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REVERSO DE PNEUS INSERVÍVEIS NAS GARAGENS DOS BATALHÕES
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João Paulo de Vasconcellos Accioli da Silva**

RESUMO

O presente artigo científico tem por objetivo apresentar as principais legislações

brasileiras que tratam sobre gestão de  resíduos sólidos, realizar  comparações

entre a Logística Reversa no âmbito do Exército Brasileiro com o que está previsto

na Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como dar ênfase aos benefícios

que o  descarte  correto  e  sistemático  de resíduos de pneus inservíveis  podem

trazer para a liberdade de ação das tropas no interior da área de responsabilidade

dos  Batalhões  Logísticos.  A  Logística  Reversa  tem  como  objetivo  principal  o

retorno de bens ou materiais constituintes ao ciclo produtivo, de forma a agregar

valor econômico e ecológico. Sob essa óptica, o Exército Brasileiro vem ratificando

sua legislação e documentação ambiental, objetivando colaborar com o país na

consolidação de ações de proteção ao meio ambiente e proporcionar eficiência

nas práticas de sustentabilidade ambiental no Brasil. O estudo foi embasado nas

temáticas  do  meio  ambiente  e  logística reversa, abarcando o levantamento

bibliográfico e documental atinentes ao tema em voga.

Palavras-chave:  logística reversa, operação militar, meio ambiente, resíduos de

pneus.
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RESUMEN

Este artículo científico tiene como objetivo presentar la principal legislación brasileña

sobre gestión de residuos sólidos, hacer comparaciones entre la logística inversa

dentro del ejército brasileño y lo previsto en la Política nacional de residuos sólidos,

así  como  así  como  enfatizar  los  beneficios  que  La  eliminación  adecuada  y

sistemática  de llantas  de desecho puede brindar  a  las tropas libertad de acción

dentro del área de responsabilidad de los Batallones Logísticos. La logística inversa

tiene como objetivo principal el retorno de los bienes o materiales constituyentes al

ciclo de producción, con el fin de agregar valor económico y ecológico. Desde esta

perspectiva,  el  Ejército  brasileño  ha  ratificado  su  legislación  y  documentación

ambiental, con el objetivo de colaborar con el país en la consolidación de acciones

de protección ambiental y proporcionar eficiencia en las prácticas de sostenibilidad

ambiental  en  Brasil.  El  estudio  se  basó  en  los  temas  del  medio  ambiente  y  la

logística inversa, cubriendo la encuesta bibliográfica y documental relacionada con

el tema actual.

Palabras clave: logística reversa, operación militar, médio ambiente, desperdício de

neumáticos



1 INTRODUÇÃO

Atualmente,  é  nítido que a não observância  das políticas de reversão de

materiais  acarretam  em  impactos  ambientais,  que  muitas  das  vezes  trazem

consequências irreversíveis para a natureza e por conseguinte, para a sociedade. 

Dessa forma, a busca por minimizar os impactos ambientais traz à tona a

necessidade da integração das atividades logísticas com as questões atinentes à

sustentabilidade ambiental. Tal fato, impõe que as políticas e estratégias a serem

elaboradas  busquem  o  eficiente  e  eficaz  alinhamento  da  sociedade  para  as

questões referentes à preservação ambiental.  

Face ao exposto acima, pode-se inferir que o desenvolvimento sustentável

vem  paralelo  com  a  temática  da  logística  reversa.  Por  conseguinte,  muitas

empresas já estão em consonância com esse conceito, no momento que praticam

ações que buscam conscientizar seus clientes sobre a importância da reciclagem.

No  Brasil,  o  enfoque  na  logística  reversa  ganhou  vulto  no  momento  da

criação da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional

de Resíduos Sólidos (PNRS). A citada legislação salienta que a logística reversa é

um  vetor  necessário  para  a  eficiente  economia  circular,  com  ênfase  no

reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos.

Neste mesmo conceito de sustentabilidade ambiental, outra legislação é de

extrema importância para o embasamento desta pesquisa, trata-se da Resolução nº

362/2005 do CONAMA, que dispõe sobre a prevenção da degradação ambiental

causada por pneus inservíveis e sobre a destinação final correta destes materiais.

Com a finalidade de se adequar à lei supracitada, O Exército Brasileiro no ano

de 2011, aprovou as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental

no Âmbito do Exército (IG 20-10) através da Portaria nº 1.275, de 28 de dezembro

de 2010, a qual estabeleceu as diretrizes para acões em todos os níveis do Exército,

com a  voga  na  preocupação  em  se  adequar  à  PNRS  e  na  implementação  da

logística reversa com ênfase na preservação ambiental.

