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EDITORIAL
O ano começou agitado. Foi possível sentir a crise de falta de água, as inundações, a violência, os 

engarrafamentos e a insatisfação cada vez maior com a qualidade de vida nos centros urbanos. Aliado a 
esse sentimento, uma crise política e financeira vem tomando conta do país, desembocando em manifes-
tações, rejeição da classe política, surgimento de medidas popularescas para tentar amenizar o desgaste 
dos políticos que vem se acumulando há anos. 

Em um esforço para entender tudo isso, nosso Conselho Editorial chamou para um debate alguns 
especialistas sobre os temas que mais estão afetando os cidadãos: falta de água e de energia, péssima 
mobilidade urbana, inicialmente. Na mesa redonda, no final de fevereiro, muitas soluções foram apresen-
tadas e também reafirmadas algumas questões que não são novas para os verdes brasileiros: mudanças 
climáticas e mitigação dos seus efeitos. 

Ainda neste evento, uma questão ficou mais evidente do que nunca: questionar a qualidade de 
vida nas cidades é debater o pacto federativo, conversar com os prefeitos, buscar soluções criativas com 
poucos recursos para melhorar a vida das pessoas. Desta forma, o segundo tema desta edição acabou sendo 
direcionado para o Encontro Nacional de Cidades Verdes, organizado pela Fundação Verde Herbert Daniel, 
que aconteceu em Mairiporã (SP) no começo de abril e que foi, além de uma oportunidade para fazer um 
balanço das administrações, um ambiente propício para troca de ideias e reafirmação do compromisso do 
Partido Verde com o Municipalismo e com o Parlamentarismo em busca de uma solução para melhorar 
a vida das pessoas. 

Como já é tradição pensar verde antes de todo mundo, resolvemos abordar também, nesta revista, 
a delicada situação da poluição dos oceanos. Sabemos que todo desgaste ambiental repercute de forma 
cruel na vida das pessoas. Inciamos o debate e vamos seguir atentos, acompanhando os mares brasileiros 
e oferecendo informações que ajudem na busca de soluções para este problema. 

Além disso, trazemos os principais eixos de atuação da bancada verde no Congresso Nacional para 
esta nova legislatura. As principais bandeiras serão levadas adiante e novos desafios estão por vir, princi-
palmente neste cenário mais conservador surgindo nas últimas edições.

Para finalizar, nesta edição, a Revista Pensar Verde passa a acolher algumas personalidades histó-
ricas do Partido Verde. Começamos com Carlos Camacho, um dos mais antigos militantes do PV, primeiro 
filiado da legenda no estado de São Paulo e um dos mais atuantes no partido até hoje, em São Paulo e 
na direção nacional.  

Boa leitura!

Conselho Editorial 
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Levantamento do 
Conselho Nacional 
de Justiça aponta 

que 47% dos 
internos em centros 
de reabilitação têm 
entre 16 a 17 anos 
e 42% entre 14 e 15 
anos. os crimes que 
eles cometem são 
praticamente do 

mesmo tipo. 

baixar a idade 
penal para 16 anos 

não resolverá o 
problema.

Fonte:Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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A Crise das Cidades

No dia 25 de fevereiro, a Fundação 
Verde Herbert Daniel e o Partido Verde 
organizaram em Brasília a mesa redonda 
“A Crise das Cidades” com o objetivo de 
discutir soluções para a qualidade de vida 
nos centros urbanos em tempos de falta 
de água, de energia, péssima mobilidade 
urbana e explosão da violência. O evento, 
que foi transmitido ao vivo nos sites www.
fundacaoverde.org.br e www.pv.org.br, 
teve quase duzentas pessoas participando 
de forma remota, além dos mais de cin-
quenta presentes.

A atual crise de água, pela qual pas-
sam principalmente os estados do Sudeste 
e do Nordeste, foi bastante comentada. 
Durante as falas, foram apresentados pro-
blemas e soluções.

A professora doutora em tecnologia 
ambiental da UFPE, Simone Souza, suge-
riu o reuso da água. Segundo ela, o reu-
so já está em prática. “isso já está sendo 
praticado e tecnologia para isso já existe. 
Essas soluções não são soluções teóricas, 

não são soluções de livros técnicos, nem de 
teses de doutorados. Isso são coisas que já 
estão na prática”.

Entre os principais problemas, Simo-
ne listou o crescimento das cidades, com o 
precário processo de urbanização e adensa-
mento populacional como responsável pela 
criação dos principais conflitos na cidades, 
desde uso da água, até mobilidade, violên-
cia urbana e falta de energia. Tudo gerado 
pela quantidade de pessoas que vivem em 
centros urbanos. 

O conflito do uso da água no Brasil co-
meça quando a destinação de um manancial 
começa a ser definida, servirá para abaste-
cer as cidades, para gerar energia elétrica, 
para navegar ou para abastecer indústrias? 

Simone mostrou que, por mais que 
o país seja um dos mais ricos em recursos 
hídricos no mundo, eles estão concentrados 
na região amazônica, que acolhe apenas 5% 
da população brasileira. 



Com isso, ela mostrou que as demais regiões 
do Brasil tem acesso a pouca água. Além do 
problema de acesso à água, o Brasil enfrenta 
dificuldades com relação ao desperdício e à dis-
tribuição de água por habitante. 

A pesquisadora citou, também, como 
grande desafio dos governantes brasileiros me-
lhorar a precária infraestrutura de drenagem 
pluvial, que não resiste a grandes volumes de 
chuva, que têm provocado inundações cada vez 
mais devastadoras em todas as regiões do país.

Ainda com relação à infraestrutura, Simone 
ressaltou a falta de rede de esgoto, tanto indus-
trial quanto doméstico - mais de 60% das residên-
cias brasileiras não têm esgotamento sanitário. 

No tocante à responsabilidade dos cidadãos, 
ela apontou o grande volume de lixo produzido e 
sua destinação inadequada.

A professora apontou como soluções para 
esses problemas o reuso da água, que consiste 
no uso racional e eficiente da água da chuva ou 
de nova destinação para a água do banho ou da 
máquina de lavar roupas, por exemplo. 

Construção de biovaletas, canteiros plu-
viais, telhados verdes, implantação de rede de 
esgoto, mecanismos de contenção pluvial são 
tecnologias que já existem. Simone citou a ex-
periência da estação de tratamento de esgoto 
de Munique, na Alemanha, instalada desde 
1950, como um exemplo de reuso da água - 
ela capta mais de 10m3 de esgoto por segun-
do, joga no rio, capta novamente e é reutiliza-
da nas indústrias.  

"países desenvolvidos 
já utilizam as 

tecnologias de reuso 
há anos. países com 
pouca água também. 
Nós (no brasil) é que 
sempre acordamos 

um pouco mais 
tarde. Acordamos 

para o problema da 
água quando não 
conseguimos mais 
passar 15 minutos 
tomando banho"    

Simone Souza
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Na África, mais precisamente na Na-
míbia, as soluções de esgoto sanitário já 
utilizam as tecnologias de reuso "eu me 
lembro bem, desde 1983 já tinha tecno-
logia para reuso da água do esgotamento 
sanitário. Eu aprendi e nunca tive oportu-
nidade de ver na prática", lamentou ela.

"tem o 
problema e 
a solução, 
mas evitar 
o problema 
é evitar que 
tenha que se 

implantar uma 
tecnologia" 

"os prefeitos têm 
que mudar a ideia 
de que cidade que 
tem muita gente é 
ótimo. uma cidade 

boa não é uma 
cidade grande, 

principalmente por 
causa da limitação 

da natureza" 
Simone Souza
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Algumas soluções para o problema de abas-
tecimento de água são aumentar o número de 
parques e áreas verdes, utilizar energias limpas, 
implantar coleta seletiva de resíduos sólidos e in-
centivar ações simples e individuais como não dei-
xar torneiras abertas enquanto escova os dentes ou 
tomar banhos rápidos. 

