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RESUMO 

O desequilíbrio ambiental tem sido gerado ao longo dos tempos, em geral, 

pelo mau uso dos recursos naturais. Muitas são as expectativas com relação à 

redução dos impactos ambientais gerados pelos seres humanos em suas diversas 

atividades. O presente artigo visa problematizar e destacar a situação do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), no ano de 2011, com relação a sua 

sustentabilidade ambiental a fim de gerar em seus integrantes a reflexão sobre suas 

práticas e levantar possibilidades para torná-lo mais harmônico em sua relação com 

a natureza. Nesse sentido, o nosso objetivo geral é compreender qual é a real 

situação da Instituição com relação à sustentabilidade ambiental e analisar que 

medidas podem ser tomadas para torná-la mais sustentável. Enquanto os objetivos 

específicos são: conscientizar seus integrantes da necessidade de redução do 

consumo de água; analisar se há tratamento adequado dos resíduos infectantes 

provenientes das lavagens de viaturas; propor para a corporação ações que possam 

contribuir para o desenvolvimento sustentável de suas unidades; conscientizar seus 

integrantes da necessidade de redução do consumo de energia; e incentivar a coleta 

seletiva de lixo e resíduos recicláveis. Para tanto utilizamos como metodologia a 

aplicação de pesquisa qualitativa participante por meio da realização de 
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questionários, que nos revelaram que apesar do CBMGO ainda não ser uma 

corporação ambientalmente sustentável, possui práticas sustentáveis e interesse em 

ampliá-las, faltando principalmente mobilização e maior conscientização de seus 

integrantes. Os resultados dessa pesquisa apontam para a educação ambiental 

como uma das formas de se reduzir o impacto ambiental da Corporação. Em termos 

de posicionamento teórico, são apresentados argumentos sobre meio ambiente, 

educação ambiental e sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

The environmental imbalance has been generated over time, in general, the 

misuse of natural resources. There are many expectations on the reduction of 

environmental impacts caused by human beings in their various activities. This article 

aims to discuss and highlight the plight of the Fire Brigade of the State of Goiás 

(CBMGO), in 2011, with respect to its environmental sustainability in order to 

generate on its members to reflect on their practice and raise possibilities to make it 

more harmonious in their relationship with nature. Accordingly, our overall goal is to 

understand what the real situation of the institution with respect to environmental 

sustainability and consider what steps can be taken to make it more sustainable. 

While the specific objectives are: its members aware of the need to reduce 

consumption of water, to analyze whether there are adequate treatment of infectious 

waste from the washing of vehicles; propose actions for the corporation that may 

contribute to the sustainable development of their units, their awareness members of 

the need to reduce energy consumption, and encourage the separate collection of 

garbage and recyclable waste. To use either method as the application of qualitative 

research by conducting participant questionnaires, we found that despite the 

CBMGO still not be environmentally sustainable corporation, has an interest in 

sustainable practices and expand them, missing mainly mobilization and awareness 

of its members. These survey results point to the environmental education as a way 



of reducing the environmental impact of the Corporation. In terms of positioning 

theory, arguments are presented on the environment, environmental education and 

sustainability. 

Keywords: Firefighters – Awareness – Environmental Education – 

Environment – Sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

O desequilíbrio ambiental tem sido gerado ao longo dos tempos, em geral, 

pelo mau uso dos recursos naturais. Muitas são as expectativas com relação à 

redução dos impactos ambientais gerados pelos seres humanos em suas diversas 

atividades. 

Este artigo visa apresentar os resultados, as discussões e as conclusões do 

projeto de pesquisa sobre o tema – Situação do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás (CBMGO), em 2011, quanto a sua sustentabilidade ambiental e 

conscientização de seus integrantes para necessidade de se adotar práticas mais 

sustentáveis no âmbito da corporação. 

Pretendeu-se responder aos seguintes questionamentos: qual a situação da 

corporação (em 2011) com relação à sustentabilidade ambiental? Como 

conscientizar seus integrantes da necessidade de redução do consumo de água? Há 

tratamento adequado dos resíduos infectantes provenientes das lavagens de 

viaturas? Que ações podem contribuir para seu desenvolvimento sustentável? Como 

conscientizar seus integrantes da necessidade de redução do consumo de energia? 

Há coleta seletiva de lixo e resíduos recicláveis em suas unidades? 

