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GESTÃO AMBIENTAL NO EXÉRICTO BRASILEIRO 
PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS POR UM BATALHÃO DE 

INFANTARIA PARA EVITAR PROBLEMAS AMBIENTAIS 

RESUMO 
Um dos assuntos mais comuns e recorrentes na atualidade são as questões que envolvem a 
preservação ambiental. É possível verificar tal importância uma vez que os países mais 
desenvolvidos do Mundo se reúnem para discutir sobre ações de sustentabilidade e muitas 
vezes, frutos desses congressos, firmam contratos na busca da diminuição dos efeitos nocivos 
causados por suas populações ao meio ambiente. Dentro das áreas de responsabilidade dos 
Batalhões de Infantaria são conduzidas inúmeras atividades militares e administrativas, que 
possuem relativas capacidades de influenciar o meio ambiente de forma positiva ou negativa. 
O Exército Brasileiro encontra-se espalhado por todo o Território Nacional, tendo dessa forma, 
grande abrangência sobre os biomas encontrados em solo brasileiro. Dentro das legislações 
disponibilizadas e utilizadas pela Força é possível encontrar algumas referentes às atividades 
de preservação ambiental, nas quais são definidas medidas e procedimentos voltados para a 
conciliação das atividades militares com a manutenção e preservação do meio ambiente na 
qual as Unidades Militares estão localizadas. O presente artigo está direcionado para a busca 
de ações que visam a preservação do meio ambiente, através de pesquisas com militares que 
serviram nas mais variadas regiões do País, permitindo dessa forma definir a existência de 
ações que possam permitir a realização das atividades militares e administrativas dos 
Batalhões de Infantaria de forma sustentável. 

Palavras-chave: meio ambiente, sustentabilidade, militares, batalhões de infantaria, 
preservação ambiental. 

ABSTRACT 
One of the most common and recurring subjects today is the questions surrounding 
environmental preservation. It is possible to verify this importance as the most developed 
countries of the world come together to discuss sustainability actions and result of these 
meetings, sing contracts in the search of reducing the harmful effects caused by their 
populations to the environment. Inside the areas of responsibility of Infantry Battalions are 
pertormed innumerable military and administrative activities, which have relative capacities to 
influence the environment in a positive or negative way. The Brazilian Army is spread 
throughout the National Territory, having in this way, a great extent on the biomes found in 
Brazilian soil. Present in legislation made available and used by the Force it is possible to find 
some referring to the activities of environmental preservation, in which are defined measures 
and procedures aimed at the conciliation of the military activities with the maintenance and 
preservation of the environment in which the Military Units are located. The present article is 
directed to the search of actions that aim at the preservation of the environment, through 
researches with military personnel that served in the most varied regions of the Country, thus 
allowing to define the existence of actions that may allow the accomplishment of military and 
administrative activities of Infantry Battalions in a sustainable way. 

Keywords: environment, sustainability, military, infantry battalions, environmental preservation. 
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1 INTRODUÇÃO 
Muito se têm discutido os efeitos ambientais resultantes das ações 

humanas em todo o mundo, fazendo parte da agenda de grandes empresas 

rnultinacionais, órgãos federais e todos os setores da sociedade, sendo tema 

de grandes discussões e reflexões, onde são propostas ações que atingem 

desde o individual até o coletivo. 

Em meio a enorme gama de propostas para amenizar os impactos 

ambientais gerados pelas organizações, as mesmas buscaram implementar 

nos seus planejamentos operacionais, medidas que atenuassem o impacto dos 

seus produtos e serviços no meio ambiente. 
A norma ISSO 14001, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) é a responsável por regulamentar o Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), estabelecendo os requisitos de implementação e operação, tendo como 
finalidade baliza r as ações corporativas em busca do equilíbrio do homem, da 

indústria e do meio ambiente. Definição importante para esses novos tempos 

de valorização dos empreendimentos verdes, o SGA é um conjunto de 

políticas, práticas e procedimentos técnicos e administrativos de uma empresa 

com o objetivo de obter um melhor desempenho ambiental. Nesse contexto, as 

preocupações ambientais deixam de ser das pessoas físicas, passando para a 

abordagem das empresas com grande representatividade. 

