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RESUMO 
A gestão ambiental alinhada com os programas de reciclagem de materiais é um tema de grande 
destaque na atualidade. A necessidade de preservar o meio ambiente é uma tarefa que abrange todos 
os cidadãos comuns, e um dever para os militares, que têm como missão contribuir com o 
desenvolvimento nacional. 
A utilização da Ração Operacional R2 necessita de uma atenção especial com ênfase no descarte do 
plástico dos invólucros das embalagens, uma vez que estes materiais possuem uma resistência muito 
alta e são de difícil decomposição na natureza. Uma das formas contribuir com o meio ambiente e a 
reciclagem de materiais, no meio militar, pode ser estipulada com a criação de uma cartilha contendo 
orientações e procedimentos padrões a serem seguidos com a finalidade de evitar o descarte indevido 
do plástico da R2 no terreno e uma futura reutilização deste material.  
 
Palavras-chave: biodegradável, reciclagem, plástico, logística, meio-ambiente, cartilha e reutilização. 
 
ABSTRACT 
Environmental management in line with materials recycling programs is a major issue today. The need 
to preserve the environment is a task that encompasses all ordinary citizens, and a duty for the military, 
whose mission is to contribute to national development. 
The use of the Operational Ration R2 needs special attention with emphasis on the plastic discard of 
the packaging wrappers, since these materials have a very high resistance and are difficult to 
decompose in nature. One of the ways to contribute to the environment and the recycling of materials 
in the military can be stipulated by creating a booklet containing guidelines and standard procedures to 
be followed in order to avoid undue dumping of R2 plastic on the ground and future reuse of this material. 
 
Keywords: biodegradable, recycling, plastic, logistics, environment, primer and reuse. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro tem como uma de suas missões cooperar com o 

desenvolvimento nacional e, nesse contexto, o cuidado e a preservação do meio 

ambiente estão inseridos no aspecto em questão. Como forma de atingir o objetivo 

em atuar nessa cooperação, cabe à força estimular e incentivar a adoção de políticas 

de reciclagem com o fim de evitar o desperdício de materiais com potenciais utilidades. 

O conceito de reciclagem: 

Reciclar é tornar a usar o que já foi usado – até, em alguns casos, infinitas 
vezes. Assim, não é preciso tirar da natureza, novamente, aquilo que ela já 
nos deu. Reciclar é combater o desperdício. É garantir o futuro, copiando a 
sabedoria da própria natureza (CMRR, 2008, p.5).  

 

Segundo Calderoni (2003, apud CORNIERI; FRACALANZA, 2010, p.58), “a 

produção de lixo é inevitável. A partir das atividades humanas são gerados resíduos 

sólidos de duas maneiras: como parte inerente do processo produtivo e também 

quando termina a vida útil dos produtos”. Desta forma, é fundamental a manutenção 

da busca constante por formas de atenuar essa produção de lixo, assim como destinar 

corretamente os resíduos que, inevitavelmente, forem gerados. 

Dentre os diversos tipos de materiais recicláveis utilizados pelo EB (vidro, 

papel, metal, plástico, etc), o plástico empregado nos invólucros da Ração 

Operacional será destacado, uma vez que sua alta resistência pode causar grande 

impacto no meio ambiente caso não seja descartado de forma correta. 

A Ração Operacional do tipo R2 nada mais é do que uma refeição embalada, 

fechada e lacrada em plástico de alta resistência para conservar o conteúdo e futuro 

preparo e consumo pelos militares em operação ou em exercício de adestramento. 

Sua duração tem 24 horas e é composta por café da manhã, almoço, jantar e ceia, 

além de acessórios necessários para aquecimento e preparo de todo o conteúdo. O 

seu emprego pode substituir o uso da cozinha de campanha e facilita o transporte e 

distribuição individual aos militares. 

Um plástico resistente pode levar até 500 anos para se decompor na natureza 

e isso ressalta a importância da atenção que merece a sua reciclagem.  

Os plásticos podem ser divididos em 2 grupos: os termoplásticos e 

termorrígidos. O primeiro, que corresponde a grande parcela daqueles que são 

consumidos, tem a característica de amolecer durante seu aquecimento, 

possibilitando uma moldagem, enquanto que o segundo não derrete quando aquecido 

Comentado [Adj 11]: Títulos em Negrito e Maiúsculo 



 

 

e não pode ser reutilizado pelos processos convencionais de reciclagem. A Ração R2 

chama a atenção por ser composta pelo grupo termorrígido, pois a própria embalagem 

é feita para suportar o aquecimento da refeição diretamente no fogo, sem derreter, o 

que cresce a necessidade do controle no seu descarte.  

