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RESUMO 

 

 

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: 

A influência do Quadro de Material Bélico na gestão ambiental 

 

 

AUTOR: Cesar Mitsuo Kanekava 

ORIENTADOR: Cap QMB Jonathan Andrade Luz 

 

 

Este estudo diz respeito às medidas de conservação e preservação da biodiversidade. Para a 

elaboração do mesmo, foi escolhida a pesquisa bibliográfica, na qual foram pesquisados 

artigos e livros que dizem respeito ao tema. Observou-se que todos os países têm uma 

preocupação muito grande com a preservação da biodiversidade e, no Brasil, uma das 

medidas de conservação propostas pelas políticas públicas é a criação de Áreas de 

Conservação Ambiental – APAs. Assim sendo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 

respeito da APA Vale do Morro da Torre, situada na cidade de Três Rios – RJ, a fim de 

ilustrar a realidade e as dificuldades destas APAs. Por fim, no último capítulo, apresenta-se as 

medidas de gestão ambiental utilizadas pelo Exército Brasileiro nas Organizações Militares e 

a influência do Quadro de Material Bélico na conservação e preservação do meio ambiente 

por meio de cuidados com oficinas de manutenção, vazamento de produtos químicos e 

tanques enterrados. 

 

Palavras-chave: Conservação. Preservação. Biodiversidade. Ecossistema. APA. Material 

Bélico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

MEASURES FOR CONSERVATION AND PRESERVATION OF BIODIVERSITY: 

The influence of Ordnance in environmental management 

 

 

AUTHOR: Cesar Mitsuo Kanekava 

ORIENTADOR: Cap Jonathan Andrade Luz 

 

 

This study concerns measures for the conservation and conservation of biodiversity. For the 

elaboration of the same one was chosen the bibliographical research, were searched articles 

and books that concern the subject. It was observed that all countries have a great concern 

with the preservation of biodiversity and in Brazil, one of the conservation measures proposed 

by public policies is the creation of Environmental Conservation Areas (APAs). Therefore, a 

bibliographical research was carried out regarding APA Vale do Morro da Torre, located in 

the city of Três Rios - RJ, in order to illustrate the reality and difficulties of these APAs. 

 

Key words: Conservation. Preservation. Biodiversity. Ecosystem. APA. Ordnance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa a ser realizada tratará do tema “Medidas de conservação e preservação da 

biodiversidade”.  

O objetivo geral do estudo é analisar quais as medidas de conservação e preservação 

devem ser adotadas em relação à biodiversidade. 

Segundo Rizzini (2008), a diversidade biológica está sendo minada mais rapidamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

aumentando, e em, algumas florestas, particularmente ricas em espécies provavelmente serão 

destruídas ainda nos nossos dias (RIZZINI, 2008). 

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

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

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

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

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

permanentemente substituídas por florestas secundárias e reflorestamentos (RIZZINI, 2008). 

Para que a biodiversidade seja conservada e preservada, necessário se faz que algumas 

medidas sejam tomadas, o que, para o Exército Brasileiro, é um assunto de grande relevância, 

uma vez que cabe a esta instituição garantir a soberania nacional, estando a mesma presente 

nas selvas, principalmente na Amazônia, onde sua presença pode gerar a degradação do meio 

ambiente. Portanto, é fundamental que os planos de gestão ambiental sejam observados. 

O Exército Brasileiro, assim como todas as instituições públicas, possuem 

responsabilidades no que diz respeito ao meio ambiente, devendo, desta forma, a instituição 

seguir as normas contidas nas IG 20-10 e IR 50-20, a fim de promover planejamentos de 

gestão ambiental. 

Assim sendo, formula-se a seguinte pergunta: Quais as medidas de conservação e 

preservação da biodiversidade? 
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Concorda-se com Veloso (2011), para obter sucesso, as medidas de conservação da 

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

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

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

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

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

estratégia para a conservação da biodiversidade também precisa ser. 

De acordo com o que foi apresentado, pode-se levantar as seguintes hipóteses: Se a 

sociedade implementar medidas de conservação e preservação da biodiversidade, então a 

deterioração será cessada; se existe legislação vigente que diz respeito à conservação e 

preservação da biodiversidade, então a mesma deverá ser seguida, a fim de que a mesma seja 

preservada. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as medidas de conservação e preservação da biodiversidade. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Verificar como se dá a preservação da biodiversidade;  

Verificar como se dá a manutenção dos ecossistemas através das Áreas de Proteção 

Ambiental - APA;  

Analisar as perdas da biodiversidade e suas causas e 

Analisar as medidas de conservação e preservação da biodiversidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E MANUTENÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

EM UM MUNDO EM MUDANÇA 

 

Segundo Rizzini (2008), um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta e, de fato, o 

mundo, é a preservação da biodiversidade e a manutenção do ecossistema em funcionamento. 

Mudanças em nossos ambientes naturais estão aumentando a uma taxa alarmante, e o Brasil 

não é uma exceção.  

Assim sendo, torna-se importante delinear algumas das questões que atualmente 

enfrentamos em relação biodiversidade, perda e alteração de habitat, e discutir algumas das 

pesquisas que têm sido feitas sobre este tema. 

Este estudo vai concentrar-se em como a fragmentação do habitat influencia a 

composição da comunidade, persistência populacional e conectividade com pequenos 

mamíferos terrestres. 

As estimativas de espécies que habitam o mundo variam muito, de 3 milhões a 100 

milhões de espécies, com cerca de 1,5 milhões de espécies descritas até o momento. A grande 

maioria destas são pequenas e não necessariamente muito óbvias, com muitas novas espécies 

sendo descritas a cada dia. De fato, a maioria das espécies do planeta ainda não foram 

descobertas, muito menos identificadas; e muitas vão tornar-se extintas antes que possam ser 

estudadas. Mesmo entre os vertebrados mais conhecidos, temos descobertas regulares de 

novas espécies (RIZZINI, 2008). 

De acordo com Veloso (2011), além de haver muitas espécies vivas ainda não 

descritas, também há pouca compreensão daquelas que são conhecidos por nós, em termos de 

seu funcionamento e relações entre espécies e seu papel no ecossistema. Seria inaceitável se 

perdêssemos as espécies antes de conhecermos sua função; e pior, se perdermos componentes 

vitais para o funcionamento do ecossistema. 

De fato, os valores da biodiversidade estão agora se tornando bem documentados, com 

contribuições econômicas diretas e indiretas, assim como importantes valores culturais e 

intrínsecos. Por exemplo, a criação das Áreas de Proteção Ambiental - APAs. 
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2.2 AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA 

 

O meio ambiente é de suma importância para a vida humana, o que faz com que haja a 

necessidade da preservação do mesmo, porém, apesar da vasta legislação que o país possui, 

ainda assim a depredação ocorre. 