O  Exército  Brasileiro  alinhou-se  à  temática  da  logística  reversa  em

consonância com o que determina a legislação brasileira  supracitada,  tendo em

vista que a Força Terrestre possui diversas Organizações Militares espalhadas pelo

território brasileiro, com presença nos diversos biomas operacionais, como exemplo

na Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Pampas. O Exército no momento que



realiza  atividades  administrativas  ou  operações  militares  nesses  ambientes

supracitados  produz  consideráveis  quantidades  de  resíduos  sólidos,  o  que

evidencia  a  necessidade  premente  da  conscientização  de  promover  a  logística

reversa nessas complexas operações em amplo espectro.

1.1 PROBLEMA

A  temática  da  proteção  ambiental  é  tão  importante,  que  a  mesma  está

prevista na Constituição Federal, de 1988, em seu Art. 225, no qual explicita que:

“todos  têm  direito  ao  meio  ambiente,  ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso

comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações”.

O  fluxo  reverso  tem  ganhado  vultosa  repercussão  nos  dias  atuais,

principalmente no setor empresarial. Nas operações de grande espectro realizadas

pelo  Exército  Brasileiro  tornam-se  de  suma  importância  a  prática  da  logística

reversa de vários insumos, dentre os quais, os materiais de classe IX (pneus), para

que  não  ocorram  descartes  ou  manipulações  inapropriadas  destes  itens  de

suprimento, evitando desta forma, uma possível contaminação ambiental e também

uma provável diminuição da operabilidade do Exército Brasileiro, pois o acúmulo de

pneus  usados  nas  áreas  das  operações  acarretam  sérios  riscos  de  impactos

ambientais. 

No momento que o Exército Brasileiro precisa ser empregado em operações

faz-se necessário o desdobramento de Bases Logísticas, de forma modular, que

irão proporcionar o apoio logísticos às operações. Importante salientar, que durante

o período do apoio, no interior  da bases serão desdobrados módulos logísticos,

dentre  os  quais,  as  Companhias  Logísticas  de  Manutenção  que  ficarão

responsáveis pelas trocas de pneus das diversas viaturas.

Durante as manutenções de viaturas, ao longo do tempo, serão produzidos

vários resíduos de pneumáticos, os quais precisarão de descartes corretos destes

materiais,  pois  o  acúmulo  desses  itens  de  suprimento  no  interior  da  área  de

responsabilidade  dos  Batalhões  Logísticos  poderão  trazer  impactos  ambientais,

bem como riscos à saúde dos combatentes, pois os pneus inservíveis descartados

em terrenos baldios, lagoas, rios, poderão servir de vetores para diversas doenças



como a dengue,  malária,  febre amarela,  etc,  o que poderá diminuir  o  poder  de

combate das tropas logísticas no interior dos B Log.

Sob à luz das normas ambientais e buscando um alinhamento com a política

da “logística na medida certa”, chega-se à formulação do seguinte problema:

De que forma a adoção de uma sistemática de logística reversa de pneus

inservíveis  no  interior  das  Companhias  Logísticas  de  Manutenção  dos  B  Log

minimizaria  os impactos  ambientais  destes  itens,  como forma de garantir  uma

eficiente  e  eficaz  continuidade  do  apoio  logístico  nas  operações  de  amplo

espectro?

1.2 OBJETIVOS

A  presente  pesquisa  visa  a  identificar  possíveis  soluções,  de  maneira

eficiente e sistemática, para a destinação correta de resíduos de suprimentos das

diversas  classes,  os  quais  podem  ser  chamados  de  rejeitos.  É  perceptível  na

natureza, que inúmeros produtos e materiais demoram milhares ou milhões de anos

para se decomporem em nossa natureza, e o pneu é um exemplo clássico disso. 

De  acordo  com a  Reciclanip  (2014),  pneus  são  feitos  de  aço,  borracha,

petróleo entre outros produtos e se seu descarte for feito de forma errada, pode

causar problemas a natureza e a sociedade, problemas como a contaminação do

solo,  ocupação  de  espaço,  também  pode  ser  fonte  de  criação  de  mosquitos

causadores de doenças, etc.

No obstante ao elencado acima, este estudo tem como objetivo demonstrar

os benefícios da reciclagem de pneus inservíveis resultantes das manutenções de

viaturas  no  interior  das  Companhias  Logísticas  de  Manutenção  dos  B  Log,  dar

