


EDITORIAL
 Estamos comemorando o terceiro ano de vida da Revista Pensar Verde. Chega-

mos à nona edição com a certeza do êxito. Êxito em trazer à tona debates de temas muito 
relevantes ao nosso país, de auxiliar na formação e informação dos nossos leitores, de 
buscar sempre bom especialistas para nos trazer ângulos novos sobre questões antigas. 

 Desse modo, percebemos que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
bate à porta desde 2010 e os gargalos para a sua efetiva implementação persistem. 
Buscamos uma resposta, como sempre, atentos às demandas de toda a sociedade. 
Com esta visão, trouxemos para esta edição, além de uma abertura de tema mais 
abrangente, o ponto de vista de vários segmentos da sociedade: municípios, poder 
judiciário e empresas. Esperamos, com isso, ampliar nosso leque de discussões 
e permitir que todos que tenham algo a dizer tenham seu espaço para dizê-lo.

 Procuramos dar voz também aos índios Awá-Guajá que, cercados por muni-
cípios que dependem da extração de madeira, são um dos últimos povos caça-
dores e coletores. Atualmente, restam pouco mais de 400 representantes desta 
etnia. Apesar de sua terra já estar demarcada, na Reserva Biológica do Gurupi (MA), 
homologada e registrada pela União, eles enfrentam uma ameaça real. Ainda que 
a Justiça já tenha determinado a retirada dos não índios de seu território, os Awá 
temem pela própria sobrevivência. Mesmo sendo uma região com alto nível de 
proteção ambiental, dentro dessa área também estão grileiros e madeireiros que 
derrubam inconsequentemente a floresta, encurralando os índios. Escutamos quem 
trabalha diretamente pelas causas indígenas, seja no Maranhão, seja em Brasília.

 Fomos saber também um pouco mais sobre a Saúde Ambien-
tal, área fundamental e pouco lembrada no nosso país. Se cuidarmos do 
espaço em que vivemos, muitas doenças podem ser prevenidas, muitas. 
Fomos atrás de dois especialistas que pudessem nos explicar um pouco mais 
sobre a atuação em saúde ambiental e sua importância na vida das pessoas.

 Temos as novidades da Fundação Verde Herbert Daniel, que está com um 
projeto inédito de levantamento das experiências verdes pelas prefeituras do país e, 
por fim, uma conversa com o senador Paulo Davim, na nossa entrevista semestral. 

Boa leitura!

Conselho Editorial
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urbano que de 

fato retorna 
à cadeia 
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RESÍDUOS SÓLIDOS

ILUSTRAÇÃO  
DA CAPA
A ilustração da capa e  dos 
ícones desta edição são 
criações da designer Gabriela 
Bento Coelho. As técnicas 
utilizadas foram desenho, 
fotomontagem e manipulação 
digital.

Adolescentes trabalhadores do aterro 
sanitário controlado do Aurá, em 
Belém do Pará, registraram o dia a dia 
de quem vive do lixo. As fotografias 
são resultado da oficina promovida 
pela empresa CRT Guajará, sob a 
curadoria do fotojornalista Everaldo 
Nascimento. Participam de exposições 
e mostras pelo Brasil.
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 Nesta edição, a revista Pensar Verde retoma o debate sobre os desafios 
da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Aprovada 
em 2010, a Lei nº 12.305/10, que instituiu a PNRS, foi pensada para organizar 
a forma como o país trata o lixo, incentivando a reciclagem e a sustentabi-
lidade. Com sua aprovação, foi criado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
que determina, entre seus pontos principais, o fechamento dos lixões a céu 
aberto até 2014, dando lugar à construção de aterros controlados ou sani-
tários; ao descarte somente de rejeitos (lixo que não pode ser reciclado) nos 
aterros sanitários; à elaboração de planos de resíduos sólidos nos municípios, 
além da obrigatoriedade desses municípios em implementar a coleta seletiva.