Alinhado com essa tendência mundial e estando presente no Art. 225° da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na qual define ao 

Poder Público, enquadrado nele as Forças Armadas, e a sociedade como um 

todo o dever de preservar o meio ambiente para as gerações futuras, o 

Exército Brasileiro estabeleceu a Política de Gestão Ambiental da Força 
Terrestre (PGAEB), através da portaria nO 570, de 06 de novembro de 2001. 

Dando prosseguimento as atividades ambientais dentro da Força, definiu 

se por intermédio da portaria nO 571, a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental 

do Exército (DEGAEB), buscando orientar a gesta ambiental na Instituição. 

É possível afirmar que estudos na área ambiental nos trazem novos 

conceitos e formas de interpretação com o passar dos anos. A percepção 

ambiental é fruto desses estudos, onde em seu conceito puro, define o modo 
como cada indivíduo sente o ambiente ao seu redor, valorizando-o em maior ou 
menor escala, na medida em que ocorre uma tomada de consciência, de forma 
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que, ao perceber o ambiente em que está inserido, aprende a protegê-Io e 

cuidá-to. Dessa forma, a percepção ambiental poderá ser utilizada como uma 

ferramenta eficaz nos trabalhos de gestão ambiental dentro das organizações 

militares. 

1.1 PROBLEMA 

Através de uma verificação simples e inicialmente superficial é possível 
constatar a preocupação dos órgãos diretores do Exército Brasileiro com as 

questões ambientais. Verifica-se a existência de um planejamento conciso e 
um conteúdo abrangente, com grandes possibilidades de tornar-se viável 
dentro dos termos já definidos. 

Uma grande dúvida surge no momento em que paramos para pensar nos 

problemas ambientais presentes no cotidiano das Unidades e se estão sendo 
gerenciados da melhor forma, seguindo o previsto nas legislações militares 
citadas anteriormente. 

Constatada a grande relevância da instituição Exército Brasileiro e 

verificada a gama de possibilidades de degradação ambiental causada por 

suas atividades, surgem algumas indagações: Quais são os principais 

problemas de caráter ambiental encontrados nos Batalhões de Infantaria e 
quais ações poderiam ser propostas para reduzir os danos ambientais 

encontrados nas unidades militares? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de propor ações a serem tomadas por um Batalhão de Infantaria 
para evitar problemas ambientais, o presente estudo pretende analisar as 
medidas de proteção ambiental já existente e realizadas por diversas unidades 

para solucionar tais problemas, estando eles relacionados diretamente ou 

indiretamente com as atividades militares inerentes as Organizações 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) Analisar os objetivos e normas de ação previstas nas legislações do 

Sistema Ambiental do Exército Brasileiro; 
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b) Identificar possíveis problemas ambientais que podem ser causados 

por atividades militares; 

c) Buscar e analisar projetos ambientais já existentes em Unidades 

Militares de Infantaria; 

d) Definir atividades viáveis que posam ser desenvolvidas por um 

Batalhão de Infantaria com o objetivo de preservar o meio ambiente local. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUiÇÕES 

Em muito se assemelham as atividades desenvolvidas nas Unidades do 

Exército Brasileiro com as existentes em grandes empresas nacionais, tendo 
ambas as mesmas possibilidades de degradação do meio ambiente. No dia a 

dia das Organizações Militares são desenvolvidas atividades que, quando não 

bem conduzidas, possuem elevado grau de poluição ambiental. Dentre elas, 

pode-se citar a utilização e manutenção de veículos militares e administrativos, 

confecção das refeições e limpeza dos refeitórios, descarte de material 

hospitalar pelos postos de saúde e atividades tipicamente militares, como 

utilização de explosivo e tiros reais de diferentes calibres. 

