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RESUMO

MANUEL,  Ângelo  Horácio.  A  aplicabilidade  de  gestão  ambiental  na  condução  dos
trabalhos do pelotão pesado. Resende: AMAN, 2018. Monografia.

Este  estudo  trata  a  respeito  de  uma  proposta  de  aplicabilidade  da  gestão  ambiental  na

condução  dos  trabalhos  do  pelotão  pesado.  Sabe-se  que  as  Forças  Armadas  prima  pelo

cuidado para com o meio ambiente, principalmente no que diz respeito a descarte de material.

Foram encontradas várias legislações que normatizam a aplicação da gestão ambiental dentro

do EB, e foram encontrados exemplos de que tais normas estão sendo cumpridas. Ao final,

sugeriu-se  para  o  Quadro  de  Material  Bélico  a  Logística  Reversa,  como  forma  de

aplicabilidade  da  gestão  ambiental,  uma vez  que  este  pelotão  lida  com os  mais  diversos

materiais,  sendo  necessário  seu  reaproveitamento  como  modelo  de  sustentabilidade.  Para

desenvolver o estudo foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, tendo como objetivo

principal propor a aplicabilidade da gestão ambiental na condução dos trabalhos do pelotão

Pesado de Manutenção ,objetivo este que foi alcançado com sucesso, através da Logística

Reversa.

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Quadro de Material Bélico. Logística Reversa.



ABSTRACT

MANUEL,  Ângelo  Horácio.  The  applicability  of  environmental  management  in  the
conduct of heavy squad jobs. Resende: AMAN, 2018. Monograph.

This study deals with a proposal of applicability of the environmental management in the

conduct of the works of the heavy platoon. It is well known that the Armed Forces excels in

caring for the environment, especially when it comes to material disposal. Several laws have

been found that regulate the application of environmental management within EB, and found

examples of such standards being met. In the end, the Reverse Logistics was suggested for the

Military Material Frame as a form of applicability of environmental management, since this

platoon deals with the most diverse materials, and it is necessary to reuse it as a sustainability

model. In order to develop the study, a bibliographic research was carried out, with the main

objective of proposing the applicability of environmental management in the conduct of the

heavy maintenance platoon, a goal that was successfully achieved through Reverse Logistics.

Keywords: Environmental Management. Military Goods Board. Reverse logistic.
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1 INTRODUÇÃO

Este  estudo  trata  a  respeito do  tema  “A  aplicabilidade  da  gestão  ambiental  na

condução dos trabalhos do pelotão pesado de manutenção”. 

O objetivo geral do mesmo é propor a aplicabilidade da gestão ambiental na condução

dos trabalhos do pelotão pesado de manutenção. 

Segundo CAPOBIANO (2011), as plantas, os animais e os microorganismos da Terra,

em interação  mútua  e  com  o  ambiente  físico  nos  ecossistemas,  formam  os  alicerces  do

desenvolvimento sustentável. Os recursos bióticos dessa riqueza vital respaldam o nível de

vida e as aspirações humanas e permitem a adaptação às novas necessidades e ambientes. 

Para o autor, a constante deterioração da diversidade de gens, espécies e ecossistemas

que vem acontecendo atualmente irá solapar o progresso rumo a uma sociedade sustentável.

Na verdade, a contínua perda de biodiversidade é um indício revelador do desequilíbrio entre

as necessidades humanas e a capacidade da natureza..

À medida em que a sociedade conscientiza se dos danos progressivamente infligidos

pelo desenvolvimento não-sustentável à teia da vida e às perspectivas humanas, a busca de

soluções deve voltar-se à raiz do problema. As raízes da crise da biodiversidade não estão lá

fora na floresta ou nas savanas, mas arraigadas no modo como vivemos (KUHNEN, 2012).

Assim sendo, faz se necessário que haja um planejamento de gestão ambiental, para

que a biodiversidade seja preservada.

Segundo  o  Exército  Brasileiro  (2017), em  1984,  o  Ministro  de  Estado  do

Exército determinou ao seu Estado-Maior que realizasse estudos para estabelecer um sistema

de planejamento estratégico para a Instituição. O estudo abrangeu duas fases: a elaboração de

uma  metodologia específica  e,  decorrente  dessa,  a  elaboração  do  sistema  de

planejamento propriamente dito. Em 1985, o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx)

foi aprovado e passou a ser uma ferramenta de apoio à decisão do então Ministro.

Com o passar dos anos, foram sendo criadas Portarias que visam a gestão ambiental

dentro da instituição, incluindo a linha bélica.

Este tema possui grande relevância para o Exército Brasileiro, uma vez que cabe a esta

instituição garantir a soberania nacional, estando a mesma presente nas selvas, principalmente

na Amazônia, onde sua presença pode gerar a degradação do meio ambiente. Assim sendo, é

fundamental que os planos de gestão ambiental sejam observados.



9

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A proposta da pesquisa consiste em realizar uma proposta de aplicabilidade da gestão

ambiental na condução dos trabalhos do pelotão pesado.

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento incipiente,

realizouo-se uma pesquisa bibliográfica, bem como um estudo de caso a fim de que se possa

garantir a coleta de dados de forma eficiente à realização do estudo.

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

Segundo  Veloso  (2011),  para  obter  sucesso,  as  medidas  de  conservação  da

biodiversidade devem referir-se à toda a gama atual de causas da sua deterioração e aproveitar

o potencial oferecido pelos gens, espécies e ecossistemas para o desenvolvimento sustentável.

Como a meta da conservação da biodiversidade, apoiar o desenvolvimento sustentável através

da proteção e  do uso de recursos  biológicos  sem reduzir  a  variedade mundial  de  gens  e

espécies,  nem  destruir  habitats  e  ecossistemas  importantes,  é  tão  abrangente,  qualquer

estratégia para a conservação da biodiversidade também precisa ser.