Os militares, particularmente os que desempenham função de comando, 

devem promover políticas de reciclagem mediante a coleta seletiva: 

Caso não haja o descarte correto, os plásticos podem ocasionar grandes 

prejuízos ao meio ambiente. Desta forma, é necessária a separação do material 

plástico dos outros tipos de resíduos por meio da coleta seletiva, conforme ressaltam 

Brasil e Santos (2004, p.88): 

 Quando o lixo é depositado em lixões, os problemas principais relacionados 

ao material plástico provêm da queima indevida e sem controle. Quando a 

disposição é feita em aterros os plásticos dificultam sua compactação e 

prejudicam a decomposição dos materiais biologicamente degradáveis. [...] 

 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, observa-se, por parte dos militares a falta de uma padronização 

por ocasião do recolhimento do plástico utilizado na Ração Operacional do EB sendo 

que, na maior parte das vezes, o procedimento adotado é a ordem verbal para que os 

militares consumam e guardem todo o material residual para jogar no lixo na primeira 

oportunidade.  

Este procedimento, além de possibilitar falhas, não garante o descarte ideal 

para o lixo plástico gerado. Contrariamente, deixa margem à possibilidade do 

conteúdo ser jogado na própria natureza, além de não estimular a coleta seletiva para 

reciclagem do material. 

O Encarregado de Material da Subunidade pode e deve contribuir para sanar 

estes problemas no terreno, ele pode ser designado como o responsável por controlar 

todo o material que entra e sai com o soldado, cabendo ao ST fiscalizar e adotar 

medidas de gestão de material residual. 

Tal fato é agravado pela forte resistência do invólucro utilizado na Ração 

Operacional devido às necessidades operacionais, o que encarece de cuidados 

maiores para não permitir que o material seja descartado e ocasione severos danos 

ao meio ambiente. 

Comentado [L2]: https://www.fragmaq.com.br/blog/co

nheca-tipos-plasticos-reciclaveis/ 

 

Comentado [Adj 13]: Subtítulos em Fonte normal (sem 

negrito) e Maiúscula 



 

 

No sentido de coibir as condutas inadequadas, foi levantado o seguinte 

problema: 

A inexistência de um modelo/cartilha padronizada no âmbito do Exército 

Brasileiro, por mais simples que seja, dificulta a atuação dos militares responsáveis 

em todos os níveis, independente da Organização Militar ou cidade que o militar se 

encontre. 

No meio ambiente, os problemas são bem graves. O plástico é um material de 

difícil compactação, o que ocasiona em um elevado volume de lixo. Tal fato influi em 

uma ocupação maior de espaço na natureza, dificultando a sua decomposição e a de 

outros materiais orgânicos encontrados ao solo. A alta durabilidade e resistência do 

plástico se tornam sérios problemas após o seu descarte e preocupa a sociedade 

atual, mundialmente, face ao crescente volume de utilização e as implicações 

ambientais inerentes ao seu descarte não racional pós-consumo (FORLIN & FARIA, 

2002). 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de aprimorar a gestão de material das Unidades militares e contribuir com 

a preservação do meio ambiente, o presente estudo pretende analisar as soluções 

disponíveis que estejam ao alcance dos encarregados de material responsáveis nas 

subunidades e que possam favorecer a consciência situacional de todos os militares. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Apresentar alguns conceitos importantes para compreensão da Gestão do Meio 

Ambiente como: Material Biodegradável, plástico polietileno e cartilha de meio 

ambiente; 

b) Apresentar a importância da reciclagem da embalagem da Ração Operacional 

(Polietileno); e  

c) Criar uma Cartilha para reutilização dos plásticos da Ração Operacional no 

âmbito das Organizações Militares. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Em uma atividade de adestramento, como num acampamento, ou durante o 

andamento das Operações em que o Soldado passa por jornadas em situação isolada 



 

 

ou afastada, a alimentação da tropa como um todo é geralmente realizada por meio 

da Ração Operacional. Cada militar deve ter plena consciência de qual é o destino 

adequado para os materiais recicláveis, no caso em questão, do plástico da R2. 

A criação de uma cartilha com a apresentação de alguns conceitos importantes 

e a padronização nos procedimentos servirá para subsidiar os responsáveis diretos 

pelo controle do material e cautela com o meio ambiente. Os encarregados de material 

das subunidades por exemplo, podem utilizar a cartilha em formato reduzido (de bolso) 

para distribuir os folhetos e fiscalizar a execução dos procedimentos por parte dos 

soldados na realização destas atividades. 