O deputado federal Sarney Filho disse que 
toda solução deve ser pensada em conjunto. Afir-
mou, ainda, que o mau uso dos biomas é o principal 
fator para o problema da água. “Essa crise não se 
soluciona por si só, porque, além do problema des-
ses biomas, principalmente da mata atlântica, nós 
temos problema do aquecimento global e uma série 
de efeitos”.

Na opinião de Sarney Filho, os problemas 
tendem a se agravar. A interdependência das ci-
dades, os biomas, por exemplo, mata atlântica, 
que prestam os serviços ambientais estão compro-
metidos para servir as cidades, como os rios que 
fornecem as águas para essas cidades e que estão 
desprotegidos. Ele relembrou que o Congresso 
Nacional marchou contra esse quadro ao aprovar 
um código florestal que deixou enfraquecida a 
proteção das matas ciliares. "As nascentes menos 
protegidas são as nascentes e rios que cedem os 
sistemas que abastecem os grandes centros". 

o sistema de abastecimento de água em munique é 
proveniente dos Alpes, sem nenhum tipo de tratamento. 

A área protegida é de mais de 250 hectares. os 
agricultores não têm a permissão de utilizar agrotóxicos, 
nem fertilizantes e nem criar animais. para tanto, eles 
recebem uma ajuda de 280 euros por hectare por ano 
para que não seja preciso investir altos recursos para 
reduzir a poluição das águas utilizadas nas lavouras. 

A experiência Alemã
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A crise de falta de água não se soluciona por si só, além 
dos problemas dos biomas, é preciso pensar no conjunto, no 
aquecimento global. "É que nem um acidente aéreo, um avião 
não cai por um defeito e sim por um conjunto de defeitos", 
exemplificou. As mudanças climáticas não podem ser ignora-
das, secas e estiagens mais intensas e o microclima das cida-
des que atraem chuvas, mas são impermeabilizadas e causam 
enchentes. 

Segundo ele, os governos foram omissos. Sarney Filho 
lembrou que Paulo Nogueira Neto, ambientalista e político, há 
30 anos, já alertava sobre a crise da água e, por isso, as ações 
práticas e técnicas de reuso, reciclagem, energia, revitalização 
das bacias,  programas de médio e longo prazo, já deveriam 
ter sido implementadas.

Para ele, os  governos estaduais e municipais poderiam 
estar utilizando tecnologias de proteção da água. O legisladores 
poderiam fazer propostas proativas, tratamento e reuso da água. 
E, por fim, a necessidade de centrar a política de governo de re-
cuperação dos recursos hídricos nas cidades. "O pacto federativo 
também precisa ser revisto. As prefeituras controlam as cidades 
e as prefeituras estão sem recursos, os fundos de participação 
dos estados e municípios estão caindo. As cidades estão falidas,  
porque a União não abarca os recursos", explicou.

"Ações de retorno mais rápido e possíveis de fazer 
já existem e já foram apresentadas. devemos, como  
partido político, agir e fazer um projeto de lei em 

torno disso para reforçar a tendência" 
Sarney Filho
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Quanto à mobilidade urbana, Sarney Filho lem-
brou o equívo do executivo, ao incentivar o uso de trans-
portes individuais e de combustíveis fósseis. "Benefi-
ciou-se o transporte individual. As cidades agora estão 
sem mobilidade, precisa ser revisto. É um problema que 
não se resolve com grande obras".

Presidente do PV em Pernambuco, Carlos Augus-
to, que também é Diretor da Fundação Getúlio Vargas, 
em sua palestra, reforçou que esses temas vêm de lon-
ga data. Ele apresentou dados que recentemente foram 
extraídos dos divulgados pelo IBGE. Houve 20% de de-
créscimo em 99% das cidades com menos de 50 mil ha-
bitantes. Já em 78% das cidades que cresceram, foi mais 
50% em 13 anos, sem as devidas contrapartidas que o 
município tem que dar. 

"Leis já existem 
que obrigam as 

novas residências 
e indústrias a 

fazer a separação 
das águas. Falta a 
regulamentação. 
É impressionante, 
já existe a lei que 
obriga e ninguém 
sabe ou ningém 
segue e ninguém 

fiscaliza"  
Simone Souza
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Segundo Carlos Augusto, há 10 anos, era um car-
ro para cada 10 habitantes. Atualmente, no Brasil, esta 
proporção é de um carro para cada quatro habitantes. 
A estimativa é que em 2050 o país tenha 130 milhões 
de veículos. ou seja, um carro para cada 2 pessoas.  
Mesmo que, a partir de 2040, caia o consumo do com-
bustível fóssil. Ele deu uma informação curiosa: perde-
-se 103 dias de vida procurando vaga. Já o percurso 'casa 
- trabalho' aumentou 20%, sem a qualidade necessária. 

Ele considerou que há investimento em transporte 
público e citou a construção de ciclovias e das faixas ex-
clusivas como uma solução para a gestão dos centros ur-
banos. Ao comparar com a China, onde a disponibilida-
de de água caiu de 1.000m³ para 230m³ em pouco mais 
de 50 anos, em São Paulo a disponibilidade já está em 
200m³. Carlos Augusto apontou que, em Pequim, desde 
1987 as construções têm obrigatoriedade legal de imple-
mentação de Sistemas Locais de Tratamento de Águas, 
inclusive com a fundação de uma autoridade local de 
àgua. Mesmo que algumas cidades como Florianópolis 
e Rio de Janeiro já tenham leis semelhantes, Carlos Au-
gusto ressaltou que a "legislação é fundamental, aliada 
à cobrança dos setores para fazer cumprir, como Minis-
tério Público, Tribunal de Contas e, principalmente, a 
sociedade". 

Outro ponto levantado por ele foi a importân-
cia de se trabalhar com causas. Por exemplo, Por-
tugal lançou a Estratégia Nacional de Energia, cien-
te da dependência externa do país em relação aos 
combustíveis fósseis, além da redução de emissão de 

"investir na capacidade de 
gestão do crescimento  

é fundamental.  
A organização das cidades 

é fundamental para 
dar qualidade de vida à 

população"  
Carlos Augusto. 

CO², o país, pequeno, fez  com que a popu-
lação se envolvesse na causa e atualmente 
é líder mundial em matrizes renováveis. "É 
uma pena que o Brasil ainda tenha a matriz 
energética dependente do petróleo, precisa-
mos abrir os olhos e propor uma discussão 
mais aprofundada de uso dos nossos recur-
sos naturais". 

Carlos Augusto finalizou com a certeza 
de que o Brasil tem desafios urbanos inte-
ressantes na saúde, educação fundamental, 
segurança pública, etc. e com a urgência de 
que a administração pública precisa se pro-
fissionalizar. 

"Quanto mais a 
cidade cresce e se 
desenvolve, novos 

desafios se apresentam, 
sempre complexos e 

essenciais para garantir 
o desenvolvimento 

sustentável e a 
qualidade de vida da 

população". 
Carlos Augusto
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"Estamos sendo torpedeados, há 
anos, por um modelo de desenvolvimento 
movido pelo ideário perverso que não leva 
em conta o povo que, além de não consi-
derar e respeitar a parte menos favoreci-
da da população, não leva em conta o que 
seja ligado à natureza. 

Criar mais leis pode não resultar em 
mudanças mais significativas. Precisamos 
pressionar e tentar demover a mentali-
dade desse atraso brasileiro, com raiz no  
colonialismo.

Quando era menino, lembro que, nos 
anos 60, Herman Cann disse que, no dia 
que desmontássemos as florestas do Sul da 
Bahia e as do Espírito Santo, nossa Mata 
Atlântica, teríamos seca no Rio Grande do 
Sul. Isso foi levado como piada. A Mata 
Atlântica está ameaçada. E hoje o Sul vive 

a mesma situação do Nordeste. O valor 
das árvores precisa ser compreendido e 
também a importância dos serviços que a 
natureza presta aos homens.

