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O conhecimento é a principal arma 
capaz de combater os problemas am-
bientais que cercam a nossa realida-
de. Através do desenvolvimento da 
capacidade crítica, é possível identi-
ficar e contribuir com ações que pos-
sam reduzir ou até mesmo anular os 
impactos no meio ambiente. 

Como medida de prevenção e con-
trole, é importante conscientizar e 
modificar o atual comportamento 
da sociedade. Espera-se, através da 
educação ambiental, que os leitores 
desta publicação possam fazer con-
sultas permanentes e atemporais, 
desenvolvendo, assim, condições de 
desempenhar suas funções seguindo 
critérios de qualidade ambiental ine-
rentes ao trabalho que realizam. 

A Diretoria de Portos e Costas 
(DPC), através da Portaria 218/MB de 
28 de agosto de 2002, foi designada 
como encarregada da Gestão Ambien-
tal da Marinha do Brasil, e, em con-
sequência, criou a Gerência de Meio 
Ambiente. Esta diretoria é responsá-
vel pela fiscalização da poluição hídri-
ca causada por navios, plataformas e 
suas instalações de apoio e, por isso, 
encontra-se atenta à necessidade de 
implementação de medidas atenua-
doras e educativas, imprescindíveis à 
mudança desse quadro.

Nesse contexto, a DPC elaborou esta 
obra como instrumento didático es-
pecialmente dirigido aos militares da 
Marinha do Brasil com o objetivo de 
colaborar em sua formação.

Os capítulos 1, 2, 3 e 4 discorrem, 
respectivamente, sobre Educação 
Ambiental, Principais problemas am-
bientais, Medidas e soluções para a 
conservação da Natureza, e a Marinha 
do Brasil e o Meio Ambiente. A meto-
dologia adotada enfatiza a leitura e o 
aprendizado autônomo, podendo ser 
conduzido de acordo com a disponibi-
lidade e o ritmo de cada leitor. DPC ANO 2012
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a diretoria de Portos e Costas (dPC) possui como uma de suas atribuições a prevenção da poluição por parte das embar-
cações, plataformas e suas instalações de apoio. essa prevenção é realizada através de homologações, vistorias, inspeções e 
auditorias em diversos tipos de instalações. Porém, a dPC não se limitou somente às suas atribuições legais; resolvemos agir 
também de uma forma mais ampla.

diversas organizações Militares da Marinha do Brasil possuem área verde significativa, como por exemplo o Colégio naval, 
o instituto de estudos do Mar almirante Paulo Moreira, a escola de aprendizes Marinheiros do espírito santo, entre outras. em 
face dessa situação, a dPC procura sempre incentivar a tripulação das oM a desenvolver atividades que possam preservar, 
conservar e manter essas áreas de forma sustentável.

o objetivo desta Cartilha é levar ao conhecimento dos militares da Marinha do Brasil, seus familiares e amigos a educação 
ambiental, os principais problemas ambientais e as medidas e soluções para conservação da natureza, para que todos pos-
samos, juntos, proteger o meio ambiente, de acordo com a Constituição Federal que, em seu artigo nº 225, nos direciona no 
sentido de que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.”   

vice-almirante
eduardo Bacellar leal Ferreira

diretor - diretoria de Portos e Costas

dirEtor
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a Marinha do Brasil (MB) executa ações diretas e formais, de cunho ecológico, em todas as suas áreas de atuação. a diretoria 
de Portos e Costas (dPC) representa a autoridade marítima no país e possui diversas atribuições no cenário nacional, dentre as 
quais se destacam: a fiscalização das atividades relacionadas com a segurança da navegação; a prevenção da poluição hídrica 
causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio; e a salvaguarda da vida humana no mar.

desde a criação da Gerência de Meio ambiente em 2002, a dPC tem realizado atividades normativas por meio da elaboração 
de normas técnicas ambientais (nortaM). esta Gerência é responsável pela implementação do sistema de Gestão ambiental 
(sGa) nas organizações Militares (oM) de terra e pelo seu respectivo acompanhamento através de auditorias bienais em oM 
com potencial poluidor com o objetivo de verificar se as atividades estão de acordo com a política ambiental implementada. a MB 
está credenciada pelo iBaMa para a elaboração de laudos técnicos ambientais (lta), emitidos pela Gerência de Meio ambiente 
da diretoria de Portos e Costas (dPC) e institudo de estudos do Mar almirante Paulo Moreira (ieaPM) nos casos de incidentes 
com derramamento de óleo, avaliando a dimensão do dano e definindo o valor da sanção administrativa.

analisando as ações mitigadoras de danos causados ao meio ambiente foi elaborada esta cartilha, que é dirigida aos militares  
da Marinha do Brasil com o objetivo de promover a conscientização ambiental, discutindo os principais impactos gerados pela 
intervenção humana no meio ambiente.

Bom aproveitamento!

Capitão-de-Mar-e-Guerra (ref.)
Fernando sérgio nogueira de araújo

Gerente de Meio ambiente

gErEntE dE 
MEio AMBiEntE
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Prezado leitor,

a Cartilha de educação ambiental para Militares da Marinha do Brasil foi elaborada com o intuito de auxiliar no processo de 
inserção da responsabilidade socioambiental e na difusão de informações inerentes à sustentabilidade ambiental nas atividades 
da Marinha do Brasil.

nesse sentido, esta cartilha visa à construção de uma cultura institucional. esta ação prevê a inserção, na educação naval, dos 
principais problemas ambientais, medidas e soluções para a conservação da natureza e busca informar como se dá a Gestão 
do Meio ambiente na Marinha do Brasil, tanto nos navios como nas oM de terra.

simples e pequenas ações realizadas diariamente, como por exemplo a redução do consumo de bens e produtos, o uso efi-
ciente de água e energia elétrica, a coleta seletiva, entre outros, contribuem para a sustentabilidade. Cada um pode fazer a sua 
parte nas atividades cotidianas, no trabalho em casa, no escritório, na rua, na escola e em outros lugares.

APrEsEntAção
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EduCAção AMBiEntAl

CAPÍtulo 1
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PrinCÍPios gErAis
PreservaÇÃo e ConservaÇÃo - o ser humano é o único ser da natureza que, 

além de conseguir obter energia de qualquer tipo de ecossistema, desen-
volveu formas de sobreviver em ambientes diferentes.

Porém, como muitas vezes utiliza métodos predatórios na explo-
ração dos recursos naturais necessários para sua sobrevivência 

(madeira, água, animais, plantas e minerais), tem provocado 
muitas modificações negativas no meio ambiente.
essas modificações, que dificultam ou impedem a sobrevivência 
de plantas e animais, recebem o nome de deGradaÇÃo aM-
Biental, ou destruição de habitats. 
Para evitar a destruição dos ambientes, o ser humano vem 
buscando formas de cuidar da natureza e explorar seus recur-

sos sem destruí-la.
Por isso, hoje em dia, tem-se falado muito em preservação e 

conservação.

de
finições

PreservaÇÃo - conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo 
prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, preve-
nindo a simplificação dos sistemas naturais. significa, por exemplo, que uma área verde seria intocável, 
sendo proibida qualquer atividade dentro dela. 
(Fonte: lei nº 9.985/ 2000 - snuC - sistema nacional de unidades de Conservação) 

Preservar siGniFiCa ProteGer, a lonGo PraZo, os eCossisteMas eXistentes. 

ConservaÇÃo - o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 
sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases 
sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer às necessidades e aspirações das gerações 
futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. significa, por exemplo, que em uma área verde pode 
haver alguma atividade ou criação de instalações que permitem uso dessa área, desde que não seja degradada. 
(Fonte: lei nº 9.985/ 2000 - snuC - sistema nacional de unidades de Conservação) 

Conservar siGniFiCa, Portanto, Manter os eCossisteMas ProteGidos e reCuPerar os Que ForaM daniFiCados.



Cartilha de Educação Ambiental para Militares da Marinha do Brasil  -  15

Educação ambiental

segundo a lei da Política nacional de educação ambiental nº 9.795, de 27 de abril de 1999, entende-se por educação ambien-
tal os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade.
é um processo permanente de formação e informação que procura uma identificação do ser humano com o meio ambiente que 
o protege e alimenta. Fazer aprender e entender o meio ambiente  e tornar o homem responsável pela conservação do meio 
ambiente é o objetivo da educação ambiental.

Consciência, valores e atitudes

a partir do momento que se recebe mais informações sobre as questões ambientais é possível ter consciência, sobre o assunto 
de forma a buscar, cada vez mais, melhores formas de se relacionar com o meio ambiente.
isso significa desenvolver um senso de responsabilidade no uso dos bens comuns, de modo a respeitar o ambiente e as pessoas.

legislação ambiental

diversos países reconhecem a importância da legislação ambiental, porque o debate sobre a utilização 
dos recursos naturais pelas sociedades tornou-se uma das principais questões de nossa época.
atualmente, o compromisso de todos os governos em relação ao uso racional e à conservação da 

natureza depende, basicamente, da eficácia e da eficiência das leis ambientais. é a legislação, sem 
dúvida, o principal instrumento regulador da relação homem-natureza. isso é muito importante, já que 
os problemas ambientais sempre refletem conflitos e interesses distintos.
é fundamental conhecer não só as leis ambientais, que normatizam e orientam a ação dos brasileiros  
em relação ao uso do meio ambiente, de um modo geral, mas também aquelas de ordem mais espe-
cífica, que devem nortear e orientar a atuação do setor produtivo e dos trabalhadores  responsáveis 

pelas diversas atividades, de forma a ter conhecimento de toda a orientação legal. Com essa visão geral e 
específica, torna-se possível  planejar e desenvolver as atividades necessárias  dentro dos critérios da proteção 

ambiental e orientar o uso de medidas que atenuem os impactos decorrentes dessas ações.

o Capítulo iii da Constituição Federal de 1988, em seu artigo n° 225, diz: “todos têm o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”.

a exploração desordenada dos recursos naturais levou à necessidade de criação de leis para a proteção do meio ambiente.
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a legislação ambiental estabele-
ce e orienta, através de suas leis 

específicas, a atividade ambiental, 
tendo como principal objetivo a utili-

zação mais racional, não predatória, do 
meio  ambiente pelo homem. 
a lei nº 9795/1999 dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política nacional de educação ambiental e dá 
outras providências.
a lei nº 6938/1981 dispõe sobre a Política nacional de 
Meio ambiente.

durante a década de 30, o Brasil ganhou as primeiras leis ambientais. no entanto, somente na década de 80 é que o conceito 
de meio ambiente como objeto de proteção foi considerado, estendendo a defesa do meio ambiente à defesa do ambiente físico 
e natural, e indo além, para o espaço urbano, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural, etc.
segundo a Constituição Federal, tanto a união como os estados e municípios podem elaborar normas legais sobre o meio am-
biente, de acordo com as suas atribuições jurídicas; ou seja, a união pode conceber leis gerais, os estados podem criar normas 
regionais e os municípios, as leis no âmbito do interesse local.
Quando um município não dispuser de leis ambientais próprias, aplicam-se as leis estaduais. se o estado também não tiver leis 
próprias, aplicam-se as leis federais, da união. no entanto, quando houver, nas três esferas de poder, leis sobre um mesmo 
assunto, deve-se aplicar a que é mais restritiva e que, portanto, faz a melhor defesa ambiental.

a forma mais rápida de conhecer o conteúdo dessas leis e normas ambientais é acessando a internet. 
as leis introduziram, a nível nacional, várias medidas para a conservação do meio ambiente.

de
finições

Vo
cê 

sabia?

leGislaÇÃo - é o conjun-
to de leis, decretos, medi-

das provisórias e outros instru-
mentos que estabelecem, regulam e orientam as 
atividades das sociedades.
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PrinCiPAis 
ProBlEMAs AMBiEntAis

CAPÍtulo 2
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os PrinCiPAis ProBlEMAs 
AMBiEntAis dA nossA éPoCA

Por exemplo, a poluição atmosférica gerada por emissões das fábricas pode resultar em chuva ácida, que pode causar danos 
ao solo e à vegetação. os resíduos oleosos despejados no solo podem se infiltrar e atingir o lençol freático, o que, além de 
contaminar a água potável, pode fazer com que esses resíduos  sejam levados para os rios.

olha só! 
Quantos tipos de resíduos podem ser produzidos em um local. 
imagine a quantidade de resíduos que uma cidade inteira pode produzir.

Aspectos antrópicos da questão ambiental

a população mundial do início do século Xviii - quando 
teve início a revolução industrial - até hoje cresceu sete 
vezes (7 bilhões) e, consequentemente, provoca consumo 
crescente de recursos naturais, que estão escasseando. 
o grande consumo de matéria-prima gera produção de 
resíduos em grande escala, diretamente proporcional ao 
crescimento populacional.