De acordo com Brasil (2016), a consciência  ambiental  é inerente à cultura militar,

conforme  exemplifica  o  Decreto  n 14.273,  de  28  de  julho  de  1920,  que  “aprova  o

regulamento para o campo de instrução de Gericinó”. Esse documento já previa medidas de

proteção ambiental nos níveis de prevenção, mitigação, controle e compensação que só foram

incorporadas ao ordenamento jurídico federal por meio da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de

1981, a qual estabelece a política nacional de meio ambiente. 

Em 1997 foi editada a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe

sobre  as  normas  gerais  para  a  organização,  o  preparo e  o emprego  das  Forças  Armadas,

regulamentando o art. 142 da Constituição Federal de 1988. Em 2001, foi aprovada a Diretriz

Estratégica  de Gestão Ambiental  do Exército  Brasileiro,  por meio  da Portaria  nº  571, do

Comandante do Exército, de 6 de novembro de 2001. Essa norma também criou o Sistema de

Gestão Ambiental  do Exército Brasileiro (SIGAEB), o qual foi atualizado pela Portaria nº

934, do Comandante do Exército, de 20 de dezembro de 2007. Assim, ficou definido que o

Estado-Maior do Exército (EME) inserisse a Política de Gestão Ambiental do EB na Política

Militar Terrestre da Instituição (BRASIL, 2016).

 Em 2008, por meio da Portaria nº 386, do Comando do Exército, de 9 de junho de

2008, as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no âmbito do EB (IG 20- 10)
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foram aprovadas. A função das IG 20-10 é orientar as ações da Política Militar Terrestre para

o  gerenciamento  ambiental  efetivo  dos  empreendimentos  e  atividades  de  caráter  militar,

assegurando o cumprimento da legislação ambiental aplicável e promovendo a convivência

harmônica da Força Terrestre  (F Ter)  com o ecossistema.  Fruto da determinação exarada

pelas IG 20-10, foram aprovadas, em 26 de setembro de 2011, as Instruções Reguladoras para

o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército (IR 50 - 20). Em 2013, de acordo com

a Portaria  n°  142,  do Comandante  do Exército,  de 13 de março  de 2013,  a  Diretoria  de

Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) foi criada como órgão de apoio técnico-

normativo-consultivo do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), com a missão de

normatizar, superintender, orientar e coordenar as atividades da Administração Patrimonial e

Ambiental do EB (BRASIL, 2016).

Segundo Brasil (2016), as OM têm as seguintes responsabilidades ambientais gerais,

que devem ser cumpridas mediante assessoria e apoio do Gpt E/RM sempre que necessário:

executar a conservação e a recuperação ambiental das áreas sob sua responsabilidade, realizar

anualmente  o  diagnóstico  ambiental  dos  seus  imóveis,  empreendimentos  e  atividades,

elaborar o Plano de Gestão Ambiental da OM (PGA OM), com base no diagnóstico ambiental

atualizado, propor e/ou executar projetos e atividades ambientais visando à recuperação e à

melhoria  ambiental  das  áreas  sob  sua  responsabilidade,  observando  as  "Orientações  aos

Agentes da Administração" da SEF/DGO para o atendimento das necessidades. São exemplos

de  projetos  ou  atividades  ambientais:  recuperação  de  áreas  degradadas  (contaminadas,

erodidas,  desmatadas),  coleta  seletiva,  proteção  da  fauna  e  flora,  proteção  dos  recursos

hídricos  (recuperação  de  áreas  de  preservação  permanente,  instalação  de  sistemas  para

tratamento de efluentes, instalação de poços de monitoramento, etc), capacitação ambiental,

dentre outros, e  estabelecer parcerias para orientar ações e solucionar problemas atinentes às

necessidades ambientais em suas respectivas áreas, após ouvido o escalão superior.

No que diz respeito à área do material bélico, é preciso que o descarte dos resíduos

perigosos sigam as normas do Exército Brasileiro, a fim de que não polua o meio ambiente e

nem cause danos às pessoas que porventura possam entrar em contato com o mesmo.

Assim sendo, propõe-se a Aplicabilidade da gestão ambiental no Pelotão Pesado de

Manutenção com base nas IG 20-10 e as IR 50-20, as quais estabelecem as responsabilidades

ambientais de cada nível de gestão (estratégico, operacional e tático) no âmbito do Exército

Brasileiro.
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além

de propiciar a verificação das etapas de estudo.

2.3 Procedimentos da pesquisa

A pesquisa foi  realizada  primeiramente  através  de metodologia  bibliográfica,  onde

foram pesquisados manuais do EB, artigos e livros que dizem respeito ao tema. 

         Dessa forma,  foram realizados os seguintes procedimentos:  apresentação de uma

pesquisa bibliográfica relacionada ao tema com base no Caderno de Orientação para a Gestão

do Meio Ambiente nas Organizações Militares do EB e em artigos e livros já publicados sobre

o assunto, utilizando-se para tanto banco de dados eletrônico. 
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3 IMPACTOS AMBIENTAIS

Segundo Kuhnen (2012), para obter-se bens de consumo, os recursos são extraídos,

tratados ou processados, armazenados e distribuídos aos consumidores. Após sua utilização

estabelece  o  processo  inverso.  Os  rejeitos  ou  resíduos  sólidos  devem  ser  coletados,

concentrados,  transportados,  tratados  e  dispostos  na  natureza.  Por  isto  constituem-se  em

preocupação cotidiana dos gestores das coletividades e defensores do meio ambiente.

Para o autor,  de um modo geral,  as  indústrias  produzem diariamente  uma grande

quantidade  de  resíduos  variados,  resultantes  de  atividades  diversificadas.  Sendo  que  os

resíduos  descartáveis  estão  sendo  gerados  em  escala  crescente  e  frequentemente  surgem

novos materiais, exigindo dos profissionais atenção no momento do descarte. 