Nesse sentido, o nosso objetivo geral é compreender qual é a real situação 

da Instituição com relação à sustentabilidade ambiental e analisar que medidas 

podem ser tomadas para torná-la mais sustentável. 

Quanto aos objetivos específicos consideramos essencial: conscientizar 

seus integrantes da necessidade de redução do consumo de água; analisar se há 

tratamento adequado dos resíduos infectantes provenientes das lavagens de 

viaturas; propor para a corporação ações que possam contribuir para o 



desenvolvimento sustentável de suas unidades; conscientizar seus integrantes da 

necessidade de redução do consumo de energia; e incentivar a coleta seletiva de 

lixo e resíduos recicláveis. 

O assunto foi abordado sob o ponto de vista institucional e individual de 

militares que ocupam cargos de comando, visando o seu grau de conscientização e 

as práticas que adotam para efetivar sua consciência ambiental.  

Não encontramos trabalhos anteriores que abordam especificamente este 

tema, entretanto, a questão ambiental tem sido preocupação de todos aqueles que 

possuem uma conscientização de quanto é importante se manter o meio ambiente 

equilibrado e preservar os recursos naturais. Olhando para realidade atual do 

CBMGO percebemos a oportunidade de ampliar sua colaboração com a natureza, a 

pesquisa surge dessa preocupação: Situação e Possibilidades do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás quanto a sua Sustentabilidade Ambiental em 

2011. 

Apesar da nobre missão desempenhada pelos Bombeiros Militares do 

Estado de Goiás a situação dessa instituição parece não ter ainda um projeto no que 

vise à sustentabilidade ambiental de suas unidades, principalmente as operacionais 

(que atuam diretamente na atividade fim: resgate, combate a incêndios, busca e 

salvamento, defesa civil, entre outras).  

Uma das armas mais usadas pelos militares no combate a incêndios é a 

água. Portanto, ocorre grande consumo desse recurso natural que é geralmente 

coletado da rede tratada, sendo que poderia ter sistemas de coleta e 

armazenamento de água das chuvas. Outro problema é a assepsia das viaturas, que 

são lavadas diariamente e algumas até mais de uma vez ao dia, aumentando 

consideravelmente o consumo desse recurso natural. Com as viaturas de resgate o 

problema é agravado, pois há resíduos infectantes, como sangue e secreções das 

vítimas transportadas, sendo lançadas no esgoto sem que haja qualquer tratamento. 

Falta coleta seletiva, consumo sustentável de recursos, entre outros. Enfim, há muito 

que se fazer para tornar o CBMGO sustentável ambientalmente. 

Pesquisar a situação e maneiras de conscientizar os integrantes do CBMGO 

para práticas que busquem tornar a corporação ambientalmente sustentável é de 



grande importância, por propiciar a essa instituição ferramentas que reduzirão seu 

impacto ambiental. Com a preservação dos recursos naturais, ganha a sociedade e 

a corporação que, além de melhorar a qualidade de vida de seus militares, ampliará 

seu prestígio junto à população. 

Portanto, fica evidente que saber a situação de um órgão como o Corpo de 

Bombeiros Militar de Goiás quanto a sua sustentabilidade e as possibilidades que 

podem ser empregadas para torná-lo ainda mais sustentável demonstram por si a 

importância deste artigo científico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Apesar de não encontrar teóricos e pensadores que questionaram as ações 

ambientalmente sustentáveis que tenham ou possam ser desenvolvidas 

exclusivamente pelas corporações de bombeiros, vários são aqueles que têm se 

preocupado com a questão ambiental de forma geral e as práticas que podem ser 

desenvolvidas para mitigar os efeitos danosos que são causados à natureza e ao 

meio ambiente pelo ser humano. 

Assim, visando atingir os objetivos deste artigo científico, trabalhamos, em 

especial, com três categorias teóricas, são elas: meio ambiente, educação ambiental 

e sustentabilidade. Meio ambiente para se conhecer os bens naturais que se busca 

preservar, educação ambiental para buscar as melhores práticas de conscientização 

para a preservação e proteção da natureza para, por fim, possibilitar a 

sustentabilidade. 

Quanto ao meio ambiente, Coimbra faz uma crítica àqueles que buscam 

apenas noticiar os problemas que são causados à natureza pelos seres humanos.  