Além de evitar o descarte no meio ambiente, a cartilha servirá para orientar os 

responsáveis na busca de parcerias com outros órgãos que possam destinar 

corretamente o conteúdo plástico recolhido, como cooperativas municipais ligadas às 

atividades da prefeitura ou empresas locais do ramo. 

Por se tratar de um material comum empregado em todas as Organizações 

Militares operacionais do Exército Brasileiro, a cartilha poderá ser adotada de forma 

ampla, sem designação de unidade, e qualquer OM estará apta a imprimir e distribuir 

o folheto ao seu efetivo. 

2 METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitam formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou experiências vividas em 

diversas Organizações Militares pelo Brasil, bem como o conhecimento adquirido ao 

longo da carreira militar na área administrativa, que envolve a gestão de vários 

aspectos nos quartéis.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa descritiva, pois as referências estão baseadas em experiências 

vividas e o assunto em questão já é conhecido, o foco é apenas em proporcionar uma 

nova visão sobre o tema.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa.  



 

 

Material Biodegradável é todo o material que pode ser consumido por micro-

organismos usuais no meio ambiente, gerando como produtos principais o CO2, 

húmus e água (na presença de O2), como também metano, CH4 (na ausência de O2). 

A maior parte do lixo de origem orgânica (papéis, tecido de algodão, couro, madeira, 

etc) é biodegradável (FECHINE RÉGIS DE ARAÚJO, J. M.). 

A definição adotada para os plásticos é que são materiais artificiais, 

constituídos por resinas sintéticas e que, em algum momento de sua fabricação, 

adquiriram condição plástica, durante a qual foram moldados com a utilização de calor 

ou de solventes, pressão e moldes (Blass, 1985). 

Os polímeros são compostos formados pela união de monómeros. No que toca 

à origem ou a outras características, pode-se falar de polímeros sintéticos, polímeros 

naturais e outros tipos. 

Entre os polímeros sintéticos, destaca-se o polietileno, que se obtém através 

da polimerização de eteno (um composto igualmente conhecido como etileno). O 

polietileno é usado para a produção de uma grande quantidade de produtos, como 

canos, recipientes, bolsas, cabos e outros (https://conceito.de/polietileno). 

Segundo o dicionário, cartilha nada mais é do que um livreto que contém 

informações elementares com um conjunto de regras ou de indicações a serem 

seguidas com a finalidade de dispor ideias, opiniões, ações ou comportamentos a 

serem imitadas ou seguidos (https://dicionario.priberam.org/cartilha). 

Foram utilizadas as palavras-chave biodegradável, reciclagem, plástico, 

logística, meio-ambiente, cartilha e reutilização, juntamente com seus correlatos em 

inglês e espanhol, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), do CCOPAB e da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados 

apenas os artigos em português, inglês e espanhol.  

 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

reciclagem de material plástico e reutilização de materiais; 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam a reciclagem de forma geral, sem focar nos polietilenos 

plásticos. 

https://conceito.de/origem
https://conceito.de/polietileno
https://dicionario.priberam.org/cartilha


 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise de toda a situação a ser considerada sobre a reciclagem do 

material plástico do meio ambiente, evidenciou-se a importância do tema no meio 

militar, especificamente durante a realização dos acampamentos no terreno ou de 

atividades desenvolvidas em locais destacados.  

A demanda pelo zelo com o descarte do material aumenta nas ocasiões em 

que houver o consumo de ração operacional do EB, tendo em vista que o impacto 

causado por ser desastroso.  

Tendo em vista que o problema é comum às Organizações Militares e que os 

próprios militares são responsáveis pela sua prevenção, considera-se importante a 

participação e atuação dos comandantes em todos os níveis, de forma a agir 

pontualmente e decisivamente a fim de garantir a preservação do meio ambiente. 

Desta forma, verificou-se a necessidade da elaboração de uma cartilha única e 

padronizada que possa ser utilizada e aplicada pelos encarregados de material das 

OM. A conduta conduz à semelhança e padronização a ser seguida, consolidada no 

modelo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [c4]: O texto é “corrido”, ou seja, não há 

quebra de página para o próximo capítulo. 



 

 

 

 

 

CABEÇALHO - ORGANIZAÇÃO MILITAR 

CARTILHA DE RECICLAGEM DO OM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de atualização: 



 

 

 

A Cartilha de Reciclagem do plástico da Ração Operacional é um manual simples 

de uma nova prática a ser adotada na sua Organização Militar. O objetivo é mostrar 

que apenas a mudança de uma rotina pode transformar o mundo em um planeta 

melhor. 