Crescimento Populacional

7 bilhões
6 bilhões
5 bilhões
4 bilhões
3 bilhões
2 bilhões
1 bilhão

0 1830 1930 2009 2010 2012

a figura abaixo ilustra a interação que existe entre a atmosfera, o solo e as águas interiores, marítimas e subterrâneas. Pode-
se verificar que os efeitos dos poluentes gerados por uma fonte de poluição não se limitam apenas a um meio, podendo as 
consequências se estenderem, resultando em efeitos sérios em todo o ecossistema1, mesmo que esteja distante da fonte poluidora.
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 1 ecossistema = todo sistema integrado e repleto de interações entre os fatores físicos e biológicos.
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Fonte: www.brasilescola.com
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Com o aumento da população, ocorre o aumento do consumo e, consequentemente, o aumento do volume de resíduos. 
a imagem da cidade ilustra os grandes grupos de resíduos que podem ser gerados dentro de uma edificação.
a seguir, serão descritos os principais problemas ambientais, ou seja, os impactos gerados por esses resíduos no meio ambiente 
caso não sejam adequadamente dispostos, tratados, armazenados ou destinados adequadamente.

- resíduos industriais
- resíduos de serviços de saúde
- lixo orgânico
- lixo reciclável
- Pilhas e baterias
- resíduos perigosos
- esgoto sanitário
- resíduos tóxicos
- resíduos oleosos

dEsPErdÍCio dE águA
depois de utilizada, a água passa a ser um resíduo, pois já está poluída e imprópria para o consumo. além da água contamina-
da, também são resíduos líquidos os restos e sobras de produtos químicos, como agrotóxicos, graxas, óleos, etc. 

setenta por cento do nosso planeta é constituído de água, sendo 97% de água salgada e menos de 3% de água doce 
(a maior parte está congelada), como indica a figura acima. do que sobra de água doce, 98% estão no subsolo, distribuídos 
de forma desigual pelo mundo. no Brasil, se encontram 13% de toda a água doce do planeta, 70% concentrados na amazônia.
Portanto, a água é pouca e está distribuída de forma desigual. 
a água desempenha um papel fundamental, tanto em relação às necessidades do nosso corpo como ao nosso bem-estar. Con-
siderando que cerca de 70% do nosso corpo é composto de água, nossa saúde depende muito da quantidade e da qualidade 
da água que utilizamos.
todos os dias, milhões de litros de água são usados na produção de energia, nas indústrias, na agricultura, no lazer e nas 
tarefas domésticas mais simples, como lavar as mãos e preparar alimentos. Mas você já parou para pensar para onde é que vai 
toda essa água depois de usada? e no que pode acontecer se ela não for previamente tratada?

flamingo

Água doce 3%

Água do planeta Água doce Água doce na superfície
(estado líquido)

oceano 97%

Água subterrânea
aquíferos 30,1%

Geleiras 68,7%

Pântanos 11%

lagos 37%

outros 0,9%
Água

superficial
0,3%

rios 2%
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danos

Vo
cê 

sabia?

as enfermidades relacionadas com a água a cada ano cau-
sam a morte de mais de 5 milhões de pessoas - dez vezes mais 

que as vítimas das guerras. são cerca de 2,3 bilhões de pessoas 
sofrendo com doenças relacionadas com a água.

Cerca de 60% da mortalidade infantil mundial é causada por doenças 
infecciosas e parasitárias, a maioria também relacionada com a água. 

as doenças que têm como origem a água podem ser classificadas em:

doenÇas transMitidas Pela ÁGua - são causadas pelas águas 
contaminadas por dejetos humanos, animais ou químicos. entre elas,  
estão: a cólera, a febre tifoide, a poliomielite, a meningite, as hepa-
tites, entre outras;

doenÇas de oriGeM na ÁGua - são enfermidades causadas por 
organismos aquáticos que passam uma parte de seu ciclo vital na 
água e outra parte como parasitas em animais, como os helmintos. 
entre essas doenças estão a esquistossomose, a paragoníase e a 
clonorquíase; 

doenÇas veiCuladas Pela ÁGua - são as transmitidas por veto-
res como os mosquitos e as moscas tsé-tsé, que se criam e vivem 
em águas contaminadas e não contaminadas. são a malária, a febre 
amarela, a dengue, a doença do sono, filariose, entre outras; e 

doenÇas Causadas Pela esCasseZ de ÁGua - são as que incluem 
o tracoma e a tuberculose, que se propagam em condições de es-
cassez de água e condições sanitárias deficientes.

o ser humano pode passar até 28 dias sem co-
mer, mas apenas três dias sem água.
uma pessoa bebe em média cerca de 60 mil li-
tros de água durante toda a vida.  
uma pessoa gasta cerca de 250 litros de água 

por dia.
Para fazer um quilo de pão, gastam-se, da plantação 

de trigo à padaria, mil litros de água. Para cada mil litros de água utilizada 
pelo homem, 10 mil litros tornam-se poluídos.
o ciclo da água já não é suficiente para purificar naturalmente a água que 
o homem polui.
Muitas crianças morrem todos os anos por causa da água não tratada ou 
da água poluída.
há 2 mil anos, a população mundial correspondia a 3% da população atual; no 
entanto, a disponibilidade de água permanece a mesma. 
desde 1950, o consumo de água, em todo o mundo, triplicou.
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dEsPErdÍCio dE EnErgiA

a energia elétrica é um bem necessário, fundamental para a sobrevivência dos seres e importante para o desenvolvimento da 
humanidade. 
Praticamente a totalidade das atividades necessitam de energia elétrica, que vem sendo utilizada de forma indiscriminada, 
ocorrendo grande desperdício.
Quanto à disponibilidade de energia, deve-se considerar que é grande a dificuldade e onerosa a construção de usinas hidrelé-
tricas, que são as grandes responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica no Brasil. 

deve-se acabar com o uso irracional e o desperdício, diminuindo o consumo para 
que não falte energia elétrica.

o uso irraCional de enerGia é consequência de maus hábitos e 
ações: luzes acesas e equipamentos ligados sem necessidade, uso 

de benjamins, ajuste de aparelhos de ar condicionado e geladei-
ras para temperaturas mais baixas que o necessário, utilização 

de iluminação artificial em locais onde se pode utilizar a ilumi-
nação natural, realização de atividades que poderiam acon-
tecer durante o dia.

o desPerdíCio de enerGia ocorre devido a circuitos 
elétricos mal dimensionados, que trabalham sobrecarre-
gados em função do aumento do uso de equipamentos 
elétricos e eletrônicos, do emprego de materiais inade-
quados e até mesmo da compra de produtos baratos e de 

procedência duvidosa.

Vo
cê 

sabia?

um circuito subdi-
mensionado e o uso 
de produtos fora das 
especificações das 
normas são fatores 
que podem gerar um 
desperdício de 40% de energia e 
podem causar graves acidentes e 
incêndios. (ProCoBre, 2010)

a energia elétrica anda muito dependente dos 
combustíveis fósseis na região norte do Brasil e em  

muitos países, estando diretamente ligada a problemas 
ambientais potencialmente graves enfrentados pelas socieda-
des contemporâneas.
Problemas como o efeito estufa e a chuva ácida, por exemplo, 
resultantes da queima de combustíveis fósseis, das indústrias 
poluentes e da combustão nos automóveis mantêm uma es-
treita relação com o uso da energia elétrica.
em países onde a eletricidade é gerada à base de carvão, os 
resíduos emitidos para a atmosfera sem nenhum tratamento 
causam a chuva ácida.

danos
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EfEito EstufA
o efeito estufa é um fenômeno que ocorre naturalmente na atmosfera. 

é um processo no qual uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida 
por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, o calor fica retido, 

não sendo liberado para o espaço. 
Graças a esse calor retido, a temperatura no planeta é mantida de forma a permitir a vida 

como atualmente é. o efeito estufa serve para manter o planeta aquecido, garantindo, 
assim, a manutenção da vida.
Com o aumento das atividades humanas, do consumo de matérias-prima da produ-
ção e, consequentemente, dos resíduos, começaram a ser emitidos para a atmos-
fera gases que retêm ainda mais o calor, causando a elevação da temperatura do 
planeta. esse fenômeno é a intensificação do efeito estufa.
as emissões atmosféricas (fumaças e gases) geram resíduos resultantes prin-
cipalmente das indústrias (fontes fixas) e dos veículos automotores (fontes mó-
veis). os incêndios florestais e a queima de resíduos sólidos sem controle tam-

bém geram poluentes para a atmosfera.
o acúmulo de gases na atmosfera é considerado o grande responsável pelas mu-

danças climáticas, provocando o aquecimento do nosso planeta.

os gases de efeito estufa são: 
metano (Ch4), monóxido de carbono (Co), dióxido de carbono (Co2), óxido nitroso (n2o), e 

gases industriais.

a concentração dos gases na atmosfera pode resultar em alterações meteorológicas e no aumento geral da 
temperatura. 

existem consequências potenciais do aquecimento global:
- elevação da temperatura média do ar;
- aumento na quantidade de chuvas globais, pois mais água vai evaporar quando as temperaturas superficiais se elevarem;
- o mundo como um todo se tornará mais úmido, porém, para piorar as coisas, é previsto que a maior parte das áreas 
que sofrem secas se tornarão ainda mais secas;
- a cada ano, o número de dias de chuvas intensas ou temperaturas muito elevadas aumentará;
- algumas áreas estarão sujeitas a inundações ou secas mais intensas e mais frequentes que no passado;
- o número de países classificados como carentes de recursos hídricos ou estressados pela falta de água deverá dobrar 
dentro de algumas décadas; 
- um aumento da temperatura atmosférica média significa que mais energia estará contida no ar e na água da superfície 
da terra, e distúrbios climáticos mais violentos podem acontecer, embora diferentes modelos computacionais sejam dis-
cordantes neste ponto; e
- Previsão de elevação dos níveis dos mares e oceanos.

danos (BAird, 2002)
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as consequências econômicas e ecológicas das chuvas ácidas são 
observáveis principalmente em áreas urbanas, onde ocorrem pa-
tologias que afetam os sistemas respiratório e cardiovascular. 

a chuva ácida conduz a consequências ecológicas danosas, e a presença 
de partículas de ácido no ar provavelmente também tem efeitos diretos sobre a 

saúde humana (Baird, 2002).
ocorre deterioração das estátuas feitas de rocha calcárea e mármore. detalhes finos como 
orelhas, nariz e outros traços faciais são gradualmente perdidos, como resultado da reação com o ácido e o próprio 
dióxido de enxofre.
estima-se que as chuvas ácidas contribuam para a morte de florestas e lagos, sobretudo os situados nas zonas temperadas.
de acordo com Baird (2002), devido à ocorrência de chuvas ácidas, dezenas de milhares de lagos nas regiões tempe-
radas, tanto no Canadá como na suécia, têm se tornado fortemente acidificados. a acidificação reduz a capacidade de 
crescimento de plantas, inclusive aquelas que vivem em água doce. 
a acidez das precipitações leva à deterioração do solo e também afeta a produção agrícola de algumas espécies.
a água, em lagos acidificados, geralmente é clara e cristalina devido à morte de sua fauna e flora.

ChuVA áCidA

um dos problemas ambientais mais graves que muitas regiões do mundo vêm enfrentando atualmente é a chuva ácida.
as chuvas ácidas são precipitações na forma de água e neblina que contêm os ácidos nítrico e sulfúrico (KoFF, 2003). os ácidos 
predominantes na chuva ácida dependem da fonte de emissão de poluentes.
esse termo genérico abrange vários fenômenos, como a neblina ácida e a neve ácida, todos relacionados a precipitações 
substanciais de ácido (Baird, 2002).
decorrem da queima de enormes quantidades de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, utilizados para a produção 
de energia nas refinarias e usinas termoelétricas, sendo o petróleo também usado pelos veículos (KoFF, 2003). durante esse 
processo de queima, milhares de toneladas de compostos de enxofre e óxido de nitrogênio são lançados na atmosfera, onde 
sofrem reações químicas e se transformam predominantemente em ácido sulfúrico e ácido nítrico.

