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PLADIS 

DISCIPLINA: ELETIVA (Gestão Ambiental) Cg H Total: 30 

 

FASE CURSO MÓDULO 

EAD - PRESENCIAL COMUM - 

 

COMPETÊNCIA PRINCIPAL: 

- Comandar, chefiar ou dirigir OM valor U, promovendo a Gestão Ambiental no âmbito do Exército Brasileiro, atuando em harmonia com o meio 
ambiente e realizando boas práticas de conservação e preservação ambiental 
- Executar atividades de assessoramento Ambiental como membro de EM até o nível G Cmdo, para os cargos não privativos de oficiais do 
QEMA. 

 

UD I: Gestão Ambiental Cg H: 30 
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM / EIXO TRANSVERSAL 

ASSUNTOS D N 

 
a. Conceitos ambientais  

 

30 - 

- Identificar o conceito de meio ambiente e sua relação com o homem. Descrever o 

histórico do conceito de meio ambiente no Brasil e sua abordagem em relação às demais 

nações. Identificar as definições de fauna, flora, biocenose, ecossistemas, biomas, 

fatores bióticos e abióticosas. Identificar as definições de bacia hidrográfica, nascente, 

mata de galeria e mata ciliar. Determinar o meio ambiente brasileiro. Descrever as 

relações ecológicas e pegada ecológica. Descrever crise e consciência ecológica. 

Determinar gestão ambiental, aspecto e impacto ambiental e tipos de impacto. Identificar 

os acordos e tratados internacionais; (FACTUAL)    

- Identificar a tutela ambiental da Constituição Federal; as Políticas Nacionais de Meio 

Ambiente; de Recursos Hídricos, de Saneamento Básico e de Mudanças Climáticas; o 

Estatuto das Cidades; o Sistema Nacional de Unidade de Conservação; o Novo Código 

Florestal; e a Lei da Mata Atlântica. Identificar o conceito, princípios e principais leis no 

escopo do direito ambiental. Listar os órgãos públicos responsáveis pelo ordenamento 

 
b. Noções de Direito Ambiental 

 

 
 

c. Gestão ambiental no Exército 
Brasileiro 
 
 
 
 

d. Riscos ambientais em áreas de 
aquartelamento 
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e. Gestão de Resíduos Sólidos. 

jurídico ambiental. Ilustrar o modelo de processo para fiscalização ambiental realizado 

pelos órgãos público; (FACTUAL) 

- Descrever a estrutura funcional do Exército Brasileiro voltada para a gestão ambiental. 

Interpretar a legislação básica da gestão ambiental no Exército Brasileiro (IG 20-10 e IR 

50-20). Descrever as normas para proteção ambiental no preparo e emprego das Forças 

Armadas (RISG, Lei Complementar 140/2011 e PN 15/MD, 2016). Descrever a gestão 

ambiental dos projetos de engenharia nas obras militares e na gestão do patrimônio 

imobiliário; (FACTUAL) 

- Classificar o risco ambiental nas áreas de oficinas, postos de distribuição classe III, 

aprovisionamento, atendimento de saúde, captação de água e locais de tratamento de 

animais. Aplicar medidas preventivas e mitigatórias na gestão dos resíduos das áreas de 

oficinas; posto de distribuição Classe III; aprovisionamento; atendimento de saúde; 

captação de águas e locais de tratamento de animais. (CONCEITUAL) 

- EIXO TRANSVERSAL – DEDICAÇÃO, COOPERAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

f. Gestão dos recursos hídricos. 

 g. Gestão do solo, fauna e flora  

 h. Plano de gestão ambiental de 
organizações militares  

 i. Conformidade do sistema de gestão 
ambiental do exército brasileiro 

j. SIGPIMA 

 
 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

1. Procedimentos Didáticos 

a. Será utilizado PCI da DPIMA na EsAO para alcançar o objetivo proposto; 

b. Deverão ser utilizadas as seguintes técnicas de ensino: palestra (P), estudo individual (EI), discussão dirigida (DD), estudo preliminar (EP), 

pesquisa em grupo (PG), e tempestade de idéias; 

c. Deverão ser utilizados os seguintes meios auxiliares: textos impressos e digitais, projetor multimídia, e quadro branco; 

d. As instruções deverão ser a cargo Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA). 

e. Será realizada uma fase EAD de 45 horas/aula por meio do SIGPIMA. 

2. Indicações Básicas de Segurança na Instrução 

- Não há. 

 



Cotn PLADIS – EsAO 2020 Engenharia / Eletivas (Fases EAD-Presencial)                                                                                                                                Fl. 3 

 

 

REFERÊNCIAS 

- BRASIL, Exército Brasileiro.DPIMA. PLADIS de Gestão do Meio Ambiente. 1ª Ed. Brasília-DF. 2018.  

 