Ao encontro disso, o Exército Brasileiro é tido pela sociedade brasileira 

como uma instituição que transmite confiança e credibilidade, sendo, por 

diversas vezes, identificado em pesquisas de âmbito nacional que buscavam 

tais atributos. Por ser parte do Estado, sempre cumpriu com esmero e 

dedicação suas legislações, mostrando-se um exemplo a ser seguido em seus 
diversos níveis. Não diferente do restante da sociedade e buscando manter a 

imagem alcançada através dos anos após sua criação, o Exército Brasileiro 
deve propiciar as suas Unidades possibilidades e oportunidades de cumprir as 
atividades previstas nas normas ambientais do território nacional, auxiliando 

nas ações que buscam coibir a degradação do meio ambiente, dentro e fora 
das áreas sob sua tutela. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma 

pesquisa a respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução 

dos procedimentos de preservação ambiental existentes nas Unidades 
Militares, buscando reunir boas práticas realizadas nas Organizações Militares 
com viabilidade para serem difundidas e implementadas nos Batalhões de 
Infantaria. 
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- 

o trabalho pretende, ainda, abastecer os gestores dos projetos 

ambientais das Unidades Militares, independente da região do País em que 
esteja localizado, de conhecimento acerca das boas práticas realizadas e que 

apresentaram bons resultados no contexto da preservação do meio ambiente, 

servindo de pressuposto teórico para outros estudos que sigam nesta mesma 

linha de pesquisa. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento do presente estudo foi pautado 

principalmente na busca e análise de legislações e documentos existentes 
sobre os temas ambientais no âmbito do Exército Brasileiro, buscando definir 

as prioridades da Força Terrestre e entender os planos básicos de gestão 

ambiental vigentes. 
Com o intuito de buscar opções e propostas acerca do tema que define 

esse trabalho, pesquisas de projetos e ações já existentes em Unidades 

Militares do território nacional foram estudadas com a intenção de definir 

possibilidades viáveis de preservação do meio ambiente tutelado pelas 

Organizações Militares. Tais pesquisas foram somadas a entrevistas e 

questionários realizados com o intuito de elucidar a argumentação e discussão 

dos resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, 

os conceitos de pesquisa qualitativa, pois a observação de projetos em 
funcionamento permitiu um melhor delineamento das questões e dos 
instrumentos de coleta de dados. Portanto, pode-se afirmar que a construção 

desse trabalho teve grande ênfase na fase exploratória, sendo fundamental 

para a compreensão das possíveis soluções 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

em vista a pouca divulgação de conhecimentos e práticas nessa área de 

estudo, principalmente se tratando de Unidades Militares de Infantaria. Seguida 

de questionários onde se buscou militares que serviram em quase todas as 
Organizações Militares delimitadas nesse estudo. 
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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, sendo 

baseada em uma revisão de literatura no período de dez/2003 a jan/2018. Essa 

delimitação baseou-se na atualização do Regulamento Interno dos Séricos 

Gerias, onde se apresenta o tema do controle ambiental no interior das OM do 

EB. Porém obtiveram maior atenção as legislações ambientais apresentadas 

pelo Exército onde foi definida sua política de gestão ambiental. 
São disponibilizados, pelo Exército Brasileiro, todos os documentos 

normativos referentes às atividades de proteção ambiental em seu endereço 
eletrônico de domínio público. Nesse mesmo local, verificou-se a existência de 
legislações e resoluções federais, que possibilitam dessa forma, ao 

interessado, realizar uma vasta pesquisa pelas normas vigentes dentro do 

tema de gestão ambiental nacional. Os documentos gerais no âmbito do 

Exército Brasileiro estão apresentadas na Tabela 1: 