Vo
cê 

sabia?

no Brasil, o exemplo mais marcante de poluição ambiental por chuva ácida foi a 
destruição da Mata atlântica na região de Cubatão, na Baixada santista. 

os gases de nitrogênio e enxofre, liberados às toneladas pelas chaminés 
das indústrias locais, destruíram a vegetação. a região de Cubatão era 

uma das mais poluídas em todo o mundo.

danos

Floresta alemã em 1970 antes da chuva ácida. Mesma floresta em 1983 depois da chuva ácida.
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sMog
o sMoG é uma mistura química de gases que pro-
vêm das indústrias, dos automóveis e, inclusive, das 
casas, devido aos processos de combustão. a re-
ação desses compostos com a luz solar produz o 
chamado sMoG fotoquímico, cuja característica prin-
cipal é a presença do ozônio no nível da terra, um 
composto que pode causar numerosos problemas 
de saúde. é resultante da oxidação do metano (Ch4) 
e do óxido de enxofre (so2). o metano é liberado 
a partir da decomposição biológica anaeróbia (na 
ausência de oxigênio) e do uso de carvão, petróleo 
e gás natural.
é o exemplo mais conhecido da poluição do ar, que 
ocorre em muitas cidades no mundo (Baird, 2002). 
apresenta-se sob a forma  de uma neblina amarelo-
amarronzada, que é a presença no ar de pequenas 
gotas de água contendo produtos derivados de re-
ações químicas que ocorrem entre poluentes do ar. 
a palavra sMoG reúne os vocábulos ingleses smoke, 
que significa fumaça, e fog, cuja tradução é neblina. 
antes, somente áreas urbanas eram atingidas.  
Mas atualmente o sMoG é carregado pelas mas-
sas de ar para regiões que, muitas vezes, nem são 
muito urbanizadas. Com frequência apresenta odor 
desagradável.

os produtos intermediários e finais das reações que ocorrem no sMoG afetam a saúde humana de maneira 
séria e podem causar danos às plantas, aos animais e a alguns materiais. os principais efeitos dos poluentes 

do ar sobre a saúde humana ocorrem nos pulmões. 
na metade do século 20, várias cidades industrializadas do ocidente apresentaram, durante o inverno, episódios tão 

graves de sMoG provocados pela poluição composta de fuligem e enxofre que a taxa de mortalidade aumentou de forma 
notável. Por exemplo, em londres, em dezembro de 1952, cerca de 4.000 pessoas morreram em poucos dias devido ao 
aumento da concentração desses poluentes, que se acumularam aprisionados em uma massa de ar que permaneceu es-
tagnada em virtude de uma inversão térmica nas proximidades do solo; os grupos de risco foram os idosos com problemas 
de bronquite e as crianças menores.

danos

Fonte: www.sxc.hu

Fonte: www.sxc.hu
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dEstruição dA CAMAdA dE ozônio
a camada de ozônio é formada pelo o3 (gás ozônio) e se 
localiza nas partes altas da atmosfera - a estratosfera, entre 
entre 10 e 50 km da superfícieda da terra.
essa camada de gás protege a superfície da terra filtran-
do os raios ultravioleta (uv), que são nocivos à saúde do 
homem e prejudiciais ao meio ambiente.
os principais gases responsáveis pela destruição da cama-
da de ozônio são:

os gases usados em refrigeradores e sprays (CFC - 11, 12, 
113, 114 e 115) e os gases utilizados em extintores de 
incêndio (halon 1211, 1301, 2402).
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esta imagem, extraída do site da “environmental lite-
racy Council”, mostra o tamanho do buraco de ozônio 
sobre a antártica em outubro de 1979 e em outubro 
de 2009. o buraco é o espaço azul e lilás localizado 
logo acima da antártica.

Fonte: www.enviroliteracy.org
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Vo
cê 

sabia? Por que o problema do buraco na camada de ozônio é mais grave na antártica?
esse “buraco” aparece no hemisfério sul, sobre a antártica, abrangendo uma área entre 
20 e 25 milhões de km².

o problema se agrava nessa parte do globo por causa das temperaturas baixas e da presença de 
nuvens polares estratosféricas, que estão a menos 80°C e retêm cloro e bromo. na primavera e com a 

ocorrência do descongelamento dessas nuvens, o cloro e o bromo são liberados e reagem com o ozônio.  (Fonte: www.mma.gov.br)

é um fato histórico geral que, quando um país subdesenvolvido inicia o seu desenvolvimento industrial, sua qualidade do ar  
piora significativamente. essa situação continua a se deteriorar até que um nível considerável de riqueza seja alcançado, ponto 
no qual o controle das emissões passa a ser regulamentado por lei e torna-se obrigatório e, então, o ar começa a se purificar.
assim, embora a qualidade do ar esteja melhorando com o tempo na maioria dos países desenvolvidos, ela está piorando nas 
grandes cidades dos países em desenvolvimento.
a Cidade do México é considerada como tendo a maior poluição do ar urbana do mundo.
não é mais possível negar as mudanças climáticas e seus efeitos globais decorrentes do efeito estufa, da destruição da camada 
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de ozônio, da chuva ácida, do sMoG fotoquímico. entre os efeitos daí decorrentes, constatam-se 
problemas como desconforto térmico com o aumento da temperatura, doenças alérgicas e da 
pele, maior consumo e custos de energia para o resfriamento dos imóveis e dos veículos, etc. 
enfim, existem crescentes prejuízos para o bem-estar do ser humano, para a economia e para o 
desenvolvimento sustentável das cidades. neste contexto, as florestas e as áreas verdes mantêm 
um papel fundamental de estabelecer o equilíbrio clímático. hoje essas áreas florestadas estão 
sendo destruídas, tanto pela ação direta do homem, como pelo próprio efeito desses vários tipos 
de de poluição mencionados anteriormente. é sobre esses asuntos que trataremos a seguir.

on
ça

 p
in

ta
da

a radiação uv (ultravioleta) faz parte da luz solar que atinge a terra e de acordo com Baird (2002), a 
maioria dos efeitos biológicos da luz solar surge porque a luz uv-B pode ser absorvida pelas moléculas de 

dna, que podem, então, sofrer reações prejudiciais.
Para o ser humano, essa diminuição na camada de ozônio resulta em vários prolemas de saúde, como:

- aumento nas ocorrências de câncer de pele;
- Maior propensão à catarata;
- enfraquecimento do sistema imunológico, podendo resultar em  aumento da incidência de doenças infecciosas;
- envelhecimento da pele; e
- Mutações. 
o uv pode também reduzir o desenvolvimento de plantas e animais, como por exemplo pode apresentar interferência na 
eficiência da fotossíntese e, por esse motivo, as plantas produzirão menos folhas, sementes e frutos. 

danos
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uma das causas principais das mudanças climáticas está na destruição das áreas verdes (florestas e áreas arborizadas). 
essa destruição ocorre por causa da falta de boa gestão dessas florestas, permitindo que sejam devastadas e degradadas.
a vegetação absorve, filtra, retém e armazena todos os impactos naturais e também aqueles gerados pelo homem, os quais são 
danosos para nós mesmos. não existe ainda nenhuma solução técnica capaz de substituir e garantir as mesmas funções da ve-
getação viva (sPanGenBerG, 2008).

deve-se perceber essas áreas como possuidoras de um papel importante na interação do ser humano com o planeta em rela-
ção recíproca, como parte de um mesmo sistema.

Portanto, entre as várias funções das áreas verdes no ciclo, pode-se listar:
- regulam e mantêm a estabilidade do ciclo da água;
- regulam a qualidade da água dos rios: a ciclagem da água pelas raízes das plantas permite que o 
corpo d’água se mantenha em quantidade e qualidade estáveis para os seres que dependem desse 
ecossistema;
- Contribuem para a preservação da biodiversidade e das cadeias alimentares; 
- Colaboram para a amenização do clima e para a manutenção da umidade do ar; 
- Mantêm a temperatura do solo estável; e
- Mantêm estáveis inúmeros processos ecológicos e químicos do meio ambiente, em função das áreas verdes e 
dos efeitos citados acima.
o equilíbrio entre ciclo hidrológico e áreas verdes mantém a sua produtividade, favorecendo a manutenção do equilíbrio entre os 
seres vivos desse ecossistema e a dinâmica global dessas áreas.

as folhas, galhos e frutos que caem sobre o solo são gradualmente alterados por meio das interações entre a fauna do solo e 
microorganismos e formação de húmus.

dEstruição dAs árEAs VErdEs

Vo
cê 

sabia? o Brasil ocupa o primeiro lugar, 
entre os demais países, em diver-
sidade total de espécies e, para 

abrigar toda essa diversidade, exis-
te uma grande variedade de ecossis-

temas. (KoFF, 2003)

a Marinha do Brasil ocupa, em todo o país, espaço para o 
funcionamento de instalações navais, tais como bases, de-
pósitos, centros de instrução, entre outros. essas organi-
zações possuem áreas verdes preservadas para gerações 
futuras. Cabe aos tripulantes dessas instalações manter, 
preservar e, sempre que possível, aumentar o espaço das 
áreas verdes.

de
finições

Para esta publicação, vamos 
definir “área verde” como sendo a 

área onde há o predomínio de árvores, com 
piso que deve ser permeável, possibilitando a 
plantação, a germinação e o crescimento de 
espécies.
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- o desmatamento impede que haja absorção de água pelas raízes das plantas, não havendo possibi-
lidade de manutenção do equilíbrio do ciclo da água;

- a redução do nível dos rios, lagos e outros corpos d’água resulta em secamento;
- sem as copas das árvores para proporcionar sombra e conservar a umidade na superfície do solo, os organismos 

nela presentes não conseguem sobreviver, impossibilitando a decomposição da matéria orgânica que seria transformada 
em nutrientes indispensáveis para a sobrevivência e a perpetuação da fauna e da flora;
- a falta de árvores desprotege a camada superficial do solo e as chuvas carreiam a matéria nutritiva, empobrecendo o 
solo desses nutrientes;
- solo sem cobertura vegetal fica mais suscetível à erosão, aos desmoronamentos e voçorocas;
- os incêndios em áreas verdes liberam grande quantidade de gás carbônico e partículas para a atmosfera; 
- Perda da biodiversidade: perda da variedade de seres vivos (microorganismos, vegetais e animais); 
- destruição de matérias-primas que poderiam ser utilizadas pelas comunidades locais; 
- a capacidade da superfície da terra de refletir pode ser alterada, de forma que a terra passaria a absorver mais ra-
diação, significando temperaturas mais altas;
- na região costeira, a redução no nível de água dos corpos hídricos de água doce e do lençol freático pode resultar 
na infiltração de água salgada nesses meios, fazendo com que essa água, que era doce, fique salgada (salinização), 
podendo causar a morte de vários seres que somente sobrevivem na presença de água doce ou salobra;
- o sal proveniente dessa água salgada que infiltra no lençol freático e no solo pode subir para a superfície com a eva-
poração da água, salinizando e alterando as suas características; 
- impermeabilização do solo, em conjunto com o desmatamento, agrava o problema das inundações nas cidades; e
- desertificação.

danos
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Poluição dAs águAs
historicamente o povoamento e o crescimento populacional e, consequentemente, a expan-

são urbana ocorreram em torno dos mares e rios, ou seja, sempre em proximidade da 
água. no Brasil, assim como na maioria dos países, as grandes metrópoles cresce-

ram em torno ou margeando os corpos d’água.
assim, os rios, lagos, mares e águas subterrâneas sofrem constante impacto 

das atividades humanas.
os rios sofrem despejo de poluentes domésticos, industriais e/ou agríco-
las, que são qualquer tipo de água ou outro líquido que flui de um siste-
ma de coleta ou de transporte, com tubulações, canais, reservatórios, 
ou de um sistema de tratamento de águas residuais. os rios também 
sofrem a consequência do desmatamento, principalmente da mata ciliar. 
sem essa mata que protege suas margens, quando ocorre a chuva, o 
solo é arrastado pela água para o fundo dos rios, reduzindo sua profun-

didade - é o fenômeno conhecido como “assoreamento”.
o litoral recebe as águas do continente que lá vão desaguar, trazendo os 

danos acumulados ao longo de seu percurso, afetando os ambientes costei-
ros de maneira significativa. os danos sofridos pelas áreas costeiras refletem 

de modo direto ou indireto nos mares e oceanos. 
existe também a poluição das águas subterrâneas, que pode ocorrer devido à ab-

sorção pelo solo de produtos químicos (derivados de petróleo) e chorume, que é o líqui-
do que contémmaterial dissolvido e em suspensão proveniente de lixo orgânico.

de
finições

ÁGuas suBterrâneas - a parte superior da região (saturada) das águas subterrâneas é chamada de 
lençol freático. Quando a parte superior saturada ocorre na superfície do solo, temos os pântanos. 

se a água subterrânea forma um reservatório permanente, como um lago subterrâneo, forma-se um aquífero.

Poluentes orGâniCos Persistentes - não são biodegradáveis ou são de biodegradação muito lenta. o impacto está asso-
ciado à toxicidade, como: defensivos agrícolas, detergentes sintéticos e derivados de petróleo.
Metais Pesados - cádmio, cromo, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco.
Poluentes orGâniCos BiodeGradÁveis - são, basicamente, esgotos domésticos.
sólidos eM susPensÃo - obras de dragagem e erosão das margens dos rios e das costas turvam a água, acarretando a 
redução da fotossíntese e prejudicando a procura de alimentos para algumas espécies, levando ao desequilíbrio na cadeia 
alimentar ou cadeia trófica.