 

A necessidade de se criar mecanismos de proteção do meio ambiente é cada vez 

mais recorrente, porque nos dias atuais sabe-se que esta é uma questão de extrema 

importância e requer rapidez, pois a velocidade com que o ser humano degrada o 

ambiente está muito além da capacidade da natureza prestar os benefícios diretos e 

indiretos que suportem uma adequada qualidade de vida (MELE; MELO; SANTOS, 

2014, p.1). 

  

          As Áreas De Proteção Ambiental fazem parte do Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação (SNUC). As unidades de conservação federais, estaduais e municipais 

pertencem ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O (SNUC) define os objetivos 

de criação das unidades de conservação e áreas de proteção ambientais, os conceitos legais de 

Unidades de Conservação e o porquê de serem protegidas e preservadas pelos órgãos 

governamentais e por toda a sociedade. 

 

O SNUC foi concebido de forma a potencializar o papel das UC, de modo que sejam 

planejadas e administradas de forma integrada com as demais UC, assegurando que 

amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats 

e ecossistemas estejam adequadamente representados no território nacional e nas 

águas jurisdicionais. Para isso, o SNUC é gerido pelas três esferas de governo 

(federal estadual e municipal).  (BRASIL, 2000). 

 

 

O SNUC tem os seguintes objetivos, de acordo com a Lei Federal nº 9.985/00 inciso II 

Art.4º: 

 

Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

Proteger as espécies ameaçadas de extinção; 

Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

Proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
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Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a 

recreação em contato com a natureza; 

Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente. 

 

As Unidades de Conservação (UC) foram criadas no Brasil por meio da Lei nº 

9.985/00, com metas de conservação e proteção para diversidade biológica, assim, cada 10% 

da área de cada bioma do Brasil deverá ser protegido. Diante disso, o Brasil trabalha para 

ampliar as áreas protegidas por Unidades de Conservação. A criação das UC também leva em 

conta toda a realidade ambiental local, afetando, assim, diretamente no contexto econômico e 

na área socioambiental.  

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

indiretas. Os mecanismos diretos incluem a degradação e fragmentação do habitat, a invasão 

de espécies introduzidas, a super exploração dos recursos vivos, a poluição, as mudanças 

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

raízes do problema. O empobrecimento biótico é uma consequência quase inevitável da 

maneira pela qual a humanidade vem usando e abusando do ambiente no curso de sua 

ascensão até a posição dominadora da biosfera. 

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

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

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

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

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

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

estratégia para a conservação da biodiversidade também precisa ser. 

Das categorias de Unidades de Conservação, Lei Federal nº 9.985/00, inciso III: 

 

Art.7º - As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos, com características específicas: 

 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

 

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos nesta Lei. 

 

O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
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Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidade de conservação: 

 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre 

 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 

categorias de unidade de conservação: 

 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural 

 

2.2.1 A definição de Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

 

A Lei Federal Nº 9.985/00, de 18 de Julho de 2000, inciso III, Art.15, define APA 

como: 

 

A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

 

 

De acordo com a Lei Federal Nº 9.985/00, de 18 de Julho de 2000, que estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação, áreas de 

Proteção Ambiental podem ter posse e domínios públicos ou privados, deste modo, cabe aos 

órgãos governamentais a fiscalização da ocupação e exploração destas áreas para garantirem a 

preservação dos nossos espaços legalmente protegidos.  

As áreas de proteção ambiental fazem parte de uma categoria das UC do uso 

Sustentável. São áreas protegidas pela sociedade e por órgãos governamentais, para garantir 

uma futura geração com uma boa qualidade de vida. É um meio de assegurar a qualidade do 

ar e da natureza, sendo assim, as áreas protegidas são espaços que não podem ser afetados 

pela ação antrópica, elas têm respaldo da Constituição Federal para serem legalmente 

preservadas pelos órgãos governamentais e pela sociedade, assegurando assim seus atributos 

bióticos e abióticos (MMA, 2015). 
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Uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável consiste em áreas que buscam a 

harmonia entre a conservação da natureza com a utilização consciente dos recursos 

ambientais. Nessas localidades são permitidas a coleta e uso dos recursos naturais desde que 

respeitem a sua perenidade e assegurem os processos ecológicos (MMA, 2015). 

A categoria APA foi instituída em 1981, pela Lei Federal nº 6.902, para assegurar o 

bem estar das populações humanas, a proteção, a recuperação e a conservação dos recursos 

naturais. Para que as Áreas de Proteção Ambiental atinjam o efeito esperado, é necessário que 

toda a população local, de onde estiver uma APA, participe efetivamente da gestão do 

território e das tomadas de decisão e gestão da Unidade de Conservação, a fim de assegurar o 

bem estar de todos, a proteção, a recuperação e a conservação dos recursos naturais. Diante 

disso: 

 

A definição do artigo 15º é de certa forma, abstrata, pois se utiliza de termos 

ambíguos e pouco claros, tais como, “área em geral extensa” ou “certo grau de 

ocupação humana”. Fato é que a APA tem por finalidade, continuando a tradição do 

regime legal anterior, a garantia da qualidade de vida-humana, por suposto; isto 

implica que ela deve, necessariamente, ser uma área ocupada por seres humanos. O 

grau é absolutamente irrelevante. O importante é o que se pretende proteger, não a 

extensão física da área protegida (ANTUNES, 2004, p. 649). 

 

 

De acordo com a Lei Federal nº 6.902, a Área de Proteção Ambiental é constituída por 

terras públicas ou privadas. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas 

normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Proteção Ambiental. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública 

nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Nas áreas sob 

propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação 

pelo público, observadas as exigências e restrições legais. A Área de Proteção Ambiental 

disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído 

por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 

residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.  

 

No campo da proteção ambiental merecem destaques os recentes compromissos 

declarados pela Igreja Católica, nos quais foi admitido que os mecanismos de 

mercado não fossem suficientes para atender as exigências para uma boa qualidade 

de vida. A encíclica Centesimus Anmus, do Papa João Paulo II, proclamou o dever 

do Estado de prover a defesa e tutela dos bens coletivos, como são o meio ambiente 

natural e humano, considerando necessário e urgente uma grande obra educativa e 

cultural. Partindo dessa concepção, pode-se dizer que é necessária a criação de 

espaços protegidos no território brasileiro com respaldo na Constituição Federal e 
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em destaque as APAs (Área de Proteção Ambiental), que é tema deste trabalho 

(FIGUEIREDO, 2004 aput LINS, 2009, p. 14). 