Neste manual de perguntas e respostas, você encontrará passo a passo todas as 

informações necessárias para fazer a sua parte na luta pela preservação do meio 

ambiente. Você irá descobrir, através de uma linguagem simples, de figuras 

ilustrativas, de tabelas explicativas e de informações detalhadas, que também pode 

fazer a coleta correta dos plásticos da R2 no terreno sem nenhum mistério. 

A partir desta leitura não existirão mais impedimentos para você também fazer a 

sua parte. Comece agora! 

A reciclagem e o meio ambiente 

 

Uma das principais preocupações dos centros urbanos é a quantidade do lixo 

produzido pela população. Esta questão representa um dos maiores desafios a ser 

enfrentado pelas administrações públicas, pois além dos problemas relacionados 

aos catadores dos lixões, a falta de espaço para disposição dos resíduos, deve 

também ser levada em conta a preservação do meio ambiente. 

A atitude de reciclar, além de diminuir a quantidade de lixo a ser tratada e eliminada, 

contribui significativamente para a redução da extração de matérias-primas 

necessárias à produção de novos bens de consumo. Afinal, adotar a educação 

ambiental, colocando os resíduos recicláveis nos locais devidos, não nos custa nada 

e ainda promove uma melhor qualidade de vida para toda a população. 

Ter uma vida mais saudável depende tanto de uma política pública de serviços 

ambientalmente adequados de limpeza urbana quanto da atitude da população.  

O que é a reciclagem? 

A reciclagem é o resultado de um conjunto de técnicas e atividades que 

tem o objetivo de reaproveitar e reutilizar os resíduos de substâncias em seus ciclos 

de produção. Hoje, já se encontram várias alternativas de reaproveitamento destes 



 

 

materiais em confecções de produtos artesanais, vestuário, acessórios, etc, dos 

lixões. No presente caso, daremos ênfase na reciclagem do plástico da Ração 

Operacional de sua Organização Militar. 

Qual a importância da reciclagem do plástico da R2? 

Cada vez mais se faz necessário o cuidado e a atenção com o meio ambiente. O 

desequilíbrio provocado pela devastação de recursos naturais está colocando em 

risco não só espécies animais e vegetais, mas a sobrevivência do próprio homem 

no planeta. Uma das formas de revertermos esta situação é o reaproveitamento de 

materiais recicláveis, evitando uma maior extração de recursos e diminuindo o 

acúmulo de lixo nas áreas urbanas e rurais. 

Quais as vantagens da reciclagem do plástico da R2? 

✓ Redução da quantidade de resíduos encaminhados ao aterro sanitário com 

consequente aumento da sua vida útil; 

✓ Redução dos impactos ambientais durante um exercício no terreno ou operação 

militar; 

✓ Redução no consumo de energia elétrica; 

✓ Redução da poluição do terreno; 

✓ Ampliação do desenvolvimento econômico pela geração de novos empregos na 

operacionalização dos materiais recicláveis e na expansão dos negócios relativos à 

reciclagem. 

Você não sabe o que fazer com os resíduos da R2 acumulados? 

 

Existe disponível um site que serve para qualquer localidade encontrar o que há de 

postos de reciclagem mais próximos do seu endereço. Basta acessar o site e 

localizar o destino mais útil para os seus plásticos. Mais importante do que o plástico 

da R2, qualquer outro tipo de material pode ser localizado, siga os passos adiante 

para alcançar este objetivo. 

 

 



 

 

Como deve ser a separação do plástico? 

 

Passo a Passo 

 

Para que o plástico da Ração Operacional produzido no terreno possa ser reciclado, 

ele precisa ser, primeiramente, recolhido. A tarefa de recolher o lixo é bem simples 

e deve ser coordenada pelo Encarregado de Material da tropa correspondente. 

Veja a seguir como é fácil: 

 
1º passo: 

Deve-se estimar e adquirir todo o material necessário para coleta do plástico da R2 

antes da saída de sua OM e início do consumo, na fase de planejamento. É 

importante que o encarregado faça um levantamento de quantas lixeiras irá utilizar 

para atender a todos os locais dispersos da tropa, bem como a quantidade de 

sacolas de lixo de forma que todos os militares tenham acesso às lixeiras e evitem 

o descarte no solo.  

2º passo: 

Informar à tropa, no momento em que todos estiverem reunidos, que haverá a 

disponibilidade de lixeiras dispostas em toda a área de consumo, de forma que os 

militares estejam conscientes de que existe um local próprio e destinado para o 

descarte do plástico ao consumir a R2.  