Principais poluentes aquáticos
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as fontes poluidoras podem ser dispersas ou localizadas e, geralmente, não 
recebem nenhuma forma de tratamento.
Quanto mais próximo da área costeira, pode-se perceber a poluição hídrica: 
contaminação por metais pesados, substâncias tóxicas, emissão de esgoto sa-
nitário e disposição de materiais de dragagem.
PoluiÇÃo Por Petróleo e seus derivados - a maioria dos portos brasilei-
ros se localiza na zona costeira, sendo os ecossistemas marinhos adjacentes 
os que mais sofrem impactos ambientais decorrentes das atividades portuárias. 
entre os impactos ambientais, pode-se destacar os incidentes provocados 
por navios e plataformas envolvendo derramamento de petróleo e derivados 
no meio aquático, o que é conhecido como “poluição por óleo”.
PoluiÇÃo Por ÁGua de lastro - existe também o problema da água de 
lastro dos navios, que pode conter organismos aquáticos exóticos e agentes 
patogênicos de diversas regiões do mundo que sobrevivem nos navios por 
longo tempo e que, quando descarregados nas águas dos portos brasileiros, 
apresentam ameaça ao ecossistema local.

de
finições

ÁGua de lastro - é a água colocada em 
tanques do navio para dar estabilidade 

quando estiver navegando sem carga.
Cadeia tróFiCa - ou alimentar, é uma sequência de seres vivos 
que se alimentam uns dos outros. é a maneira de expressar as 
relações de alimentação entre os organismos de uma comunida-
de/ecossistema, iniciando-se nos produtores (como as plantas) e 
passando para os consumidores (herbívoros, predadores) e de-
compositores (como fungos e bactérias), nesta ordem.

Vo
cê 

sabia? os mares brasileiros abrigam 10% das 
espécies de peixes do mundo, embora só 
uma pequena parcela das águas tenha 

sido estudada. 
Grande parte da zona costeira sofre danos 

causados pela superpopulação. Mais da metade 
da população brasileira vive na faixa litorânea.
oitenta e cinco por cento da poluição oceânica é provocada 
pela atividade humana e 90% dos contaminantes ficam nas 
áreas costeiras.
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Causados Pela atividade huMana - a poluição decorrente das grandes concentrações humanas 
nas áreas costeiras é a maior responsável pela destruição dos recursos e ambientes marinhos. os 

poluentes aquáticos podem causar danos irreversíveis e a morte da fauna e da flora, a destruição de man-
guezais e outros ecossistemas, além de causar danos à saúde humana.

Causados Por derraMaMento de Petróleo e seus derivados - o óleo, quando derramado no mar, possui pro-
priedades físicas e químicas que causam danos e mortandade aos organismos. acarretam danos econômicos, prejuízo 
na atividade pesqueira, turística, comercial e industrial da área afetada.

Causados Por ÁGua de lastro - pode ocorrer a perda da biodiversidade local ou regional, a modificação das paisa-
gens, prejuízos econômicos diversos, além da proliferação de microorganismos patogênicos.
esses são apenas alguns dos danos que podem ser causados em função da poluição das águas. 

seM a ÁGua, a vida no Planeta terra é iMPossível.

danos

rEsÍduos sólidos

o que se conhece normalmente como lixo são os resíduos sólidos, um dos grandes problemas da atualidade. todas as pessoas se 
preocupam em tirá-lo de dentro da casa e de seu ambiente de trabalho. Fora de vista, muita gente não se preocupa mais com ele; 
e também não se preocupa com a disposição e a destinação desses resíduos.

Para conhecer melhor a respeito do assunto, há necessidade de definir o que são resíduos.

definição legal

Pela definição da lei nº 12.305/2010, resíduos sólidos são: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos corpos d´água, 
ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

Classificação

existem várias formas possíveis de se classificar os resíduos sólidos:

- Por sua natureza física: seco e molhado;
- Por sua composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica; e
- Pelos riscos potenciais ao meio ambiente: perigoso, não inerte e inerte (nBr 10004).
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o grande dano que todos os tipos de resíduos geram ao meio ambiente é a falta de lugar onde 
depositar esse lixo, como descartá-lo sem que haja ônus para o meio ambiente.

os diversos tipos de resíduos apresentados anteriormente podem trazer vários danos ao ser humano e ao 
meio ambiente. veja, a seguir, alguns exemplos de danos que cada tipo de resíduo pode gerar.
resíduos doMiCiliares, CoMerCiais e PÚBliCos - o armazenamento e o descarte inadequados geram a prolife-
ração de ratos, mosquitos, baratas e insetos em geral, que são fontes transmissoras de doenças. além disso, pode 
ocorrer o entupimento de bueiros e bocas de lobo, além de assoreamento, aumentando a incidência de enchentes 
em período de chuvas. o chorume gerado pelo lixo orgânico pode contaminar o solo e as águas subterrâneas.
resíduos de Portos, aeroPortos, terMinais rodoviÁrios e FerroviÁrios - essas instalações da área de 
transporte exigem grandes investimentos e também são geradoras de resíduos.
resíduos industriais, resíduos de Metais Pesados - segundo Baird (2002), a exposição de crianças ao 
chumbo (que é um metal pesado), mesmo em baixos níveis, pode levar a pequenas diminuições, porém mensu-
ráveis, de seu Quociente de inteligência (Qi).
resíduos dos serviÇos de saÚde - o armazenamento e o descarte inadequados geram a proliferação de ratos, 
baratas, mosquitos e insetos em geral, que são fontes transmissoras de doenças.
resíduos aGríColas - Pesticidas são geralmente muito tóxicos para os seres vivos. Fungicidas baseados em 
mercúrio têm gerado envenenamento em massa; o arsênio, comumente usado em inseticidas, não é biodegradável.
“o hCB acumula-se nos peixes, mamíferos marinhos, aves, líquens, vegetais e nos animais que se alimentam de 
todos estes seres vivos (incluindo os humanos), perpetuando-se e disseminando-se na cadeia alimentar.” 
(fonte: www.esb.ucp.pt)

danos

resíduos de ConstruÇÃo Civil - resultam das demolições e restos de obras, solos e escavações. 
resíduo industrial - é originário das diferentes atividades industriais; portanto, apresenta características e composição muito 
variadas, podendo ser inerte ou altamente tóxico.
resíduo PÚBliCo - resultante dos serviços de limpeza de vias públicas: varrição manual ou mecânica; limpeza de córregos, 
canais, terrenos e áreas de realização de feiras livres.
resíduos dos serviÇos de saÚde (rss) - de acordo com as resoluções anvisa 3306/2004 e ConaMa 358/2005, definem-
-se como geradores de rss todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal. tipos de resíduos 
gerados: agulhas, gazes, seringas, bandagens, algodão, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura e animais usados em 
testes, sangue coagulado, luvas.
resíduo CoMerCial - é originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, como supermercados, 
bancos, lojas, bares, hotéis, restaurantes, etc.
resíduo de Portos, aeroPortos, terMinais rodoviÁrios e FerroviÁrios - essas instalações na área de transporte 
exigem grandes investimentos, tornando-se, também, fontes geradoras de resíduos.
resíduo doMiCiliar - é originado da vida diária das unidades familiares, constituindo-se de restos de alimentos,  jornais, re-
vistas, garrafas plásticas e de vidro, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis, entre outros.
resíduo aGríCola - resultante das atividades agrícolas e da pecuária.
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MEdidAs E soluçõEs PArA A 
ConsErVAção dA nAturEzA

CAPÍtulo 3
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Para evitar redução na oferta de água e os graves problemas do desequilíbrio ambiental, existe a necessidade do uso raCio-
nal da água, que pode ser realizado de forma coletiva e individual, cada um “fazendo a sua parte”, como se pode verificar no 
quadro abaixo. 
também pode ser adotado o tratamento para o reÚso da água, que envolve o emprego de diversas técnicas e tecnologias para 
tratar e verificar a qualidade da água a ser reutilizada e o objetivo específico do reÚso.

na internet há vários sites disponíveis com dicas para o uso racional da água. uma opção é o site da saBesP, que oferece 
várias recomendações que podem ser aplicadas na economia de água nos nossos ambientes familiares, de convivência e 
de trabalho.

águA: EConoMiA E rEúso

Vamos fazer a nossa parte! 

a economia de água começa em casa e depende de pequenas atitudes no nosso dia-a-dia. Por exemplo, fechar a 
torneira ao escovar os dentes, tomar banhos mais rápidos e consertar os vazamentos. 
Quando escovar os dentes, deixe a torneira da pia fechada. Com isso, haverá economia de cerca de 10 litros de água.
Para lavar os pratos, sempre feche a torneira na hora de ensaboá-los; a economia será de mais de 20 litros.
ao fazer a barba, deixe a torneira fechada enquanto estiver passando o creme de barbear. isso representa uma econo-
mia de mais ou menos 10 litros de água. 
se houver vazamentos nas tubulações, conserte-os.

Para escovar os dentes em cinco minutos com a torneira um pouco aberta, gastamos 
12 litros de água (casa) / 80 litros (apartamento). 
o gotejamento de uma torneira representa um desperdício que pode chegar a 46 litros por 
dia. isto é, 1.380 litros por mês.

Vo
cê 

sabia?
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o sistema de aproveitamento da água da chuva  pode ser implantado em qualquer edifica-
ção nova ou existente e precisa somente de alguns cuidados para garantir a qualidade da 

água quando for usada como água potável. (Fonte: MMa, 2007)

uma pesquisa da universidade da Malásia deixou claro que, após o início da chuva, so-
mente as primeiras águas carregam ácidos, microorganismos e outros poluentes atmosféri-

cos. normalmente, pouco tempo depois, a chuva já adquire características de água destilada, que pode ser 
coletada em reservatórios fechados.

Vo
cê 

sabia?

reúso da água

Grandes volumes de água potável podem ser poupados com o reúso da água (geralmente, o reúso 
é da água resultante de efluentes pós-tratados) para atender a finalidades em que se possa utilizar 
esse tipo de água.

o reúso da água pode ser direto ou indireto, decorrente de ações planejadas ou não:

reúso indireto não planejado da água - ocorre quando a água, utilizada em alguma atividade hu-
mana, é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada a jusante, em sua forma diluída, de 
maneira não intencional e não controlada.

reúso direto planejado das águas - ocorre quando os efluentes, depois de tratados, são encami-
nhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reúso, não sendo descarregados no 
meio ambiente. é o caso com maior ocorrência, destinando-se ao uso em indústria ou irrigação.

reúso indireto planejado da água - ocorre quando os efluentes, depois de tratados, são descarre-
gados de forma planejada nos corpos de águas superficiais ou subterrâneas para serem utilizados 
de maneira controlada.

Criatividade em prol da natureza

aplicações da água reciclada:
- irrigação paisagística (parques, cemitérios, campos de golfe, faixas de domínio de autoestradas, campus universitário, cinturões 
verdes, gramados residenciais);
- irrigação de campos para cultivos;
- usos industriais (refrigeração, alimentação de caldeiras, água de processamento);
- usos urbanos não potáveis (irrigação paisagística, combate ao fogo, descarga de vasos sanitários, sistemas de ar condiciona-
do, lavagem de veículos e pontos de ônibus, entre outros);
- Finalidades ambientais (aumento de vazão em cursos de água, aplicação em pântanos, terras alagadas, indústrias de pesca); 
- usos diversos (aquicultura, construções, controle de poeira, dessedentação de animais).
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Passando o bastão!

exemplo de racionalização é o uso de lâmpadas que consomem menos 
energia, como: substituir as lâmpadas incandescentes comuns pelas lâmpa-

das econômicas ou “frias”, que permitem iluminação eficiente sem perda do 
conforto e da segurança.

no Brasil, a maior parte da energia é gerada em usinas hidroelétricas ou 
termoelétricas. no entanto, existem outras fontes geradoras: energia eólica, energia 

solar, uso de biomassa e energia nuclear.

EnErgiA: rACionAlizAção E EConoMiA
é importante saber que o conceito de racionalização é diferente de simplesmente fazer uma economia de energia elétrica. 
racionalizar é economizar sem perda de conforto e eficiência. Cortar a iluminação pública, por exemplo, não é uma medida 
aconselhável nem eficiente, uma vez que diminui a segurança do cidadão. 

Vamos fazer a nossa parte! 

algumas medidas de economia de energia podem ser adotadas por todos nós, no nosso dia a dia.
- Com ar condicionado ligado, mantenha portas e janelas fechadas para evitar a entrada do ar externo e otimizar 
o sistema.  
- de preferência à iluminação natural, abrindo janelas, cortinas e persianas.

- apague as lâmpadas de ambientes vazios ou quando deixar o ambiente de trabalho.
- não deixe computadores e outros equipamentos elétricos ligados por muito tempo sem 

uso. ao sair para o almoço, desligue pelo menos o monitor do computador.
- otimize o uso do elevador: se for subir apenas um andar ou descer dois anda-

res, use a escada. Faz bem para o corpo. 
- evite o uso de tomadas em sobrecarga.

- Mantenha as paredes do ambiente de trabalho pintadas preferencial-
mente com cores claras. em instituições públicas, por critério de pa-
dronização, as cores das paredes são pintadas na cor branca.

o Brasil já ratificou o Protocolo de Kyoto, comprometendo-se a reduzir as emissões na 
média de 5,2% - com base nos níveis de 1990 - entre os anos de 2008 e 2012. em 2007, 
cada crédito, cada tonelada de carbono valia de u$10 a u$100.

Vo
cê 

sabia?