Já pensamos qual seria o tamanho 
ideal das cidades: com 400 mil habitantes, 
é possível ter qualidade de vida. 

em São paulo tem 
mais de mil cursos 
d'água entubados, 

impermeabilizados. 
Nem o rio ipiranga 

sobreviveu.
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Crise Política: o PV, que tem independência 
e que não tem coleira, precisa começar a discu-
tir seriamente essa questão, o novo pacto social, 
e buscar o parlamentarismo. Nos anos 20, os EUA 
viveram uma crise semelhante a que estamos vi-
vendo: corrupção na política, polícia, justiça e so-
ciedade. Somente quando a sociedade americana 
refez o seu pacto social que Al Capone caiu por so-
negação. Precisamos refazer o pacto social.

 

Segurança: 
devemos fazer 

política. o 
pacto social 

está rompido. 
infelizmente, as 

questões do brasil 
ultrapassaram 

a esfera política 
e foram para 

área da moral. A 
segurança não é 

questão de polícia 
e nem de força, 
é uma a questão 

transversal. 

Vamos aproveitar o momento para 
fazer a crítica. Não dá para fazer políti-
cas públicas atrasadas no Brasil. A polí-
tica do Estado brasileiro está atrasada, 
numa escalada dos horrores. O PV tem 
compromisso histórico com o Brasil e 
com o planeta. Não podemos ficar fa-
zendo remendos, precisamos apontar 
para uma transformação profunda".
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Gestão: é preciso entender as competências dos governos. O PV defende o muncipa-
lismo porque sabe que onde tem mais crise, tem menos recurso, que é o caso do municí-
pio. Falta equilíbrio nas redes urbanas e há uma discrepância no que se considera como 
tamanho ideal da cidade, sabemos que o ideal é de 400 mil habitantes, no máximo 600 
mil, mas esse não o é caso do Brasil. Fortaleza tem 3 milhões de habitantes e a segunda 
maior cidade do estado tem 300 mil habitantes. 

Competência da gestão: administrar uma cidade sem foco na conscientização é ba-
sicamente botar asfalto. As cidades estão perdendo parques. Eu defendo meu bairro, sem 
pensar no impacto na cidade inteira. Colocar o asfalto visando voto sem pensar no impac-
to da impermeabilização. 

todos os cidadãos sentem os problemas de 
morar em uma cidade, mas não percebem 

que as causas estão fora das cidades.
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O impacto da poluição
das águas

Em mais um debate sobre os efeitos da poluição no meio ambiente, 
em especial nas águas, a décima terceira edição da Pensar Verde levanta o 
debate a respeito da origem desses resíduos produzidos diariamente nas 
cidades, em sua grande maioria sendo mal descartados e, chegando, assim, 
aos oceanos. À falta de consciência de vários setores da sociedade, soma-se 
a demora na implementação de políticas que gerenciem o descarte correto 
desses resíduos, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Com 
a ausência dessas políticas públicas, os oceanos sofrem os efeitos nocivos de 
variados tipos de poluentes - de resíduos sólidos a produtos químicos. Esse 
problema socioambiental tem início na forma de consumo e descarte do 
lixo diário e suas consequências vão desde grandes epidemias a contamina-
ções em massa, podendo acarretar amplos impactos sociais como o compro-
metimento do modo de vida de populações ribeirinhas e comunidades de 
pescadores, que dependem dos corpos d’água para extrativismos diversos. 

Em seu artigo, o biólogo e pesquisador Alexander Turra, faz um alerta 
sobre a responsabilidade da população na geração e descarte desses resídu-
os antes mesmo de chegarem aos rios e mares. Segundo Turra, a má gestão 
dos resíduos começa, inclusive, com a falta de aplicação da PNRS, pensada 
para organizar a forma como o país trata o lixo incentivando a reciclagem e 
a sustentabilidade. No entanto, o que se vê na prática é que a maioria dos 
municípios ainda não consegue coletar e dispor seus resíduos de forma ade-
quada. Para Alexander Turra, a aplicação da PNRS, em vigor desde 2010,  é o 
básico para o início de uma boa gestão dos resíduos. Outro alerta que Turra 
faz diz respeito à ocupação de áreas irregulares, nas quais não há serviço 
de coleta de resíduos. Grande parte desses resíduos se acumula em áreas 
impróprias, podendo causar enchentes por obstrução de bueiros e bocas de 
lobo e a proliferação de doenças, como a dengue e a chikungunya. 
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O ambientalista e vice-prefeito 
de Niterói (PV/RJ), Axel Grael, dá um 
apanhado geral em seu artigo sobre 
o hábito histórico de mau uso e fal-
ta de conservação da água. Ele ainda 
faz um alerta de que a preocupação 
com esse bem social vem desde a dé-
cada de 1930, quando foi instituído o 
primeiro Código Florestal (Decreto-Lei 
23.793/1934), num contexto onde já se 
previa a necessidade do uso energético 
da água para suprir as necessidades de 
desenvolvimento. Segundo Axel, apesar 
da crise da água vivenciada, principal-
mente, no Sudeste do país, o brasilei-
ro não está mais consciente quanto ao 
bom uso da água. Setores atrasados do 
ruralismo nacional ainda reagem con-
tra o reconhecimento legal da impor-
tância das florestas para a proteção dos 
rios e nascentes. 

O lixo e a falta de saneamento 
também são uma preocupação do am-
bientalista. Para ele, a falta de sanea-
mento básico é um dos maiores dramas 
nacionais. Apenas 39% do esgoto é tra-
tado no Brasil e a consequência disso é 
um desastre ambiental para os rios bra-
sileiros e para a saúde da população. 
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O lixo e seus impactos
> Andréa de Lima oliveira
> Alexander turra
> rita monteiro Camargo

Energia: vai ter crise?
> Axel Grael
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Poluição das águas - O lixo e seus impactos
> Andréa de Lima oliveira, Alexander turra, rita monteiro Camargo

O lixo que entra no mar é bem conhecido pelas 
imagens de animais emaranhados ou que ingeriram 
ou se sufocaram com estes itens. Apesar do sensacio-
nalismo que o tema gera, o estudo de lixo marinho é 
fundado em bases científicas e tem mobilizado cada 
vez mais pesquisadores e tomadores de decisão pelo 
mundo, engajados na luta pela diminuição deste 
problema social e ambiental. 

A começar pelas cidades, apesar da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos estar em vigor desde 
2010, a maioria dos municípios ainda não consegue 
coletar e dispor seus resíduos de forma adequada, o 
que seria o básico. Além disso, a ocupação de áreas 
irregulares, nas quais não há serviço de coleta de re-
síduos, agrava esse problema e reflete a falta de ca-
pacidade dos municípios em planejar e controlar ao 
uso do território. Dessa forma, grande parte desses 
resíduos se acumula em áreas impróprias, podendo 
causar enchentes por obstrução de bueiros e bocas 
de lobo e a proliferação de doenças, como a dengue 
e a chikungunya. Quando atingem rios e córregos, 
podem também acelerar um processo de assorea-
mento. Recentemente, uma ação realizada na cidade 
de Salto (interior paulista), retirou mais de 13 tonela-
das de lixo do leito do rio Tietê, que estava com o ní-
vel baixo devido à estiagem. Os materiais recicláveis 
(garrafas PET, embalagens em geral, entre outros) 
retirados, no entanto, não puderem ser reutilizados, 
uma vez que estavam contaminados por outros com-
postos presentes na água do rio. 