Tabela 1 Documentos gerias normativos no âmbito do EB 

Tipo de Documento Finalidade Publicação 

Port N° 1138 Política de Gestão Ambiental do EB 22 Nov 2010 

Port N° 1275 PNRS 28 Dez 2010 

Port N° 386 Instruções Gerais de Meio Ambiente 09 Jun 2008 

Port N° 14 - DEP 
Normas para a Promoção da Educação Ambiental nos 

08 Fev 2008 
Estabelecimentos de Ensino 

Port N° 934 SiGAEB 20 Dez 2007 

RISG Controle Ambiental das OM do EB 19 Dez 2003 

SIMEB 2008 Proteção e Instrução sobre meio ambiente 09 Jun 2008 

SIMEB 2008 Atividades de Instrução em Unidades de Conservação 09 Jun 2008 

Os trabalhos de implementação do Sistema de Gestão Ambiental dentro 

das áreas militares teve início com a publicação da Portaria N° 570 do 

Comandante do Exército, que definiu a Política de Gestão Ambiental dentro da 

Força Terrestre, onde foram definidos seus objetivos principais, dos quais cabe 

salientar: 
a. Colaborar com a implementação da Política Nacional do Meio 
Ambiente, elaborando políticas, diretrizes e planos para o Exército e 
promovendo a sua execução. 
[ ... ] 
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d. Implementar e desenvolver, no Exército, a gestão ambiental, permitindo a 
continuidade do cumprimento de sua destinação constitucional e atribuições 
subsidiárias. 
[ ... ] 
g. Capacitar talentos humanos especializados em gestão ambiental, com a 
finalidade de elaborar estudos e decorrentes relatórios de impactos 
ambientais, referentes aos empreendimentos e às atividades a serem 
realizados pelo Exército. 
[ ... ] 
j. Estimular a formação e o desenvolvimento da consciência ambienta! do 
público interno, voltada à preservação, melhoria e à restauração de recursos 
ambientais. 
k. Praticar a preservação ambiental, empregando os meios disponíveis e 
adotando medidas que evitem ou mitiguem a degradação do meio ambiente. 
[ ... ] 
n. Estimular o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias orientadas para o 
uso racional de recursos ambientais, resíduos sólidos, reciclados e passíveis 
de reciclagem, e de fontes alternativas de energia, bem como para a 
recuperação de áreas degradadas e de passivos ambientais. 
o. Difundir dados e informações da gestão ambiental, demonstrando o 
comprometimento do Exército no esforço brasileiro da preservação 
ambiental. 
p. Elaborar campanhas que orientem a preservação do meio ambiente, 
estimulem a preservação dos recursos naturais e estimulem atitudes 
ambientaImente corretas dos militares. 
q. Melhorar a qualidade ambiental das áreas sob jurisdição do Exército. 

Concomitantemente, a instituição publicou as Diretrizes Estratégicas de 

Gestão Ambiental do Exército Brasileiro através da Portaria N° 571 do 

Comandante do Exército. No qual deixa claro, em suas premissas básicas, a 

necessidade de conscientização da tropa e o objetivo da criação de ações de 

caráter permanente voltada à criação de hábitos e procedimentos que 

busquem a preservação ambiental. 

Verificando as orientações gerias, mais precisamente seus objetivos 

específicos, pode-se destacar nessa legislação o seguinte: 
Praticar a preservação ou a conservação ambientais, 

desenvolvendo programas e projetos, racionalizando o uso dos 
recursos ambientais disponíveis e incluindo a proteção e a 

preservação do meio ambiente como aspectos críticos no 

planejamento e na execução das atividades e dos empreendimentos 

militares. 

Tal citação mostra as intenções do Comando Militar da Força Terrestre 

em desenvolver práticas com finalidades de preservação ambiental, devendo 

as mesmas ser consideradas durante as fases de planejamento e na execução 

das atividades militares. 
Pode-se, também, acrescentar como um marco relevante nas legislações 

ambientais do Exército Brasileiro a aprovação da Orientação para a Elaboração 
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dos Planos Básicos de Gestão Ambiental, publicada no Boletim do Exército nO 

29 de julho de 2003, através da Portaria 050-EME, do dia 11 do mesmo mês. 