 A PNRS propõe, também, o planejamento e a instalação de meios 
de efetivar a logística reversa, ou seja, viabilizar a retirada e o retor-
no para a cadeia produtiva de objetos descartados, em um processo que 
deve ser viabilizado pelos próprios fabricantes dos produtos e suas em-
balagens. Muito além da implementação da logística reversa, o objeti-
vo da Política é o compartilhamento da responsabilidade sobre o ciclo de 
vida dos produtos, envolvendo importadores, fabricantes e distribuidores. 

 Na teoria, a Política Nacional de Resíduos Sólidos representa um 
grande avanço na legislação brasileira, com ações capazes de mudar o 
cenário ambiental, social e econômico do Brasil, no que se refere ao ma-
nejo adequado dos resíduos sólidos. Com isso, ocorrerá um aumento da 
ação de reciclagem no país e uma diminuição do uso de recursos natu-

Os Desafios de Gestão 
dos Resíduos Sólidos
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“O Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos 

que determina, 
entre seus pontos 

principais, o 
fechamento dos 

lixões a céu aberto 
até 2014, dando 

lugar a construção 
de aterros 

controlados ou 
sanitários.”
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rais, como água e energia, na produção de novos 
produtos. Na prática, o desafio é aplicar a PNRS, já 
que ela traz conceitos, instrumentos e lógicas que 
têm causado conflitos entre os setores envolvidos. 

 O primeiro artigo, elaborado a quatro mãos 
por Ilidia e Suely, abre o debate apresentando um 
dado preocupante: apenas 10% dos municípios con-
seguiram elaborar o Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. Com o prazo prestes a se esgotar, 
os municípios que não cumprirem a determinação 
serão enquadrados por crimes ambientais. Além dis-
so, o artigo também traz um alerta para que o prazo 
de agosto de 2014 não seja usado para respaldar so-
luções irresponsáveis, como o envio de resíduos para 
a incineração, descumprindo a prioridade prevista na 
Lei para a não geração, redução, reutilização e recicla-
gem, gerando problemas com o controle de emissões. 

 Em seguida, José Eduardo Ismael Lutti, em 
seu artigo, fala da criação da ‘responsabilidade pós-
consumo’, em que fabricantes, importadores ou dis-
tribuidores de produtos são responsáveis pela ges-
tão dos resíduos associados, inclusive depois de seu 
consumo. Lutti ressalta que a responsabilidade vai 
além da logística reversa. Refere-se ao ciclo de vida 
de um produto, que vai desde a idealização, a esco-
lha dos materiais da embalagem e do design, pas-

“O desafio é aplicar a 
PNRS, já que ela traz 

conceitos, instrumentos 
e lógicas que têm 

causado conflitos entre 
os setores envolvidos.” 
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sando pela aquisição de insumos, produção, dis-
tribuição e comercialização e vai até seu retorno à 
cadeia produtiva dos materiais nele utilizados ou a 
disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 No último artigo que compõe o debate des-
te tema, Alexandre Citvaras fala da importância da 
geração de energia por meio das Unidades de Re-
cuperação Energética de Resíduos (UREs). Estas uni-
dades possuem três funções: reduzir a dependência 
de aterros sanitários, a geração de energia elétrica 
renovável e, principalmente, a quebra dos velhos 
paradigmas da destinação de resíduos. No entanto, 
para a implementação das UREs, ele destaca que é 
preciso que os municípios já possuam seus planos 
de gerenciamento de resíduos com metas bem de-
finidas e alcancem 30% de reciclagem em 10 anos.

 Conflitos existentes – Com a instituição da 
PNRS, alguns conflitos nessa gestão multifacetada dos 
resíduos sólidos começaram a surgir. Por exemplo, fa-
bricantes dos produtos sujeitos à logística reversa es-
tão criando interpretações da lei para adiar o seu cum-
primento, enquanto empresas que cuidam de aterros 
sanitários e são remuneradas por volumes diários não 
têm compromisso com a reciclagem. Por outro lado, 
as empresas que trabalham com a coleta tradicional 
não colaboram com a coleta seletiva, pois não há in-
teresse em reduzir o volume do resíduos coletados. 