Antes de chegar aos 
oceanos, no entanto, 

estes resíduos 
enfrentam um longo 
caminho, que passa 
pela má gestão dos 

resíduos nas cidades, 
pela falta de consciência 

da população, que 
descarta seu lixo em vias 
públicas, e pela elevada 

geração de resíduos 
devido à sociedade 
de consumo em que 

vivemos.
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Embora o rio Tietê não deságue diretamente 
no mar, a maioria dos cursos d’agua correm neste 
sentido, transportando grande parte destes resíduos 
para áreas costeiras. Assim, toda esta carga de po-
luentes pode ser vista em águas costeiras, se acumu-
lando em praias e manguezais. Este fato chama a 
atenção por diversos aspectos, pela poluição estética 
na paisagem, por prejudicar a navegação devido a 
potenciais danos às embarcações, além de adsorve-
rem poluentes e transportá-los para outros ambien-
tes. Parte destes materiais é composta por plásticos, 
que possuem uso largamente difundido, alta flutu-
abilidade e durabilidade, características que fazem 
com que sejam amplamente dispersos. A incidência 
de raios UV e abrasão mecânica podem fracioná-los 
em pequenas partes, muitas vezes pouco visíveis, de-
nominadas microplásticos, que podem ser ingeridas 

Figura 1: Operário  retirando lixo no leito do rio Tietê no município de Salto (ago/2014).

por alguns animais como peixes, aves, tartarugas, 
golfinhos, entre outros de menor tamanho. 

O principal desafio para a solução deste pro-
blema é o fato de suas fontes serem difusas, de difícil 
identificação e normalmente ultrapassarem frontei-
ras territoriais e políticas, que vão além de sua ori-
gem. Assim, o enfrentamento desta questão passa 
por uma ação conjunta entre vários setores da socie-
dade, para o controle da entrada, conscientização e 
retirada deste material do meio ambiente. Isso que 
exige comprometimento dos políticos e tomadores 
de decisão para implementação das ações necessá-
rias. No entanto, cabe a toda a sociedade repensar os 
modelos de produção e consumo que não levem em 
conta a enorme quantidade de resíduos gerados, pré 
e pós-consumo.

Andréa de Lima Oliveira
Oceanógrafa, com mestrado 
em Oceanografia Biológica, 
trabalha no Projeto “Lixo 
nos Mares” do Laboratório 
de Manejo (IOUSP).

Alexander Turra
Biólogo, Professor do Insti-
t u t o  O c e a n o g r á f i c o  d a 
Universidade de São Paulo, 
atua principalmente nas 
áreas: manejo e conservação 
marinha e impacto ambien-
tal marinho.

Rita Monteiro Camargo
Bióloga, com mestrado em 
Oceanog ra f ia  B io lóg ica , 
trabalha no Projeto “Lixo 
nos Mares” do Laboratório 
de Manejo (IOUSP).
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Recursos hídricos no Brasil: buscando uma luz no fim do tubo
> Axel Schmidt Grael

mas, será que a “ficha caiu”? Será que os brasileiros 
pensaram nos motivos que nos levaram à crise? Foi má-
gestão, imprevidência ou apenas culpa do céu que não 
mandou chuva? No momento atual, é de fundamental 

importância a reflexão sobre o problema e suas origens, para 
que, só assim, possamos corrigir os rumos do futuro. 

O problema da água no Brasil ganhou uma vi-
sibilidade maior para o grande público devido à gra-
ve Crise Hídrica que surpreendeu a região Sudeste do 
país a partir de 2014. A crise ajudou a consolidar a 
percepção da escassez, principalmente nos bairros 
que contam com melhor infraestrutura nas grandes 
cidades, particularmente em São Paulo. Percebeu-se 
que a água pode faltar e isto é uma ameaça a todos!

Para as regiões historicamente áridas do país e 
para os bairros periféricos, a percepção de escassez sem-
pre foi mais presente. Eventualmente, não para os mais 
jovens e para as comunidades já atendidas pelo abaste-
cimento de água, mas para as gerações dos “pais e avós”, 

que conviveram ou presenciaram a situação da “lata 
d’água na cabeça”, que já foi tão comum em regiões 
metropolitanas, como a do Rio de Janeiro.

Quem não percebeu a Crise Hídrica na torneira, 
percebeu na conta de luz e pela mídia, que repercutiu 
fartamente o drama das cidades surpreendidas pela fal-
ta d’água. A indústria enfim percebeu que gasta água 
demais e, com o aumento dos seus custos, vem buscan-
do formas de poupar água com alternativas para o seu 
abastecimento. Comércio, serviços e as pessoas, em seu 
cotidiano, começam a repensar as suas práticas e procu-
ram reduzir os gastos do precioso insumo: a água. Seja 
por consciência ou por pressão financeira.
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A crise foi uma surpresa? Não foi. O problema 
foi previsto e alertado com frequência. Como exem-
plo, lembramos que, em 1977, em entrevista à Folha 
de São Paulo (“Água de São Paulo está no fim, diz No-
gueira Netto”, Folha, 25 de maio de 1977, Primeiro 
Caderno, página 12.), o professor Paulo Nogueira 
Neto, pioneiro da causa ambiental no país, já ti-
nha alertado, com quase 40 anos de antecedência, 
para uma crise de abastecimento em São Paulo e 
Belo Horizonte. Na entrevista, Nogueira Neto afir-
mou: “talvez, antes do final do século, São Paulo 
terá que se abastecer com água transportada do 
vale do Ribeira”. Dr. Paulo Nogueira Neto e outras 
vozes do passado não foram ouvidos e os proble-
mas acabaram negligenciados: mananciais desma-
tados e ocupados irregularmente, rios assoreados 
etc. O mestre Paulo Nogueira Neto pode ter errado 
a pontaria na data e na bacia hidrográfica, mas 
não no mérito da preocupação. Nos últimos meses, 
o Supremo Tribunal Federal teve que mediar um 
conflito entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Ge-
rais pois, como previsto pelo visionário ambienta-
lista, o Governo de São Paulo anunciou a intenção 
de derivar água do Rio Paraíba do Sul para suprir as 
suas necessidades de abastecimento de água.

Várias foram as tentativas e as chances de 
prevenir ou mudar a situação no passado. Em 
1934, foi instituído o Código de Águas (Decreto-Lei 
24.643/1934), que já definia medidas de proteção, 
ordenamento do acesso e do uso da água, estabe-
lecendo, inclusive, o instituto da cobrança pelo uso 
da água. O Código das Águas de 1934 foi idealizado 
em um contexto de crise econômica, na transição 
entre os Séculos XIX e XX, quando o país experi-
mentou a troca de uma economia rural por uma 
industrial e já se previa a necessidade do uso ener-
gético da água para suprir as necessidades de de-
senvolvimento. No mesmo ano, foi instituído o pri-
meiro Código Florestal (Decreto-Lei 23.793/1934), 
surgido em meio ao processo de rápida expansão 
da lavoura cafeeira e motivado pelo aumento do 
preço da lenha, uma vez que as florestas estavam 
cada vez mais longe das cidades. O Código Flores-
tal pioneiro instituiu a obrigação da manutenção 
de 25% das propriedades com florestas, para a ga-
rantia da oferta de lenha. Instituiu também as Flo-
restas Protetoras com a finalidade de: “conservar o 
regimen das águas, evitar a erosão das terras pela 
acção dos agentes naturaes, (...) assegurar condi-
ções de salubridade pública...”
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Portanto, ainda no início do século XX, verifi-
cava-se a preocupação com a disponibilidade e o uso 
da água e já se tinha clareza da importância das flo-
restas na garantia da oferta da água. O conceito das 
Florestas Protetoras, de 1934, deu origem às Áreas de 
Preservação Permanente - APPs, da legislação flores-
tal atual. Curiosamente, quase um século depois, os 
conflitos e os jogos de interesse que marcaram a dis-
cussão na década de 1930 ainda estão vivos. 

Hoje, como defendiam os antigos legisladores, 
está clara a relação entre floreta, clima e regime hí-
drico. Por exemplo, meteorologistas têm comprovado 
que a Amazônia tem relação com o regime de chu-
vas na região Sudeste e que o desmatamento daque-
le patrimônio brasileiro poderá alterar esta relação. 
Apesar disso, setores atrasados do ruralismo nacional, 
apoiados por outras forças conservadoras, ainda rea-
gem contra o reconhecimento legal da importância 
das florestas para a proteção dos rios e nascentes. 
Recentemente, patrocinaram forte reação contra es-
tes dispositivos durante a aprovação do terceiro Có-
digo Florestal, aprovado no Congresso Nacional (Lei 
12.651, de 25 de maio de 2012).