 

Para Figueiredo (2004), é realmente inegável que dependemos de uma natureza 

equilibrada para termos boa qualidade de vida e para que nossas futuras gerações possam ter 

acesso aos recursos naturais. Como assegurar os recursos naturais do planeta se a natureza 

vem sendo degradada a cada dia? Como manter a qualidade do ar e do solo se a poluição e as 

queimadas transcorrem na natureza a todo o momento? Assim, ficaria difícil assegurar os 

recursos naturais se não existisse uma lei que impedisse a degradação do meio ambiente, 

quando se chega na criação das Áreas de Proteção Ambiental (APA), que por respaldo da lei 

não devem ser atingidas pelas ações antrópica a fim de assegurarem os recursos naturais do 

planeta.  

 

A APA é uma unidade de conservação destinada a proteger e conservar a qualidade 

ambiental e os sistemas naturais existentes no local, para melhoria da qualidade de 

vida da população e para proteção dos ecossistemas regionais. Seu objetivo 

primordial é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, orientando o 

desenvolvimento e adequando as várias atividades humanas às características 

ambientais da área (ARAÚJO, 2013). 

 

 

Assim como foi mencionado no parágrafo acima, é necessário ter Lei que proteja e 

conserve as Áreas de Proteção Ambientais. Além das leis já citadas, temos A Lei nº 6.902, de 

27 de Abril de 1981, dispõe sobre Área de Proteção Ambiental e da outras providências: 

 

Art. 8º - O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá 

declarar determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a 

proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e 

conservar ou melhorar as condições ecológicas locais. 

Art. 9º - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais 

que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá 

normas, limitando ou proibindo: 

A implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes 

de afetar mananciais de água; 

a- A realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas 

iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 

b- O exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das 

terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

c- O exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as 

espécies raras da biota regional. 

 

Tanto as UC quanto as APA estão resguardadas por leis para que toda a população 

tenha acesso e saiba as formas de participar de maneira efetiva e correta na gestão das 
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mesmas. O Roteiro metodológico para elaboração de planos de manejo é: áreas de proteção 

ambiental/Instituto Estadual do Ambiente. 

Lima et al. (2014, p. 18) entendem Área de Proteção Ambiental como: 

 

Um espaço que permite o desenvolvimento econômico e social local em seu 

território, porém, sem perder de vista o uso racional e sustentável dos recursos 

naturais e a manutenção da qualidade de vida das populações locais. As APAs, 

portanto, devem atuar no fortalecimento das boas práticas socioambientais e na 

regulação do espaço, ordenando o crescimento e a degradação da qualidade 

ambiental que acompanha esta expansão. Em resumo, uma APA visa compatibilizar, 

através do ordenamento territorial, a conservação da natureza com o uso sustentável 

dos recursos naturais.  

 

 Para Drummond (1999), as APA federais foram introduzidas no Brasil na década de 

1990 e representaram uma importante inovação no campo da conservação da natureza. Seus 

objetivos eram compatibilizar a conservação dos recursos naturais com seu uso sustentável, 

mediante a permanência das populações humana dentro de seus limites. 

 

A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) [...] vinha, entre outras atividades, criando 

desde o fim da década de 1970 suas próprias unidades de proteção ambiental, 

chamadas “estações ecológicas e áreas de proteção ambiental (APAs)”. Elas foram 

codificadas legalmente em 27 de abril de 1981, com a Lei nº 6.902, podendo 

inclusive ser criadas em âmbito estadual e municipal.  Ambas se distinguem 

conceitualmente de parques e reservas ecológicas, pois as estações previam 

experimentos científicos e as APAs por definição abarcavam áreas degradadas e 

intensamente usadas (inclusive dentro das cidades) (DRUMMOND, 1999 apud 

LINS, 2009, p.31.).  

 

A Lei do SNUC estabelece normas gerais aplicáveis à categoria de criação da APA, 

como visitação pública, pesquisas científicas, dentre outras, e deve ser precedida de estudos 

técnicos e de consulta pública, por meio dos quais se  identifica   a   localização,   a   

dimensão   e   os   limites   mais adequados para a unidade. De acordo com o Decreto nº 

4.340/2000 (art. 4º), que regulamenta a lei, tanto os estudos quanto a consulta pública deverão 

ser realizadas pelo órgão executor proponente da nova unidade. 

Para tanto, há de se observar que as APA devem ser criadas em função da população 

local e  não apenas por uma questão política. 

 

O problema resiste quando as APAs são criadas por questões políticas e os critérios 

científicos não são levados em consideração, assim como as populações tradicionais, 

a cultura das pessoas que vivem no local, a economia, a fiscalização, o 

conhecimento sobre o tamanho da área e o seu funcionamento. Assim sendo, 

prevalece a força política quando há interesses contrários entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico (LINS, 2009, p.30). 
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Barroso (2016) afirma que ser fundamental a sociedade participe das consultas 

públicas que dizem respeito às APA no meio urbano, pois todo cidadão, de acordo com a 

Constituição Federal, tem direito a um meio ambiente equilibrado e sadio, sendo esta uma 

forma de pleitear a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais. 

Um exemplo de APA será estudado no próximo tópico, no qual foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica a respeito da APA Vale do Morro da Torre, na cidade de Três Rios, 

estado do Rio de Janeiro. 

 

2.3 A APA VALE DO MORRO DA TORRE 

 

De acordo com Lins (2009), o município de Três Rios está localizado no estado do Rio 

de Janeiro, com uma área de 324.496 Km2, a uma altitude de 269 m, fazendo fronteira com o 

estado de Minas Gerais, cortado a leste pelo rio Paraíba do Sul. 

 

Figura 1 – Localização do município de Três Rios - RJ 

 

Fonte: RIO DE JANEIRO MAPAS (2019) 
 

 

 

Devido ao encontro dos rios Piabanha, Paraibuna e Paraíba do Sul, o município 

recebeu esta denominação, sendo este o único delta triplo da América Latina, sendo o 

principal ponto turístico da cidade (OLIVEIRA e AZEVEDO, 2012). 
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Figura 2 – Único delta triplo da América Latina 

 

Fonte: GOOGLE EARTH (2019) 
 

 

O município possui uma vegetação rasteira, com clima mesotérmico: verão quente e 

chuvoso; inverno frio e seco, onde as temperaturas são máxima de 37,4º e mínima de 14,4º C, 

tendo o solo argiloso em sua superfície, porém, rochoso abaixo de 5m de profundidade 

(OLIVEIRA e AZEVEDO, 2012). 