ênfase  à  sustentabilidade  e  diminuição  dos  impactos  ambientais.  Para  atingir  o

objetivo principal, é necessário elencar alguns objetivos específicos, os quais estão

abaixo relacionados, tendo em vista a busca por uma sequência lógica do raciocínio

descritivo apresentado neste estudo:

a) Apresentar a legislação brasileira sobre gestão de resíduos sólidos;

b) Comparar os conceitos da Logística Reversa do Exército Brasileiro com o

que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Resolução nº

416/2009 do CONAMA;



c) Analisar  os  mecanismos  e  propostas  para  a  retirada  dos  pneus

inservíveis que se acumulam no interior das bases logísticas, como forma de

melhorar o espaço de trabalho e de proporcionar segurança às tropas;

d) Formular uma proposta de medidas proativas para a redução das áreas

de deposição de pneus inservíveis; e

e) Descrever o principal  benefício  da logística reversa na reciclagem dos

pneus descartados após as manutenções das diversas viaturas, como forma

de proporcionar ganho de espaços através da redução de depósitos, melhoria

da qualidade de vida dos combatentes e promoção da sustentabilidade para o

campo de batalha.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Diante  de  um  cenário  de  globalização  e  de  sociedades  altamente

consumistas, fica evidente a real necessidade do descarte correto de resíduos e

outros insumos, bem como a inserção da prática de reutilização, quando possível,

de detritos gerados

A logística reversa a cada dia que passa está se tornando um tema de grande

destaque  nas  discussões  atinentes  à  preservação  ambiental.  O  tratamento

adequado dos descartes sólidos e a busca eficaz pela redução destes resíduos são

objetivos primordiais do fluxo reverso.

Nesse contexto, o presente trabalho busca aplicar os conceitos da logística

reversa nas atividades desenvolvidas no interior das Companhias de Manutenção,

mais especificamente nos resíduos das manutenções de viaturas; no caso deste

estudo, os pneus inservíveis. 

Propor uma integração entre os fluxos direto e reverso, além de sugerir a

criação de estruturas  voltadas para  o  assunto  em questão e  a  sustentabilidade

ambiental no campo de batalha.

A justificativa para a escolha do tema se deve ao fato da relevância que a

legislação atual trata sobre o assunto atinente à sustentabilidade ambiental e dos

sérios  problemas  que  o  descarte  incorreto  de  pneus  inservíveis,  dentro  das

Companhias Logísticas de Manutenção, pode causar tanto ao meio ambiente como

para saúde da tropa durante as operações militares.



Outrossim, o trabalho ganha monta na medida em que apresenta propostas

de melhoria no gerenciamento de resíduos sólidos (pneus inservíveis) produzidos

no interior das garagens dos Batalhões Logísticos e dessa forma, possibilitando um

acompanhamento mais eficiente e eficaz sobre o fluxo reverso dos descartes de

pneus  inservíveis,  ajudando  desta  forma,  no  desenvolvimento  sustentável,  no

aumento da operacionalidade e na manutenção da boa imagem da Força junto à

sociedade brasileira, no tocante à conservação ambiental.



2 METODOLOGIA

Para restringir este trabalho, buscou-se focar nos pneus inservíveis frutos da

pós-manutenção dos diversos escalões das viaturas que se encontram nas seções

de  manutenção  no  interior  dos  Batalhões  Logísticos,  durante  as  Operações

Militares, de forma a atender às legislações ambientais do Brasil, bem como alinhar-

se ao conceito de sustentabilidade ambiental, utilizando-se sempre do conceito de logística

reversa.

Com a finalidade de fundamentar a pesquisa para resolução do problema

apresentado, foi feita a pesquisa documental através do levantamento bibliográfico.

Importante salientar, que foram utilizadas técnicas de fichamento para melhorar a

organização e análise das ideias.

A técnica de investigação do tipo questionário foi  utilizada nesta pesquisa

como  instrumento  de  coleta  de  informações,  para  fins  de  levantar  opiniões

baseadas  em  experiências  pessoais  e/ou  profissionais  dos  militares  envolvidos

durante a coleta de dados.

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa,  pois

segundo MINAYO (2004), “corresponde a um espaço mais profundo das relações,

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização

de variáveis”.

Quanto ao objetivo geral,  a pesquisa é do tipo  explicativa,  pois segundo

LAKATOS E MARCONI (2011), “essa prática visa ampliar generalizações, definir

leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma

visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou

ideias por força de dedução lógica.”

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Neste momento serão explorados, de maneira geral, os principais aspectos

da  logística  reversa,  além  de  definir  termos  e  conceitos  presentes  na  Política

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na Resolução nº 416 do CONAMA publicada

no ano de 2009, que dispõe sobre prevenção da degradação ambiental causada por

pneus inservíveis e sobre a destinação final adequada a esses resíduos, bem como

também serão explorados os principais aspectos da logística reversa no âmbito do

Exército  Brasileiro,  mais  especificamente  no  que  tange  ao  manual  de  Logística



Militar Terrestre EB70-MC-10.238 e Portaria nº 1275, de 28 de dezembro de 2010.

Para  Daher et  al.  (2004),  a  logística  reversa em seu sentido  mais amplo,

significa  todas  as  operações  relacionadas  com  a  reutilização  de  produtos  e

materiais. Refere-se, assim, a todas as atividades logísticas de coletar, desmontar e

processar  produtos  e/ou  materiais  e  peças  usados  a  fim  de  assegurar  uma

recuperação sustentável (amigável ao meio ambiente).