Essa orientação foi criada com a intenção sugerir e padronizar os 

procedimentos para a elaboração de tais planos dentro das Organizações 

Militares, definindo objetivos, ações e metas, aliando prioridades com 

indicadores de desempenho e principalmente, definindo responsabilidades e 

atribuições para os planos de gestão ambientais. 
Foram utilizadas as palavras-chave gestão ambiental, proteção ambiental, 

boas práticas ambientais, projetos ambientais, em sítios eletrônicos de procura 

na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
(ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e 

espanhol. O sistema de busca foi complementado pela coleta de legislações e 

manuais que fazem referência ao tema, bem como todas as reportagens e 

artigos publicados em um período recente. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas atividades de proteção 
ambiental já existente nos Batalhões de Infantaria. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 
gestão ambiental; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que tratam 
sobre boas práticas ambientais; 

- Estudos qualitativos e qualitativos sobre problemas ambientais 
causados por atividades similares as militares. 

b. Critério de exclusão: 
- Estudos que abordam crimes ambientais praticados pela sociedade; 

- Estudos cujo foco central sejam projetos inviáveis se reproduzidos em 
unidades militares. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes 
meios: entrevista exploratória e questionário. 
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2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foi realizada uma entrevista exploratória com o 

gerente do projeto "Sentinela Sustentável", realizado pelo 58° Batalhão de 

Infantaria Motorizado, sediado em Aragarças - GO. 

S Ten Guilherme Gerente e idealizador do Projeto Sentinela 
Sustentável 

QUADRO 1 - Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do número de Batalhões de 

Infantaria do Exército Brasileiro e os militares participantes das pesquisas que 
serviram nessas Unidades. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da 

arma de infantaria, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, devido 

sua vivência nacional e consequentemente os conhecimentos adquiridos sobre 
quase que à totalidade das OM de Infantaria do EB. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios da ESAO, onde 

pode ser confirmada as OM de Infantaria que a população em estudo foi I otada , 

pode-se atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscando-se 
atingir uma amostra significativa, quase chegando aos 100% de conhecimento 

sobre as atividades ambientais existentes atualmente na OM fontes desse 
trabalho. 

Dessa feita, foram distribuídos questionários para 150 oficiais de 

Infantaria do EB que realizam atualmente o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais. 

A amostra em questão foi selecionada por suas experiências e 

conhecimentos em diferentes Guarnições Militares, de maneira a não haver 

interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 
específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma 
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direta para 150 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a 

diversos fatores, somente 138 respostas foram obtidas (92% dos 150 

questionários entregues), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por 

preenchimento incorreto ou incompleto. Mesmo não atingindo 100% da 

população amostral, não se torna inviabilizado, tampouco reduz a relevância 

desta pesquisa, haja vista a especialização da amostra. 

Foi realizado um pré-teste com 10 capitães-alunos da CAO 10 Ano, que 
atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, com a 

finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao 
final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações no 
questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas realizadas sobre as atividades de preservação ambiental 

mostram, de certa forma, uma falta de priorização das mesmas perante as 

outras atividades das OM militares de infantaria. Mesmo com a existência de 

legislações que abrangem determinados procedimentos a serem realizados no 

interior das Unidades Militares. 

o estudo dos problemas ambientais é muito amplo e com inúmeras 

variáveis, parte pelo fato da grande variedade de culturas encontradas no 

território nacional como também pelos biomas diversificados que compõem 

nosso País, no qual estão espalhados os Batalhões de Infantaria, foco do 
presente estudo. 