Em estudos realizados por Kuhnen (2012) concluiu-se que os resíduos provenientes

das indústrias possibilitam a contaminação de mananciais de água potável, sejam superficiais

ou subterrâneos e a disseminação de doenças através de vetores que se multiplicam nos lixões

ou que fazem dele sua fonte de alimentação.

Para  Tenório  (2002),  a  agressão  do  lixo  ao  meio  ambiente  acontece  de  várias

maneiras: quando depositados em terrenos baldios à mercê dos populares, que os manuseiam

inadvertidamente, quando poluem praias, rios e lagoas ou quando poluem o ar atmosférico

com furamos, dioxinas e metais pesados, que são substâncias cancerígenas liberadas durante a

queima de materiais plásticos em incineradores, os quais, na maioria dos casos são ineficazes.

Entretanto, de acordo com a realidade atual, o lixo é um problema mundial, não se

restringindo  apenas  aos  países  subdesenvolvidos  ou  em desenvolvimento.  O  volume  e  a

contaminação são alvos de programas de gerenciamento, segregação e reciclagem.

Para se conseguir a diminuição do volume, deve-se dar particular atenção à separação

e à reciclagem, lembrando que os resíduos sólidos da saúde (RSS)  podem ser reciclados,

conforme a OPAS/OMS (1997) os quais são os resíduos especiais e os comuns (TORRES e

LISBOA, 1999).

Com relação ao uso de produtos para limpeza de equipamentos e piso, Moreira &

Wajnstajn (1993) afirmam que, “as ações limpeza conduzem forçosamente a uma inevitável

poluição  ambiental  através,  por  exemplo,  do  uso  de  substâncias  como  desinfetantes,

detergentes, produtos químicos, material de embalagem, etc...”.
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Pode-se afirmar que atualmente a redução na produção de resíduos, seguida da coleta

seletiva e a reciclagem são as medidas mais corretas, seguras e ecológicas de reduzirem os

impactos  ambientais.  Em função  do  exposto,  faz-se  necessário  colocarmos  em discussão

certos hábitos que implicam o desperdício de recursos naturais e a contínua degradação da

qualidade do meio, e com isso, contribuir para o desenvolvimento de uma nova mentalidade

ambiental,  onde a prática dos 5 R's (Reduzir, Reutilizar, e Reciclar, Recusar, Repensar) se

tornam práticas conhecidas e usuais em nossas rotinas.

3.1 Perdas da biodiversidade e suas causas

Segundo Tenório (2002), a diversidade biológica está sendo minada mais rapidamente

do que em qualquer época desde que os dinossauros morreram há uns 65 milhões de anos.

Acredita-se  que  o  processo  mais  radical  de  extinção  esteja  nas  florestas  tropicais.

Aproximadamente  10  milhões  de  espécies  vivem  na  Terra,  segundo  as  estimativas  mais

otimistas, e as florestas tropicais abrigam entre 50 e 90% deste total. 

Cerca de 17 milhões de hectares de florestas tropicais, uma área quatro vezes maior

que a Suiça, estão sendo desmatadas anualmente, e os cientistas calculam que nesse ritmo, de

5 a 10% da espécies das florestas tropicais podem ser extintas nos próximos 30 anos. Essa

estimativa pode ser conservadora,  no entanto.  As taxas de perda de floresta tropical estão

aumentando,  e  algumas  florestas  particularmente  ricas  em  espécies  provavelmente  serão

destruídas ainda nos nossos dias (TENÓRIO, 2002).

As florestas tropicais não são, de modo algum, as únicas regiões com a biodiversidade

ameaçada.  Em escala mundial já se perdeu quase a mesma proporção de florestas úmidas

temperadas, que no passado ocuparam uma área quase igual à da Malásia. Embora a extensão

total  de florestas nas regiões temperadas e boreais do Norte não tenha mudado muito nos

últimos  anos,  em  muitas  regiões  as  florestas  antigas,  ricas  em  espécies,  vêm  sendo

permanentemente  substituídas  por  florestas  secundárias  e  reflorestamentos  (TENÓRIO,

2008).

A  biodiversidade  dos  sistemas  marinhos  e  de  água  doce  enfrenta  grave  perda  e

degradação. Talvez os mais atingidos sejam os ecossistemas de água doce, que enfrentam a

constante poluição e a introdução de muitas espécies exóticas. Os ecossistemas também estão

sofrendo a perda de populações singulares de muitas espécies e estão passando por graves

transformações ecológicas (TENÓRIO, 2002).
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O número de extinções de espécies já documentadas no último século é pequeno perto

da previsão para as próximas décadas. Esta diferença deve, em parte, ao aumento acelerado do

ritmo de destruição de habitats nas últimas décadas, mas também à dificuldade de documentar

as  extinções.  A grande  maioria  das  espécies  nem sequer  foi  descrita  e  muitas  já  podem

desaparecer,  antes  mesmo  que  sejam  conhecidas  pela  ciência.  Além  disso,  em  geral  as

espécies só são declaradas extintas muitos anos depois de terem sido vistas pela última vez,

assim,  o número de extinções  documentadas  é  baixo.  Finalmente,  algumas espécies  cujas

populações  são  reduzidas  por  perda  de  habitat  a  níveis  abaixo  do  necessário  para  sua

sobrevivência a longo prazo, podem resistir por muitas décadas sem esperança de recuperação

à medida em que sua população se reduz, como mortos-vivos (TENÓRIO, 2002).

Kuhnen (2012) afirma que a perda do habitat  não apenas  precipita  a  extinção das

espécies como também provoca a perda da biodiversidade em si só. Em muitos  países, é

relativamente escassa a vegetação natural que permanece intocada por mãos humanas.

A  extraordinária  perda  de  espécies  e  ecossistemas  encobre  ameaças  igualmente

grandes  e  importantes  à  diversidade  genética.  No  mundo  todo,  cerca  de  492  populações

geneticamente distintas de espécies de árvores estão em perigo (KUHNEN, 2012).