Assim sendo, segundo o estudioso do assunto, Leite (2003, p. 4):

A logística reversa (LR) é um termo bastante genérico e significa em seu
sentido mais amplo, todas as operações relacionadas com a reutilização de
produtos e materiais, englobando todas as atividades logísticas de coletar,
desmontar e processar produtos e/ou materiais e peças usadas a fim de
assegurar uma recuperação sustentável. (LEITE, 2003, p.4).

Entende-se como logística reversa a área que planeja, opera e controla o fluxo,

e as informações logísticas correspondentes ao retorno dos bens e resíduos de pós-

venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, através dos

canais  de  distribuição  reversos,  agregando-lhes  valor  de  diversas  naturezas:

econômico,  ecológico,  legal,  competitivo,  de  imagem  corporativa,  dentre  outros

(OLIVEIRA, 2012).

Já a definição de logística reversa segundo Larsen, Schary Mikkola e Philip

(2013, 292) é que a logística reversa engloba uma ampla gama de atividades dentro

e fora da logística, “incluindo: devolução de produtos, redução na fonte, reciclagem,

distribuição  de  materiais,  reutilização  de  material,  eliminação  de  resíduos  e

renovação, reparação e remanufatura.”

Dowlatshashi (2010, p. 143) assinala que a logística reversa pode ser definida

da  seguinte  forma:  "logística  reversa  é  um  processo  em  que  um  fabricante

sistematicamente aceita o envio de produtos ou peças a partir do ponto de consumo

para possível reciclagem, remanufatura ou descarte.”

Segundo Stock (1998) a “Logística Reversa refere-se ao papel da logística

no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais,

reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e remanufatura”.

Para  ilustrar  a  temática  do assunto  abordado nesta  pesquisa,  na  figura

abaixo é apresentado o símbolo da logística reversa:



Figura 1: Símbolo da Logística Reversa

Fonte: https://medium.com/plataformareverse/afinal-qual-origem-do-s%C3%ADmbolo-da-
reciclagem-ef9797269fd1

Lacerda (2002 apud PEREIRA et al., 2008) considera ainda que a logística

reversa pode ser entendida como um processo complementar à logística tradicional,

pois  enquanto  a  última  tem  o  papel  de  levar  produtos  de  sua  origem  dos

fornecedores  até  os  clientes  intermediários  ou  finais,  a  logística  reversa  deve

completar o, trazendo de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de

consumo a sua origem.

Abaixo consta uma representação gráfica do fluxo reverso:

Figura 2: Representação dos Processos Logísticos Direto e Reverso
Fonte: http://www.teraambiental.com.br/

https://medium.com/plataformareverse/afinal-qual-origem-do-s%C3%ADmbolo-da-reciclagem-ef9797269fd1
https://medium.com/plataformareverse/afinal-qual-origem-do-s%C3%ADmbolo-da-reciclagem-ef9797269fd1


No tocante à importância da aplicação da logística reversa em nosso país,

bem como para as OM do Exército Brasileiro, em especial nos Batalhões Logísticos

que desdobram Bases Logísticas, é evidente que se faz necessário o conhecimento

de  uma  empresa  chamada  RECICLANIP,  a  qual  é  responsável  pela  gestão  da

logística de coleta e destinação de pneus inservíveis. Ou seja, uma futura proposta

de  parceria  do  Exército  Brasileiro  com essa  empresa,  traria  bons  frutos  para  o

implemento da logística reversa nas diversas operações. 

A Reciclanip é formada por várias empresas fabricantes de pneus, ela é uma

entidade  sem  fins  lucrativos  que  busca  através  de  parcerias  com  convênios  e

prefeituras a coleta de pneus que não servem mais. Ela é referência em logística

reversa no país,  dando destinação final aos pneus velhos como, por exemplo, a

fabricação de solados de calçados, mantas asfálticas, ou combustíveis para fornos

de cimentos (RECICLANIP).

Figura 3: Slogan da empresa RECICLANIP
Fonte: https://www.fullpneus.com.br/2017/11/29/full-pneus-descarte-de-pneus/

Os resíduos sólidos são conceituados na PNRS como:

Material,  substância,  objeto  ou  bem descartado  resultante  de  atividades
humanas  em sociedade,  a  cuja  destinação  final  se  procede,  se  propõe
proceder  ou  se  está  obrigado  a  proceder,  nos  estados  sólido  ou
semissólido,  bem como  gases  contidos  em recipientes  e  líquidos  cujas
particularidades  tornem  inviável  o  seu  lançamento  na  rede  pública  de
esgotos ou em corpos d’água,  ou exijam para isso  soluções técnica ou
economicamente  inviáveis  em  face  da  melhor  tecnologia  disponível
(BRASIL, 2010 a, p. 1).