Historicamente falando, no início do século XIX, houve a fundação de cinco fazendas, 

de propriedade de Antônio Barroso Pereira, o qual comercializava café, sendo este o principal 

produto de exportação da época. Como aumento de produção na região, a necessidade da 

construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, o que ocorreu no ano de 1858, com o objetivo de 

escoar a produção (OLIVEIRA e AZEVEDO, 2012). 
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2.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Apresenta-se a seguir uma linha do tempo com os principais marcos ambientais no 

âmbito do Exército Brasileiro: 

 

Figura 3 – Principais marcos ambientais no âmbito do Exército Brasileiro  

 

Fonte: CARTILHA AMBIENTAL DO EXÉRCITO (2019) 
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2.4.1 Sistema de gestão ambiental do Exército Brasileiro 

 

O Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (SIGAEB) é uma “ferramenta” 

de apoio ao gerenciamento de toda estrutura do Exército Brasileiro em consonância com as 

questões ambientais, sobretudo com a Política Nacional do Meio Ambiente. 

O SIGAEB busca a proteção do meio ambiente em cinco níveis da gestão ambiental: 

conscientização, prevenção, preservação, recuperação e cooperação. É um sistema que precisa 

ser atualizado permanentemente, o que é um requisito fundamental de melhoria contínua, 

previsto no próprio Sistema. 

Nele está contido também o PDCA (Plan, Do, Check, Act) é uma ferramenta que 

auxilia no planejamento de processos, na sua aplicação, na previsão de falhas, na solução e na 

conferência dos resultados, tornando-se uma melhoria contínua. Entende-se que o ciclo PDCA 

faz parte da Gestão Ambiental, por se tratar de um método de quatro passos que busca a 

qualidade em soluções desafiadoras, viáveis e sustentáveis (Art. 10 da IR 50-20). 

 

Figura 4 - PDCA 

 

Fonte: CARTILHA AMBIENTAL DO EXÉRCITO (2019) 

 

2.4.2 Os diferentes planos de gerenciamento de resíduos 

 

De acordo com o tipo de resíduo, é elaborado um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos específico. Essa cartilha abordará o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), elaborado para as OM em geral, o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço 

de Saúde (PGRSS), elaborado para as Organizações Militares de Saúde (OMS), e o Plano de 
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Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC), elaborado em situação específica, 

quando a OM é responsável por alguma obra. 

 

Figura 5 – Plano de gerenciamento de resíduos 

 

Fonte: CARTILHA AMBIENTAL DO EXÉRCITO (2019) 

 

2.4.3 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é o documento que visa a orientar 

sobre o correto manejo dos resíduos sólidos e deve ser elaborado para as OM em geral. 

Assim, com o intuito de facilitar a seleção do local para a correta destinação final do 

resíduo sólido gerado, adota-se, para a presente cartilha, a seguinte classificação: 
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Figura 6 – Classificação de resíduos sólidos 

 

Fonte: CARTILHA AMBIENTAL DO EXÉRCITO (2019) 

 

2.4.4 Desenvolvimento da conformidade ambiental 

 

Para aplicar e verificar a Conformidade Ambiental é necessário realizar os seguintes 

procedimentos de acordo com a Portaria nº 055-DEC, de 31 de agosto de 2018: 
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Cada item diagnosticado é avaliado em três indicadores: CONFORME, NÃO 

CONFORME e NÃO SE APLICA; e, a partir de uma média aritmética destes indicadores, 

identifica-se a Porcentagem final de Conformação da OM.  

• CONFORME: Os itens serão considerados conforme sempre que o atenderam em 

sua TOTALIDADE.  

• NÃO CONFORME: Os itens serão dados como não conforme se estiverem 

atendendo parcialmente ao item.  

• NÃO SE APLICA: corresponde a itens que não se enquadram nas ações e/ou 

atividades da OM. 

 

2.4.5 Atividade de abastecimento e manutenção de viaturas 

 

2.4.5.1 Posto de Abastecimento 

 

As atividades desenvolvidas pelos Postos de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação 

e pelas oficinas mecânicas são consideradas potencialmente poluidoras, pois podem ser 

prejudiciais à água, ao solo e ao ar.  Portanto, cabe às Organizações Militares, que possuem 

estes tipos de instalações, assegurarem que as mesmas não ofereçam riscos de contaminação 

ao meio ambiente. 

 

2.4.5.2 Legislação  

 

A legislação instrui regulamentos para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do 

Exército (IR 50-20). A seguir, estão eles: 

Resolução CONAMA nº 273, de 29 de novembro 2000 - Dispõe sobre a revisão e 

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental; 

Portaria DEC nº 003, de 19 de dezembro de 2012 - Aprova o Caderno de Instrução de 

orientação técnica ambiental para instalação e operação dos módulos de abastecimento de 

combustível em apoio à Operação Pipa e demais programas, 1ª Edição, 2012 e 

Orientações aos Agentes da Administração, Edição 2017 - Ministério da Defesa, 

Exército Brasileiro, Secretaria de Economia e Finanças, Diretoria de Gestão Orçamentária.  
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2.4.5.3 Orientações 

 

Para que um posto de abastecimento funcione bem, devem ser realizadas ações no 

sentido de manter o local nas condições adequadas. Uma das medidas recomendadas é a 

limpeza e desobstrução das canaletas para a passagem do efluente proveniente do posto de 

abastecimento a fim de evitar a ocorrência de impactos ambientais provenientes do sistema 

separador de água e óleo, é necessária a realização de alguns procedimentos como a limpeza 

mensal das câmaras e a desobstrução da grade. Na limpeza das câmaras, é importante que o 

óleo acumulado seja retirado, acondicionado em recipientes (que podem ser garrafas PET) e 

encaminhado para o destino final adequado (rerrefino). 

Quanto aos equipamentos, quando for realizado o manuseio de resíduos sólidos 

perigosos, é importante ter ciência que devem ser utilizados equipamentos de proteção 

individual (EPI) adequado à periculosidade de cada resíduo, evitando, ao máximo, qualquer 

tipo de contato. Previamente à entrada em operação e com periodicidade não superior a cinco 

anos, os equipamentos e sistemas de um posto de abastecimento deverão ser testados e 

ensaiados para a comprovação da inexistência de falhas ou vazamentos. Para evitar 

vazamentos de combustível, é necessária a realização de manutenção periódica. Quanto à 

instalação, quando o tanque é subterrâneo, sugere-se a instalação de poços de monitoramento 

a fim de se antecipar ao problema em questão. No caso de haver um incêndio de grande 

dimensão, a primeira medida a ser tomada é o isolamento da área e a retirada das pessoas do 

local. Imediatamente após, os bombeiros devem ser chamados. Caso haja vítimas, devem-se 

determinar os primeiros socorros e entrar em contato com a ajuda médica, porém, se for 

encontrado apenas princípio de incêndio ou pequenos fogos, uma pessoa com aptidão 

apropriada será capaz de realizar o comando com extintores (CO2/pó-químico).  