Coimbra (1985) afirma que,  

O lado conhecido e comentado cada dia é o da poluição, dos 
estragos, das agressões e incertezas que marcam o relacionamento 
homen-natureza. É importante superar este círculo quase 
desesperador e projetar um pouco de luz sobre outras formas de 
relacionamento que não foram percebidas nem despertadas em nos, 
mas, constituem um lado belo e promissor de nossa vida sobre este 
planeta. Propõe um singular desafio as ciências humanas: descobrir 



o meio ambiente como realidade humana, da mesma forma que o 
homem é uma realidade ambiental.  

Assim, concordando com Coimbra, vamos analisar o meio ambiente como 

sendo integrantes desse meio e capazes de alterá-lo, não só de modo negativo, mas 

também positivamente.  

Rebouças (2009) aborda que quando falamos em meio ambiente, em uma 

de suas concepções, levantamos seu curso de problemáticas e questões, no qual 

surgem as pesquisas e as ações em prol das soluções sobre as perdas e 

destruições que desfavorecem o equilíbrio natural de um determinado meio. 

Mas, que meio ambiente analisar? De acordo com Sauvé (2005), o meio 

ambiente pode ser: natureza – recurso – problema – sistema – lugar em que se vive 

– biosfera – projeto comunitário, assim este artigo pauta-se pelo meio ambiente local 

Bombeiro Militar do Estado de Goiás para saber sua situação em relação a 

sustentabilidade e buscar elementos que possam propiciar seu desenvolvimento 

mais sustentável. 

Ressaltamos que diferente de Machado (2005, p. 11), 

O desenvolvimento sustentável é abordado, então, como eixo de 
uma prática discursiva – entendida na perspectiva construída por 
Foucault. Ao optar por este caminho, a abordagem aqui construída 
distancia-se de outro tipo de aporte historiográfico, que explícita ou 
implicitamente tem apresentado a noção de desenvolvimento 
sustentável como um “progresso” ou como resultado de um processo 
de evolução crescente da consciência ambiental e do ambientalismo. 

O desenvolvimento sustentável aqui defendido é justamente o de uma 

evolução crescente da consciência ambiental e para tanto, a educação ambiental 

surge como importante possibilidade, nesse sentido Jacobi afirma que, 

O desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental que 
seja crítica e inovadora em dois níveis: formal e não formal. Assim, 
ela deve ser acima de tudo um ato político voltado para a 
transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva 
de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, 
tendo como referência que os recursos naturais se esgotam e que o 
principal responsável pela sua degradação é o ser humano. (2003, p. 
189) 

Quanto à educação ambiental, Jacobi afirma ainda que é por meio desta que 

serão formuladas propostas centradas na conscientização, na mudança de 



comportamento e o desenvolvimento de novas competências que serão capazes de 

promover mudanças significativas em busca da sustentabilidade ambiental.  

O sentido da conscientização a ser buscada é a defendida por Paulo Freire e 

que é bem ilustrada nas palavras de Loureiro,  

O cerne da educação ambiental crítica é a problematização da 
realidade, de nossos valores, atitudes e comportamentos em práticas 
dialógicas. Ou seja, aqui conscientizar só faz sentido se for no 
sentido posto por Paulo Freire de “conscientização”: de processo de 
mútua aprendizagem pelo diálogo, reflexão e ação no mundo. 
Movimento coletivo de ampliação do conhecimento das relações que 
constituem a realidade, de leitura do mundo, conhecendo-o para 
transformá-lo e, ao transformá-lo, conhecê-lo. (2007, p. 70) 

Por meio de uma educação ambiental crítica, acredita-se ser possível formar 

na corporação o pensamento crítico, que resulta numa ampliação da consciência 

ambiental. O que possibilita, segundo Trajber (2007, p. 144), que o sujeito 

ambientalmente consciente seja “mais responsável e solidário, por ser 

comprometido com o coletivo, e voltado para a simplicidade, por ser menos 

individualista, consumista e competitivo”, o que, ainda segundo o referido autor, 

pode nos levar a uma postura que permita um presente e um futuro sustentáveis. 