https://www.fullpneus.com.br/2017/11/29/full-pneus-descarte-de-pneus/


A Resolução  Conama nº  416/2009,  definiu  que  a  responsabilidade  é  dos

fabricantes e importadores que, em articulação com os distribuidores, revendedores,

destinadores e consumidores finais, deverão implementar os procedimentos para a

coleta dos pneus inservíveis 

Segundo o CONAMA são destinadas as seguintes obrigações:

Art. 1º As empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam
obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos
pneus  inservíveis  existentes  no  território  nacional,  na  proporção  nesta
resolução  relativamente  às  quantidades  fabricadas  e/ou  importadas.
Parágrafo  único.  As  empresas  que  realizam  processos  de  reforma  ou
destinação  final  ambientalmente  adequada  de  pneumáticos  ficam
dispensadas de atender ao disposto neste artigo, exclusivamente no que se
refere à utilização dos quantitativos de pneumáticos coletados no território
nacional. A responsabilidade total sobre a destinação final dos produtos é
dos importadores,  ou fabricantes,  eles terão de tomar decisões que não
causem impacto ao meio ambiente, reciclando ou dando o devido fim aos
materiais inservíveis.

Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português, relacionados à consciência ambiental e

logística reversa;

- Estudos de monografias, artigos científicos e portfólio de empresas que

retratam inovações no tema logística reversa e preservação ambiental; e

- Estudos qualitativos sobre a destinação dos resíduos sólidos. 

2.2 COLETA DE DADOS

Com o intuito de dar sequência ao aprofundamento teórico acerca do assunto

em  questão,  nossa  pesquisa  contemplou  a  coleta  de  dados  utilizando-se  do

questionário, como forma de delimitar o estudo deste trabalho.

2.2.1 Coleta de dados (Questionário)

A  dimensão  do  universo  foi  estimada  a  partir  do  efetivo  de  oficiais  que

exerceram  funções  em  Batalhões  Logísticos  do  EB,  e  que  foram  empregados

durante  os   desdobramentos  dessas  OM  em  apoio   às  operações  de  amplo

espectro.  O estudo foi  restringido aos capitães de intendência, tendo em vista a



experiência dos mesmos no desempenho de funções logísticas.

Diante  do  público  escolhido,  foram enviados  20  (vinte)  questionários  para

capitães-alunos  do  curso  de  intendência  que  estão  cursando  a  Escola  de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  no  ano  de  2019.  A  sistemática  de  distribuição  das

perguntas do questionário deu-se através do uso da ferramenta de coleta de dados

chamada de Google Formulários.

A pergunta nº 01 buscou-se saber o nível de conhecimento do conceito de

logística  reversa  por  parte  dos  capitães  de  intendência  que  responderam  o

questionário. 

No tocante às legislações que regem o correto  e  sistemático descarte  de

resíduos de suprimentos, as perguntas nº 02 e 04 do questionário buscaram saber

se os capitães tinham conhecimento da Lei  nº  12.305/10 que instituiu  a Política

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), bem como da Resolução CONAMA nº 258,

de 26 de agosto de 1999, que trata acerca do descarte correto de pneumáticos.

Dando prosseguimento, a pergunta de nº 03 do questionário, procurou saber

o nível de conhecimento sobre as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão

Ambiental no âmbito do Exército (IG 20-10), que orientam o público interno do EB

quanto a gestão ambiental.

Com  o  objetivo  de  aproveitar  o  amplo  conhecimento  dos  capitães  no

desempenho de funções operacionais e administrativas nos Batalhões Logístivos,

onde os  mesmos serviram,  as  perguntas nº  05,  06,  07 e 08 foram elaboradas

buscando  saber  se  os  oficiais  tinham  conhecimento  se  no  momento  que  seus

batalhões eram desdobrados, se existia uma preocupação no descarte correto de

resíduos de suprimentos das diversas classes.

No  que  tange  à  pergunta  nº  6,  objetivou  saber  se  os  capitães  tinham

conhecimento da existência de um plano acerca do assunto logística reversa no

momento que seus Batalhões Logísticos eram desdobrados para apoiar as diversas

operações, de acordo com o que mostra o gráfico abaixo:

A despeito da  pergunta nº 07 procurou saber dos capitães, se os mesmos

sabiam  quais  as  condicionantes  que  levaram  a  optar  pela  logística  reversa  no

momento que os Batalhões Logísticos eram desdobrados para apoiar as operações.

Ainda sobre essa temática da aplicação dos conceitos de logística reversa no

momento  que os B Log são desdobrados para  apoiar  as diversas operações,  a



pergunta  nº  08 buscou  saber  dos  capitães,  se  os  mesmos acreditavam que  o

descarte  correto  de  resíduos  no  interior  dos  Batalhões  Logísticos  proporcionaria

uma  melhora  na  qualidade  de  vida  dos  militares  durante  o  desempenhos  das

missões, bem como se traria uma melhora na manutenção da liberdade de ação das

tropas.