Cartilha de Educação Ambiental para Militares da Marinha do Brasil  -  37

EfEito EstufA
o iPCC (intergovernmental Panel on Climate Change, em português Painel intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da onu) 
afirmou em seu relatório que, em grande parte, esse aquecimento da terra, observado durante os últimos 50 anos, se deve muito 
provavelmente a um aumento dos gases do efeito estufa.
Para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa e acabar com a chuva ácida e o sMoG, foi instituído internacionalmente o 
protocolo de Kyoto.

ProtoColo de KYoto
diversos países, desde a década de 80, perceberam que o efeito estufa poderia causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. 
Foram desenvolvidos amplos estudos no âmbito mundial, que culminaram em um protocolo internacional - o Protocolo de Kyoto - 
com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa.
o Protocolo de Kyoto é um acordo internacional para reduzir as emissões de gases estufa dos países industrializados e também 
para garantir um modelo de desenvolvimento limpo aos países em desenvolvimento. 
o Mdl (Mecanismo de desenvolvimento limpo) é um instrumento, previsto no Protocolo de Kyoto, que estabelece que os países 
desenvolvidos, caso não consigam ou não desejem cumprir suas metas de redução de emissão de gases, podem comprar dos 
demais países títulos conhecidos como créditos de carbono.
Créditos de carbono são certificados emitidos para um agente que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (Gee). 
trata-se de uma espécie de moeda que pode ser obtida em negociações internacionais por países que ainda possuem grande 
emissão de Gee. esses créditos são adquiridos por países que têm um índice de emissão de Co2 reduzido, como alguns países 
da europa e o Japão. esses países, por liberarem pouco carbono, acumulam grande quantidade de créditos, aumentando, assim, 
a sua receita. 
a quantidade de créditos de carbono recebida varia de acordo com a quantidade de emissão de carbono reduzida. Para cada 
tonelada de carbono reduzida, o país recebe um crédito. esse sistema também vale para a redução do metano, só que, neste 
caso, o país recebe cerca de vinte e um créditos, pois o metano é cerca de 20 vezes mais eficiente que o Co2 na absorção de 
calor, ou seja,  possui 20 vezes mais capacidade de aumentar a temperatura.
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ChuVA áCidA

Para reduzir e acabar com a chuva ácida é necessário diminuir o uso de combustíveis fósseis (carvão, petróleo) ou alterar a 
tecnologia que utiliza esses combustíveis e reduzir as emissões veiculares, a fim de controlar a emissão de óxidos de nitrogênio 
e dióxido de enxofre.
as empresas e indústrias, quando utilizam combustíveis fósseis, devem usar filtros em suas chaminés e fontes de emissão 
atmosférica de modo a impedir a emissão  dos gases danosos ao ambiente. os veículos devem se submeter a manutenção 
periódica e planos de controle de emissão veicular.
a legislação brasileira criou o Pronar (Programa nacional de Controle da Qualidade do ar), que estabelece limites nos níveis 
de emissão de poluentes atmosféricos tendo como referência “Padrões de qualidade do ar”, ou seja, define o nível máximo 
permitido (a concentração) de poluentes atmosféricos. 
Para que o público esteja informado sobre a qualidade do ar e saiba agir em situações críticas, em alguns locais estratégicos 
das capitais brasileiras existem totens com marcadores digitais, que medem essas concentrações e as interpretam sob a forma 
de qualidade do ar - é o indice de Qualidade do ar.

índiCe de Qualidade do ar e saÚde
o índice de Qualidade do ar é uma ferramenta matemática desenvolvida para simplificar o processo de divulgação da qualidade do 
ar. esse índice é utilizado desde 1981 e foi criado usando como base uma longa experiência desenvolvida no Canadá e nos eua. 
os parâmetros contemplados são:
- dióxido de enxofre (so2);
- Partículas totais em suspensão (Pts);
- Partículas inaláveis (MP10);
- Fumaça (FMC);
- Monóxido de carbono (Co);
- ozônio (o3); e
- dióxido de nitrogênio (no2).
Para cada poluente medido é calculado um índice. através do índice obtido, o ar recebe uma qualificação, que é uma espécie de 
nota, obtida conforme se apresenta na tabela a seguir:

Qualidade índiCe siGniFiCado

Boa 0 - 50 Praticamente não há riscos à saúde.

regular 51 - 100
Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem 
apresentar sintomas, como tosse seca e cansaço. a população, em geral, não é afetada.

inadequada 101 - 199
toda a população pode apresentar sintomas, como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. 
Pessoas de grupos sensíveis podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.

ruim 200 - 299
toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas, como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, 
nariz e garganta, e ainda apresentar falta de ar e respiração ofegante. efeitos ainda mais graves à saúde de 
grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).

Péssima + 299
toda a população pode apresentar sérias manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. aumen-
to de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

essa qualificação é indicada no totem, de forma que podemos saber a qualidade do ar.  (Fonte: Ministério Público de Minas Gerais)
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sMog
tal como nos casos do efeito estufa e da chuva ácida, o sMoG é resultado da queima de combustíveis, como carvão e petróleo, 
e, principalmente, das emissões dos veículos.
existem dois tipos de sMoG: 
- FotoQuíMiCo: resultante da emissão dos veículos; 
- industrial: resultante das emissões das indústrias.
Para que uma cidade fique sujeita ao sMoG, é necessário que  se somem:
- intenso tráfego de veículos; 
- temperaturas moderadamente elevadas; 
- luz solar abundante; e
- Pouco movimento de massa de ar (vento). (Baird, 2003)

Como não podemos alterar nem a temperatura, nem a quantidade de luz solar e, também, não podemos manipular a massa de 
ar, conclui-se que, para solucionar os problemas do sMoG, tanto fotoquímico como industrial, devemos reduzir as emissões dos 
veículos e das indústrias por meio de novas tecnologias.
Para quem reside em centros urbanos e industriais sujeitos a grande tráfego de veículos, enquanto não houver possibilidade de 
reduzir o sMoG, algumas medidas podem ser adotadas para preservar a saúde:
- evite o exercício ao ar livre durante a tarde e no começo da noite em dias de sMoG, especialmente se for idoso ou sofrer de 
alguma enfermidade do coração ou dos pulmões; 
- Para crianças pequenas, restrinja as horas ao ar livre em horários de engarrafamentos;
- evite o exercício perto de áreas de trânsito pesado, especialmente nos horários de pico, para minimizar a exposição à poluição 
dos veículos motorizados; e
- e, finalmente, colabore com as medidas para reduzir as emissões de poluentes.

- utilizando transporte coletivo: ônibus, metrô, etc. 
- utilizando menos os carros e fazendo uso de bicicletas, tanto nos passeios como nas idas ao trabalho.
- andando mais e pensando em trajetos que podem ser feitos a pé. 
- Fazendo a manutenção periódica dos carros, verificando os escapamentos - não estamos gastando dinheiro e sim fazen-
do um investimento em benefício da nossa própria saúde.
- estimulando o uso de fontes de energia alternativas: elétrica, geotérmica, das marés, eólica (do vento), etc.

Vamos fazer a nossa parte! 
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dEstruição dA CAMAdA dE ozônio

diante do problema da destruição da camada de ozônio, várias nações se mobilizaram. 
em 1985, a Convenção de viena para a Proteção da Camada de ozônio foi assinada por dezenas de países, entre eles o Brasil, 
um dos primeiros a agir nesse sentido. 
dois anos depois, foi estabelecido o Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a Camada de ozônio, ligado 
à organização das nações unidas (onu). os países que aderem a esse protocolo se comprometem a reduzir ou eliminar o 
consumo dos gases nocivos até uma data pré-estabelecida. 
o Brasil tem adotado medidas para restringir o uso dessas substâncias destruidoras da camada de ozônio (sdo):
- Proibição da fabricação e comercialização de perfumes e produtos cosméticos, de higiene e sanitários em aerosol, que sejam 
à base de CFC;
- elaboração do Programa Brasileiro de eliminação da Produção e do Consumo das substâncias que destroem a Camada de 
ozônio - PBCo;
- estímulo à substituição e desencorajamento ao uso de sdo: proibição da fabricação, importação, exportação e comercializa-
ção no mercado interno de novos produtos que contenham sdo; 
- estabelecimento de procedimentos regulatórios para produção e importação de sdo: desde 1993, o iBaMa mantém cadastro 
obrigatório de empresas produtoras, importadoras, exportadoras e usuárias de sdo;
- Criação de programas de treinamento de técnicos e certificação de estabelecimentos de reparos em equipamentos de refri-
geração; e
- desenvolvimento de programas específicos de conscientização para pequenas indústrias e empresas de serviços.
essas medidas foram estabelecidas no Plano nacional de eliminação dos CFCs em 1994.

Com relação às substâncias alternativas para substituir as sdo:
- incentivo tributário para estimular consumidores a adotarem tecnologias alternativas; 
- etiquetagem (selo) para substâncias não danosas à camada de ozônio;
- Criação de linhas de crédito para estimular projetos de conversão industrial para pequenas e médias empresas; e
- Programa de garantia de qualidade para gases reciclados e substâncias alternativas.

Vamos fazer a nossa parte! 

Com as ações que vêm sendo executadas, o Brasil passou de um consumo de aproximadamente 
10 mil toneladas de CFC, em 1995, para aproximadamente 480 toneladas em 2006 - uma redução 
superior a 95%. (Fonte: relatório de 2007 do Plano nacional de eliminação dos CFCs. Coordenação de ozônio, 

Ministério do Meio ambiente)

Vo
cê 

sabia?

não utilizar produtos de higiene e cosméticos que sejam à base de CFC, nem outros produtos nocivos à camada de 
ozônio. além disso, utilizar extintores e produtos com substâncias alternativas aos gases halon, como por exemplo os 
gases fluorados.
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Vamos fazer a nossa parte! 

Vo
cê 

sabia?

o Brasil possui uma grande quantidade de leis referentes à preservação/conservação das florestas e da biodiversidade.
vale a pena pesquisar os sites da internet e a legislação referente à proteção das nossas áreas verdes.
uma importante lei é a que criou o sistema nacional de unidades de Conservação, instituído em 2002 pela lei nº 9.985 (Bra-
sil, 2000) com a finalidade de proteger essas áreas para as gerações futuras.
essas unidades são classificadas em categorias de acordo com as características físicas, a localização geográfica e a importân-
cia para a preservação da biodiversidade.

Contudo, para que as áreas realmente sejam protegidas, faz-se necessária uma 
boa gestão, ou seja:
- Programa de gestão das áreas;
- Fiscalização;
- Projetos de uso sustentável dessas áreas; e
- investimentos.

não devem ser criadas áreas protegidas apenas nos decretos; é preciso que sejam mobilizados os 
meios para cumprir sua finalidade.

é iMPortante Que haJa:
- Proteção das áreas verdes;
- recuperação das áreas degradadas; e
- reflorestamento.

“Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira, cada 
inseto a zumbir são sagrados na memória e experiência de meu povo.”
(trecho da resposta do chefe indígena seattle à proposta feita pelo presidente americano para a compra das terras de sua tribo em 1854)

tarefas:
- não corte árvores, evite desmatamentos;
- não realize queimadas; 
- não solte balões, pois podem causar incêndios;
- informe vizinhos e amigos da importância de manter 
as árvores;
- não jogue lixo nas margens dos rios; e
- não degrade as matas ciliares (as matas que existem 
nas bordas dos rios e lagos).        

Plante árvores! 
dê preferência às espécies nativas da região.

as árvores absorvem o dióxido de 
carbono da atmosfera (Co2) quan-
do realizam a fotossíntese. Por isso, 

plantando árvores, ocorre a diminui-
ção da concentração desses gases na 

atmosfera.
Pode-se perceber, então, uma das grandes funções das 
árvores na manutenção do clima.
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Poluição dAs águAs

trataMento da ÁGua - Quando a água poluída desce pelo ralo, ela deve ser conduzida até um sistema de tratamento. se 
a sua casa estiver ligada à rede coletora de esgoto, os resíduos líquidos domésticos seguem para a estação de tratamento 
de esgoto (ete). no caso de resíduos líquidos industriais, as próprias indústrias são responsáveis pelo tratamento em 
etes próprias.
verifica-se que não são apenas os esgotos que causam a poluição da água: são também os metais pesados e os derivados de 
petróleo.
Foram então estabelecidos ParâMetros indiCadores da Qualidade da ÁGua. esses indicadores podem ser classificados em:
- FísiCos: cor, turbidez, sabor e odor;
- QuíMiCos: salinidade, dureza (presença de sais de metais - cálcio, magnésio, etc.), alcalinidade, corrosividade, ferro, manga-
nês, nitrogênio, cloretos, detergentes, agrotóxicos e radioatividade; e
- BiolóGiCos: algas, micro-organismos patogênicos.

existe legislação específica que trata da poluição das águas. vale a Pena PesQuisar na internet. dependendo do tipo 
de indicador considerado, existem procedimentos estabelecidos para o tratamento adequado da água subsidiados por leis e 
normas específicas.