Uma das armas mais usadas pelos bombeiros no cumprimento de sua 

missão de combater incêndios é a água, apesar da importante destinação deste 

recurso não podemos esquecer que, conforme Teixeira,  

Na atualidade deparamo-nos com um desastroso futuro para a 
humanidade, a escassez de água potável. Trata-se então da ameaça 
aos direitos humanos, enquanto que a água potável está arrolada 
como direito de toda a humanidade, a partir do momento em que se 
tutela o meio ambiente ecologicamente equilibrado em tratados 
internacionais de direitos humanos. (2008, p.1) 

O que nos leva a ter que pensar novas maneiras de não se desperdiçar este 

maravilhoso recurso natural ou ainda melhor aproveitá-lo como por meio da coleta e 

utilização da água da chuva e de suas diversas formas de reuso. Para Tomaz 

(2003), “[...] essa tecnologia vem crescendo e dando ênfase à conservação de água. 

[...], contribui para a prevenção de enchentes [...], onde a superfície tornou-se 

impermeável impedindo a infiltração da água.” 



As tecnologias e as ações de sustentabilidade desenvolvidas são diversas, 

como descreve Sachs (2002), cabe a este trabalho levantar as que melhor se 

aplicam aos quartéis de bombeiro a fim de tornar essa instituição exemplo de 

desenvolvimento e ações sustentáveis.  

Outro fator importante são as políticas públicas de preservação ambiental, 

conforme bem ilustra Cavalcante (1997), no qual esclarece a importância de se ter 

um desenvolvimento sustentável para preservação do meio ambiente e de seus 

recursos e o quanto é importante a formulação de políticas públicas para se alcançar 

esse objetivo. 

Segundo Jacobi (2003), “A noção de sustentabilidade implica uma 

necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e 

a necessidade de desenvolvimento com capacidade de suporte.”  

Portanto, esta pesquisa tem por anseio propiciar elementos para que o 

CBMGO busque atingir essa sustentabilidade apresentada por Jacobi. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para se realizar a análise do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, quanto a sua sustentabilidade, em seu cotidiano de 

trabalho, foi de caráter qualitativo, que segundo Silva e Menezes (2001) a 

consideram uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. 

Ainda, segundo Silva e Menezes, 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer usos de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 
de abordagem. (2001, p. 20) 

No caso desta pesquisa e de acordo com Bicudo e Chizzotti (2005), a 

análise situacional da instituição, objeto do estudo, feita por meio das respostas de 

seus integrantes, metodologia colaborativa, se justifica, pois o pressuposto 



fundamental da pesquisa qualitativa admite que as circunstâncias particulares, em 

que dado objeto se insere, são essenciais para que se possa entendê-lo.  

Portanto, a metodologia aplicada segue a pesquisa qualitativa participante 

uma vez que depende da participação dos sujeitos “pesquisados” para que ocorra, 

pois adota uma perspectiva, interativa e até militante. De acordo com Mariani e 

Carvalho (2009), essa modalidade de pesquisa traz como premissa norteadora a 

inserção social da investigação científica, visando o engajamento no processo de 

transformação das estruturas sociais opressoras. 

Na pesquisa científica, questionário é um instrumento utilizado, visando à 

coleta de dados, a partir de um conjunto de questões pré-elaboradas, organizadas 

de forma sequencial, com o objetivo de obter informações relevantes, por escrito ou 

oralmente, sobre o tema de interesse da pesquisa. Parasuraman (1991 apud 

CHAGAS, 2000, p. 1) afirma que embora “nem todos os projetos de pesquisa 

utilizem essa forma de instrumento de coleta de dados, o questionário é muito 

importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais”. Esse autor 

também afirma que elaborar questionários não é uma tarefa simples, exigindo tempo 

e esforços adequados, pois não existe uma metodologia padrão para o projeto de 

questionários, mas somente recomendações com relação a essa importante tarefa 

no processo de pesquisa científica.  

Lakatos e Marconi (2003) apontam cuidados na elaboração dos 

questionários, tais como forma, extensão, facilidades para seu preenchimento, 

clareza, estrutura lógica, entre outros. Em relação ao tipo de questões, esses 

mesmos autores sugerem que elas podem variar de acordo com o objetivo da 

pesquisa, podendo ser abertas, cuja característica é permitir respostas com 

linguagem e opiniões próprias, sem limitarem a escolha entre um rol de alternativas; 

de múltipla escolha, onde se pode optar por uma das alternativas, ou por 

determinado número permitido de opções; fechadas ou dicotômicas, que 

apresentam apenas duas opções de respostas - sim/não; concordo/não concordo; 

gosto/não gosto. 