Quanto ao derramamento ou vazamento de combustíveis, a primeira medida a ser 

tomada é o isolamento da área e a retirada dos indivíduos do local. Imediatamente, devem ser 

eliminadas ou afastadas os prováveis fatores de incêndio, como chamas, calor, faíscas, 

centelhas, fagulhas, é estritamente relevante proteger os cursos e os corpos d’água e as redes 

de esgoto e drenagem, lembrando-se de nunca direcionar o objeto derramado para esses 

locais, à área atingida deverá, sempre que possível, ser restringida com o uso de barreiras 

absorventes, estopas, tecidos, areia, ou serragem, feito isso, haverá mais tempo para tentar 

estancar o vazamento.  
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Destaca-se que a ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos no posto de 

abastecimento da OM deverá ser comunicada imediatamente ao escalão superior e ao órgão 

ambiental competente, após seu conhecimento e/ou constatação. 

Todos os utensílios que entrarem em contato com o combustível deverão ser 

recolhidos e armazenados em recipientes adequados e identificados.  Os tanques subterrâneos 

que apresentarem vazamentos deverão ser removidos após sua desgaseificação e limpeza e 

dispostos de acordo com a legislação ambiental em vigor. Porém, se for comprovada a 

impossibilidade técnica de sua remoção, estes deverão ser desgaseificados, limpos, 

preenchidos com material inerte e lacrados. Nesse contexto, sugerem-se duas alternativas. A 

primeira é a realização de uma parceria com a empresa fornecedora das instalações de 

abastecimento e combustíveis, prática já utilizada em algumas OM. É aconselhável que essa 

parceria seja realizada por meio do respectivo Gpt E ou da respectiva RM, dessa forma, a 

empresa fornecedora ficaria responsável pela desgaseificação e pela destinação dos tanques e 

o Gpt E ou a RM ficaria responsável pela remoção e desmobilização dos tanques e pelas 

análises de fundo de cava, medição das concentrações de vapores de solo e segregação das 

amostras.  

Quanto à remediação da área contaminada, também sugere-se a parceria com a 

empresa fornecedora das instalações de abastecimento e combustíveis, outra alternativa seria 

realizar uma licitação para contratação dos serviços tanto de remoção como de remediação da 

área.    

 

2.4.6 Oficinas de manutenção  

 

Óleos lubrificantes usados ou contagiosos são substâncias que possuem alto grau de 

toxicidade, podendo afetar a saúde humana e ao meio ambiente. Da mesma forma, as 

embalagens de óleo lubrificante: Filtros de óleo são dispositivos com capacidade semelhantes 

de contaminação. 

 

2.4.6.1 Legislação  

 

Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército 

(IR 50-20): 

Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contagioso;  
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Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 - Dispõe sobre a prevenção à 

degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente 

adequada; 

Resolução CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008 - Estabelece   os   limites   

máximos   de   chumbo, cádmio   e   mercúrio   para   pilhas   e   baterias comercializadas   no   

território   nacional   e   os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente   

adequado,   e   dá   outras providências.  

 

2.4.6.2 Orientações 

 

Todo óleo lubrificante usado ou contagioso na OM deverá ser, obrigatoriamente, 

recolhido, podendo ser destinado ao reaproveitamento, à reciclagem, ou ter destinação de 

forma a não afetar negativamente o meio ambiente. São proibidos quaisquer descartes de óleo 

ou resíduos oleosos em solos, nas águas superficiais, nas águas subterrâneas e nos sistemas de 

esgoto ou de drenagem de águas pluviais. As ocorrências de quaisquer acidentes ou 

vazamentos que venham a contaminar o curso d’água devem ser prontamente combatidas e 

informadas imediatamente aos escalões superiores e órgãos ambientais competentes, valendo-

se dos canais de comando e técnico. Quanto à destinação, a mais adequada para o óleo 

lubrificante usado é o recolhimento por empresa particular licenciada ou o encaminhamento 

para o rerrefino (processo físico-químico que transforma o óleo lubrificante usado em óleo 

pronto para ser aditivado). Quanto às embalagens de óleo lubrificante, não devem ser 

acondicionadas nos contenedores de resíduos comuns, pois existe a possibilidade de causar 

danos ao meio ambiente e à saúde pública. As embalagens de óleo lubrificante devem ser 

emborcadas em um equipamento para escoamento de óleo lubrificante, por um período não 

inferior a 1 (uma) hora, a fim de reduzir ao máximo a quantidade de óleo contida na 

embalagem.  

Após o máximo escoamento do óleo lubrificante, sua embalagem deverá ser tampada e 

encaminhada para o armazenamento temporário. O objetivo de lacrar a embalagem é 

minimizar o escorrimento do óleo ainda restante nela durante o seu transporte e a destinação 

final, a fim de criar volumes significativos para a negociação, tanto para o transporte como 

para a destinação final, orienta-se o armazenamento temporário das embalagens. Acerca do 

armazenamento, deverá ser feito em local ventilado, longe de fontes de ignição e à pressão 

atmosférica, uma vez que temperaturas elevadas podem degradar óleo lubrificante contido nas 

embalagens plásticas usadas causando odor desagradável em razão do desprendimento de gás 
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sulfídrico. Quanto aos filtros de óleo, também são resíduos que podem prejudicar o meio 

ambiente, visto que a membrana filtrante do componente retém óleo. Por isso, eles também 

devem ser destinados corretamente. Nesse sentido, existem equipamentos que cortam os 

filtros e retiram o óleo remanescente desse. A membrana retirada é recolhida por empresa 

específica e a carcaça metálica pode ser destinada como sucata. Quanto aos pneus, não devem 

ser abandonados, lançados em corpos de água ou terrenos baldios ou alagadiços, dispostos em 

aterros sanitários e nem queimados a céu aberto. O destino correto desses produtos é o envio 

para pontos de coletas de pneus, como os locais credenciados para recolhimento e órgãos 

provedores. Outra alternativa interessante para o destino correto dos pneus é a reciclagem, por 

meio da logística reversa. 

As baterias também não podem ser lançadas a céu aberto, em áreas urbanas e rurais, 

queimadas a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados ou 

lançadas em corpos d’água. O destino correto é levá-las para estabelecimentos que as 

comercializem, bem como para rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e 

importadores desses produtos. Em caso de derramamento ou vazamento de óleos 

lubrificantes, a primeira medida a ser tomada é o isolamento da área e a retirada das pessoas 

do local. Em seguida, devem ser minimizados os riscos pela eliminação ou afastamento dos 

possíveis causadores de incêndio (chamas, calor, faíscas, centelhas e fagulhas). É estritamente 

relevante proteger os cursos e os corpos d’água e as instalações de esgotamento sanitário e de 

drenagem pluvial, lembrando-se de nunca direcionar o material derramado para esses locais. 