Inicialmente buscou-se avaliar a vivência nacional da amostra utilizada 
nas pesquisas, com a intenção de verificar a abrangência do trabalho, uma vez 

que, com tal questionamento foi possível verificar se algum dos comandos 

militares de área e consequentemente suas unidades de infantaria não 

estavam presentes nos dados coletados. A tabela a seguir representa o 

resultado obtido em valores absolutos e em percentual da vivência nacional 

obtida: 
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Grupo Amostra 

CmdoMilA Valor 
absoluto Percentual 

32 
138 
35 
27 

Comando Militar do Sul 
Comando Militar do Leste 
Comando Militar da Amazônia 
Comando Militar do Nordeste 

23,18% 
100% 
25,36% 
19,56% 

Comando Militar do Norte 29 21,01% 
Comando Militar do Oeste 26 

35,50% 

18,84% 
Comando Militar do Planalto 23 

100,0% 
Comando Militar do Sudeste 49 

A percepção da amostra, de maneira geral, garante que todos os 
Comandos Militares de Área foram contemplados nas informações recolhidas 

através do questionário, dando ao trabalho a credibilidade necessária para a 

formação de idéias e possíveis conclusões sobre o assunto em questão. 
A pesquisa foi direcionada na busca de conhecimentos sobre as práticas 

voltadas para as atividades ambientais nas OM. Inicialmente procurando saber 

sobre a presença ou não de militares com funções especificas para este fim. 
Uma forma de identificar essa informação foi saber com que freqüência é 

possível encontrar nas Unidades de Infantaria, militares escalados oficialmente, 
dentro do previsto, na função de preservação ambiental. 

TOTAL 138 
Fonte: O autor 

1 
1 

NÃO SIM 

GRÁFICO 01 - Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a existência de militares 
escalados em funções de preservação ambiental na OM. 

Fonte: O autor 

16,66% 

A partir deste resultado, observa-se uma coerência bem abaixo do 

esperado ou do ideal para as realidades encontradas nos dias atuais, quando 
se trata de temas ambientais. Mesmo que os dados não sejam exatos, uma vez 
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que os militares podem não ter informações precisas sobre todas as 

publicações oficiais das suas OM anteriores, fica claro que essa função de 

oficial ou sargento responsável pelas questões de meio ambiente não estão 

ativas ou até mesmo presentes, fato esse confirmado pela não observância de 

tais atividades. 

NÃO SIM 

Mesmo nos Batalhões de Infantaria em que existia a pessoa do militar 

responsável pela preservação do meio ambiente, pode-se verificar pelo gráfico 

a seguir que suas atividades não estavam sendo percebidas no dia a dia da 
OM. 

GRÁFICO 02 - Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a atuação no interior da OM 
dos militares responsáveis pela preservação ambienta!. 

Fonte: O autor 

Fato esse que podemos identificar como uma falha, uma vez que dentro 

das suas atribuições, conforme legislações anteriormente citadas, está prevista 

a realização da divulgação e educação ambiental no interior das Unidades para 
todo seu efetivo. 

Outro item procurou investigar a percepção ambiental, já citada nesse 
trabalho, presente na amostra utilizada para o estudo. Constatou-se que, assim 
como toda a sociedade brasileira, existe uma grande preocupação com os 

temas ambientais, uma vez que 96% dos militares posicionaram-se de forma 

positiva as OM destinarem esforços, além das suas atividades militares 
comuns de acordo com suas realidades operacionais, as questões de 

preservação do meio ambiente. 
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NÃO SIM 

1 
1 
1 

NÃO SIM 

GRÁFICO 03 - Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a importância das OM 
possuírem militares em funções de preservação ambienta!. 

Fonte: O autor 

Através da pergunta seguinte fica evidenciada a tentativa de identificar a 
importância dada às questões ambientais durante os planejamentos das 
atividades militares. Nesse momento, foi possível verificar que esse assunto 

por diversas vezes não se fez presente nas diretrizes de planejamento, tão 
pouco foi utilizado dentro dos fatores de decisão na montagem das linhas de 

ação para o cumprimento das missões, operacionais ou administrativas, das 

Unidades de Infantaria. 

GRÁFICO 04 - Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a relevância dada as 
questões ambientais durante os planejamentos realizados nas OM. 