Neste estudo, os questionários foram organizados de forma semi-

estruturada, constituídos de questões abertas, fechadas e múltipla escolha. Com 12 

questões, teve a finalidade de saber que tipo de unidade, quantidade de efetivo, 



consumo de água, consumo de energia, local de assepsia das viaturas, sem e com 

resíduos infectantes, se tem sido adotada(s) alguma(s) das sete práticas ambientais 

pré direcionadas, questão aberta sobre outras práticas adotadas, para levantar suas 

concepções sobre o que pode ser feito para ampliar a sustentabilidade, pela unidade 

e pelo Comando do CBMGO, nível de conscientização ambiental dos entrevistados 

e suas ideias sobre o que poderia ser feito para aumentar a conscientização da 

tropa.  

Assim, no desenvolvimento deste artigo, trabalhou-se com aplicação do 

referido questionário aos Chefes e Comandantes de Organizações Bombeiro Militar 

(OBM), tanto administrativa quanto operacionais, constituídos por observações da 

atividade dos colaboradores e realização de entrevista do tipo semi-estruturada, com 

perguntas fechadas e abertas sobre questões genéricas e específicas, oferecendo 

um amplo campo de interrogativas, fruto de hipóteses (constituem “respostas” 

supostas e provisórias ao problema, segundo Silva (2004)) que foram surgindo à 

medida que analisamos a corporação e recebemos as respostas dos participantes. 

O tamanho da amostra da pesquisa qualitativa foi definido pela quantidade 

de unidades do CBMGO, sendo um questionário para cada OBM sendo respondidas 

pelos comandantes das OBM, ou seja, por aqueles que ocupam cargos de direção. 

O CBMGO conta hoje com uma estrutura composta por 61 unidades, dentre 

elas 16 administrativas e 44 operacionais, tivemos retorno da aplicação dos 

questionários de 60% (do total), das quais 15% administrativas e 85% operacionais. 

Que correspondem a 57% do efetivo total. 

Com objetivo de coletar e sistematizar informações sociais qualitativas 

acerca de fatos e práticas cotidianas relevantes, os questionários versaram sobre a 

sustentabilidade e a consciência ambiental dos militares do CBMGO e foram 

respondidos por 36 comandantes de unidades que juntos detém 1.600 militares 

como efetivo, sendo que a corporação possui atualmente aproximadamente 2.400 

militares.  

Ao se adotar essas técnicas, questionários e observações, foi possível 

registrar as respostas dos entrevistados, coletando os dados das unidades do 

CBMGO. Portanto, os dados foram obtidos sob duas óticas, sendo a primeira, a do 



pesquisador que investiga a situação da corporação por meio das respostas dos 

integrantes da instituição, ocupantes de cargos de direção, e a segunda, por meio da 

análise destes dados confrontando-os com a necessidade de se ampliar a 

sustentabilidade ambiental. A seleção dos dados dessa natureza encontram suporte 

nas afirmações de Chizzotti (2005, p. 84) ao explicar que os dados não são coisas 

isoladas, acontecimentos fixos, captados em um instante de observação, mas 

fenômenos que “se manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações 

e de ocultamentos”. 

Quanto à organização da coleta de dados, processou-se de novembro a 

dezembro de 2011, nas unidades do CBMGO, por meio de questionários eletrônicos 

enviados a ocupantes de cargos de direção das organizações Bombeiro Militar (BM) 

de Goiás. 

Neste estudo, o que se tem feito pelas unidades BM até o momento foram 

frutos de questionamentos para se analisar a real situação do CBMGO, foi analisado 

ainda o nível de consciência ambiental do entrevistado, segundo sua própria ótica e 

o que acham que pode ser feito por eles e pela instituição visando aumentar a 

sustentabilidade ambiental, o que se relaciona diretamente ao objetivo da pesquisa.  

Os resultados da pesquisa proporcionam situar o Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado de Goiás, conforme suas práticas de sustentabilidade e o que ainda 

deverá ser feito para reduzir mais seus impactos ambientais. 