A perda de diversidade genética pode pôr em perigo a agricultura. É difícil saber o

quanto a base genética já foi minada, mas desde os anos 50, a Revolução Verde propagou as

modernas variedades de milho, trigo, arroz e outras culturas, que reduziram rapidamente as

variedades nativas. As variedades modernas foram adotadas em 40% das plantações de arroz

na Ásia 15 anos depois de seu lançamento, e nas Filipinas, Indonésia e alguns outros países,

mais de 80% de todos os agricultores agora plantam as novas variedades (KUHNEN, 2012).

3.2 Causas e mecanismos da deterioração da biodiversidade

Para  Kuhnen (2012),  a  deterioração  atual  da  biodiversidade  tem causas  diretas  os

mecanismos diretos incluem a degradação e fragmentação do habitat, a invasão de espécies

introduzidas,  a  super  exploração  dos  recursos  vivos,  a  poluição,  as  mudanças  climáticas

globais, a agricultura e o reflorestamento com fins industriais. Mas não são estas as raízes do

problema. O empobrecimento biótico é uma consequência quase inevitável da maneira pela

qual  a  humanidade vem usando e abusando do ambiente  no curso de sua ascensão até  a

posição dominadora da biosfera.

Estão  nos  crescentes  índices  demográficos,  no  modo  como  a  espécie  humana

progressivamente vem ampliando seu espaço ecológico e vem se apropriando cada vez mais
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da produtividade biológica da terra,  no consumo excessivo e não-sustentável  dos recursos

naturais,  na  contínua  redução  do  número  de  produtos  de  origem  agrícola  e  pesqueira

comercializados, em sistemas econômicos que não conferem valores adequados ao ambiente,

em estruturas  sociais  inadequadas  e  na  debilidade  dos  sistemas  jurídicos  e  institucionais.

Assim como a biodiversidade é um recurso essencial  para o desenvolvimento sustentável,

encontrar medidas sustentáveis de viver é essencial  para conservar a diversidade biológica

(KUHNEN, 2012).

Como  causas  fundamentais  de  perda  da  biodiversidade  Kuhnen  (2012)  cita:  a

insustentável  alta  taxa  do crescimento  demográfico  e  do consumo de recursos naturais;  a

redução  progressiva  na  comercialização  de  produtos  agrícolas,  florestais  e  pesqueiros;

sistemas econômicos e políticos que não atribuem o devido valor ao ambiente e seus recursos;

desigualdade na distribuição de propriedade, na gestão e no fluxo de benefícios advindos do

uso e da conservação de recursos biológicos; deficiência de conhecimento e falhas na sua

aplicação; sistemas jurídicos e institucionais que promovem a exploração insustentável.
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4 O EXÉRCITO BRASILEIRO E A GESTÃO AMBIENTAL

Procurando atender as atuais mudança e exigências advindas das mudanças no cenário

mundial, o Governo Brasileiro buscou adequar  suas legislação aos parâmetros de prevenção

ambiental.  Seus  órgãos  entre  eles  o  Ministério  da  Defesa  e  o  Exército  Brasileiro,  tem

desenvolvido normas especificas e padronizações para enquadrar-se naquelas leis.

O Governo Brasileiro passou a dar maior  ênfase aos aspectos ambientais  ainda na

década de 1965, com a criação da Lei n 4.771, de 15 de setembro de 1965, que trata do código

florestal. Foram um documento que definiu as Áreas de Proteção Ambiental, suas respectivas

zonas  de  amortecimento  bem como certas  diretrizes  relacionadas  ao  uso e  ao  manejo  de

Unidades  de  Conservanção.  Além  disso,  estipulou  também  sanções  aqueles  que

descumprirem seus termos. Tendo em vista a necessidade de mostrar a opinião pública levou

a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), através do Decreto n 73.030, de

30 de outubro de 1973,como órgão autônomo da Administração Direta para a conservação do

meio  ambiente  e  uso  racional  dos  recursos  naturais  (VERDE-OLIVA,  2007).  Essas

competências representaram uma verdadeira guinada na forma com que a União utilizava os

recursos naturais e exercia o controle da poluição ambiental. (VERDE -OLIVA, 2007). Na

década de 1980 foi elaborada a política Nacional do Meio Ambiente, através da Lei n 6.938,

de 31 de agosto de 1981. Essa política tem objetivo a preservação do melhoria e recuperação

da  qualidade  ambiental  propicia  a  vida,  visando  assegurar,  no  pais,  condições  ao

desenvolvimento  socioeconômico,  aos  interesses  da  segurança  nacional  e  proteção  da

dignidade  da  vida  humana  (BRASIL  1981).  Outras  medidas  consequentes  dessa  lei  é  o

direcionamento de ações governamentais para algumas, como planejamento e fiscalização do

uso de recursos ambientais,  controles  e zoneamento de atividades  de grande potencial  ou

efetividade poluidoras, recuperação e proteção de áreas degradadas e educação ambiental em

todos  os  níveis  de  ensino  (BRASIL 1981).  O Exército  Brasileiro  também criou  diversas

portarias e diretrizes norteado internamente a aplicação da Gestão Ambiental. A portaria n

570, de 6de novembro de 2001 discorre sobre a política de Gestão Ambiental do Exército

Brasileiro  incrementando  nos  empreendimentos  e  atividades  militares  a  gestão  ambiental.