Fonte: O autor 

A educação ambiental deve estar presente nas OM do Exército 

Brasileiro, conforme prevê as legislações que abordam esse tema. Dessa 

forma, por meio da próxima pergunta, buscou-se mensurar qual atenção tem 

sido disponibilizada as esses ensinamentos durante os períodos de instrução. 
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, 
• 

NÃO SIM 

GRÁFICO 05 - Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a realização de palestras 

ambientais durante os períodos de instrução nas OM de Infantaria. 

Os dados foram concisos e permitem concluir que as orientações dos 
escalões superiores, responsáveis por esse tema, estão sendo seguidas de 

forma satisfatória, uma vez que em quase a totalidade das respostas verificou 
se a existência de instruções que abordam o assunto em questão. 

Finalizando o questionário, buscou-se na amostra exemplos de projetos 

ambientais realizados por Batalhões de Infantaria do Exército Brasileiro, na 

qual obteve acentuado destaque o projeto "Sentinela Sustentável", realizado 

pelo 58° Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado na Cidade de Aragarças - 

GO, no Vale do Araguaia. 

Como forma de adquirir informações sobre essa atividade de 

sustentabilidade foi realizada uma entrevista com o gerente o projeto, o S Ten 

Guilherme, Encarregado de Material da Cia C Ap do 58° BI Mtz. 

Conforme informações passadas pelo militar, o Projeto Sentinela 

Sustentável surgiu de uma evolução das atividades desenvolvidas na Área de 
Lazer da Vila Militar, que envolviam seus usuários e consistiam em recolher 
material inorgânico e encaminhá-Ias para uma empresa de reciclagem. Em 

uma segunda etapa iniciou a recolhimento de óleos de cozinha, os quais, 
através de um processo químico simples, utilizando soda caustica, eram 

transformados em detergente. 

No ano de 2016, verificou-se a necessidade de regulamentar as 

atividades e incluí-Ias no Plano de Gestão do Batalhão. Dessa forma foi criado 
o Projeto Sentinela Sustentável, que tem como premissa básica a 
conscientização ambiental, por meio de palestras para a classe estudantil da 
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região, centros formadores de opinião local e o público interno da OM. Nesse 

contexto foram ministradas palestras sobre sustentabilidade para públicos das 

mais variadas faixas etárias, perfis socioeconômicos e diversos segmentos da 

sociedade, tais como a Universidade Federal do Mato Grosso, Instituto Madre 

Marta Cerutti, Instituto Federal do Mato Grosso, SENAI e SENAC. Com essas 

abordagens ambientais foi possível estabelecer uma ligação entre o Exército 

Brasileiro e a preocupação com a preservação do meio ambiente, trazendo 

uma imagem extremamente positiva dos militares no Vale do Araguaia. 

Fruto das atividades descritas anteriormente, o projeto coordenado pelo 

58° BI Mtz foi agraciado com duas Moções de Aplausos concebidas pelas 
Câmaras Municipais de Aragarças - GO e Barra do Garças - MT, demonstrado 
o reconhecimento da população local ao trabalho desenvolvido na Unidade 

Militar. 

Em âmbito nacional, o Projeto recebeu o reconhecimento do Ministério 
do Meio Ambiente, por meio da Plataforma Educares 

HTTP://educares.mma.gov.br/index.php/reports/view/452 - com a boa prática 

em educação ambiental associada à comunicação social, tornando-se a 1a 

Organização Militar pertencente a 13a Brigada de Infantaria Motorizada a 

figurar nesta seleta lista, que encontra-se disponibilizada no endereço 

eletrônico mencionado. 

De acordo com os dados fornecidos pelo gerente do Projeto, que está 

próximo de completar três anos de existência, já foram recolhidos 11. 275 Kg 
de material inorgânico e 800 litros de óleo vegetal, sendo este ultimo 

transformado em detergente e utilizado para a realização de manutenção no 
Batalhão e na Área de Lazer da Vila Militar. 