No que se refere ao Código de Águas, muitos 
conceitos daquele antigo instrumento legal ainda es-
tão mantidos na legislação vigente em nossos dias ou 
foram substituídos pela Lei 9.433, de 08 de janeiro de 
1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos. Esta lei surgiu do resultado de uma longa 

e ampla discussão no país, que se arrastou por cerca 
de dez anos. Um dos mais acalorados debates foi para 
que se reconhecesse que a política de recursos hídri-
cos deveria sair da tutela do setor de energia do gover-
no para a área ambiental. Nos debates, argumentáva-
mos que a área de energia, que dava as cartas sobre as 
águas desde o Código de 1934, era um dos segmentos 
interessados e não deveria ter a supremacia sobre ou-
tros setores usuários.

No debate, prevaleceu a visão ambiental e 
o modelo de gestão de águas estabelecido seguiu o 
exemplo francês: gestão descentralizada, com ênfase 
na governança por bacias hidrográficas, prevendo a 
participação ativa da sociedade. Em seu primeiro ar-
tigo, a lei estabelece que: "a água é um bem de do-
mínio público e dotado de valor econômico”. Estabe-
leceu, ainda, como principais instrumentos, o plano 
de recursos hídricos, a outorga de direito de usos das 
águas, a cobrança pelo uso da água, o enquadramen-
to dos corpos d'água e os sistemas de informações so-
bre recursos hídricos. 

Ocorre que, mais uma vez, a legislação de-
mora a produzir resultados práticos. Quase 20 anos 
depois, poucas bacias hidrográficas no país contam 
plenamente com instrumentos de governança pre-
vistos na lei. Todo território precisa ter gestão e, 
para se ter gestão, é preciso que se estabeleça a go-
vernança. Portanto, a quase totalidade dos nossos 
rios continua no abandono.
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Outra séria preocupação na agenda é a quali-
dade da água. Aqui queremos destacar dois aspectos: 
saneamento e poluição industrial. Consideramos o 
saneamento um dos maiores dramas nacionais. Se-
gundo o Sistema Nacional de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS, 2013), 82,5% da população brasileira 
conta com abastecimento de água, 48,6% possuem 
esgoto coletado e apenas 39% do esgoto é tratado no 
país. A consequência é um desastre ambiental para os 
rios brasileiros e para a saúde da população. 

Segundo um estudo do Instituto Trata Brasil 
(Denise Kronemberger, Análise dos Impactos na Saúde 
e no Sistema Único de Saúde Decorrentes de Agravos 
Relacionados a um Esgotamento Sanitário Inadequa-
do dos 100 Maiores Municípios Brasileiros no Período 
2008-2011, publicado em 2013), em 2011, os gastos do 
SUS em internação por diarreia, apenas nos 100 maio-
res municípios brasileiros, foi de R$ 22.420.240,00 
o que significa um gasto de R$ 28.833,88 para cada 
100 mil habitantes. Estes 100 maiores municípios re-
presentam 77.756.588 habitantes, ou seja, 40,4% da 
população total do país (o Brasil possuia 5.570 muni-
cípios). Em 2011, estes 100 municípios representavam 
16% das internações por diarreia no país.

A análise dos relatórios do Instituto Trata Brasil, 
que usam dados oficiais do SNIS, mostra uma consta-
tação preocupante: os municípios com o melhor resul-
tado em saneamento não apresentam necessariamen-
te os melhores resultados quanto aos indicadores de 
doenças de veiculação hídrica. Verifica-se, também, 
que os municípios com mais saneamento ainda não 
conseguiram que seus rios estejam limpos. Então, por 
que um maior investimento em saneamento não tem 
resultado em melhores condições de saúde pública e 
qualidade ambiental? A resposta deve estar na perfor-
mance deste saneamento. 

Qualidade da água: saneamento e saúde

Vejamos, como exemplo, a experiência de Por-
tugal. Quando o país aderiu à Comunidade Europeia, 
teve que se adaptar aos padrões ambientais vigentes 
para a Europa. Em dez anos, o país saiu de uma re-
alidade comparável à brasileira e atingiu as metas 
europeias. O que fez a diferença? O estabelecimento 
de um modelo institucional, investimentos e regula-
ção: metas e rigoroso acompanhamento. Investimen-
tos não têm se mostrado o nosso maior desafio, uma 
vez que as verbas do PAC para saneamento têm tido 
baixa execução orçamentária, ou seja, sobram! O de-
safio, então, está no modelo e na regulação.

o brasil precisa, portanto, 
repensar o seu modelo 
de saneamento, ainda 
baseado na estrutura 

de empresas estatais e 
algumas experiências de 
concessões para o setor 

privado. Acreditamos que 
a resposta deve estar na 
falta de uma regulação 

adequada. independente 
do operador do serviço, 

público ou privado, quem 
cobra a eficiência do 

sistema? Quem garante o 
cumprimento das metas? 
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No campo da poluição industrial, deve 
ser onde alcançamos os melhores resultados, 
embora ainda estejamos muito longe do ide-
al. Neste tema, a ação dos órgãos ambientais 
encontrou respaldo numa legislação rigorosa 
(principalmente a Lei de Crimes Ambientais: 
Lei Federal 9.605/1998) e instrumentos de 
mercado que, com seus mecanismos de certi-
ficação etc., levaram as empresas ao aperfei-
çoamento da gestão ambiental e à moderni-
zação tecnológica.

Poluição industrial

Mas ainda há muito por se avançar. A legislação 
ambiental precisa se atualizar e adotar critérios mais 
coerentes com a realidade. Influenciados por uma visão 
sanitarista dos anos 1960/1970, os padrões que regulam 
o lançamento de efluentes são baseados em critérios de 
concentração, ou seja, são medidos em mg/litro ou simi-
lares. Com os corpos hídricos saturados de hoje, precisa-
mos adotar critérios de carga sobre o corpo receptor, em 
substituição à concentração, ou seja, o foco tem que estar 
na quantidade de poluente e não em quanto de água a 
indústria utiliza para diluir esse produto descartado.

Superando esta defasagem regulatória, poderemos 
chegar ao mesmo estágio da preocupação dos países 

desenvolvidos: foco na poluição acidental e a chamada 
poluição das fontes não pontuais, como, por exemplo, 
drenagem urbana, ou seja, a ênfase deixa de estar na 
“boca do tubo”e passa a estar no somatório de todas 
as origens de poluição, numa visão mais ampla dos 

impactos de toda a bacia hidrográfica.

Curiosamente, um dos lugares onde 
mais se tentou avançar no tema foi o esta-
do americano de Maryland. Lá, liderados 
por um governador de visão ambientalista, o 
democrata Martin O’Malley, procurou-se im-
plantar uma política para controlar a polui-
ção oriunda do sistema de drenagem urbana 
(storm water) e controlar a principal fonte 
de contaminação da baía de Chesapeake. A 
política de O’Malley previa o estabelecimen-

to de uma taxa a ser paga sobre a impermea-
bilização do solo, pelo cidadão para financiar 
o programa. Seus adversários republicanos o 
acusaram de querer instituir um imposto so-
bre a chuva (rain tax) e, como resultado, um 
dos mais ambientalistas gestores públicos dos 
EUA foi derrotado nas eleições em 2014, num 
estado tido como de vanguarda ambiental e 
em que os democratas vinham mantendo uma 
hegemonia histórica! Para reflexão...
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Axel Schmidt Grael
é v ice-prefei to de Nite -
rói, engenheiro florestal e 
ambientalista. Foi subsecre-
tário de Meio Ambiente do 
Estado do Rio de Janeiro, 
presidente da FEEMA (atual 
INEA) e presidente do Insti-
tuto Estadual de Florestas. 
É Fundador do Instituto 
Baía de Guanabara, da ONG 
Projeto Grael e presidente da 
Organização Companheiros 
das Américas.