A área atingida deverá, sempre que possível, ser restringida com o uso de barreiras 

absorventes, estopas, tecidos, areia, ou serragem. Feito isso, haverá mais tempo para tentar 

estancar o vazamento, caso o solo, os cursos ou corpos d’água, rede de esgoto ou drenagem 

sejam atingidos, o Comandante da OM deve ser imediatamente informado. 

A fim de limpar o óleo derramado, é importante tentar recuperar o máximo de material 

escorrido, bombeando-o para recipiente adequado, devidamente identificado. Para tanto é 

recomendado utilizar material absorvente. Orienta-se evitar o uso de água ou solventes para a 

limpeza. Todos os utensílios que entrarem em contato com o lubrificante deverão ser 

recolhidos e armazenados em recipientes adequados e identificados. Tanto o óleo recuperado 

quanto os materiais usados para a limpeza desse produto deverão ser encaminhados para 

destinação correta.  
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Figura 7 - Fluxo de comercialização de lubrificantes 

 

Fonte: SINDIRREFINO.ORG (2019) 

 

2.4.7 Vazamento/derramamento de produto químico/óleo no solo 

 

Os Acidentes ambientais são eventos não planejados e indesejados que podem causar, 

direta ou indiretamente, danos ao meio ambiente e à saúde pública, e prejuízos sociais e 

econômicos. Os mesmos devem ser prontamente atendidos e, de imediato, reportados aos 

escalões superiores, valendo-se dos canais de comando e técnico, objetivando minimizar 

impactos desfavoráveis ao meio ambiente, à própria OM e à Força Terrestre. A OM deverá 

contemplar em seu Plano de Gestão Ambiental as medidas necessárias para prevenir, reduzir e 

controlar os riscos e emergências ambientais, com base na formulação e implantação de 

procedimentos técnicos e administrativos para prevenção de acidentes, identificando e 

avaliando o vazamento de produto químico e comunicando ao responsável pelo meio 

ambiente na OM.  

No caso de conter vazamento no solo exposto, deve-se construir uma pequena leira ou 

bacia de contenção no próprio solo, evitando a dispersão, remover produto químico do solo 

contaminado lançando o material absorvente na superfície do terreno para absorver produto 

químico e facilitar a remoção, raspar o solo com uso de enxada e pá removendo toda camada 



31 

 

 

contaminada. Por fim deposite em tambores ou em caçamba todo solo e material contaminado 

removido. 

No transporte, devem ser removidos os tambores com material residual gerado na 

operação e destinar para depósito de resíduos contaminados para posterior tratamento 

adequado. Aconselha-se realizar o tratamento do material por biorremediação (sistema 

biológico de tratamento de solo contaminado – ideal para contaminações com óleos e graxas). 

Por fim deve registrar a ocorrência na planilha de controle de atendimento de emergência de 

vazamento de produtos químicos no solo. 

 

2.4.8 Vazamento/derramamento de produto químico/óleo na água  

 

Já no caso de óleo na água, deve ser também identificado e avaliado o tipo de 

vazamento de produto químico, comunicando o responsável pelo meio ambiente na OM, 

remover tambores com material residual gerado na operação e destinar para depósito de 

resíduos contaminados para posterior tratamento adequado. Aconselha-se realizar o 

tratamento do material por biorremediação (sistema biológico de tratamento de solo 

contaminado – ideal para contaminações com óleos e graxas).  

Se caso o vazamento permanecer, deverá ser realizada utilizando barreira absorvente, 

disposta a jusante do sentido de dispersão da mancha de óleo, com uso de um barco se 

necessário.   

Para remover o óleo derramado na água, deve-se usar absorvente granulado e manta 

absorvente, lançar o absorvente granulado sobre a mancha de óleo. Após absorção, coletar 

material sobrenadante com peneira de malha fina dispondo em balde ou tambor. Utilizar a 

manta para remover pequenas manchas de óleo da água caso as mesmas após o procedimento 

ainda existam. Aconselha-se realizar o tratamento do material por empresa licenciada para 

incineração. Registrar ocorrência na planilha de controle de atendimento de emergência de 

vazamento de produtos químicos na água. 

  

2.4.9 Tanques enterrados 

 

A consciência ambiental é inerente à cultura militar, conforme exemplifica o Decreto 

no 14.273, de 28 de julho de 1920, que “aprova o regulamento para o campo de instrução de 

Gericinó”. Esse documento já previa medidas de proteção ambiental nos níveis de prevenção, 

mitigação, controle e compensação que só foram incorporadas ao ordenamento jurídico 
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federal por meio da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, a qual estabeleceu a Política 

Nacional de Meio Ambiente.  

Em 1997, a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, dispôs sobre as normas 

gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, regulamentando o art. 

142 da Constituição Federal de 1988.  

Em 2001, foi aprovada a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental do Exército 

Brasileiro, por meio da Portaria nº 571 do Comandante do Exército, de 6 de novembro de 

2001. Essa norma também criou o Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro 

(SIGAEB), o qual foi atualizado pela Portaria nº 934 do Comandante do Exército, de 20 de 

dezembro de 2007. Assim, ficou definido que o Estado-Maior do Exército (EME) inserisse a 

Política de Gestão Ambiental do EB na Política Militar Terrestre da Instituição.  

Em 2008, por meio da Portaria nº 386, de 9 de junho de 2008, as Instruções Gerais 

para o Sistema de Gestão Ambiental no âmbito do EB (IG 20-10) foram aprovadas. A função 

das IG 20-10 é orientar as ações da Política Militar Terrestre para o gerenciamento ambiental 

efetivo dos empreendimentos e atividades de caráter militar, assegurando o cumprimento da 

legislação ambiental aplicável e promovendo a convivência harmônica da Força Terrestre 

com o ecossistema.  

Em 2013, de acordo com a Portaria n° 142 do Comandante do Exército, de 13 de 

março de 2013, a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) foi criada 

como órgão de apoio técnico-normativo-consultivo do Departamento de Engenharia e 

Construção (DEC), com a missão de normatizar, superintender, orientar e coordenar as 

atividades da Administração Patrimonial e Ambiental do EB.  

A Visão de Futuro da DPIMA é ser reconhecida pela excelência das Gestões 

Patrimonial e Ambiental no Exército. O presente documento foi elaborado a partir dessa 

premissa.  

 

2.4.9.1 Meio ambiente inserido na normalização militar 

 

O tema ambiental está inserido desde o planejamento militar, passando pelas 

operações militares, que envolvem obras e serviços de engenharia, até a gestão das OM em 

todos os níveis da F Ter.  

A fim de garantir efetividade à gestão ambiental no âmbito da F Ter, o meio ambiente 

deve ser inserido na metodologia tradicional de planejamento militar com o mínimo de 

alterações, assim evitar-se-á a ideia de que existe um planejamento e gestão militar paralelo 
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ou independente do planejamento e gestão ambiental no âmbito do preparo e emprego 

militares.  