Atualmente, as atividades do Projeto abrangem: Recolhimento de 

materiais inorgânicos, para os quais são dados os destinos ecologicamente 

corretos; utilização de óleos vegetais oriundos do Batalhão e das casas da Vila 

Militar para a produção de detergentes; implementação de um sistema de 

captação de água da chuva para a realização da manutenção nas instalações 

da Unidade e principalmente, um trabalho realizado junto a sociedade do Vale 
do Araguaia para conscientização sobre a importância da preservação 

ambiental da região. 
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A revisão de literatura possibilitou concluir que as legislações ambientais 

nacionais e do Exército Brasileiro estão atualizadas, podendo ser um guia para 

qualquer projeto ambiental dos Batalhões de Infantaria, trazendo também 
observações pertinentes quanto a procedimentos a serem realizados nas 

Guarnições Militares. Possui definições claras e práticas que, se atendidas, 

podem certamente minimizar os problemas ambientais causados por atividades 
militares, direta ou indiretamente. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, uma 

vez que possibilitou uma melhor observação de como estão sendo tratadas as 

questões ambientais nos Batalhões de Infantaria e as práticas utilizadas pelas 

mesmas para minimizar os problemas ambientais causados pelas instruções 

militares e as atividades administrativas da OM. 

É possível utilizar o Projeto Sentinela Sustentável, realizado pelo 58°BI 

Mtz, como um modelo para as Unidades de Infantaria. Seus resultados atuais 

são extremamente favoráveis e certamente podem ser adaptados para todas 
as regiões militares. 

Dentre os processos de preservação ambiental observados na presente 

pesquisa, destacaram-se duas linhas com resultados comprovados. Em 

primeiro as ações práticas realizadas pelo projeto citado, com a utilização de 

óleos vegetais para a produção de detergente que, além de impedir a poluição 
de afluentes locais também pode diminuir custos com material de manutenção 

nas OM. O recolhimento, separação e por fim a destinação correta para 

materiais inorgânicos produzidos pela Unidade e, por fim, a captação de água 
da chuva para a realização de manutenção de instalações. Em segundo plano, 

mas não menos importante, destacamos o trabalho de conscientização 

realizado com o público interno e junto a sociedade local. Tais atividades 

corroboram com a imagem positiva do Exército Brasileiro, demonstrando que, 

além de suas atribuições específicas previstas na Constituição Federal, 
também é uma entidade atuante nos temas ambientais, que como citado no 
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início dos trabalhos cresceu significativamente de importância nesses últimos 

tempos. 

Recomenda-se, dessa forma, que os Batalhões de Infantaria do Exército 

Brasileiro busquem realizar ações que visem à preservação ambiental, estando 

em harmonia com os pensamentos da sociedade nacional, se mantendo, como 

historicamente sempre esteve, a frente na busca de soluções aos problemas 

atuais, causados ou não por suas atividades militares. 

Conclui-se, portanto, que existem ações simples e de fácil 
implementação que podem minimizar ou até mesmo sanar os problemas 

ambientais causados pelas atividades militares realizadas nos Batalhões de 

Infantaria. As consequências ambientais e os cuidados necessários para evitá 
los devem estar presentes no exame de situação durante os planejamentos do 

Estado Maior das Unidades. Deve ser dada uma atenção na parte de 

comunicação social e divulgação das atividades de preservação, levando a 

sociedade exemplos e condutas ambientais, demonstrando que o Exército 

Brasileiro esta alinhado com as preocupações da sua nação. O projeto 

existente, citado nessa pesquisa, mostra a possibilidade de aplicação de ações 

de preservação ambiental com bons resultados e principalmente com excelente 

custo benefício que, se implementado pelos Batalhões de Infantaria poderá 

apresentar resultados extremamente positivos. 

Finalizando essa pesquisa, fica absolutamente claro que, com um pouco 

de atenção e boa vontade, boas ações de preservação ambiental podem ser 

desenvolvidas nas Organizações Militares de Infantaria distribuídas nas 

Regiões Militares do Brasil. 
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