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RESUMO 

 O presente estudo tem como objetivo, analisar a atuação do Exército Brasileiro, na 
preservação do meio ambiente em área militar. Para a realização deste estudo, foi 
utilizado um questionário, com embasamento na Portaria nº 050 - EME, de 11 de julho 
de 2003, para 45 capitães do Curso de Infantaria da ESAO. Os dados foram coletados, 
por meio de um estudo de campo, analisando se o Exército cumpre com os objetivos 
propostos pela Portaria. 
 
Palavras-chaves: Exército Brasileiro, Preservação do meio ambiente, Área Militar. 
 
ABSTRACT 

The present study aims to analyze the Brazilian Army's role in preserving the 
environment in its military area. In order to carry out this study, a questionnaire was 
used, based on Ordinance nº 050 - EME, of July 11, 2003, for 45 captains of the EsAO 
Infantry Course. The data were collected, through a field study, analyzing if the Army 
fulfills the objectives proposed by the Ordinance.  

Keywords: Brazilian Army, Preservation of the environment, Military area. 
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1 INTRODUÇÃO 

O meio ambiente é um sistema formado por elementos naturais e artificiais 

relacionados entre si e que são modificados pela ação humana. Trata-se do meio que 

condiciona a forma de vida da sociedade e que inclui valores naturais, sociais e 

culturais que existem num determinado local e momento. Pode ser entendido também 

como conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as suas 

formas (ecossistema) que existem na Terra. 

Para a preservação do meio ambiente, a gestão ambiental trabalha através de 

atividades econômicas e sociais, utilizando de maneira racional os recursos naturais, 

visando a preservação do meio ambiente. 

Fazem parte do trabalho da gestão ambiental: técnicas para a recuperação 

de áreas degradadas, técnicas de reflorestamento, métodos para a exploração 

sustentável de recursos naturais, de consumo e produções sustentáveis.  

Dessa forma, o Exército Brasileiro, sob a Portaria nº 050 - EME, de 11 de julho 

de 2003, oferece subsídios para elaboração, dos planos básicos de gestão ambiental; 

apresentando exemplos de programas, voltados para a viabilização ambiental, para a 

preservação do meio ambiente em sua área militar.  

 

1.1 PROBLEMA  

 O Exército Brasileiro, como órgão público, realiza a preservação ambiental de 

forma sustentável, cujo meio-ambiente é patrimônio nacional. 

  A Portaria nº 050 - EME, de 11 de julho de 2003, aprova a Elaboração dos 

Planos Básicos de Gestão Ambiental, tendo como objetivos: possibilitar ao Exército 

participar do esforço governamental na implementação da política nacional do meio 

ambiente; estimular o público interno a desenvolver uma mentalidade de preservação, 

prevenção e recuperação do meio ambiente sempre que possível, nas áreas 

degradadas em consequência da realização de atividades e empreendimentos 

militares. 

 De acordo com os citados acima, aflora-se o seguinte questionamento: o 

Exército Brasileiro, de fato cumpre todos os objetivos propostas pela Portaria nº 050- 

EME, de 11 de julho de 2003? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Degrada%C3%A7%C3%A3o_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reflorestamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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   Portanto, a pesquisa analisará se há o cumprimento de todos os objetivos 

propostos pela Portaria nº 050 - EME, de 11 de julho de 2003, no âmbito militar do 

Exército Brasileiro. 

1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

   - Analisar através da Portaria nº 050 - EME, de 11 de julho de 2003, se o 

Exército Brasileiro cumpre todos os objetivos propostos, para a preservação do meio 

ambiente em sua área militar. 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     a) Identificar como a gestão ambiental vem sendo desenvolvida no Exército 

Brasileiro; 

     b) Identificar por meio de qual instrumento ocorre a prevenção, preservação 

e recuperação do meio ambiente do Exército Brasileiro;

     c) Verificar se existe o cumprimento dos objetivos propostos e recuperação 

do meio ambiente, sempre que possível nas áreas degradadas.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O presente estudo visa melhorar a preservação do meio ambiente do Exército 

Brasileiro sobre a área de sua jurisdição. 