Vamos fazer a nossa parte! 
todas as pessoas devem colaborar para que não sejam despejados poluentes em rios, lagos, lagoas, mares e oceanos.
se seu vizinho estiver despejando poluentes nos corpos d’água, ele deve ser orientado para não realizar esse ato.
as instalações de esgoto de sua residência e de seu local de trabalho devem estar em perfeito funcionamento.
as caixas de gordura e as caixas de passagem das instalações de esgoto devem ser limpas periodicamente.
utilize produtos biodegradáveis.
Jamais despeje resíduos ou esgoto no sistema de águas pluviais, pois esses poluentes desembocam diretamente nos cor-
pos d’água sem tratamento.
os efluentes orgânicos devem ser encaminhados para o sistema de tratamento de esgoto, onde deverão ser tratados 
previamente.

de
finições

existem procedimentos para tratar a água dos poluentes aquáticos citados anteriormente. o 
tratamento da água consiste em alterar as suas características para torná-la compatível com 

as exigências do consumidor e da saúde pública.
do ponto de vista técnico, a possibilidade de tratamento é ilimitada. 

o que limita o tratamento é, basicamente, a restrição quanto ao aspecto econômico e os custos que envolvem os 
tratamentos.



Cartilha de Educação Ambiental para Militares da Marinha do Brasil  -  43

a lei dos Crimes ambientais (lei nº 9.605 / 1998) prevê multa administrativa para crimes de poluição 
ao meio ambiente, o que inclui a poluição das águas.
o tipo de poluição que vem ocorrendo com grande frequência, e em grandes dimensões de danos, 
são os incidentes envolvendo derramamento de derivados de petróleo, como já vimos. deve-se ob-
servar que os incidentes de grande volume de derramamento de petróleo/derivados são bastante 

reduzidos, mas os de pequenos derramamentos são mais frequentes.
existe uma lei específica, que é a lei nº 9.966 / 2000, que “dispõe sobre a prevenção, controle e fiscaliza-

ção da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional 
e dá outras providências”.

Vo
cê 

sabia?

abaixo estão listados os principais processos de tratamento de água. eles quase nunca são utilizados isoladamente, sendo 
muito frequente a associação de vários processos, dependendo da composição da água, estabelecida por análise de amostra 
em laboratório.
- trataMento PriMÁrio - remoção de sólidos grosseiros, gorduras e areia.
- trataMento seCundÁrio - decantação, secagem de lodo, flotação, decantação e digestão, digestão de lodo.
- trataMento terCiÁrio - filtração biológica, lagoas de estabilização, processos de lodos ativados, decantação interme-
diária ou final.
- trataMento avanÇado - remoção de nutrientes e de complexos orgânicos. (Fonte: Braga et al. 2006)
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rEsÍduos sólidos

rEduzir + rEAProVEitAr + rECiClAr

Compõem os 3 r’s que apontam o caminho contra o desperdício e os esforços para diminuir a produção de resíduos.
reduZir - significa economizar para produzir menos resíduos.
reaProveitar - é dar uma nova finalidade, um novo uso a produtos que poderiam se tornar resíduos:
- embalagens de vidro, geleia e maionese podem servir para armazenar outros alimentos;
- Papel de escrever usado - também podemos usar o verso da página; e
- Garrafas pet e outros materiais podem ser utilizados para fabricar objetos artesanais.
reCiClar - é transformar resíduos em produtos úteis por meio de processos industriais. são papéis, plásticos, latas e vidros 
que se transformam em materiais novos.

tiPo CoMPosiÇÃo reCiClar Material PreCisa... eConoMia

Papel e Papelão
Fibras celulósicas proeminentes 
da madeira das árvores.

o papel é lavado, 
dissolvido em água, 
branqueado, aditivado e 
prensado. 

estar de livre de plásticos, 
metais, matéria orgânica e 
outras impurezas.

70% menos energia, 50 ve-
zes menos água, 95% menos 
poluição do ar.

Plásticos
resinas (polímeros) sintéticos 
derivados do petróleo.

derretimento, limpeza e 
moldagem.

ser separado por tipo e cor. 50% menos energia.

vidros
areia (60%), feldspato, barrilha 
(18 a 20%), água e energia.

derretimento, limpeza e 
remodelagem (sopra-
gem).

ser separado por cores: inco-
lor, verde, azul, marrom; estar 
livre de lampos e ser lavado.

70% menos energia.

Metal
areia (60%), feldspato, barrilha 
(18 a 20%), água e energia.

derretimento, limpeza e 
remodelagem.

ser separado por tipo de 
metal; estar limpo e livre de 
plásticos. 

95% menos energia. a reci-
clagem de 1t de alumínio evita 
a utilização de 5t de bauxita.

óleos e Graxas derivados do petróleo.
aquecimento, limpeza e 
refinamento.

ser separado e filtrado. -

Fonte: araCruZ, 2010.

Para facilitar que os resíduos sejam reaProveitados ou reCiClados é preciso haver a separação dos lixos em cada tipo. isso 
se chama Coleta seletiva.

Vamos fazer a nossa parte! 
- ao fazer compras, leve sua própria sacola;
- só embrulhe um produto se realmente houver necessidade;
- Prefira produtos com menos embalagem;
- dê preferência a produtos com embalagem retornável ou reciclável;
- evite uso de copos e talheres descartáveis;
- diminua o uso de plásticos; e
- evite imprimir folhas sem necessidade e, quando puder, aproveite os dois lados da folha.
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no Brasil, são 88 milhões de tonela-
das de lixo produzidas por ano, ou 
470 quilos por habitante.
Curitiba é o município brasileiro 

que mais recicla: 20% de todos os 
resíduos.

no mundo, o Japão é um dos países que 
mais reciclam: 50% do lixo é reaproveitado.
no quesito alumínio, o Brasil vai bem: é o país que mais re-
cicla latas no planeta. em 2004, foram 9 bilhões de latinhas 
reaproveitadas, ou 96% da produção total do país.

Vo
cê 

sabia?

de
finições

os resíduos que não podem ser reaproveitados ou reciclados devem ser destinados de forma ade-
quada, para:

- aterro sanitário: é a disposição das camadas de lixo intercaladas com camadas de terra, reduzindo 
o volume do lixo e permitindo a reutilização da área após fechamento do aterro;

- incineração: queima a altas temperaturas em fornos e locais apropriados. o lixo é reduzido a cinzas e gases decor-
rentes da combustão; é uma alternativa para resíduos perigosos, como os hospitalares;
- Compostagem: é um processo biológico no qual os micro-organismos transformam a matéria orgânica, como 
estrume, folhas, papel e restos de comida, em um material semelhante ao solo, a que se chama composto, o qual 
pode ser utilizado como adubo.

na tabela que segue, pode-se verificar o que é reciclável e o que não é reciclável.

reCiClÁvel nÃo reCiClÁvel

PaPel

Jornais e revistas, listas telefônicas, papel sulfite/rascunho, 
papel de fax, folhas de caderno, formulários de computa-
dor, caixas em geral (ondulado), aparas de papel, fotocó-
pias, envelopes, rascunhos e cartazes velhos.

etiquetas adesivas, papel carbono e celofane, fita crepe, papéis sa-
nitários, metalizados, parafinados e plastificados, guardanapos, bitu-
cas de cigarros e fotografias.

vidro
Garrafas, potes de conservas, embalagens, frascos de re-
médios, copos, cacos dos produtos citados e para-brisas. 

espelhos, boxes temperados, louças, cerâmicas, óculos, pirex, por-
celanas, vidros especiais (tampa de forno e de microondas) e tubo 
de tv.

Metal
tampinhas de garrafas, latas, enlatados, panelas sem 
cabo, ferragens, arames, chapas, canos, pregos e cobre.

Clipes, grampos, esponja de aço, aerossóis, latas de tinta e de verniz, 
solventes químicos e inseticidas. 

PlÁstiCo
Copos, garrafas, sacos/sacolas, frascos de produtos, tam-
pas, potes, canos e tubos de PvC e embalagens pet (refrige-
rantes, suco, óleo, vinagre e outros).

Cabos de panelas, adesivos, espuma, acrílico e embalagens metaliza-
das (biscoitos e salgadinhos).

Fonte: araCruZ, 2010.

Cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel 
novo, evita que uma árvore seja cortada.
Cada 50 quilos de alumínio usado e reciclado evita que 
sejam extraídos do solo cerca de 5.000 quilos de mi-
nério, a bauxita.
Com um quilo de vidro quebrado, faz-se exatamente 
um quilo de vidro novo. 
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A MArinhA do BrAsil 
E o MEio AMBiEntE

CAPÍtulo 4
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em 2002, pela Portaria no 218, o Comandante da Marinha designou a diretoria de Portos e Costas (dPC) como diretoria es-
pecializada da MB. órgão encarregado da Gestão ambiental, tem o propósito de realizar as atividades técnicas normativas e 
de supervisão relacionadas com a implantação e o acompanhamento do sistema de Gestão ambiental das oM da MB (Marinha 
do Brasil, 2002).
a Marinha do Brasil teve a iniciativa de promover a implantação do sistema de Gestão ambiental (sGa) em todas as suas 
organizações Militares (oM), tendo como base a norma Brasileira (nBr) iso 14.001, de forma que as oM alcançassem a 
conformidade legal e que houvesse a minimização dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades.

Quando são encaminhadas às oM da MB notificações e questionamentos relevantes dos órgãos ambientais 
ou do Ministério Público referentes a questões ambientais diversas, esses questionamentos são redireciona-
dos à dPC para efeito de orientação da resposta em nível nacional.

a dPC criou, então, uma Gerência para tratar das questões ambientais referentes à Marinha Mercante e à 
Marinha de Guerra do Brasil - a Gerência de Meio ambiente.

é atribuição da Gerência de Meio ambiente da dPC analisar, em tempo hábil, as questões levantadas e instruir as oM para 
responder aos órgãos requisitantes com fundamentação técnica ambiental e, em especial, com o propósito de estabelecer uma 
harmonização de procedimentos da MB na área ambiental a nível nacional (diretoria de Portos e Costas, 2007).

A gEstão do MEio AMBiEntE nA MArinhA do BrAsil
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As norMAs ElABorAdAs PElA dPC-nortAM E norMAM

Para que a MB coloque em vigor as normas ambientais necessárias, cobrindo o território nacional e as águas jurisdicionais brasilei-
ras, buscou-se uniformizar os procedimentos através das normas da autoridade Marítima (norMaM), quando o público alvo for a 
Marinha Mercante, e das normas técnicas ambientais (nortaM), quando a sua aplicação for exclusiva da Marinha do Brasil.

de
finições

autoridade MarítiMa - no Brasil, a autoridade Marítima é o Comandante da Marinha, que delega às diver-
sas oM da MB o papel de “representante da autoridade Marítima”, dependendo da especialidade do assunto, 

cabendo à dPC o papel de normatizar, auditar e fiscalizar as ações relacionadas ao meio ambiente.

As nortAM 

em seguida, estão relacionadas as nortaM emitidas pela dPC, com breve resumo de seu conteúdo.
nortaM-01: Coleta e transporte de amostras de derramamento de óleo. trata das atividades de coleta e transporte de 
amostras oleosas enviadas por todas as oM da MB ao ieaPM, ou outros laboratórios credenciados, para análises laboratoriais.
nortaM-02: sistema de Gestão ambiental (sGa) nas oM de terra. trata do sGa implantado nas oM de terra identificadas como 
potencialmente poluidoras - relacionadas na  nortaM 02 - nos moldes da nBr iso 14.001. as oM que não foram identificadas 
como potencialmente poluidoras podem implantar - e muitas já tem implantado -, um “sGa simplificado”, que é verificado nas 
inspeções administrativas Militares (iaM).
nortaM-03: Plano de emergência individual (Pei) para as oM de terra. a prevenção e os procedimentos de resposta neces-
sários no caso de acidente com vazamento de petróleo e seus derivados para as oM de terra.
nortaM-04: auditoria ambiental nas oM de terra. estabelece os requisitos e procedimentos básicos para a realização de auditorias 
ambientais nas oM de terra da MB. a nortaM possui um anexo com a listagem das vinte oM com maior potencial de poluição.
nortaM-05: a presente norma técnica tem como propósito estabelecer normas e procedimentos para a elaboração do “Plano 
de emergência de navio para Poluição por óleo” (PenPo) para os navios da MB, em complemento aos mecanismos de preven-
ção da poluição já adotados pelos navios.
nortaM-06: separação de resíduos recicláveis descartados pelas oM. estabelece procedimentos para a coleta seletiva de lixo 
e sua destinação adequada a associações e cooperativas de catadores.
nortaM-07: Controle do uso do amianto na MB. estabelece procedimentos e cuidados básicos a serem adotados na utilização 
do amianto a bordo de navios e em oM de terra que realizam reparo e construção naval.
nortaM-08: Participação da autoridade Marítima na Gestão da Zona Costeira. Fornece subsídios aos representantes e agen-
tes da autoridade Marítima nas discussões sobre a zona costeira, à luz dos interesses da MB e das atribuições legais da aM. 
nortaM-09: elaboração de laudo técnico ambiental. estabelece regras para a elaboração do lta nos incidentes de descarga de 
óleo e seus derivados nas águas jurisdicionais brasileiras (aJB), provenientes de navios, plataformas e suas instalações de apoio.