Com a pesquisa verificou-se que a corporação: 

a) tem um consumo médio de água muito elevado, em torno de 60.000 litros 

por mês, variando proporcionalmente ao tamanho da unidade e que boa parte 

dessas não tem controle do consumo, muitas vezes sequer sabem qual a 

quantidade consumida, o que vem ocorrendo em virtude das contas de água, em 

alguns locais, não serem pagas diretamente pela OBM consumidora, mas por 

prefeituras onde estão instaladas ou outros órgãos da instituição e às vezes nem 

tomam conhecimento dessas faturas. Grande parte desse recurso natural é utilizado 

no combate a incêndio e na assepsia das viaturas; 

b) tem um consumo médio de energia muito elevado, em torno de 2.000 kW 

por mês, variando proporcionalmente ao tamanho da unidade e que, assim como no 



item anterior, boa parte dessas não tem controle do consumo, muitas vezes sequer 

sabem qual a quantidade consumida, o que vem ocorrendo em virtude das contas 

de energia, em alguns locais, não serem pagas diretamente pela OBM consumidora, 

mas por prefeituras onde estão instaladas ou outros órgãos da instituição e às vezes 

nem tomam conhecimento dessas faturas; 

c) faz a assepsia das viaturas, na grande maioria de suas unidades, nas 

dependências dos quartéis, geralmente no pátio, sem que haja locais preparados 

exclusivamente para esse fim;  

d) quanto às viaturas com resíduo infectante, não há uma padronização, 

havendo, nos extremos, quartéis que dão uma destinação adequada aos resíduos 

(local ambientalmente apropriado com sistema composto por câmaras para 

decantação de resíduos e filtragem) e outros que a realizam em locais inapropriados 

(calçada). Mas percebemos que há uma preocupação em se reverter esta questão, 

muitas que não possuem local adequado buscaram parcerias com outros órgãos, 

tais como SAMU (com local apropriado) e lava-jatos especializados para darem 

destinação correta a esses resíduos; 

e) dentre sete práticas de sustentabilidade ambiental apresentadas no 

questionário verificamos que dentre as OBM pesquisadas, 43% adotam coleta 

seletiva de lixo e os destinam à reciclagem, 7% usam aquecedor solar, 64% 

aproveitam a luz solar durante o dia, evitando luz acessa nesse período, 7% coletam 

e utilizam a água da chuva, que em nenhuma há tratamento de resíduo sólido, 7% 

tratam seus resíduos líquidos e que 43% destinam adequadamente seus resíduos 

infectantes (poderia se marcar mais de uma ação, então a soma das percentagens 

pode ultrapassar 100%);  

f) em algumas de suas unidades são adotadas outras práticas sustentáveis, 

tais como, substituição do uso e consumo de papel pelo sistema virtual, implantando 

a coleta e aproveitamento de água da chuva para lavagem das viaturas e limpeza 

dos quartéis, coleta seletiva de lixo, economia de energia, reutilização de papéis 

(rascunhos) para impressão, participação em projetos sustentáveis de outros setores 

da sociedade (auxílio e ponto de coleta de empresa que troca litros de óleo de 

cozinha usado, por um litro novo, evitando-se seu descarte no sistema de esgoto e 

ainda, com palestras sobre prevenção de incêndios florestais e sobre importância da 



conservação do cerrado, ministradas em universidade) e plantio de mudas frutíferas 

e de árvores no quartel. 

Perguntados na pesquisa sobre o que poderia ser feito por eles 

(comandantes de OBM) para tornar sua unidade ambientalmente sustentável, 

percebemos por meio das respostas que muitos sabem o que deve ser feito, apesar 

de nem sempre colocarem em prática.  

Vejamos algumas respostas: instalação de recipientes para a seleção do 

material reciclável; educação ambiental voltada para sustentabilidade; reformar 

instalações, implantação de sistemas de economia, tais como botoeiras automáticas, 

sensores de presença, torneiras com sistema automático de fechamento, entre 

outras; coleta e utilização da água da chuva para limpeza de viaturas e irrigação de 

horta; tratamento de resíduos sólidos; orientação dos militares com relação a 

utilização consciente de água e energia não só na unidade mas também em suas 

residências; utilização de energia solar; tratamento de resíduos infectantes; 

aquecimento solar da água dos chuveiros; estabelecer dias específicos para 

lavagem de viaturas, para que não sejam lavadas todos os dias, de modo que haja 

economia de água; arborização; mudança de comportamento e sobre esta resposta 

em específico refletiremos mais adiante. 

Então questionamos o que achavam que poderia ser feito pelo CBMGO, por 

meio do Comando Geral, para torná-lo ambientalmente sustentável e obtivemos 

diversas respostas que não seriam de competência do órgão de direção da 

instituição, mas sim de cada unidade, então as filtramos e as dividimos conforme a 

seguir. 