Outrossim, na formulação das perguntas nº 09, 10 e 11 buscou-se saber dos

capitães, se o correto e sistemático descarte dos resíduos de insumos no interior

dos  Batalhões  Logísticos,  através  do  fluxo  reverso,  ajudaria  na  manutenção  da

imagem do EB perante à opinião pública, no tocante à preocupação com o meio

ambiente.  Também  foi  perguntando  aos  oficiais,  se  seria  válido  uma  “suposta”

proposta  do  Exército  Brasileito  para  criação  de  seções/  células  logísticas  que

ficassem  especializadas  na  implementação  e  fiscalização  da  logística  reversa

aplicada nas atividades logísticas das OM.

 Por  fim,  os  capitães  foram  indagados  na  pergunta  nº  11,  se  a

implementação da logística reversa no interior dos Batalhões Logísticos, que apoiam

as  operações  de  amplo  espectro  ajudaria  na  proteção  do  EB  contra  possíveis

problemas jurídicos relacionados a impactos ambientais ocasionados por descartes

incorretos de resíduos de suprimentos. 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO (Análise dos resultados)

3.1 RESULTADOS

Gráfico 1: Conhecimento sobre o tema logística reversa
Fonte: O autor

Gráfico 2: Conhecimento sobre a Lei nº 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS)
Fonte: O autor



Gráfico 3: Conhecimento sobre RESOLUÇÃO CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999
Fonte: O autor

Gráfico 4: Conhecimento sobre as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no
âmbito do Exército Brasileiro (IG 20-10)
Fonte: O autor



Gráfico 5: Destinação final dos resíduos de suprimentos pós-uso nas OM logísticas
Fonte: O autor

Gráfico 6:  Conhecimento sobre logística reversa no momento que os Batalhões Logísticos são
desdobrados para apoiar operações 
Fonte: O autor

7.  Em  caso  afirmativo,  quais  parâmetros  foram  condicionantes  para  se  optar  pelo
planejamento da logística reversa?

Não sei



Não é o caso
Brasil
Estar alinhado com as leis de proteção ambiental
nada
Não tinha planejamento
A indisponibilidade de local apropriado para o descarte no local das operações e a necessidade de 
manutenção da imagem da Força na preservação do meio ambiente.
Não servi em B Log
Não é o caso.
Os impactos ambientais do descarte de resíduos de manutenção de viaturas
não tinha planejamento
não é o caso
Não
não sei
não sei dizer
não sei
Gráfico 7: As condicionantes para se optar pela aplicação da logística reversa nas OM logísticas
Fonte: O autor

Gráfico 8:  Conhecimento sobre a melhora da liberdade de ação das tropas proporcionada pela
logística reversa
Fonte: O autor



Gráfico 9: Manutenção da imagem do EB perante a sociedade, no que tange à preocupação com
sustentabilidade ambiental
Fonte: O autor

Gráfico 10: Proposta de criação de células /  seções de logística reversa nos B Log
Fonte: O autor



3.2 ANÁLISE

Após a análise dos resultados do questionário e confrotando com a revisão da

literatura, pode-se inferir que a grande maioria dos capitães, que participaram do

questionário,  possuíam  conhecimento  razoável  (50%)  e  outros  não  possuíam

conhecimento algum (20%) sobre o assunto referente à logística reversa. Ou seja,

tal resultado traz a tona uma certa preocupação, haja vista que o estudo atual da

logística empresarial mostra que o administrador na logística deve dar atenção tanto

ao fluxo direto dos materiais como também para o fluxo reverso, de forma a atender

a redução de custos e por conseguinte, da sustentabilidade ambiental.

Acerca do exposto acima, é possível verificar que a conhecimento do tema

logística reversa no Exército Brasileiro ainda está muito deficiente. E a literatura que

trata  de  logística  reversa  nos  mostra  que  o  fluxo  reverso,  dentre  os  inúmeros

benefícios, é responsável pela redução de custos, de acordo com Lacerda (2002),

existem  três  principais  causas  que  justificam  o  aumento  da  aplicabilidade  da

logística reversa nas empresas: questões ambientais, concorrência (diferenciação

do produto) e redução de custo. Segundo Ballou (2006, p. 67) “a estratégia logística

normalmente  se  desenvolve  em  torno  de  três  objetivos  principais:  redução  de

custos, redução de capital e melhoria de serviços.”

Ao se analisar as respostas do questionário no que se refere ao nível  de

conhecimento do espaço amostral de oficiais de intendência acerca do conteúdo da

Lei Nº 12.305/10 (Politica Nacional de Resíduos Sólidos) e da Resolução Conama nº

258 (Descarte correto de pneus inservíveis), verificou-se que a grande maioria dos

capitães (70 a 80%) não sabiam da existência de tais leis. 