Lixo
Dois episódios atuais têm marcado a imagem do problema da 

presença do lixo nos cursos hídricos do país: a abrupta queda da 
vazão hídrica de São Paulo devido à estiagem e a quantidade imensa 
de lixo acumulado no leito dos rios correu o país através da mídia. 
O outro caso é o da Baía de Guanabara, que se prepara para sediar 
os Jogos Olímpicos Rio 2016 daqui a poucos meses. O problema do 
lixo flutuante na Baía de Guanabara tem repercutido negativamente 
entre atletas da vela do mundo todo que buscam as águas olímpicas 
para treinar.

 
O lixo chega na Baía de Guanabara pelos rios, numa realidade 

que demonstra a deficiência dos serviços de coleta e de disposição 
adequada do lixo e a falta de consciência de muitos cidadãos.

Segundo o IBGE (Censo, 2000), em toda a região metropolitana 
do Rio de Janeiro, 73% dos domicílios são atendidos por serviços de 
limpeza e coleta de lixo doméstico. Cerca de 7% dos moradores que 
não eram atendidos por serviços de coleta afirmaram que deposi-
tavam o seu lixo em caçambas e 3,5% admitiram que queimavam, 
enterravam ou lançavam em rios. 

A Secretaria Estadual do Ambiente anunciou um programa de 
R$ 31 milhões para controlar o problema em limites aceitáveis até 
agosto de 2016, data dos Jogos Olímpicos. O programa baseia-se na 
implantação de ecobarreiras, utilização de ecobarcos e campanhas 
de conscientização. Como o próprio governo do estado admite, o pro-
grama é um paliativo, mas indispensável para garantir a qualidade 
das competições de vela nas águas da baía. 

É de conhecimento geral que o problema do lixo nos rios ocor-
re em todo o país e que a sua solução depende da melhoria dos 
serviços públicos. Mas, além da conscientização, só avançaremos na 
solução do problema quando o Brasil implantar uma política séria 
e abrangente (multissetorial) de logística reversa. Assim como se faz 
nos países europeus e em outras partes do mundo, não é possível ad-
mitir que a indústria externalize para a sociedade os seus custos com 
embalagens e outros produtos que geram o lixo descartado nos rios.

Por fim, muitas são as frentes de atualização regulatória que 
poderão resultar num novo cenário para os recursos hídricos no país, 
mas o certo é que o grande desafio está na gestão e na governança. 
Hoje, vemos que, mesmo com os defeitos e defasagens aqui aponta-
dos, a legislação brasileira avançou muito mais do que a capacida-
de do poder público de implementá-la. A atenção tem que estar em 
todas essas frentes para que o Brasil atinja uma outra realidade na 
gestão da água, este recurso que acabamos de descobrir que é e será 
cada vez mais escasso. 

A atual Crise da Hídrica nos obrigou a acostumar com um ter-
mo assustador: “volume morto”! Fiquemos alertas! Sejamos respon-
sáveis para que os rios sobrevivam. E nós também. 
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Durante Encontro Nacional de Cidades Verdes, o partido 
reforçou necessidade de reforma política profunda e revisão do 
pacto federativo para garantir a qualidade de vida nas cidades

No dia 11 de abril, prefeitos, vereadores, deputados e políti-
cos verdes reuniram-se em Mairiporã (SP) para  fazer um balanço 
dos dois anos de mandatos nas prefeituras e trocar ideias sobre 
as soluções emergentes e cotidianas que afetam os municípios. 
Os participantes endossaram a urgente necessidade de mudança 
do regime presidencial de coalizão para o parlamentarismo e a 
revisão do pacto federativo que tem deixado os prefeitos sem 
recursos para investirem nos serviços públicos básicos para a po-
pulação, como saúde e educação. No final do evento, os prefeitos 
puderam se dirigir diretamente ao ministro das Cidades, Gilberto 
Kassab, que tirou dúvidas dos participantes,  abriu as portas do 
seu gabinete em Brasília para os verdes e encerrou a primeira 
edição do Encontro Nacional de Cidades Verdes.

Na manhã do sábado, durante a abertura do evento, o pre-
sidente nacional do PV, José Luiz Penna, recepcionou os prefei-
tos verdes, ressaltando a importância da reunião para criar um 
ambiente favorável à retomada da reflexão acerca do parlamen-
tarismo como uma forma de combater os "males que o sistema 
presidencialista tem causado na sociedade, uma vez que a cada 
quatro anos um imperador absolutista rege no governo e no es-
tado de forma autoritária". Penna enfatizou, também, a impor-
tância que o Partido Verde dá ao trato da coisa pública e segue 
seus objetivos primordiais em um clara menção de que o PV não 
tem nome e não é sequer mencionado em listas de esquemas de 
corrupção.

PV reforça 
parlamentarismo e 
municipalismo como 
solução para crise
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Marcelo Silva, presidente do Conselho 
Curador da Fundação Verde Herbert Daniel, que 
organizou o evento, lembrou aos presentes que, 
na Constituição Federal, 46% das políticas pú-
blicas são de responsabilidade dos municípios, 
porém o repasse de verbas não ultrapassa 17% 
do orçamento. Segundo ele, essa conta desigual 
faz do prefeito "vítima do pacto federativo", já 
que, para potencializar a qualidade de vida nas 
cidades, cabe ao prefeito buscar capacitação, 
informação e ideias inovadoras para enfrentar 
"a difícil tarefa de ser um prefeito brasileiro", 
lembrando sempre da transparência, prestação 
de contas, participação popular e muita vonta-
de política para fazer a gestão dar certo. 

A primeira palestra do dia foi ministrada por 
Fábio Feldmann, ambientalista histórico, e André 
Fraga, atual secretário de Cidades Sustentáveis de 
Salvador (BA). André listou algumas de suas inicia-
tivas no município, como coleta seletiva, IPTU ver-
de, gestão das áreas verdes, que podem servir de 
exemplo para outras cidades do país. Ele reforçou 
a necessidade de se atentar para que as prefei-
turas mantenham o foco no monitoramento, no 
combate e na mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas, para que os eventos climáticos extre-
mos, como inundações, escorregamentos de terra, 
estiagem extrema, não mobilizem toda a cidade e 
tome tantos recursos como tem sido atualmente. 

"A solução está nas 
cidades. Se somarmos 

as emissões das maiores 
cidades do mundo, o 
impacto é maior do 

que depaíses inteiros", 
afirmou.

de acordo com 
Feldmann, é 

necessário preparar 
a sociedade para 

as mudanças 
climáticas e 

seus inevitáveis 
acontecimentos 
extremos. "por 
não se acreditar 
em mudanças 

climáticas, deixou-
se de preparar a 
população para 

seus efeitos. A crise 
de água em Sp é 
real do mesmo 

jeito que a cidade 
não está preparada 
para receber tanta 

chuva". 
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Nesta mesma linha, Fábio Feldmann apre-
sentou uma visão global sobre mudanças climáti-
cas para enfatizar o quanto as cidades são impor-
tantes para manter em apenas 2 graus o nível de 
aumento da temperatura global. 

Energias alternativas, ciclovias, parques 
lineares, telhados verdes, código de obras, um 
poder público que incentive as boas práticas, o 
pagamento por serviços ambientais foram algu-
mas das sugestões de Fábio Feldmann que foram 
de encontro à apresentação de Eduardo Brandão 
e Ivan Maglio, que conduziram a segunda parte 
da reunião com a palestra sobre a importância 
do Planejamento Urbano e Ambiental para as 
Cidades. Primeiramente, Brandão, que foi se-
cretário do meio ambiente no Distrito Federal, 
apresentou as três agendas do gestor preocu-
pado com a sustentabilidade: a verde (cober-
tura vegetal, criação e proteção de parques), a 
marrom (agenda dos resíduos sólidos urbanos 
como catalisadora de desenvolvimento social, 
econômico e ambiental para os municípios) e a 
agenda azul (dos recursos hídricos, de recupe-
ração e manutenção das nascentes e rios). 