Nesse contexto, a Portaria nº 003-EME, de 2 de janeiro de 2014, a Portaria nº 

002EME, de 2 de janeiro de 2014, e a Portaria nº 004-EME, de 9 de janeiro de 2014 

contemplam diretrizes ambientais a serem observadas na doutrina, na logística e nas 

operações militares terrestres, respectivamente.  

A necessidade de serem observadas as políticas de meio ambiente também é destacada 

no art. 7º das IG 50-16, que trata da elaboração, apresentação e aprovação de projetos de 

obras militares no Comando do Exército. 
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Figura 8 – Estrada de ferro Central do Brasil 

 

Fonte: LINS (2009) 

 

No ano de 1861 foi inaugura a rodovia União – Indústria e no ano de 1867 os trilhos 

da ferrovia chegaram à região, propiciando o crescimento da cidade de Três Rios às margens 

da ferrovia. No entanto, na década de 1980 a cidade estagnou-se economicamente, após o 

fechamento da Companhia Industrial Santa Matilde, o que levou, 20 anos depois, a 

governadora Rosinha Garotinho a sancionar a Lei n. 4.533/05, dispondo sobre a política de 

recuperação econômica de municípios fluminenses, momento em que os estabelecimentos 

industriais passaram a ter uma redução de 19% no ICMS, o que proporcionou a recuperação 

industrial de Três Rios (OLIVEIRA e AZEVEDO, 2012). 

Assim, nos últimos anos houve uma grande expansão da cidade, o que afetou a 

qualidade de vida dos moradores da cidade, principalmente na questão do meio ambiente. 

De acordo com Falcão (2006, p. 2): 
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Frequente deterioração do ambiente das cidades, decorrente do processo urbano, 

influi na qualidade de vida da população, uma vez que gera vários problemas 

ambientais, incluindo a alteração do sistema da bacia hidrográfica. 

 

 

Lins (2009) chamam atenção para o fato de que a utilização do solo do município foi 

realizada em sua capacidade máxima, modificando o processo de impermeabilização do solo, 

devido à pavimentação de grande área urbana, provocando um aumento no escoamento 

superficial.  

“O volume que escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas 

plantas, com a urbanização, passa a escoar no canal, exigindo maior capacidade de 

escoamento das seções” (OLIVEIRA e AZEVEDO, 2012, p. 9). 

Com isso, quando ocorrem chuvas torrenciais, a cidade fica alagada, como 

consequência da impermeabilização do solo. 
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Figura 9 – Alagamento na cidade de Três Rios 

 

Fonte: G1.COM (2018) 

 

 

Diante deste quadro, criou-se uma área de Proteção Ambiental no município, 

denominada Área de Proteção Ambiental Vale do Morro da Torre. 

Segundo Neto et al. (2015), a Área de Proteção Ambiental Vale do Morro da Torre – 

APA VMT, situa-se em Três Rios – RJ, tendo sido criada pelo Decreto n. 4.601/12, contando 

com uma área de 4.236 hectares e perímetro de 29.882 metros. Esta é a segunda maior área 

protegida da cidade, e foi criada com o objetivo de preservar e conservar os recursos naturais, 

fauna e flora. 
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Figura 10 – Trilha da Aranha 

 

Fonte: NETO et al. (2015) 
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Figura 11 – APA Vale do Morro da Torre 

 

Fonte: NETO et al. (2015) 

 

 

De acordo com Barbosa (2017), na APA Vale do Morro da Torre ainda existem 

algumas fazendas e pequenas propriedades rurais, bem como um condomínio residencial e 

outro em construção, e a fazenda Boa Vista, que conta com uma área aproximada de 2,17 

Km2. 

Antes mesmo da criação da APA, a área era utilizada por visitantes, os quais 

percorriam trilhas, observando a beleza do local, chegando ao topo, que conta com 

aproximadamente 655 m de altura, onde existem várias torres de comunicação (BARBOSA, 

2017). 

No entanto, por estar localizada próximo ao centro urbano, Barbosa (2017) afirma que: 

 

Em razão de seus belos atrativos cênicos e ecológicos e também pelo fato da APA 

estar localizada nas proximidades de centro urbano, é cada vez mais necessário um 

plano emergencial que versará sobre sua utilização pública e sua ordenação, visto 

que a unidade de conservação passa por forte pressão antrópica. Maior ordenação, 

uma listagem de atividades permitidas na unidade e planos de divulgação acarretarão 

um maior envolvimento e visitação da população com a unidade de conservação, 

proporcionando, portanto, maior sensibilização ambiental. 
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O autor enfatiza aqui a necessidade de políticas públicas voltadas para a proteção, bem 

como divulgação da APA. Muitas áreas da APA têm sofrido com queimadas, o que ocorre 

devido ao calor na região, como demonstram as fotografias que seguem: 

 

Figura 12 – Queimada na APA Vale do Morro da Torre 

 

Fonte: NETO et al. (2015) 

 

Segundo Rizzini (2008), incêndios florestais são descontrolados, espalhando-se 

rapidamente, e intensas chamas aumentadas com a ação do vento, o que pode acabar com uma 

extensa floresta ou área de vegetação em poucos minutos. Os incêndios florestais estão entre 

as forças da natureza que causam enorme devastação aos seres humanos e ao meio ambiente.  

Os incêndios florestais são tão extremos que podem queimar a uma temperatura 

superior a 2.000 graus Fahrenheit. Aquela temperatura é duas vezes mais quente que a 

superfície de Vênus. As chamas dos incêndios florestais têm a capacidade de atingir 50 

metros de altura, podendo aumentar muito, alterando os padrões climáticos de uma 

determinada área. Eles também se espalham rapidamente no chão, movendo-se duas vezes 

mais rápido que um humano comum pode mover-se, assim sendo, conclui-se que é muito 

difícil parar algo assim (RIZZINI, 2008). 

Incêndios florestais destroem os habitats e os intricados relacionamentos de diversas 

floras e faunas, levando à perda de ecossistemas e biodiversidade. Danificam a terra habitável 

e adaptável para espécies específicas de animais e plantas. Ele altera ou mata as características 

da vida vegetal que sustentam milhares de animais selvagens, forçando os animais a sair das 

regiões ou até mesmo matá-los (RIZZINI, 2008). 

Para Veloso (2011), animais menores e raros, incluindo pássaros, esquilos, insetos, 

coelhos e cobras, estão principalmente sob altos riscos de morte, enquanto algumas espécies 
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de plantas são queimadas em cinzas. Além disso, os incêndios florestais podem até levar à 

extinção de certos animais. 