Pois  bem,  tais  resultados  causam  um  alerta,  tendo  em  vista  que  os

dispositivos  legais  supracitados  trazem  uma  série  de  obrigações  e

responsabilidades para todos os “atores da cadeia de reciclagem”, além de enfatizar

o conceito de  responsabilidade compartilhada pós-consumo, de acordo com os

termos  do  artigo  30  da  Lei  12305/2010,  que  informa  [...]  a  responsabilidade

compartilhada  pelo  ciclo  de  vida  dos  produtos,  a  ser  implementada  de  forma

individualizada  e  encadeada,  abrangendo  os  fabricantes,  importadores,

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

No que tange aos resultados das perguntas do questionário  que trataram

sobre a destinação final de suprimentos pós-uso nas OM logísticas e dos possíveis



planejamentos de logística reversa nos Batalhões Logísticos no momento de apoiar

as  operações,  verificou-se  que  a  grande  maioria  dos  capitães  (60  a  80%)

responderam que nos Batalhões Logísticos que os mesmos serviram não tinha uma 

preocupação  com o descarte correto de insumos e nem tampouco existiam planos

de  logística  reversa  no  momento  que  suas  Organizações  Militares  eram

desdobradas,  ou  seja,  tais  respostas  vão  de  encontro  com  o  que  preconiza  a

literatura que trata do assunto.

As  organizações  que  se  anteciparem  quanto  à  implantação  da  logística

reversa em seus processos irá se sobressair no mercado, porque passará para a

sociedade  uma  imagem  de  empresa  ecologicamente  correta,  inovando  e

revalorizando seus produtos, uma vez que podem atender seus clientes de forma

melhor e diferenciada de seus concorrentes (BARBOSA et al., 2005).

A despeito dos resultados das perguntas do questionário que trataram sobre

o correto e sistemático descarte de resíduos sólidos (Ex: pneus inservíveis) para

uma melhoria da liberdade de ação das tropas, bem como para a manutenção da

imagem do Exército Brasileiro perante à sociedade, a análise das respostas dos

capitães  constatou  que  a  grande  maioria  da  amostra  de  capitães  (90  a  95%)

concordam  que  a  aplicação  dos  conceitos  de  logística  reversa  nos  Batalhões

Logísticos  trariam os  benefícios  supracitados.  Ou  seja,  tais  resultados  estão  de

acordo  com a  literatura  vigente,  que  salientam sobre  a  importância  da  logística

reversa.



4 CONCLUSÃO

Como  síntese  deste  trabalho,  procurou-se  enfatizar  a  todo  momento  os

conceitos  inerentes  à  logística  reversa,  bem como as  principais  legislações  que

regem esse tema de grande importância para o mundo.

No que tange à revisão da literatura, foi possível reconhecer que existe uma

empresa chamada Reciclanip, a qual se destaca por aplicar a logística reversa de

pneumáticos, ou seja, a mesma realiza a coleta e a destinação correta de pneus

inservíveis. Pois bem, um possível alinhamento e parceria do Exército Brasileiro com

essa empresa seria de grande valia, uma possível ida de militares para conhecer os

procedimentos que essa empresa utiliza, trariam bastante benefícios para o fluxo

reverso  de  pneus  inservíveis  que  são  produzidos  no  interior  das  Companhias

Logísticas de Manutenção dos Batalhões Logísticos. 

Importante frisar também, que existem cursos de logística reversa aplicados

pelo  SENAI  (Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Industrial) e  o  investimento  do

Exército Brasileiro na matrícula de militares nesses cursos, proporcionaria a difusão

do conhecimento de logística reversa nos aquartelamentos.

O questionário aplicado com o objetivo de analisar o nível do conhecimento

do universo de 20 (vinte) capitães-alunos de intendência da EsAO possibilitou que

essa pesquisa obtivesse um diagnóstico concreto do objeto deste trabalho. Porém,

houve  uma  preocupação  referente  ao  razoável  conhecimento  acerca  do  tema

logística reversa por parte dos entrevistados, por conseguinte faz-se necessário que

o Exército Brasileiro promova seminários, palestras sobre o tema supracitado, para

que o conhecimento sobre o fluxo reverso seja mais divulgado no âmbito da Força

Terreste.

Este trabalho também propõe que após as divulgações sobre o tema logística

reversa no âmbito do EB, que também haja a criação de “fichas-modelos”, ou seja,

que sejam disponibilizados documentos,  nos quais devam constar procedimentos

operacionais padrões (POP) atinentes ao tema. 