Vejamos então o que acham que pode ser feito pelo Comando da 

corporação com relação à edição de normas: lançar diretriz (documento que 

padroniza e direciona ações no âmbito do CBMGO) normatizando medidas 

sustentáveis a serem cumpridas pelos quartéis; determinação para manutenção 

periódica da frota a fim de que poluam menos (principalmente os veículos a diesel), 

bem como determinar às unidades tratamento adequado dos resíduos oriundos das 

lavagens das viaturas; e determinar maior utilização dos serviços de correio 

eletrônico (“e-mail”) a fim de se evitar deslocamentos desnecessários de viaturas 

administrativas para levar papéis, por exemplo. 



 Houve respostas genéricas: “aplicação de medidas mitigadoras como um 

todo”; e elaboração de plano com ações ambientalmente sustentáveis.  

Propuseram criação de um grupo de trabalho permanente de proteção 

ambiental e sustentabilidade, que buscaria o planejamento e a implementação de 

ações relacionadas visando acompanhar as tendências globais, além da adesão ao 

Programa Sala Verde do Ministério do Meio Ambiente.  

Vários apontaram a necessidade de criação de projetos e até alterações 

estruturais, vejamos algumas respostas: projeto padrão para locais para assepsia de 

viaturas e resíduos infectantes e proporcionar construção desses locais em todas as 

unidades operacionais, angariando recursos estaduais; investir em infra-estrutura, 

(fossas adequadas, construções adequadas de locais para higienização em todos os 

quartéis, disponibilização de painéis solares, reformas de instalações elétricas e 

hidráulicas utilizando dispositivos automáticos de controle de energia e água); criar 

projeto de incentivo quanto a questões ambientais, e não apenas baixar 

determinações de redução de gastos porque essas com o tempo se perdem e 

quanto a implantação de atividades e comportamentos ambientalmente corretos 

permanecem por longo tempo e seus resultados são maiores. 

Nos chamou mais atenção as seguintes respostas: conscientização da tropa 

para que não haja desperdícios; criar um núcleo de educação ambiental (grupo de 

estudos multidisciplinar com reuniões periódicas, visando criar material didático, 

palestras e metodologias, bem como implementar capacitações ao público interno e 

externo do CBMGO); formulação de campanhas educativas; educar a tropa; e 

promover palestras e cursos práticos, principalmente em locais de grande impacto 

ambiental para situar todos os militares de sua importância, principalmente as ações 

pertinentes sobre o meio ambiente. 

Dentre as diversas respostas de como tornar o CBMGO mais 

ambientalmente sustentável, a mudança de comportamento demonstra ser a mais 

simples, mas não a mais fácil, o que poderíamos também traduzir por 

conscientização ambiental. 



Sobre conscientização ambiental questionamos aos entrevistados qual o seu 

nível de consciência: 24% se disseram muito consciente, 66% consciente, 10% 

pouco consciente e não houve nenhum indiferente à causa ambiental. 

Nas OBM em que os Comandantes responderam ter consciência ambiental, 

realmente se verificou maior quantidade de práticas e de ações sustentáveis, 

demonstrando assim que um caminho para reduzir o impacto do CBMGO na 

natureza deve partir dessa conscientização de seus membros. O que pode ser feita 

por meio da educação ambiental, apresentada inclusive nas respostas dos 

questionários. 

Entretanto, finalizamos o questionário com a seguinte pergunta que medidas 

poderiam ser tomadas para aumentar o nível de consciência ambiental do efetivo? 

Eis algumas das respostas: realizar curso; palestras; confecção de cartilhas; 

implantação de programa de educação ambiental da tropa, diretrizes do Comando 

Geral (Portarias e Determinações) para que possam ser padronizadas ações de 

sustentabilidade; fornecer matérias á respeito do tema; criação de projetos 

ambientais nas OBM; discussões internas sobre o assunto; promoção de eventos 

voltados para o tema ambiental; Planejar trabalho em grupo sobre a importância da 

conservação ambiental e reciclagem de materiais utilizados na unidade e 

consequentemente no lar de cada um; nas palavras de um Oficial entrevistado, 

“implantar a mudança de comportamento e nós comandantes começarmos a dar o 

exemplo para que nossa tropa possa se espelhar em nós nas nossas atitudes e de 

fato fazer algo de concreto como coleta seletiva etc.”  