Podem ser tão severos que dizimam os habitats de plantas e animais causando perda de 

ecossistema. A maioria dos animais é capaz de detectar incêndios e migrar cedo. Aqueles que 

não podem se mover mais rápido são mortos. Como a vida vegetal que sustenta a vida na área 

é queimada, os animais precisam procurar habitats em outros lugares (VELOSO, 2011). 

Incêndios florestais como os que comumente ocorrem em áreas secas são uma das 

principais causas de degradação florestal. Sempre que os incêndios florestais ocorrem, 

milhares de acres de árvores e cobertura vegetal são destruídos. Quase todos os anos, os 

incêndios florestais são testemunhados em diferentes regiões do Brasil, que persistentemente 

reduzem a qualidade de certas características da floresta, como a fertilidade do solo, a 

biodiversidade e os ecossistemas (VELOSO, 2011). 

Assim ocorre na APA Vale do Morro da Torre, havendo uma grande perda do 

ecossistema e da biodiversidade. 

Veloso (2011) afirma que todos nós sabemos que a matéria vegetal viva purifica o ar 

atmosférico de que dependemos para a respiração. Eles conseguem isso absorvendo dióxido 

de carbono, gases do efeito estufa e impurezas do ar e, mais tarde, liberam oxigênio. Quando 

a vida das plantas é exterminada por incêndios, a qualidade do ar que respiramos diminui e os 

gases do efeito estufa aumentam na atmosfera, levando à mudança climática e ao aquecimento 

global. Além disso, as imensas nuvens de fumaça instigadas por incêndios florestais levam à 

poluição do ar em massa. 

As árvores e as coberturas vegetais atuam como purificadores do ar que respiramos, 

absorvendo o dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa, assim como outras 

impurezas do ar, e liberam oxigênio. Quando eles são queimados, isso significa mais gases de 

efeito estufa aumentando na atmosfera, resultando em aquecimento global. Além disso, 

enormes quantidades de fumaça e poeira são lançadas na atmosfera, causando poluição do ar 

(VELOSO, 2011). 

A exemplo do que ocorre na APA aqui estudada, é preciso que o ser humano se 

conscientize e desenvolva o hábito de preservação do meio ambiente, cada um fazendo sua 

parte e o Estado, promovendo políticas públicas que contribuam para tal. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

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

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

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

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Pesquisa de cunho estritamente bibliográfico. 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada exclusivamente através de metodologia bibliográfica, 

utilizando-se artigos, livros e bancos de dados eletrônicos que dizem respeito ao tema.  

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

pesquisa bibliográfica relacionada ao tema com base em artigos e livros já publicados sobre o 

assunto. Os resultados obtidos foram analisados, e, em seguida, foram feitos fichamentos dos 

mesmos, os quais não serão apresentados, confrontando-os com as hipóteses propostas, para 

que se pudesse verificar as medidas de conservação e preservação da biodiversidade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidência clara e amplo consenso científico indicam que as perdas de biodiversidade 

se aceleraram nos dois últimos séculos como um processo direto e indireto da consequência 

do crescimento da população humana, padrões insustentáveis de consumo de recursos e 

mudanças ambientais associadas. 

Métodos eficazes de medição da biodiversidade são necessários para monitorar sua 

condição e medir o progresso em direção à perda de biodiversidade. Progressos alcançados no 

desenvolvimento e implementação de técnicas e políticas de conservação para proteger a 

biodiversidade são realizadas, como no caso da criação de APAs.  

No entanto, além das políticas públicas estabelecidas, a população deve ser orientada, 

pois observa-se que há uma falta de orientação em alguns casos, o que causa grandes 

prejuízos ao ecossistema e à biodiversidade. 

Após análise de todo material bibliográfico, constatou-se que a APA Vale do Morro da 

Torre é um ecossistema que possui uma grande riqueza em sua fauna e flora, no entanto, 

observa-se a falta de políticas públicas, principalmente no que diz respeito à fiscalização do 

local e divulgação do mesmo. 

Os principais problemas observados são as queimadas, que ocorrem geralmente nas 

épocas da seca, vindo a causar grandes transtornos até mesmo para a população local, uma 

vez que quando ocorrem estes incêndios a poluição que paira sobre a cidade interfere na 

qualidade de vida da população. 

Cabe salientar que estes problemas são observados não só na APA Vale do Morro da 

Torre, mas em todo o mundo. Um amplo conjunto de medidas é necessário para monitorar 

mudanças na biodiversidade ao longo do tempo e avaliar o sucesso de iniciativas de 

conservação e sustentabilidade. Tais medidas devem ser implementadas de forma rentável e 

cientificamente. 

No entanto, um impedimento para avaliar o estado geral da natureza, agora e no 

futuro, é o conhecimento extraordinariamente limitado de muitos aspectos da biodiversidade 

com os quais compartilhamos o planeta, e sobre o qual todos nós dependemos 

significativamente, de todas as espécies presente na terra, possivelmente, apenas um em cada 

dez são conhecidos pela Ciência.  

O destino dos organismos que ainda não foram cientificamente descrito não pode ser 

medido. Da mesma forma, como os ecossistemas funcionam não pode ser entendido até mais 

do que se sabe sobre os organismos dos quais eles são compreendidos.  
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As medidas de conservação da biodiversidade variam em escala e propósito e pode se 

estender além do nível da espécie para abranger habitats e ecossistemas ou se concentrar em 

detalhes de populações e genes. Nenhuma medida é melhor para todas as finalidades. Um 

amplo conjunto de medidas é necessário para atender necessidades particulares, mas a enorme 

multiplicidade de medidas contribui para a dificuldade de construir a consciência e a 

compreensão.  

Selecionar medidas apropriadas requer uma consideração cuidadosa da finalidade da 

avaliação, bem como as compensações entre utilidade, integralidade e esforço exigido em 

termos de tempo e recursos. Embora comumente usado, medidas de taxas de extinção para 

espécies são uma forma inerentemente deficiente de monitorar a perda de biodiversidade. 

Dados populacionais, embora caros para coletar, podem fornecer uma medida mais 

sensível de uma determinada espécie a curto prazo e, dependendo da espécie escolhida, 

podem muitas vezes ter ressonância considerável como decisores políticos e do público. 

Medidas detalhadas de muitos aspectos-chave da biodiversidade são limitados por 

recursos, mas estratégias eficazes de amostragem e aplicação de novas tecnologias poderia 

transformar o conhecimento atual de mudanças em tipos de habitat, padrões e taxas de entrega 

de serviços ecossistêmicos, distribuições de taxa específica e mudanças na abundância da 

população.  
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ANEXO 
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ANEXO 1 – ANIMAIS QUE OS ECOSSISTEMAS TROPICAIS ABRIGAM 

 

 

Fonte: ECODESENVOLVIMENTO.ORG (2019) 

 

 

 