Já Ivan Maglio, que elaborou o Plano Di-
retor Estratégico do município de São Paulo, 
explicou que todo planejamento deve neces-
sariamente estar com foco na sustentabilida-
de do ambiente urbano, equidade e resiliên-
cia, participação dos cidadãos e integração 
da preservação com as condições sociais do 
município. Segundo ele, toda cidade tem pro-
cessos que põem a sustentabilidade em ris-
co, o que evidencia a importância da busca 
da função socioambiental de cada cidades. 
Para Maglio, diretrizes como descentralização 
da gestão e dos usos comercial, residencial e 
de serviços concentrados e equilibrados, por 
exemplo, diminuem o deslocamento urbano. 
Para Maglio, parques lineares urbanos e ma-
peamento da rede hídrica ambiental para a 
drenagem urbanas evitam alagamentos. 

Gabinete aberto para cidades verdes - 
No encerramento, o ministro das Cidades, Gil-
berto Kassab, saudou a plateia e ressaltou a 
importância do debate que estava sendo feito 
para apontar soluções efetivas que melhorem a 
qualidade de vida da população. 

Kassab evidenciou seu viés municipalista quando afirmou 
que as políticas públicas devem ser cada vez mais nos 
municípios porque é “neles que as pessoas cobram e é 

neles que é possível a mudança”. 
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deixando muito claro que os municípios não conseguem 
investir em infraestrutura devido à escassez de recursos, 

Kassab reforçou a necessidade de rever o pacto federativo no 
brasil para que "as coisas não continuem como estão", com 

uma rediscussão do papel do município que vá "além do que 
é hoje". "precisamos difundir a bandeira suprapartidária 
do municipalismo a favor da revisão do pacto federativo", 

afirmou Kassab.

Na sequência, Kassab adiantou que o programa Mi-
nha casa, Minha Vida 3 para pequenos municípios sairá 
em breve e terá três milhões de unidades, com valores re-
ajustados e ampliação do projeto para receber medidas 
ambientalmente sustentáveis, como as que evitam o des-
perdício de energia elétrica.



34

Pensar Verde

VERDES  
EM AÇÃO

Propostas da Bancada Verde
no Congresso Nacional para 2015

VERDES  
EM AÇÃO

Os oito deputados federais que tomaram posse este ano já definiram sua pauta 
de trabalho para a legislatura. A liderança do PV na Câmara, por meio do seu 
planejamento estratégico, tem como objetivo a construção e implementação 
de uma proposta de atuação à altura dos fundamentos do Partido Verde e dos 
anseios da sociedade brasileira.

O ano de 2015 nos impõe, no início de uma 
nova legislatura, um desafio renovado e fortalecido 
em termos da defesa da qualidade de vida, da susten-
tabilidade, da economia verde e dos princípios que re-
gem o Partido Verde. Assim, ao darmos as boas-vindas 
a nossa nova bancada, enfatizamos que o nosso com-
promisso com o Brasil está potencializado. 

Teremos um ano difícil, marcado pela necessi-
dade de profundos ajustes na política econômica e fis-
cal, que certamente afetarão todos os brasileiros e que 
podem trazer consequências negativas na gestão go-
vernamental de importantes temas que nos são caros, 
notadamente no que diz respeito ao meio ambiente e 
às políticas públicas voltadas ao bem-estar social.

O primeiro ano será marcado por ações que co-
meçaram no passado, mas que ainda não tiveram um 
desfecho e, por outro lado, novos desafios que impõem 
mobilização, como a crise da água e os rumos da polí-
tica econômica. Com vistas  a facilitar e unificar o tra-
balho dos parlamentares verdes, a Liderança do PV na 
Câmara desenvolveu o planejamento estratégico para 
2015, que será aperfeiçoado de forma coletiva e segui-
rá os eixos do desenvolvimento sustentável, conforme 
texto a seguir:

As mudanças climáticas e suas perversas 
consequências, infelizmente, vieram para ficar. Te-
mos que combater suas causas e lutar para que os 
processos de mitigação e adaptação, tão necessá-
rios ao bem-estar comum, não sofram solução de 
continuidade.

Portanto, mesmo com todas as dificulda-
des, devemos permanecer alertas para os te-
mas que podem afetar a qualidade de vida do 
nosso povo. 

Nesse texto base para discussão, elen-
camos esses temas com foco na questão  
socioambiental.

os efeitos do 
aquecimento global 
se fazem cada vez 
mais visíveis. Não 
por acaso 2014 foi 
identificado como 
o mais quente da 

história.
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Todavia, historicamente, a bancada tem en-
frentado as mais diversas questões de interesse pú-
blico e em 2015 isso não deverá mudar. 

Alguns temas não se esgotam como, por exem-
plo, a questão do controle do desmatamento e as 
queimadas na Amazônia brasileira, região, que deve 
ser repensada quanto ao modelo de ocupação, legis-
lação, etc.; o “novo” Código Florestal, que precisa re-
ceber a devida atenção do Executivo, principalmente 
quanto à efetiva implantação do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR); o embate dos índios pela demarcação de 
suas terras, bem como as diversas tentativas de fragi-
lizar legalmente, ainda mais, essa questão; a insistên-
cia do poder público em manter e ampliar as usinas 
nucleares; a falta de marco regulatório para as ener-
gias renováveis; a efetiva implementação da política 
nacional de resíduos sólidos; a reforma eleitoral; os 
royalties para a saúde e a educação.

 essa crise aponta para 
um caminho sem volta. 

ou se muda o modelo de 
desenvolvimento, ou o caos 
se instalará em definitivo. 

por outro lado, há 
questões novas e 

polêmicas que exigirão 
o posicionamento da 
bancada, como é o 

caso do combate aos 
maus tratos contra os 

animais e ao tráfico de 
animais silvestres, o 
acompanhamento da 

implementação do plano 
Nacional de Contingência  

(pNC) e as discussões 
sobre o “novo” Código de 

mineração. 

A crise da água que se instalou no Brasil em 
2014 deixou profundas cicatrizes e importantes li-
ções. Discutimos o assunto em Audiência Pública na 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável - CMADS - e sugerimos a criação, no âmbito 
do Governo Federal, de um Comitê Gestor de Crise da 
Água, para estudar as causas e propor ações para mi-
tigar os efeitos, bem como evitar a ocorrência futura 
de eventos semelhantes.

ela também aponta para 
a necessidade urgente 
de uma reflexão sobre 

as cidades sustentáveis. 
e a solução para a maior 

parte dos problemas afetos 
à questão não está na 

cidade, mas no campo. Sem 
água, não existe cidade – 
sustentável ou não. mas 

com florestas preservadas 
e melhor qualidade de 

vida no campo, as cidades 
podem oferecer mais 

qualidade de vida. 
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A Política Nacional de Recursos Hídricos, criada 
pela Lei 9.433/97, prevê a integração entre essas agen-
das, mas não tem sido cumprida pelo poder público e 
precisa ser efetivamente implementada. Ficou eviden-
te, para todos nós, a relação direta do desmatamento 
na Amazônia com a crise da água no País.

por outro lado, 
devemos envidar 

esforços para 
que importantes 
proposições em 
tramitação no 

Congresso Nacional 
venham a ser 

aprovadas, tais como 
o pL 6.969/2013, 

que propõe marco 
regulatório para 
a proteção e a 

conservação dos 
recursos marinhos, 
entre outras, não 

menos importantes. 

A floresta em pé tem que ser valorizada, em função dos 
serviços ambientais que presta. A agenda dos recursos 

hídricos precisa, necessariamente, estar integrada com a 
do saneamento básico, a de uso e ocupação do solo, a de 
produção de energia, a de transportes fluviais e outras 

agendas que possam influenciar direta ou indiretamente a 
qualidade e a quantidade de água. 