Estipula  também  a  pratica  da  preservação  ambiental,  empregando  meios  disponíveis  e

aplicando medidas que evitem a degradação do meio ambiente, e a recuperação e conservação

de áreas degradadas sob jurisdição do Exército (BRASIL, 2001). Com a portaria n 050 EME,

de 11 de julho de 2003, foi aprovada a orientação para elaboração dos planos básicos de

Gestão  Ambiental,  tendo  como  objetivos  possibilitar  ao  Exército  participar  do  esforço
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governamental  na  implementação  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  estimular  o

público  a  desenvolver  mentalidade  de  prevenção,  preservação  e  recuperação  do  meio

ambiente,  proporcionar  a  capacitação  e  o  treinamento  de  recursos  humanos  em  gestão

ambiental para atender ás exigências da força no contexto do mundo moderno e realizar a

recuperação do meio ambiente, sempre que possível, nas áreas degradadas em consequência

da realização de atividade e empreendimento militares (BRASIL, 2003). No âmbito das forças

armadas,  já  se  sabe  que a  degradação ambiental  esta  inclusa  no rol  das  chamadas  novas

ameaças  do  (MEDEIROS  FILHO,2004).  O  eficiente  enquadramento  dessas  instituições

necessidade de maior comprometimento com a gestão ambiental já se torna mais visível. A

evolução da legislação ambiental no BRASIL foi importante para que se lançassem as bases

para  a  implantação  do  Sistema  de  Gestão  Ambiental  em  órgãos  e  setores  diversos,  por

exemplo. Pode-se dizer que: A política nacional de meio ambiente foi o primeiro marco do

ordenamento jurídico ambiental. Essa Lei trouxe para o mundo do direito o conceito de meio

ambiente como objeto especifico de proteção em seus múltiplos  aspectos,  o de instituir  o

Sistema Nacional de Meio Ambiente, apto a propiciar o planejamento de uma ação integrada

de  diversos  órgão  governamentais  através  de  uma  política  nacional  para  o  setor,  e  o  de

estabelecer a obrigação do poluidor de reparar os danos causados, de acordo com o princípio

da  responsabilidade  objetiva  em  ação  movida  pelo  Ministério  Público.  (VERDE-OLIVA

2007).

Já pode ser constatado que, na área de ensino, o Exército tem demostrado preocupação

com a questão ambiental e com a formação de uma mentalidade que a positividade em relação

as possíveis ações que tenham como resultados impactos ao meio ambiente, contudo existem

opiniões controversas a respeito disso conforme Andrade Junior em face dos valores e de sua

cultura organizacional,  as manifestações do segmento militar  em prol de ações ecológicas

estão  orientadas  por  uma  racionalidade  distinta  daquela  na  qual  se  apoia  o  pensamento

ambiental.  A cultura  organizacional  militar  tende  a  influir  negativamente  no desempenho

militar em relação ao meio ambiente as consequências disso são o cumprimento de missões

que tendem a  menosprezar os delicados membros da pratica de conservação e de preservação

ambientais.  Embora  a  parte  de  ensino  nas  forças  armadas  já  esteja  encaminhada  para  o

desenvolvimento de uma consequência ambiental, e certo que as ações a serem realizadas em

organizações militares para minimizar os impactos ambientais ainda não são uma realidade,

pois  como  a  reciclagem  de  lixo,  a  manutenção  de  viaturas,  resíduos  de  lubrificantes  e

combustíveis e resíduos de munições, como estojos e cargas de munição, necessitam de um

eficiente  planejamento,  ação e  controle  dos militares  responsáveis,  os cuidados realizados
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com campos de instrução atualmente no Exército são um exemplo claro da convergência da

política e mentalidade rumo a novas paradigmas que almejem não só a projeção da força no

exterior, mas a manutenção de uma imagem limpa e transparente, inclusive com relação aos

aspectos ambientais.

Todo militar e servidor civil, individual e coletivamente, são responsáveis por cumprir

as normas ambientais, contribuindo para a convivência harmoniosa com o meio ambiente.

Conforme prevê  o Regulamento  Interno dos  Serviços  Gerais  (RISG),  os  comandantes  de

subunidades (Cmt SU) e os chefes de seções e dependências internas, quando envolvidos nas

atividades militares próprias, são corresponsáveis junto ao fiscal administrativo (Fisc Adm) da

OM, na esfera de suas atribuições, pela verificação do cumprimento, por seus subordinados,

das providências e das normas que disciplinam a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2016).

Segundo Brasil (2016), o planejamento e execução da gestão ambiental na OM inicia

com a realização do diagnóstico ambiental da OM. O diagnóstico ambiental é o instrumento

que viabiliza o levantamento dos aspectos e impactos ambientais significativos da OM, sendo

fundamental para o planejamento da gestão ambiental, e deve ser atualizado anualmente.

O principal documento para o planejamento da gestão ambiental na OM é o PGA OM.

Nele  devem ser  inseridas  todas  as  ações  afins  à  gestão  ambiental,  evitando-se  planos  ou

documentos separados (BRASIL, 2016).

Os  tópicos  que  poderão  compor  o  PGA  OM:  finalidade;  referências;  objetivos;

Diagnóstico  Ambiental  Elaboração/atualização  do  PGA  OM  Execução  do  PGA  OM

Monitoramento dos objetivos e metas do PGA OM 20 caracterização da OM; ações a realizar;

metas a serem atingidas; prazos; indicadores de desempenho; recursos necessários para atingir

as metas; responsabilidades; parcerias; e outras informações julgadas necessárias (BRASIL,

2016).

Dessa  forma,  o  PGA  OM  poderá  contemplar,  dentre  outras  ações:  cuidados  com

resíduos,  efluentes,  solo,  recursos  hídricos,  fauna,  flora,  logística  reversa,  eficiência

energética; e orientações da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). O PGA OM

poderá contemplar, ainda, no que couber, as seguintes informações, de acordo com as missões

e  atividades  peculiares  da  OM:  avaliação  dos  riscos  de  danos  ambientais  das  atividades

militares desenvolvidas pela OM, manejo nos campos e áreas de instrução (possibilidade de

alternar o local das instruções para evitar ou minimizar o dano ambiental causado pelo uso

repetitivo  de  determinado  espaço  da  área),  atividades  e  empreendimentos  submetidos  ao

licenciamento  ambiental,  procedimentos  adotados  para  a  destruição  de  engenhos  bélicos

falhados após a realização do tiro, isolamento e identificação da área, e previsão de projetos e
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atividades  ambientais,  tomando  por  base  os  impactos  ambientais  mais  significativos  e  as

metas estabelecidas (BRASIL, 2016).