A maioria das respostas apresentadas no questionário podem ser 

consideradas um brainstorm (palavra em inglês cuja tradução é “tempestade 

mental”), metodologia de exploração de ideias que visa obter as melhores soluções 

de um grupo de pessoas. Pois a maior parte, além de serem criativas, são 

exequíveis e seguem o rumo da redução de impactos ambientais gerados pela 

corporação.  

Os dados levantados por esta pesquisa foram de suma importância para 

concluirmos que o CBMGO, em 2011, não é uma instituição ambientalmente 

sustentável e que ainda possui um longo caminho a percorrer nesse sentido, 

principalmente no que diz respeito á redução do consumo excessivo de recursos 



como água e energia elétrica e ainda na destinação adequada de seus dejetos. 

Contudo, temos que ressaltar seus avanços com relação a várias de suas unidades 

que promovem coleta seletiva do material reciclável, que estão buscando implantar a 

coleta e utilização das águas das chuvas, entre outras ações que visão reduzir seu 

impacto ambiental.  

Outro ponto a ser destacado é que muitos comandantes sabem o que pode 

ser feito para melhorar e tornar a corporação exemplo de sustentabilidade e a 

grande maioria concorda que há a necessidade de aumentar o nível de consciência 

ambiental da tropa o que poderia ser feito por iniciativas relativamente simples como 

as citadas palestras, por exemplo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a pesquisa e estudos sobre situação e possibilidades do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás quanto a sua sustentabilidade ambiental em 

2011, chegou-se às seguintes conclusões: a corporação não possui uma relação 

harmônica com o meio ambiente, necessitando avançar bastante para atingir sua 

sustentabilidade ambiental; é possível ampliar essa sustentabilidade com a 

conscientização dos integrantes do CBMGO quanto à necessidade de redução do 

consumo de água e energia, entre outros recursos naturais, por meio de palestras, 

instruções e diretrizes que poderão ser emanadas do Comando Geral da instituição; 

apenas algumas unidades realizam tratamento adequado dos resíduos infectantes 

provenientes das lavagens de viaturas; diversas ações podem ser realizadas para 

contribuir com o desenvolvimento sustentável da corporação, mas a principal delas é 

a mudança de hábitos que somente poderá ser realizada com a conscientização da 

tropa por meio da educação ambiental, por meio de palestras, seminários, 

implementação de projetos ambientais, normatizações de condutas, entre outras; e 

que há coleta seletiva de lixo e resíduos recicláveis em 43% das unidades 

pesquisadas. 

Nesse sentido, o nosso objetivo geral foi atingido com a compreensão da 

real situação da instituição com relação a sua sustentabilidade ambiental, à qual 

acreditávamos, num primeiro momento, ser totalmente inexistente, mas que para 



nossa grata surpresa se revelou, numa tímida, porém, crescente quantidade de 

práticas, ações e intenções de redução do impacto ambiental pelo CBMGO. 

Como vimos por meio das respostas dos questionários, ressaltadas no 

tópico anterior, muitas são as medidas que podem ser tomadas para se atingir a 

sustentabilidade, seja pela própria OBM ou por meio de diretrizes emanadas do 

Comando Geral, dentre as quais destacamos, por sua importância e alcance, a 

conscientização dos bombeiros militares por meio da educação ambiental. 

Com palestras, cursos, entre outras inúmeras formas de educação ambiental 

será possível conscientizar seus integrantes e, consequentemente, reduzir o 

consumo de água e energia, dar tratamento e destinação adequados aos resíduos 

infectantes, bem como incentivar a coleta seletiva de lixo e destiná-los à reciclagem, 

noutras palavras, mais práticas ambientais. 

Portanto, apesar deste trabalho não ser um manual de como tornar o 

CBMGO ambientalmente sustentável ele surge como importante ferramenta de 

reflexão do que tem sido feito e o que se tem a fazer para reduzir os impactos 

ambientais dessa importante instituição e ainda servir de base para o 

aprofundamento no tema. 

Por fim, esperamos que este artigo possa germinar na corporação, que ao 

responder os questionamentos cada comandante de unidade tenha refletido sobre 

as práticas ambientais e ao propor soluções, que as executem também. Ademais, 

que produza frutos no Comando da instituição fazendo com que seus líderes 

conheçam ainda mais o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e que 

abracem as ideias ora apresentadas e principalmente, busquem a sustentabilidade 

ambiental. 
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