Como exemplo, no momento que um Batalhão Logístico tenha que desdobrar

uma  Base  Logística  de  Brigada  (BLB),  os  responsáveis  pela  logística  reversa,

deverão  confeccionar  documentos  que  constem  as  seguintes  ações  a  serem

efetuadas: a) procedimentos para manejo de resíduos; b) classificação dos rejeitos;

c)  registrar  a  quantidade  de  resíduos  por  dia;  d)  informações  sobre  coleta,

acondicionamento e transporte; e por fim, a destinação final.



Conclui-se então,  que a sistemática da logística reversa é um instrumento

eficaz e eficiente para a correta destinação dos resíduos sólidos,  haja vista  que

colabora para o descarte adequado dos insumos inservíveis. O Exército Brasileiro

vem fazendo seu importante papel de defesa do território nacional e com a maior

amplitude do conhecimento de logística reversa no âmbito da força, irá trazer ótimas

consequências  para  a  sustentabilidade  ambiental,  e  por  conseguinte  na  melhor

imagem do EB perante a sociedade.
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APÊNDICE A – Questionário

O presente  instrumento  é  parte  integrante  da  especialização  em Ciências

Militares do Cap Int Jarder Augusto Miranda e Silva, cujo tema é: Uma abordagem

detalhada  sobre  a  importância  do  fluxo  reverso  de  pneus  inservíveis  nas

garagens  dos  Batalhões  Logísticos.  Pretende-se,  através  da  compilação  dos

dados  coletados  avaliar  o  conhecimento  sobre  a  Política  Nacional  de  Resíduos

Sólidos, Plano de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, Logística Reversa.

A fim de analisar o nível de conhecimento acerca do tema logística reversa

nas  Companhias  de  Manutenção  das  Organizações  Logísticas,  o  senhor  foi

selecionado, dentro de universo de capitães-alunos de Intendência, para responder

as  perguntas  deste  questionário.  Solicito-vos  a  gentileza  de  respondê-lo  o  mais

completamente possível.

A  experiência  profissional  do  senhor  irá  contribuir  sobremaneira  para  a

pesquisa, colaborando nos estudos referentes a correta. 

Desde  já,  agradeço  a  colaboração  e  coloco-me  à  disposição  para

esclarecimentos:

Jarder Augusto Miranda e Silva (Capitão de Intendência – AMAN 2009)

E-mail: jardersilva56@gmail.com

1. Qual o nível de conhecimento do Sr. acerca do tema logística reversa?

2. O  Sr.  tem  conhecimento  da  Lei  nº  12.305/10  que  instituiu  a  Política
Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (PNRS)  que  trata  acerca  da  prevenção  e  a
redução  na  produção  de  resíduos,  de  forma  a  priorizar  a  sustentabilidade
ambiental e a reutilização dos resíduos?

3. Em consonância com a Lei citada no Item 2 deste questionário, o EB no
ano de 2011, aprovou as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão
Ambiental no âmbito do Exército (IG 20-10). O Sr. tem conhecimento dessa IG?

4. O Sr. tem conhecimento da RESOLUÇÃO CONAMA nº 258, de 26 de agosto
de 1999,  que trata acerca do processo de destinação adequada dos pneus
inservíveis?

5. No (s) Batalhão (ões) Logístico (s) que o Sr. já serviu, como se dava o
descarte  de  pneus,  óleos/lubrificantes,  materiais  médico-hospitalares,  entre
outros insumos?



6. O B Log que o Sr. serviu, no momento que se desdobrava para apoiar as
operações militares de amplo espectro,  tinha um planejamento de logística
reversa?

7. Em caso afirmativo, quais parâmetros foram condicionantes para se optar
pelo planejamento da logística reversa?

8. No momento que os Batalhões Logísticos são desdobrados, o Sr. acha que
o correto e sistemático descarte de resíduos no interior da BLB, proporcionam
uma melhora na qualidade de vida dos militares, bem como na manutenção da
liberdade de ação das tropas?

9. O Sr. acha que a retirada de lixos (resíduos de insumos de pneus, óleos
lubrificantes, materiais médico-hospitalares, por exemplo) do interior da BLB e
a futura reciclagem/ remanufatura desses materiais através do fluxo reverso,
se tornariam medidas eficientes e ajudariam na manutenção da imagem do EB
perante  a  sociedade,  no  que  tange  à  preocupação  com  sustentabilidade
ambiental?

10. O Sr. acha que seria interessante que o EB estudasse uma proposta de
criação  de  seções/  células  logísticas  que  ficassem  especializadas  na
implementação  e  fiscalização  da  logística  reversa  aplicada  nas  atividades
logísticas das OM?

11. O Sr. acha que a implementação da logística reversa no interior das BLB,
que  apoiam as  operações  de  amplo  espectro,  ajudaria  na  proteção  do  EB
contra  possíveis  problemas  jurídicos  relacionados  a  impactos  ambientais
ocasionados por descartes incorretos de resíduos de suprimentos?
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