Segundo Oliveira (2017), muitos dos espaços verdes do Brasil são usados pelas Forças

Armadas brasileiras  como instalações  militares ou campos de treinamento -  locais onde a

segurança nacional é equilibrada com a conservação do ecossistema.

4.1 Aplicação de gestão ambiental pela FAB e Marinha do Brasil

No  dia  2  de  junho  de  2017,  o  Ministério  da  Defesa  publicou  “Defesa  e  Meio

Ambiente: Treinamento com Sustentabilidade”, também conhecido como O Livro Verde da

Defesa, sobre as melhores práticas de gestão ambiental  que as Forças Armadas brasileiras

(Exército,  Marinha  e  Aeronáutica)  em  suas  áreas  e  atividades  militares.  O  Livro  Verde

também contém informações sobre suas operações de combate a crimes ambientais. As Forças

Armadas do Brasil são as instituições que mais fazem para proteger, preservar e restaurar o

meio  ambiente  natural  do  país.  Aqueles  que  passam  pelas  Forças  Armadas  brasileiras

aprendem a cuidar do meio ambiente (OLIVEIRA, 2017).

Nos locais utilizados como instalações militares ou campos de treinamento, as Forças

Armadas brasileiras equilibram a segurança nacional com a conservação dos ecossistemas.

Essas áreas militares estão sendo bem protegidas, seja pela segurança proporcionada pelos

militares  ou  seja  principalmente  pelo  zelo  e  cuidado  que  os  militares  demonstram  pelos

recursos  públicos,  incluindo  os  recursos  ambientais.  A  presença  dos  militares  é  bem

respeitada pela sociedade brasileira,  mesmo por aqueles que se arriscam a cometer crimes

ambientais (OLIVEIRA, 2017).

A Força Aérea Brasileira - FAB é responsável pela Serra do Cachimbo, no sul do

estado  do  Pará,  um  espaço  verde  de  22.000  quilômetros  quadrados,  igual  ao  estado  de

Sergipe.  O Campo de Prova do Brigadeiro  Velloso é  mantido  naquele  local,  que é  o lar

simultaneamente  de  treinamento  militar  e  sobrevôos  periódicos  da  FAB  para  detectar  e

suprimir o desmatamento na área. Nesse local a FAB também está promovendo os esforços do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  para reintegrar

várias  espécies  da  fauna  brasileira  resgatadas  da  caça  ilegal  de  volta  ao  meio  ambiente

(OLIVEIRA, 2017).

Na Base Aérea de Anápolis, no estado de Goiás, a FAB continua com o Projeto de

Controle de Erosão e Reflorestamento com Espécies Nativas e Exóticas (CERNE), que já

plantou 16.000 mudas e recuperou quase 168 hectares. As primeiras plantações começaram
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em  2007.  O  projeto  nasceu  da  observação  de  que  o  solo  estava  sendo  removido  para

construção nas áreas construídas da Base Aérea de Anápolis e também nas áreas ao redor do

aeroporto, nas pistas e pistas de aterrissagem, nos hangares, e a área de estacionamento. O

objetivo  principal  que as  pessoas  conseguiram realizar  ao  longo dos  últimos  10  anos  foi

restaurar o ambiente ao seu equilíbrio natural, que estava sendo perdido durante os anos de

construção, principalmente devido à peça de aviação. Mas hoje em dia, as pessoas confiam no

ambiente como um parceiro também (OLIVEIRA, 2017).

O plantio de mudas também foi feito pela FAB na Base Aérea de Santa Maria, no

estado do Rio Grande do Sul, e na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, no estado de

São  Paulo.  A  Marinha  do  Brasil  (MB)  tem  apoiado  a  proteção  ambiental  na  Ilha  da

Marambaia,  no  Rio  de  Janeiro,  desde  1906,  quando  a  Escola  Aprendiz  Marinheiro  foi

estabelecida.  Nos  anos  80,  a  MB também  montou  o  Centro  de  Treinamento  da  Ilha  da

Marambaia (OLIVEIRA, 2017).

A proteção ambiental na ilha, de acordo com o Livro Verde da Defesa, é uma garantia

da preservação ecológica de 95% da vasta área de Mata Atlântica costeira, razão pela qual a

ilha é visitada por estudantes e pesquisadores em áreas como a botânica, ecologia, zoologia,

arqueologia, climatologia e geoprocessamento em busca de espécies comuns ao recife, muitas

das quais estão extintas em outras partes do litoral brasileiro. A MB também está presente na

proteção do Arquipélago de Alcatrazes,  em São Sebastião,  no estado de São Paulo,  onde

promove ações abrangentes que incluem supervisão, navegação segura, proteção de vidas no

mar  e  aplicação da proibição de ancoragem de embarcações  ou mergulho no arquipélago

(OLIVEIRA, 2017).
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Figura 1: Navio da Marinha do Brasil em Marabá
Fonte: Oliveira, 2017.

4.2 Aplicação de gestão ambiental pelo Exército Brasileiro

Segundo Oliveira (2017), o Exército Brasileiro (EB) também tem presença na Ilha da

Marambaia, no Rio de Janeiro, ocupando uma área de quase 34 quilômetros quadrados, onde

funcionam o Centro  Tecnológico  do  Exército  e  o  Centro  de Avaliação  do Exército.  Nos

últimos 200 anos, a EB protegeu a flora e a fauna comuns nas planícies dos Pampas, em uma

área de mais de 50.000 hectares no estado do Rio Grande do Sul, onde funciona o Campo de

Treinamento de Barão de São Borja.

No Campo de Treinamento de Formosa, no Estado de Goiás, a EB participa de um

estudo de uma área de 15.000 hectares para encontrar soluções para a erosão natural, além de

realizar pesquisas científicas para identificar espécies de mamíferos de médio e grande porte.