A preocupação com o meio ambiente está presente em toda a sociedade. 

Pessoas e empresas adotam e desenvolvem medidas e ações, contribuindo para a 

reestruturação ambiental, como por exemplo o reflorestamento. O importante é que 

junto com a preocupação, existam ações para a melhoria ambiental.  

Sendo assim, o estudo analisará a preocupação, preservação e recuperação 

do meio ambiente no âmbito do Exército Brasileiro, por meio do questionário realizado 

com os capitães da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

2 METODOLOGIA 

O artigo científico será baseado no estudo bibliográfico e na pesquisa de campo 

por meio do questionário. 

Nas bibliografias foi coletada aspectos conceituais e informações de trabalhos 

já publicados relativos ao Exército. 

A pesquisa de campo será realizada por meio de questionário disponibilizado 

para uma turma de alunos do Curso de Infantaria da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (ESAO), que retratará uma amostra, composta por 45 Capitães, abrangendo 
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quais ações o Exército de fato exercita para a preocupação, preservação e 

restauração do meio ambiente.  

2. 1 REVISÃO DE LITERATURA 

   O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores 

físicos, biológicos e químicos que cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo 

influenciado por eles. Pode ser entendido também como o conjunto de condições que 

permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas - os ecossistemas que 

existem na Terra. 

Para as Organizações das Nações Unidas (ONU), o meio ambiente é o 

conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar 

efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Assim, o 

meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, 

rochas, atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais 

(como:  a água e o ar) e os fenômenos físicos do clima (como: energia, radiação, 

descarga elétrica e magnetismo). 

As questões ambientais vêm evoluindo com o passar do tempo. A ideia de 

preservação ambiental é de proteger o meio ambiente contra as ações do homem, 

preservando o equilíbrio dos ecossistemas, da fauna e da flora, para a manutenção 

da vida na terra, através da gestão ambiental. 

A gestão ambiental, avalia impactos decorrentes das atividades humanas e 

planeja, desenvolve e gerencia atividades de proteção e controle. Promove através 

de projetos, a educação ambiental, reduzindo os impactos, de modo a contribuir para 

o desenvolvimento sustentável. 

Já a gestão ambiental no Exército foi implementada pelo Estado-Maior do 

Exército, que criou a Portaria Nº 050 - EME, de 11 de julho de 2003, com os seguintes 

objetivos a serem executados: possibilitar ao Exército participar do esforço 

governamental na implementação da Política Nacional do Meio Ambiente ; estimular 

o público interno a desenvolver uma mentalidade de prevenção, preservação e 

recuperação do meio ambiente; proporcionar a capacitação e o treinamento de 

recursos humanos em gestão ambiental para atender às 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 atividades e 

empreendimentos militares.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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 Os objetivos da portaria citada acima são desenvolvidos no Exército, 

oferecendo subsídios para a elaboração dos planos básicos de gestão ambiental e 

apresentar exemplos de programas voltados para a viabilização ambiental das 

atividades e empreendimentos militares, em consonância com o disposto na Política 

e Diretriz Estratégica de gestão ambiental do Exército Brasileiro, proporcionando a 

educação ambiental e executando programas, tendo cuidados essenciais com o meio 

ambiente. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Após o aprofundamento teórico a respeito do assunto, o estudo contemplou a 

coleta de dados, por meio de uma pesquisa de campo, onde foi aplicado um 

questionário. 

 

2.2.1 Questionário 

O estudo foi limitado a quarenta e cinco Capitães do Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (ESAO).  

Foi utilizado como instrumento de pesquisa, um questionário elaborado pelo 

pesquisador com base na Portaria nº 050 - EME, de 11 de julho de 2003, para 

quantificar se há o cumprimento de todos os objetivos, proposto pela portaria, no 

âmbito militar do Exército Brasileiro. 