Auditorias ambientais
a dPC realiza auditorias ambientais bienais nos moldes da nBr iso 14001 para verificar a conformidade das atividades das oM 
com a política ambiental e as normas estabelecidas. além das auditorias, a dPC realiza visitas técnicas ambientais, atendendo 
às solicitações das oM.
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as oM da MB que não estão na lista das oM com grande potencial de poluição podem solicitar uma 
visita técnica ambiental (visitec) à dPC. 
as oM que fazem parte da lista das vinte oM com maior potencial de poluição, mas que estão com 
seu sGa em conformidade com a nortaM-02 e, portanto, com a iso14.001, recebem um certificado 
da dPC.

Educação ambiental

a educação ambiental na MB está sendo implementada no sistema de ensino na-
val, sob a orientação e supervisão da diretoria de ensino da Marinha, num processo 
contínuo, progressivo e integrado verticalmente aos diversos cursos de formação e 
de aperfeiçoamento, com assessoria técnica da Gerência de Meio ambiente da dPC.
a educação ambiental nas oM pode ser um mecanismo por meio do qual as prá-
ticas ambientais do meio de trabalho possam ser aplicados também no ambiente 
familiar de cada um, nas ruas, no dia a dia: economizando água, luz e papel; 
evitando o uso de copos descartáveis; fazendo coleta seletiva de lixo; instruindo 
parentes e amigos...
a educação ambiental possui um papel relevante para a crescente conscientiza-
ção do pessoal da MB quanto à importância da gestão ambiental.

gestão ambiental

a Gestão ambiental na MB apresenta-se como um processo consolidado. encontra-se em contínuo 
aperfeiçoamento, pela gradativa adoção de novos processos junto às atividades, produtos e serviços 
das suas oM.

a seguir, serão apresentadas várias iniciativas ambientais das oM da MB, a maioria delas concre-
tizada com a implantação de um sGa. todas essas iniciativas foram identificadas nas auditorias 
ambientais realizadas pela dPC.

Vo
cê 

sabia?

ColéGio naval 
(angra dos reis)

est. de rádio da 
MB / rJ 

Farol araÇaGi 
(Maranhão)

de
finições

Pode-se definir a gestão ambiental como o reconhecimento tanto das atividades que envolvem os pro-
cessos, produtos e serviços de cada uma das oM, quanto dos impactos ambientais, decorrentes dessas 

atividades, que podem acontecer.
a Gestão ambiental é a forma adotada em cada uma das oM para aperfeiçoar essas atividades de modo a minimizar os 
riscos de impactos ambientais.
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nAVios
os navios da MB são organizações militares e possuem diversas iniciativas ambientais implantadas.

PEnPo

a MB teve a iniciativa de normatizar e implantar as medidas para prevenção da poluição por óleo e derivados pelos navios da 
Marinha do Brasil criando a nortaM-05: Plano de emergência de navios para Poluição por óleo (PenPo).
Por isso, foi desenvolvido um “kit” de resposta - “Kit soPeP” -, composto por equipamentos e materiais bási-
cos para contenção e recolhimento do óleo derramado ainda no convés. são eles:
- Barreiras absorventes, do tipo salsicha, para contenção do óleo no convés, em seções com cerca de 3 
metros de comprimento e 5 polegadas de diâmetro;
- Mantas absorventes, com cerca de 50 cm x 50 cm e 10 mm de espessura; 
- Bomba de óleo portátil antichama para aspiração do óleo derramado no convés, 
somente em navios-tanques (nt) da MB;
- serragem, trapos e estopas de algodão; 
- Pás, pás côncavas (tipo concha), baldes e vassouras; 
- sacos plásticos reforçados com lacre para armazenamento dos resíduos; e
- roupas de proteção (botas, luvas e óculos) apropriadas para o pessoal envolvido. 

a partir do momento em que o óleo é derramado no mar, muito pouco pode ser feito pelo navio.
nÃo se esQueÇa! navio taMBéM é oM!!!

Plano de gerenciamento de água de lastro

a MB instituiu, em junho de 2005, a norMaM-20 com o intuito 
de fazer com que todo navio nacional ou estrangeiro que utiliza 
água como lastro possua um Plano de Gerenciamento de Água 
de lastro, de forma a evitar a bioinvasão.
os tanques de lastro, em vermelho, na figura ao lado, recebem 
a água de lastro para a estabilidade do navio quando ele está 
navegando sem carga. À medida que o navio vai recebendo a 
carga, ele vai liberando a água de lastro. 
a norMaM-20 determina que os navios que se destinam aos 
portos e terminais brasileiros troquem a água de lastro do por-
to de origem em alto mar por água oceânica limpa, de modo a 
proteger as águas brasileiras da bioinvasão (entrada de espé-
cies exóticas no nosso meio ambiente marinho).

tanques laterais 
superiores Pique tanque 

de Proa

Pique tanque 
de ré

tanques do 
duplo Fundo
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um dos bioinvasores mais conhecidos é o mexilhão dourado (foto). este 
foi trazido para o Brasil por navios que usavam como lastro as águas dos 
mares da China, de onde esse mexilhão é originário.

tornou-se uma praga disseminada pelos rios brasileiros da bacia sudeste, 
fazendo estragos em usinas hidrelétricas, entupindo tubulações e resfria-
dores (foto) e causando danos ao meio ambiente marinho.

Fonte: Biogeografia universidade Ferderal de santa Maria 

laudo técnico ambiental

outra atividade realizada pela MB, de suma importância para a prevenção da poluição por derivados de petróleo, é a elabo-
ração de laudos técnicos ambientais (lta).

em 2007, a MB foi credenciada pelo iBaMa para a emissão de lta nos casos de incidentes de derramamento de óleo e deri-
vados em águas sob jurisdição nacional, criando a nortaM-09.

as oM que elaboram lta na MB são a dPC e o instituto de estudos do Mar almirante Paulo Moreira (ieaPM).

desde então, foi emitida uma grande quantidade de laudos, que passaram a fornecer um quadro mais realista dos casos de 
incidentes ambientais envolvendo derramamento de óleo em nossas águas.

o lta é um documento que fundamenta e sustenta a valoração da multa administrativa para esses incidentes, podendo che-
gar a 50 milhões de reais.

o número de incidentes de vazamento de derivados de petróleo que resultaram em lta no período 
de 2007 ao primeiro semestre de 2011 foi de 334 incidentes (897.686 l).

o acidente mais grave de derramamento de óleo com lta da MB ocorreu no canal de acesso ao 
Porto de são Francisco do sul, em santa Catarina, envolvendo um comboio rebocador/barcaça em 

janeiro de 2008. Foram derramados 113.450 litros de óleo. 

Vo
cê 

sabia?

Controle do uso de anti-incrustantes 

a norMaM-23 foi elaborada pela dPC visando ao controle do uso de tintas anti-incrustantes nos cascos de navios. 
essas tintas são muito importantes para diminuir a adesão de cracas e algas na área submersa dos cascos dos navios. 
as  cracas deixam os cascos rugosos, aumentando o atrito do casco com a água e causando perda de velocidade e maior 
consumo de combustível; elas também dificultam a refrigeração dos motores, gerando maior necessidade de docagem para 
limpeza do casco, além de provocar a ocorrência de ruídos e vibrações prejudicias à estrutura, aos propulsores e aos equi-
pamentos da embarcação.
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o iMPoseX já foi descrito em mais de cem espécies de gastrópodes marinhos em todo o mundo. 
em mamíferos marinhos, como os golfinhos, já foram constatados danos no fígado em decorrência da 

ingestão de organismos com compostos orgânicos.

Vo
cê 

sabia?

inscrustações de cracas na parte submersa de casco de navio.

inscrustações de algas nas partes submersas do navio.

Fonte: www.pescadejaraqui.blogspot.com 

as tintas à base de tBt (tributil estanho) mostraram-se muito eficazes para diminuir a fixação dessas incrustações, e, desde a 
década de 60, vêm sendo intensamente utilizadas.
Porém, descobriu-se que o tBt causa danos ao meio ambiente marinho, como a síndrome de desregulação endócrina, conhe-
cida como iMPoseX, que pode esterilizar os gastrópodes marinhos, impedindo a reprodução e podendo levá-los à morte. Por 
terem a capacidade de serem transferidos na cadeia alimentar (alto potencial de bioacumulação), os compostos orgânicos de 
estanho podem ser prejudiciais à saúde humana.
Com base na “Convenção internacional de Controle de sistemas anti-incrustantes danosos em embarcações”, de 2002, 
da iMo (organização Marítima internacional), que entrou em vigor em 2008, a MB elaborou, em 2007, a norMaM-23: 
Controle de sistemas anti-incrustantes danosos em embarcações, que se aplica a todos os navios do Brasil e também aos 
internacionais que vem a este país.
Por meio dessa norMaM, a MB estabeleceu que  devem ser usados anti-incrustantes que não causem danos ao ecossistema mari-
nho, mantendo a eficiência em diminuir ou acabar com as incrustações das embarcações e proibindo o uso de tintas à base de tBt.

Controle do uso do amianto: a MB cuidando da saúde 
ocupacional de seus tripulantes

Para esclarecer a tripulação da MB quanto ao uso e manipulação do amianto, a MB elaborou a nortaM-07: 
Controle do uso do amianto na MB.

de
finições

esta nortaM tem como propósito - em cumprimento à determinação do Comandante de operações 
navais - estabelecer procedimentos no âmbito do setor operativo, compatível com a legislação vigente, 

relacionados à existência de amianto a bordo dos navios e das organizações militares da Marinha que 
realizam reparo, manutenção e construção naval utilizando amianto como isolante térmico.

esta nortaM aplica-se, então, tanto aos navios como às oM de terra e tem por objetivo a saúde ocupacional.
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o controle do uso do amianto é necessário porque a respiração de suas fibras que se dispersam no ar (fibras respiráveis) em 
grande concentração comprometem o aparelho respiratório, causando danos às vias respiratórias e aos pulmões.

- utilizando equipamento de Proteção individual (ePi) você está protegido.

- não tem problema nenhum ficar abrigado em telhado feito por telhas de amianto.

- também não há problema em consumir a água proveniente de caixa d´água feita de amianto.
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orgAnizAçõEs MilitArEs dE tErrA

Prevenção contra a dengue

Coleta seletiva de lixo

verificamos que existem diversas ações dos navios para preservar o meio ambiente, notadamente 
ações para prevenir a poluição do meio ambiente marinho. 
a MB também possui várias iniciativas adotadas pelas oM de terra para proteger a atmosfe-
ra, o solo e as águas, como veremos a seguir.

o Centro de adestramento almirante Marques de leão (CaaMl), localizado em Parada de lucas-rJ, adotou uma 
medida criativa de combate à proliferação do mosquito da dengue.

no seu campo de treinamento de CBinC (Combate a incêndio), dentro dos drenos laterais, onde há acúmulo de água nos 
canais abertos, foram colocados peixinhos de pequeno porte que podem se alimentar das larvas do mosquito da dengue. 
além de ser uma medida preventiva eficiente, é um atrativo do local.

os peixes se alimentam das larvas do mosquito da dengue.

algumas oM destacam-se pelas obras de grande desempenho das suas iniciativas ambientais, como a Base naval de natal 
(Bnn). essa oM possui uma área de coleta seletiva de lixo montada em forma de galpão coberto e protegido contra as in-
tempéries. o galpão foi dividido, de acordo com o tipo de resíduo reciclável, em baias de concreto impermeabilizado com fácil 
acesso a caminhões coletores. 
hoje, o galpão encontra-se desativado, porque a separação dos resíduos recicláveis passou a ser função de cooperativas de 
catadores que foram contratadas para esse fim.

Galpão coberto e dividido em baias para armazenar e destinar resíduos 
recicláveis (Fonte: MB, 2008).

hoje, os resíduos recicláveis são dispostos de forma a serem encaminha-
dos a cooperativas de catadores (Fonte: MB, 2008).
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Fonte: CaMMl MB, 2007.

Vo
cê 

sabia?

Para os treinamentos de combate a 
incêndio, o Centro de adestramento 

Marquês de leão (CaMMl, localizado no 
rio de Janeiro, utiliza um moderno pátio de combate a 
incêndio com simuladores movidos a gás liquefeito de 
petróleo (GlP).

Vo
cê 

sabia?