 Decerto esta proposta não é absoluta. Em-
bora tenhamos buscado alinhar importantes ques-
tões que dizem respeito ao Congresso, focando, 
em especial, a pauta socioambiental, certamente 
há muitas lacunas. 

Desta forma, o objetivo é solicitar, dos compa-
nheiros da bancada, a inclusão de suas pautas, prio-
ridades e sugestões de ajustes, para que possamos, 
juntos, construir e implementar uma proposta de 
atuação à altura dos fundamentos do Partido Verde 
e dos anseios da sociedade brasileira.
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No início de fevereiro, tornou-se público o manifesto da 
bancada do Partido Verde na Câmara dos Deputados so-
bre a crise da água no Brasil:

A crise de escassez da água, que assola o Brasil com o desabastecimento, 
tem tido consequências dramáticas e vem se aprofundando com o passar dos 
anos. Levou à falta d’água e ao racionamento em centenas de localidades em 
todo o País. Os impactos são amplos e atingem a vida dos brasileiros por inúme-
ras vias, desde a dificuldade do consumo in natura, até a quebra de safras agríco-
las e prejuízos para os diversos setores da economia, além do prenúncio de uma 
crise energética sem precedentes.

A origem da crise hídrica está associada a três fatores principais: as mudan-
ças climáticas, o processo de desmatamento dos biomas nacionais, especialmen-
te da Amazônia, e a má gestão dos recursos disponíveis.

Fruto das discussões em audiência pública na Comissão do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável desta Casa, encaminhamos ao Governo Federal o 
Ofício nº 185/2014 e a Indicação nº 6.641/2014, sugerindo a criação de um Comitê 
Gestor de Crise da Água, que agiria, de forma transversal, sobre essas três frentes.

Para combater o desabastecimento e garantir a segurança energética do 
País, devemos priorizar uma política de incentivo ao uso racional da água e à 
eficiência energética. 

Nossa matriz energética precisa ter uma participação maior de fontes reno-
váveis, notadamente a eólica e a solar. Além disso, também é imperioso adotarmos 
mecanismos cada vez mais eficazes de combate ao desmatamento e às queimadas. O 
aquecimento global e as mudanças climáticas são realidades irrefutáveis e, em certa 
medida, irreversíveis. É necessária uma gestão que lhes dê a devida relevância e de-
senvolva soluções de adaptação aos graves problemas que acarretam.

Conclamamos, assim, o Congresso Nacional, os governos federal, es-
taduais e municipais, a comunidade acadêmica e a sociedade civil para o 
enfrentamento da crise da água no Brasil, de maneira a mitigar suas conse-
quências, disseminar conhecimento, buscar soluções e conseguir o compro-
metimento e o engajamento de todos, para que situações como esta não se 
repitam mais em nosso País. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2015.
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o Que peNSA

entrevista

revista pensar Verde - o senhor faz parte da 
história do partido Verde desde o tempo de sua 
formação. Como foi sua entrada no pV?

Carlos Camacho - Só militei por dois partidos ao 
longo da minha vida. Sou gaúcho de Pelotas e 
desde criança meus pais eram filiados do Partido 
Comunista, ao qual também fui filiado durante 
muitos anos, até partir para o exílio durante a Di-
tadura Militar. Cerca de dois meses após a funda-
ção do PV, em 1986, no Rio de Janeiro, enquanto 

Carlos Camacho 
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ele ainda crescia como partido, fui o primeiro 
filiado no Estado de São Paulo. A formação do 
PV foi bastante motivada pela vitória de Fer-
nando Gabeira nas eleições para o governo do 
Rio de Janeiro. Tenho grande orgulho de fazer 
parte de toda a trajetória do PV e, inclusive, 
de seus ideais, tantas vezes vistos como uma 
verdadeira loucura, principalmente à época de 
sua fundação, quando a preocupação com o 
meio ambiente não estava nas pautas das po-
líticas públicas.

revista pensar Verde – Como as pessoas rea- 
giam às ideias do partido Verde na década 
de 80, início do pV?

Carlos Camacho – Naquela época as pessoas 
achavam uma loucura falar em aquecimento 
global, cuidado com água e, tampouco, bu-
raco na camada de ozônio. Pode até parecer 
engraçado, mas muitos achavam que buraco 
na camada de ozônio estava relacionado com 
extraterrestres. 

Agora vou contar 
um fato que é um 
orgulho para o pV. 
Vocês sabiam que a 
executiva municipal 
de São paulo nunca 

teve uma conta 
desaprovada na 
Justiça eleitoral? 

todas, sem exceção, 
foram aprovadas pelo 
tribunal de Contas, 

motivo de muito 
orgulho para todos os 

verdes. 
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entrevista

outra curiosidade 
interessante é que um 
dia estávamos na sede 
do pV, em São paulo, 

localizada na rua 
dos pinheiros 812 e 
chegou o penna com 
um ramo de planta. 

imediatamente 
fomos para um pátio 
perto da sede do pV 
e decidimos então 

plantar aquele ramo. 
Hoje esse ramo é 
uma árvore de 30 
metros de altura e 
possui uma mística 
muito grande entre 
o seu crescimento 

e o do partido 
Verde. Ambos 

já enfrentaram 
tempestades, ações 

judiciais e estão 
firmes até hoje. 

inclusive, essa árvore 
é uma das razões 
pelas quais não 

mudamos de sede.  

revista pensar Verde - Com essa longa trajetória de 
vida política, conte-nos algumas curiosidades sobre o 
partido Verde.

Carlos Camacho – Tenho algumas boas. Certa noite, na Câ-
mara de Vereadores da cidade de São Paulo, um jovem alto 
e magro se levantou e falou: “Estou aqui como representan-
te das nações indígenas”. Esse rapaz era José Luiz de França 
Penna, hoje presidente do Partido Verde. Foi a primeira vez 
que vi Penna.

“Lá atrás, quando 
começamos a coletar 

assinaturas para proibir 
o amianto, todos 

achavam uma completa 
loucura. e hoje? Quem 
duvida dos malefícios 
que o amianto causa à 

saúde?”
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revista pensar Verde – para o senhor, o que 
é o pV atual e qual é sua visão de futuro 
para o partido?

Carlos Camacho – O PV é o alerta no ouvido 
da sociedade. Fazendo alusão à palavra ciber-
nética, que tem origem grega e era a pessoa 
encarregada de alertar o timoneiro de que 
havia algo à vista, o Partido Verde executa 
essa mensagem de alerta para a sociedade. 
Lá atrás, quando começamos a coletar assina-
turas para proibir o amianto, todos achavam 
uma completa loucura. E hoje? Quem duvida 
dos malefícios que o amianto causa à saúde?
 
Quanto ao futuro, estamos nos preparando 
para termos o mínimo de 40% de mulheres 
como candidatas. Dia 25 de abril vamos apre-
sentar a listagem das 40 mulheres que já são 
pré-candidatas a vereadoras pelo estado de 
São Paulo, portanto já cumprimos essa mis-
são. A linha de pensamento que o PV possui 
é algo inovador e que deve ter continuidade. 
Hoje todos os partidos começaram a desenvol-
ver preocupações em torno do meio ambiente, 
porque o meio ambiente dá sinais de que não 
aguenta mais a interferência do homem. 

“Quanto ao futuro, 
estamos nos preparando 
para termos o mínimo de 
40% de mulheres como 
candidatas. dia 25 de 

abril vamos apresentar a 
listagem das 40 mulheres 
que já são pré-candidatas 
a vereadoras pelo estado 
de São paulo, portanto já 
cumprimos essa missão”

“o pV é o alerta no 
ouvido da sociedade”
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“É preciso estabelecer vínculos entre as 
lutas pelo direito à posse da terra com 
as lutas que buscam ecologicamente 
definir uma nova relação com a terra.

Herbert Daniel