Os questionários foram entregues aos Capitães, que responderam as 

questões, sendo a sua participação voluntária. Os dados coletados foram analisados 

por meio da média e percentual, e os resultados apresentados em tabelas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Considerando as respostas do grupo ao questionário, os resultados foram 

analisados e discutidos através das tabelas abaixo. 

 A Tabela 1, apresenta as funções já desempenhadas pelos capitães, funções 

que possuem encargos de prevenção e preservação do meio ambiente. O Oficial de 

Combate a Incêndio, tem como função prevenir incêndios na área militar e a 

propagação acidental de fogo, assim como minimizar as consequências de possíveis 

sinistros, garantindo a segurança à vida e minimizando os danos materiais. Já o Fiscal 

Administrativo é o agente executor direto, responsável pelo assessoramento do 

Agente Diretor nos assuntos de administração patrimonial. 
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TABELA 1 

a) Você já desempenhou ou respondeu pela função Oficial de Combate a 

Incêndio ou Fiscal Administrativo. 

TABELA 1- Percentual da amostra acerca da função exercida que tem 
responsabilidade sobre a gestão ambiental da OM. 

Alternativa Valor Absoluto Percentual 

Sim, Oficial de Combate a 

Incêndio 
31 68,88% 

Sim, Fiscal Administrativo 3 6,66% 

Não 11 24,44% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

TABELA 2 

b) Na sua última Organização Militar (OM), houve instrução para o efetivo 

profissional e variável sobre Gestão Ambiental visando a consciência sobre 

preservação ambiental. 

 

TABELA 2 - Percentual da amostra acerca da contribuição que o Exército Brasileiro 

realiza para a preservação do meio ambiente por meio da instrução de gestão 
ambiental. 

Alternativa Valor Absoluto Percentual 

Sim 34 75,55% 

Não 11 24,44% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A Tabela 2, buscou identificar por meio do questionário, a consciência sobre 

preservação ambiental nas OM que já serviram, sendo que 75,55% dos capitães 

afirmam ter instrução e conscientização sobre a preservação ambiental. Os outros 

24,44 % não tiveram instrução e nem conscientização sobre a preservação ambiental 

nas OM que já serviram. 
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TABELA 3 

c) Houve algum curso de capacitação de Brigada de Combate ao Incêndio em 

sua OM durante o ano? Como por exemplo, estágio ou curso junto ao Corpo de 

Bombeiros, ou alguma entidade privada. 

 

TABELA 3 - Percentual da amostra acerca da existência de curso de capacitação 

para o combate a incêndio na OM.  
Alternativa Valor Absoluto Percentual 

Sim 18 40% 

Não 27 60% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 Conforme a Tabela 3, observa-se que 60% dos capitães não tiveram curso de 

capacitação de Combate ao Incêndio, sendo que 40% tiveram curso de capacitação. 

Com o resultado da Tabela 3, propõe-se uma atenção especial aos Comandantes de 

OM, para a realização de curso de capacitação de Combate ao Incêndio, como outros 

cursos de capacitação para preservação ambiental. 

 

TABELA 4 

d) Já Ocorreu, algum desmatamento florestal por meio de incêndio no campo de 

instrução de sua OM, quer seja por ação humana ou da natureza? 

TABELA 4 - Percentual da amostra acerca da existência de desmatamento na OM. 

Alternativa Valor Absoluto Percentual 

Sim 25 55,55% 

Não 20 44,44% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 Conforme a Tabela 4, em relação a incêndios no campo de instrução, 55,55% 

dos capitães afirmam já presenciar em OM já servidas. Os outros 44,44% não 

presenciaram incêndios no campo de instrução em OM já servidas. 
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  TABELA 5 

e) Se sim, qual tipo de ação sua OM adotou para a restauração e preservação da 

flora que ora foi desmatada devido ao incêndio, provocado por ação humana ou 

da natureza. 