Queima de óleo Queima de Gás

uso de gás liquefeito de petróleo nos treinamentos 
de CBinC (Combate a incêndio)

até 2002, os treinamentos eram realizados com queima a óleo. esse 
procedimento gerava fumaça negra (vide figura), que pode causar danos 
à saúde da comunidade do entorno (problemas respiratórios), e ainda 
manchava as roupas nos varais das residências.
em 2011, foi construído um novo pátio de treinamento, no qual se usa o 
gás liquefeito de petróleo (GlP), que não emite fumaça negra e obedece 
a padrões ambientais rigorosos.

resíduos de serviços de saúde não devem ser entregues para reciclagem eM hiPótese alGuMa.
a reciclagem do lixo é um assunto que envolve não apenas as oM de terra, mas os navios também.

os navios estão organizando um sistema de separação de resíduos recicláveis, de modo a entregá-los 
devidamente separados nas Bases, estações navais, arsenal da Marinha ou instalações portuárias, 
desde que esses procedimentos não restrinjam a operacionalidade do navio, colaborando, assim, 
com o encaminhamento desses resíduos a cooperativas de catadores.
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reúso da água de chuva

reúso da água servida (lagoa de estabilização)

várias oM da MB fazem reúso da água da chuva. Mas, certamente, entre os vários exemplos a serem relacionados, o que  será 
mais difícil de ser conhecido pela maioria da tripulação é o método usado pela ilha rasa, devido a sua localização. 

a ilha rasa localiza-se a cerca de 10 km do litoral do estado do rio de Janeiro e é administrada pelo Centro de sinalização 
náutica e reparos almirante Moraes rego (CsnraMr), que cuida do Farol da ilha rasa, construído pela Marinha em 1829.
o processo consiste na coleta das águas pluviais dos telhados; tubos encaminham essa água por gravidade às canaletas no 
piso que, por sua vez, se conectam a um reservatório de armazenamento de água.

a Base naval da aratu, na Bahia, mantém uma lagoa de estabilização dentro da oM.
Pode-se dizer, resumidamente, que as lagoas de estabilização são grandes tan-

ques de pequena profundidade, cavados na terra, onde o esgoto sanitário flui 
continuamente e é tratado por processos naturais.

os seres vivos que habitam essas lagoas e tratam o esgoto constituem 
uma variedade de plantas e animais microscópicos que coexistem no meio 
e se alimentam desse esgoto.
apesar da desvantagem de necessitar  de uma grande área e o processo 
de tratamento ser demorado, as lagoas de estabilização possuem gran-
des vantagens: 

- o baixo custo, pois é o método mais barato para tratamento de esgoto; e
- Possibilita uma paisagem  atraente, como se pode verificar na figura.

(Fonte: Bna-MB, 2008)

Farol da ilha rasa - rJ Coleta da água da chuva dos 
telhados por meio de tuBos.

Água encaminhada para o reser-
vatório por meio de Canaletas. 

armazenamento dessa água em 
reservatórios.
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resíduos de serviços de saúde (rss)

as oM que são hospitais ou ambulatórios e as que produzem resíduos de serviços de 
saúde recebem auditorias ambientais, ou visitec, pela dPC, ou auditorias pela inspeção 
administrativa Militar (iaM), de forma a manterem seus resíduos de serviços de saúde 
adequadamente dispostos e armazenados para serem coletados por empresas licencia-
das por órgão ambiental competente. os procedimentos para armazenamento de rss 
atendem às resoluções da anvisa (anvisa rdC 306).

a figura mostra a área de armazenamento de rss do hospital naval de Brasília.

os resíduos são compartimentados de acordo com a classe (tipo de resíduo gerado), 
com portas devidamente confeccionadas de forma a serem estanques à entrada de 
animais e insetos, e com grades que permitem ventilação e acesso somente de pessoas 
autorizadas. os revestimentos internos também são lisos e impermeabilizados para 
garantir que paredes e pisos não se impregnem nem haja infiltração de substâncias 
contaminadas no solo.

Efluentes de serviços de saúde

o hospital naval de natal mantém a primeira estação de tratamento de efluentes (ete) de serviços de saúde da MB. 

o objetivo da implantação é proteger a comunidade, evitando o lançamento de efluentes contaminados no meio ambiente, 
contribuindo, assim, com o princípio básico da medicina preventiva.

a existência de uma ete no hospital naval de natal, específica para tratar somente efluentes de serviços de saúde, é a primeira 
na MB e está sendo exemplo para outros hospitas navais.

Plano de emergência individual

o Plano de emergência individual (Pei) das oM de terra começou a ser introduzido em 2003, com a aprovação da nortaM-03, 
voltada para os derramamentos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras.

todas as oM que recebem auditoria ambiental pela dPC possuem o Pei como documento ostensivo, o qual tem a finalidade 
de preparar a oM para prevenção e rápida resposta no caso de incidente com derramamento de óleo. a eficiência do Pei está 
diretamente relacionada com o treinamento do pessoal e a quantidade de material para conter o vazamento de óleo - é a cha-
mada “capacidade mínima de resposta”.

Para a capacidade de resposta, são necessárias: barreiras flutuantes (para todas as oM), mantas absorventes, recolhedores, 
dispersão mecânica, armazenamento temporário de óleo/águas oleosas e resíduos decorrentes da limpeza.

Compartimentos de ar-
mazenagem dos rss até 
a destinação adequada. 
(Fonte: hnBra MB, 2008)
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hortas e hortos

o desenvolvimento de hortos com mudas de plantas visando re-
florestamento das áreas desmatadas é uma iniciativa ambiental de 
grande relevância para a conservação e recuperação das áreas 
verdes da Marinha.
além de utilizar essas mudas nas próprias instalações, as oM doam 
mudas de árvores para as regiões vizinhas com intuito de reflores-
tamento do entorno e de outras áreas, mesmo não sendo circun-
vizinhas às oM da MB.

exemplos dessas iniciativas estão presentes na Base aérea naval de são Pedro da aldeia (BaensPa), na Base de Fuzileiros 
navais da ilha do Governador (BFniG) e no Centro de adestramento da ilha da Marambaia (CadiM).

triturador de folhas e galhos secos

o Centro de instrução almirante Wandenkolk (CiaW) mantém um triturador de galhos e folhas secas. esse material, após tritura-
do, é utilizado como adubo. é uma ótima opção para reaproveitar galhos e folhas que caem das árvores e são periodicamente 
recolhidos em grande quantidade na oM.

Proteção das áreas verdes

a dPC tem desenvolvido, desde 2007, um levantamento das áreas verdes que são de propriedade da administração naval em 
todo o território nacional. 
entende-se como área verde o local com predomínio de vegetação arbórea, com piso que deve ser permeável, possibilitando 
o crescimento e o desenvolvimento de plantações em uma área mínima de 1 hectare (10.000 m2). Para esse levantamento, foi 
elaborado e distribuído um questionário para todas as oM do Brasil, identificando-se 55 áreas verdes em todo território nacional.

Com base nas informações obtidas pelo questionário, foi desenvolvida uma dissertação de mestrado, que concentrou o estudo 
de caso na área do estado do rio de Janeiro. o mestrado teve a orientação técnica da Gerência de Meio ambiente da dPC.

Fonte: BaensPa, MB, 2008.

Colégio naval (angra dos reis) - rJ

ilha da Marambaia - rJ Centro de adestramento na 
ilha da Marambaia - rJ

estação de rádio da MB - rJ
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de acordo com esse estudo, o total das áreas verdes da MB no estado do rio de Janeiro soma 7.145,46 hectares. das 14 
áreas, em sete a área verde ocupa mais de 95% da área total, outras cinco ocupam cerca de 75% e apenas duas das áreas 
ocupam cerca de 40% da área total. 
verifica-se que as atividades realizadas nessas áreas, mesmo com as alterações e modernizações das oM ali instaladas, não 
resultaram em perda da área verde ou degradação do meio ambiente. em alguns casos, a postura da MB serviu para adensar 
a vegetação existente.
a maior parte das áreas mantém-se com vegetação preservada, independentemente de estarem localizadas dentro ou longe 
da região metropolitana do rio de Janeiro. 

“a conservação da vegetação nessas áreas ocorreu devido ao acesso restrito e controlado ao público em geral e à proteção militar, 
como consequência de sua presença nesses locais. a princípio, o objetivo dos militares com relação a essas áreas não foi a preser-
vação, mas essa acabou sendo uma consequência natural de sua presença. Com acesso restrito de visitantes, ausência de ativida-
des econômicas e a proteção das Forças armadas, a natureza ali teve todas as condições de prosperar.” (FanZeres, 2006, p.1)

separação de resíduos para destinação 
a cooperativas de catadores

uma iniciativa de relevância social que a MB instituiu em 2007 foi o projeto de Coleta seletiva nas organizações Militares (oM) 
da MB tendo como objetivo proposto a redução do impacto ambiental gerado pela produção de resíduos sólidos e a reciclagem 
desse material, respaldado no decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, do Presidente da república.

através do projeto, buscou-se o reúso, a economia e  a disposição final adequada de papel, plástico, vidros e metais que 
podem ser reciclados. Foi definido que esse material deve ser encaminhado a cooperativas de catadores devidamente au-
torizados a realizar essa atividade. os procedimentos estão contidos na nortaM-06.
essa nortaM tem um aspecto social muito significativo, pois for talece a necessidade das cooperativas de catadores se 
organizarem, ao mesmo tempo que oferece uma maior perspectiva de trabalho.
de acordo com os relatórios enviados para a dPC, no primeiro semestre de 2011, as oM da MB destinaram cerca de 
71.168,10 Kg de materiais para as associações e cooperativas de catadores de lixo a fim de que fossem reciclados, con-
forme a tabela e o gráfico a seguir.

ilha de trindade Farol Porto das Pedras - alagoas

Farol araçagi - MaranhãoColégio naval (angra dos reis) - rJ
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rancho sem frituras
algumas oM têm reduzido bastante o uso de fritura. 
essa medida traz vários benefícios:
- não há mais necessidade de se preocupar com os resíduos do óleo de cozinha e a sua destinação;
- não ocorre sobrecarrega das caixas de gordura, minimizando a necessidade de manutenção e tornando desnecessária a con-

tratação de empresa para essa finalidade, o que promove a redução de gastos; e
- a diminuição do consumo de frituras e gorduras torna a nutrição da tripulação 
mais saudável.

o rancho com pouca fritura é uma medida benéfica para a saúde da tripulação e 
para o meio ambiente, e ainda resulta em economia para as oM.

62,40% - Papel / Papelão

12,21% - Metal

13,12% - vidro

12,27% - Plástico

Quantidade destinada às 
associações e cooperativas

Papel / Papelão 44.405,10

Metal 8.735,00

Plástico 9.333,50

vidro 8.694,50

total 71.168,10

Fonte: Gerência de Meio ambiente - dPC, MB / 1º semestre de 2011

de que forma os militares da Marinha do Brasil 
poderão aplicar a educação ambiental?

a ação dos militares da Marinha do Brasil deve ser, antes de tudo, 
preventiva, ou seja, ele deve agir como um multiplicador de atitudes que 

apontem para o uso sustentável dos recursos e que evitem atividades 
que possam causar danos ao meio ambiente e ao bem estar das 
pessoas.
os militares da Marinha do Brasil devem aplicar o que foi aprendido 
não somente nas suas oM (em seu ambiente de trabalho), mas 
também em casa, com os amigos e em seu ambiente social de uma 
forma geral, contribuindo para conservar o nosso país e o nosso 
planeta de forma sustentável.
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CARTILHA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARA MILITARES DA 
MARINHA DO BRASIL 

O conhecimento é a principal arma 
capaz de combater os problemas am-
bientais que cercam a nossa realida-
de. Através do desenvolvimento da 
capacidade crítica, é possível identi-
ficar e contribuir com ações que pos-
sam reduzir ou até mesmo anular os 
impactos no meio ambiente. 

Como medida de prevenção e con-
trole, é importante conscientizar e 
modificar o atual comportamento 
da sociedade. Espera-se, através da 
educação ambiental, que os leitores 
desta publicação possam fazer con-
sultas permanentes e atemporais, 
desenvolvendo, assim, condições de 
desempenhar suas funções seguindo 
critérios de qualidade ambiental ine-
rentes ao trabalho que realizam. 

A Diretoria de Portos e Costas 
(DPC), através da Portaria 218/MB de 
28 de agosto de 2002, foi designada 
como encarregada da Gestão Ambien-
tal da Marinha do Brasil, e, em con-
sequência, criou a Gerência de Meio 
Ambiente. Esta diretoria é responsá-
vel pela fiscalização da poluição hídri-
ca causada por navios, plataformas e 
suas instalações de apoio e, por isso, 
encontra-se atenta à necessidade de 
implementação de medidas atenua-
doras e educativas, imprescindíveis à 
mudança desse quadro.

Nesse contexto, a DPC elaborou esta 
obra como instrumento didático es-
pecialmente dirigido aos militares da 
Marinha do Brasil com o objetivo de 
colaborar em sua formação.

Os capítulos 1, 2, 3 e 4 discorrem, 
respectivamente, sobre Educação 
Ambiental, Principais problemas am-
bientais, Medidas e soluções para a 
conservação da Natureza, e a Marinha 
do Brasil e o Meio Ambiente. A meto-
dologia adotada enfatiza a leitura e o 
aprendizado autônomo, podendo ser 
conduzido de acordo com a disponibi-
lidade e o ritmo de cada leitor. DPC ANO 2012
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