3º passo: 

Disponibilizar as lixeiras no terreno em locais visíveis e destacados, identificando os 

pontos de coleta com banners ou cartazes indicando com ênfase os pontos 

escolhidos. 

 

 

 



 

 

4º passo: 

Fiscalizar, com ajuda de auxiliares, o procedimento dos militares com relação a 

colocação do plástico da Ração Operacional nas lixeiras destinadas, coibindo 

qualquer ato divergente e notificando seu superior os casos mais graves de descaso 

com o meio ambiente. Não deixe que o Soldado leve o plástico em seu uniforme ou 

equipamento, a hora de exigir o lixo no local correto é agora. 

5º passo: 

Recolher, ao fim de sua missão, todo o lixo coletado sem deixar resquícios na área 

utilizada. Transportar o material de volta à sua Organização Militar e acondicioná-lo 

em local próprio disponível. 

6º passo: 

1. Para descartar corretamente todo o plástico recolhido, acesse o site 

https://www.ecycle.com.br/index.php. 

2. Digite no campo “o que precisa descartar?” logo na parte superior da página 

inicial o tipo de material que será descartado. 

3. Digite no campo “onde deseja descartar?” o endereço de sua Organização 

Militar, ou a cidade para realizar a pesquisa de forma mais abrangente. 

4. Após preencher os 2 campos acima (não é necessário preencher o e-mail) 

clique em BUSCAR. 

5. Visualize as quais são as opções dos postos de destinação mais próximos 

do seu endereço pesquisado num raio de 10 km e verifique quais são as 3 

melhores linha de ação a serem escolhidas. 

6. Clique em “>” para ver mais opções do posto de destinação selecionado. 

7. Verifique qual é o endereço completo do posto de destinação escolhido, o 

telefone para contato com o local, o horário de funcionamento durante os dias 

da semana, o site oficial do posto e os itens aceito pelo local para descarte 

de material reciclável. 

 

 

 

 

https://www.ecycle.com.br/index.php


 

 

7º passo: 

Finalmente, você possui agora uma ferramenta importante para pesquisar e destinar 

corretamente todo o plástico recolhido da Ração Operacional de sua Organização 

Militar, bem como qualquer outro tipo de material reciclável. Faça um telefonema 

prévio para os locais pré-selecionados e acerte a forma de transporte de todo o 

material. 

Onde armazenar o plástico até a coleta? 

Para que não ocupe muito espaço, o plástico deve ser compactado o máximo 
possível. Em seguida, o plástico deve ficar dentro de sacos de lixo resistente, de 
preferência, amarrados com barbante ou outra fita resistente, e armazenado em 
local fechado e ao abrigo de sol e chuva até o dia da coleta. 

Quais são os materiais que podem ser reciclados? 

Papel, plástico, metal e vidro. É importante lembrar que 
todos esses itens devem estar limpos, ou seja, não devem conter nenhum tipo de 
resíduo orgânico para garantir a qualidade do produto. Quanto maior a qualidade, 
maior o valor comercial. 

PLÁSTICO 

Plásticos que podem ser reciclados: Embalagem de alimentos; Embalagem de 
produtos de beleza; Embalagem de produtos de limpeza; Tampas; Brinquedos; 
Peças plásticas; Canetas esferográficas; Escovas de dentes; Baldes; Artigos de 
cozinha. 
Plásticos que NÃO podem ser reciclados: Celofane; Embalagem a vácuo; Fraldas 
descartáveis; Adesivos; Embalagem engordurada; Siliconizados. 

Qual é o tempo que estes materiais levam para se decompor? 

Plástico Mais de 100 anos 

 

 

 

 



 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cartilha de reciclagem do plástico da Ração Operacional utilizada no Exército 

Brasileiro pode ser utilizada por qualquer unidade militar do país, independente da 

arma, operacionalidade ou atividades desempenhadas. É interessante o 

conhecimento em cada cidade de quais são os diversos locais disponíveis para 

reaproveitamento do material que pode ser apenas considerado lixo nos quartéis.  

O Comandante de uma OM pode utilizá-la como modelo padrão a ser seguido 

e memória para as substituições futuras, prevalecendo o procedimento operacional 

padrão que consta na cartilha. O modelo deve ser amplamente divulgado para os 

militares em função de comando para que repassem e cobrem de seus subordinados 

a execução das atividades de reciclagem previstas no manual. 

É importante que todos tenham conhecimento de toda a cartilha no momento 

em que chegarem à OM, seja do efetivo profissional ou variável, uma vez que o 

cuidado com o meio ambiente é inerente a todo militar. 
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