TABELA 5 - Percentual da amostra sobre a restauração que o Exército Brasileiro 

realiza após desmatamento em sua área de jurisdição. 
Alternativa Valor Absoluto Percentual 

Revitalização da flora por meio de órgão 

competente IBAMA/Corpo de Bombeiros ou a 

própria OM 

2 4,44% 

Emissão ao Escalão Superior do Projeto de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
3 6,66% 

Não houve restauração, nem tão pouco projeto 

remetido ao Escalão Superior da área 

desmatada pelo incêndio. 

40 88,88% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A Tabela 5, mostra qual tipo de ação as Organizações Militares adotaram após 

um incêndio no campo de instrução, provocado por ação humana ou da natureza, 

deve-se adotar medidas adequadas para a preservação do meio ambiente e para a 

sua recuperação, quando for o caso.  

Conforme a Tabela 5, quando houve incêndio no campo de instrução, 4,44% 

dos capitães responderam que teve revitalização da flora por meio de órgão 

competente IBAMA/Corpo de Bombeiros ou a própria OM. Já 6,66% dos capitães 

responderam que foi emitido ao Escalão Superior do Projeto de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD). O fator preocupante, onde não houve cumprimento da 

Portaria, com 88,88% dos capitães responderam que após incêndio no campo de 

instrução, não houve restauração, nem tão pouco projeto remetido ao Escalão 

Superior da área desmatada pelo incêndio, ou seja, a maioria das OM(s) não estão 

cumprindo a Legislação de preservação ambiental vingente. 
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TABELA 6 

f) Você acha que o Exército Brasileiro contribui para a preservação do meio 

ambiente em área militar, através de conscientização nas áreas de instrução? 

TABELA 6 - Percentual da amostra acerca da contribuição que o Exército Brasileiro 
realiza para a preservação do meio ambiente por meio da instrução.  

Alternativa Valor Absoluto Percentual 

Sim, através de instruções sobre cortes de árvores, caça 

a animais silvestres, limpeza de campo de tiro, realização 

de trabalhos de organização do Terreno (OT). 

35 77,77% 

Não há conscientização para a preservação do meio 

ambiente 
10 22,22% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 Na Tabela 6, mostra a contribuição do Exército na Preservação do Meio 

Ambiente, através de conscientização; 77,77% dos capitães responderam que existe 

conscientização, através de instruções sobre cortes de árvores, caça a animais 

silvestres, limpeza de campo de tiro, realização de trabalhos de organização do 

Terreno (OT). 22,22% responderam que não há conscientização para a preservação 

do meio ambiente.  

 Observa-se que as Organizações Militares realizam o trabalho de 

conscientização em sua maioria. Um aspecto que apresenta oportunidade de melhoria 

é a restauração do meio ambiente, sendo ela por ação humana ou por ação da 

natureza. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao verificar a atuação do Exército Brasileiro na preservação do meio ambiente 

em área militar, proposta pela Portaria nº 050 - EME, de 11 de julho de 2003, pode-se 

identificar que a maioria dos capitães já teve experiência relacionada ao meio 

ambiente, atuando como oficial de combate ao incêndio ou como de fiscal 

administrativo. Também foi identificado positivamente que o Exército contribui através 

de conscientização para a preservação do meio ambiente. 
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 Os componentes que apresentaram menor contribuição foram: o de não 

proporcionar o curso de capacitação de combate ao incêndio à tropa e de não realizar 

a restauração sempre que possível nas áreas degradadas. De acordo com o 

questionário, a maioria dos capitães afirma que não há recuperação das áreas 

desmatadas. 

 Com a análise dos resultados, pode-se concluir que o Exército Brasileiro 

cumpre parcialmente com suas obrigações na preservação do meio ambiente em sua 

área militar, não cumprindo a restauração nas áreas desmatadas. Por fim, as OM(s) 

devem procurar remeter, ao Escalão Superior, o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas e então as restaurar. 
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