Em Recife, no estado de Pernambuco, a EB é responsável pela proteção do meio ambiente em

seu Complexo  Militar  de  Curado,  a  sede do  Comando  Militar  do Nordeste  e  seis  outras

organizações militares (OLIVEIRA, 2017).

Pernambuco  também abriga  o  Parque  Histórico  Nacional  dos  Guararapes,  que  foi

restaurado pelo comando do Exército para recuperar e preservar as características naturais da

área. Esse parque nacional é considerado o local de nascimento do EB, pois foi o local da
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primeira  batalha  das  tropas  terrestres  da  EB  em  1648,  um  episódio  conhecido  como  a

“Batalha dos Guararapes” (OLIVEIRA, 2017).

As Forças Armadas brasileiras têm uma tradição de proteger a biomassa e os espaços

verdes em um país do tamanho de um continente como o Brasil. E isso também é feito por

meio de uma ampla estrutura de guarnições, bases e campos de treinamento, alguns dos quais

com séculos  de  existência,  que  contribuem para  a  proteção  de  todos  os  nossos  recursos

nacionais. Um exemplo desse compromisso histórico é o Decreto 14.273, de 28 de julho de

1920, que aprovou a regulamentação do Centro de Treinamento Gericinó, no Rio de Janeiro.

O artigo 6 do decreto afirma que:

O corte de árvores por tropas nessas florestas ou na Serra de Gericinó é estritamente
proibido.  A  administração  do  campo  deve  estabelecer  diretrizes  para  o  uso  das
florestas  [...]  a  fim  de  evitar  deslizamentos  gerais  que  possam  prejudicar  o
rendimento das águas nativas. Qualquer árvore derrubada deve ser substituída por
outra.

Em Manaus, no estado do Amazonas, o Centro de Treinamento de Guerra na Selva

criado pela EB há mais de 50 anos, ocupa uma área de mais de 150.000 hectares e treinou

militares desde 1960. No centro, há um refúgio para animais resgatados que não pode ser

devolvido  à  natureza.  Ao todo,  400 animais  vivem lá.  Em 2014,  o  Refúgio  recebeu  um

Aquário Amazônico com mais de 200 animais e um Centro de Aprendizado, um espaço para

atividades educativas e de conservação (OLIVEIRA, 2017).

5  UMA  PROPOSTA  DE  APLICABILIDADE  DA  GESTÃO  AMBIENTAL  NA

CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO PELOTÃO PESADO DE MANUTENÇÃO.

A  proposta  de  aplicabilidade  da  gestão  ambiental  na  condução  dos  trabalhos  do

pelotão pesado de manutenção será voltada para a Logística Reversa.

De  acordo  com  Rodrigues  (2002),  a  logística  reversa  é  um  termo  bastante

generalizado, que pode significar em um amplo sentido, todas as operações relacionadas, com

reutilização de produtos e ou materiais, que engloba todas as atividades logísticas, de coletar,

desmontar e processar peças e materiais a fim de garantir uma recuperação sustentável.
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Figura 2: Logística reversa
Fonte: www.resconciliares.com, 2018.

Segundo  Rodrigues  (2002),  começando  há  alguns  anos,  os  logísticos  militares  se

tornaram líderes na maior operação de logística reversa da história. 

No caso do Quadro de Material  Bélico do Exército  Brasileiro,  sugere-se que itens

como  caminhões  ou  tanques,  ou  qualquer  equipamento  militar  danificado  ou  inservível,

podem ter algum valor recuperado desse item. 

Alguns  equipamentos  militares  podem  ser  devolvidos  em  boa  forma  para  outras

unidades  militares  ou  unidades  da  Guarda  Nacional;  alguns  podem  ser  consertados  e

vendidos; alguns podem ser vendidos como estão.

O Exército  Brasileiro  utiliza  muitas  baterias  que  podem ser  incluídas  na  logística

reversa,  observou-se  que  mais  de  70%  dos  indagados  não  tem  ciência  para  onde  são

encaminhados  este  material  que  e  de  responsável  por  impactos  ambiental  se  não  for

corretamente destinado. O setor de fabricação de baterias está buscando a eliminação total de

mercúrio, cadmio e chumbo e ácido ou matadores desse metal abaixo do limite da resolução

COMANA n 257, 30 de junho de 1999, que aborda os impactos severos ao meio ambiente

sérios riscos à saúde pública pela possibilidade dos metais pesados atingirem o organismo

através da cadeia alimentar (Reidler e Gunther, 2002)  se que s o que faria com que fosse

economizado um numerário muito grande ao final do mês.
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Supondo-se que o Exército Brasileiro reutilize um total  de 18.000 bateria por ano,

sabendo-se que o valor unitário de cada bateria é em média R$ 2,68 então tem-se conforme  a

economia anual de aproximadamente R$ 48,240 o que propicia uma economia de 10 a 12%

para a instituição, o que é um valor considerável.

A  reutilização  destas  pilhas   bateria  se  dá  em microfones,  calculadoras,  relógios,

controles remotos, microfones e outros aparelhos como viaturas que necessitam das mesmas

para seu funcionamento, o que faz com que as pilhas e bateria não sejam mais jogadas no lixo

e sim reaproveitadas.

Além da economia que a reutilização de pilhas irá propiciar ao Exercito Brasileiro,

também tem-se esta ação como a prática da sustentabilidade pela empresa, à medida em que

as  baterias  são  reutilizadas  evitando-se  o  descarte  desnecessário  das  mesmas  no  meio

ambiente.

Observa-se que há algumas Regiões Militares que já adotam esse procedimento já há

alguns anos, como é o caso da 7ª Região Militar.

Quanto as  baterias verificou-se conforme a Portaria No 1001 - Divisão Logística, 16
de  fevereiro  de  2004,  da  7ª  Região  Militar,  procedimentos  específicos  sobre  o
descarte  e  reaproveitamento  de  pilhas  e  baterias:  As  que  contenham  em  suas
composições  chumbo,  cádmio,  mercúrio  e  seus  compostos,  necessárias  ao
funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veículos, sistemas, móveis ou fixos,
de material de comunicações militares, bem como os produtos eletroeletrônicos que
as  contenham  integradas  em  sua  estrutura  de  forma  não  substituível,  após  seu
esgotamento energético, deverão ser entregues pelos usuários aos estabelecimento
que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas
indústrias,  para  repasse  aos  fabricantes  ou importadores,  para  que  estes  adotem,
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

  

A  Logística  Reversa  também  deverá  ser  aplicada  aos  pneus,  os  quais  possuem

procedimentos  próprios  para  descarte  e  reaproveitamento.  A mesma  Portaria  que  prevê  a

reutilização das pilhas, também prevê o descarte e reaproveitamento de pneus:

Quanto aos pneus inservíveis a  mesma portaria  acima supracitada  determinou os
procedimentos  específicos  sobre  o  descarte  e  reaproveitamento  de  pneus  ou
pneumáticos tais como: Os pneus inservíveis existentes nas Organizações Militares
deverão  ser  recolhidos  aos  Depósitos  de  Suprimentos  que  deverão  remeter  às
empresas fabricantes e às importadoras de pneumáticos fornecedoras,  obrigadas a
coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos itens, de acordo com a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. É proibida a destinação final inadequada de
pneumáticos inservíveis,  tais  como a  disposição  em aterros  sanitários,  mar,  rios,
lagos ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços, e principalmente a queima em céu
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aberto. O Depósito de suprimento deverá criar uma central de recepção de pneus
inservíveis, a ser localizada e instalada de acordo com as leis ambientais e demais
normas vigentes, para armazenamento temporário e posterior envio aos fabricantes
para destinação final ambientalmente segura e adequada.

Todo este procedimento que se encontra na Portaria do EB, 7ª Região Militar, também

encontra-se na Resolução CONAMA n. 258 de 26/08/1999, a qual dispõe a respeito da coleta

e  destinação  final  dos  pneus,  de  forma  adequada,  para  que  não  se  cause  dano  ao  meio

ambiente. 

No  que  diz  respeito  às  viaturas  operacionais  e  administrativas  avaliadas  como

inservíveis  foi  verificado,  conforme  a  Portaria  nº  17,  de  13  maio  de  2016  do  Comando

Logístico,  que  o  Exército  Brasileiro  possui  um Plano  de  Alienação  de  Viaturas  visando

executar as ações de Logística Reversa para o período de 2016 a 2020 (BRASIL, 2016). 

As viaturas  administrativas  deverão possuir  mais  de 15 (quinze)  anos  de uso e  as

operacionais  mais  de 25 (vinte  e  cinco)  anos.  A Organização Militar  (OM), detentora  de

viatura  a  ser  alienada,  deverá  solicitar  autorização  a  Região  Militar  enquadrante  para

recolhimento  e  realizar  o  processo  administrativo  para  destinação  correta  ao  material

inservível (BRASIL, 2016). 

Observou-se que  conforme o  Art.  26  Portaria  nº  17-  Diretoria  de  Material  Bélico

(1998),  as  OM  alienadoras  devem  descaracterizar  a  pintura  camuflada  e  retirar  os

equipamentos  e  acessórios  como  armamento,  suportes  de  armamento,  dispositivos  de

iluminação peculiares, suportes de ferramentas, ferramental de sapa e acessórios de aplicação

militar.

Assim sendo, tem-se como sugestão para o Quadro de Material  Bélico, a Logística

Reversa.
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CONCLUSÃO

Há muito a fazer quando se trata de reconstruir e proteger o que resta dos recursos

naturais e da biodiversidade dentro de nossos ecossistemas. A conservação ambiental é um

termo abrangente que define tudo o que fazemos para proteger nosso planeta e conservar seus

recursos naturais para que todos os seres vivos possam ter uma melhor qualidade de vida.

Conservação funciona de duas maneiras. Destina-se a proteger a natureza protegendo

recursos vitais, e é também um modo de vida que funciona contra as práticas irresponsáveis

de empresas e grandes corporações. 

Pensando no meio ambiente, o Exército Brasileiro produziu o Livro Verde da Defesa,

sobre as melhores práticas de gestão ambiental que as Forças Armadas brasileiras (Exército,

Marinha e Aeronáutica) em suas áreas e atividades militares.

Desde 1920 com o Decreto n. 14.273, de 28 de julho de 1920 que o Exército Brasileiro

se preocupa com a defesa do meio ambiente, e em proteger o ecossistema. Devido aos vários

treinamentos  e à própria logística da instituição,  muitos materiais  que podem prejudicar o

meio ambiente são utilizados e descartados.

Com a finalidade  de preservação,  todas  as legislações  e  normas são seguidas pela

instituição, que além de conscientizar os militares que dela fazem parte, também colaboram

em projetos junto à comunidade nos locais onde encontram-se estabelecidos.

A nível do pelotão pesado de manutenção, a sugestão que se tem para colaborar com a

manutenção da boa prática  de sustentabilidade  e preservação ambiental,  é  a  utilização da

Logística Reversa, a qual já se encontra em utilização pelo EB.

A Logística Reversa propicia  a reutilização de materiais  que já não têm serventia,

fazendo  até  mesmo  com  que  haja  uma  economia  financeira  em  tal  prática.  Através  da

Logística Reversa,  o pelotão pesado poderá utilizar a Logística Reversa em todos os seus

materiais, como, pneus, viaturas que já não são mais utilizadas.

Com isso, tem-se que haverá um melhor aproveitamento destes materiais, bem como

uma economia para a instituição e principalmente, a preservação do meio ambiente.
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ANEXO 1: GESTÃO AMBIENTAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO
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Fonte: Exército Brasileiro, 2018.
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