 É sabido que muitas prefeituras têm contra-
tos com empresas de limpeza pública, cujos donos 
são financiadores de campanha e desejam manter 
com elas esses contratos, dificultando a presença 
das cooperativas de catadores no negócio. Ao mes-
mo tempo que outras muitas prefeituras têm pou-

“É sabido que muitas 
prefeituras têm contra-
tos com empresas de 

limpeza pública, cujos 
donos são financiadores 
de campanha e desejam 
manter com elas esses 
contratos, dificultando 
a presença das coope-

rativas de catadores no 
negócio.” 

cos recursos para aplicar em coleta 
seletiva, aterro sanitário e educação 
ambiental, além da falta de capacidade 
e recursos para  contratar bons planos. 

 Os conflitos não param por 
aí. Sabemos também as dificuldades 
que os catadores têm para formar  co-
operativas, pois não têm cultura de 
associativismo, nem experiência ou 
formação para tocar um negócio e/
ou lucrar o suficiente para remunerar 
os cooperados. Pode-se dizer que os 
artigos que seguem nesta edição são 
uma retomada, mas também represen-
tam o início de uma longa discussão 
que deve ser travada para que o Bra-
sil efetivamente faça uma gestão efi-
ciente e justa de seus resíduos sólidos.





Resíduos sólidos: os desafios da coleta 
seletiva e a geração de energia
> Alexandre Citvaras

Avanços e Desafios para a Gestão 
Correta dos Resíduos Sólidos
>Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo
>Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras

A ‘responsabilidade pós-consumo’ 
dos Fabricantes na Gestão dos 
Resíduos Sólidos
>José Eduardo Ismael Lutti
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Avanços e Desafios para a Gestão 
Correta dos Resíduos Sólidos
>Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo
>Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras

 A Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que “institui a Política Nacional de Re-
síduos Sólidos; altera a Lei n° 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências”, 
preencheu importante lacuna no conjunto 
de leis nacionais dedicadas à proteção do 
meio ambiente. Até sua aprovação, as pou-
cas normas nacionais direcionadas à gestão 
dos resíduos sólidos estavam em algumas re-
soluções do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama), com pouca eficácia em sua 
aplicação. Pode-se afirmar, também, que a 
aprovação da Lei dos Resíduos Sólidos reflete 
aprendizado direcionado às políticas públi-
cas, em diferentes pontos. Os avanços no pla-
no normativo são evidentes, mas necessitam 
ser transformados em práticas concretas.
 Em primeiro lugar, cabe perceber 
que, com a Lei dos Resíduos Sólidos, o go-
verno federal passou a assumir que também 
tem responsabilidades nesse campo, histo-
ricamente delegado às municipalidades no 
país. A Lei aprovada impõe a elaboração do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, cuja pri-
meira versão já está disponibilizada. Impõe, 
também, atividades de coordenação do Ca-
dastro Nacional de Operadores de Resíduos 
Perigosos e de estruturação e manutenção 
de instrumentos e atividades voltados para 
promover a descontaminação de áreas órfãs, 
as áreas contaminadas cujos responsáveis 
pela disposição não sejam identificáveis ou 
individualizáveis.
 Os planos estaduais de resíduos só-

lidos, abrangendo a unidade federada como um todo, assim 
como os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos 
de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações 
urbanas, complementarão o plano nacional. A ideia, cada vez 
mais, é optar por recortes de gestão que abranjam mais de um 
município e, dessa forma, gerem escala e ganho em termos de 
sua eficácia para os serviços públicos nesse campo.
 Nesse mesmo sentido, os municípios podem agrupar-se 
voluntariamente e formular planos intermunicipais. Cabe lem-
brar que, depois da aprovação da Lei nº 11.107/2005, gerou-
-se estabilidade jurídica para os consórcios públicos. Com isso, 
foram reforçados os entes intermunicipais e, também, os que 
contam com a participação de municípios e respectivo estado. 
Acreditamos que os consórcios podem ser ferramentas impor-
tantes na aplicação da Lei dos Resíduos Sólidos.
 Assim, institucionalizaram-se planos nas diferentes es-
feras de governo. Logicamente, o plano mais relevante conti-
nua a ser o municipal. A Lei, nesse tópico, previu o plano muni-
cipal de gestão integrada. A visão do governo local, hoje, deve 
ir muito além do fim dos lixões em agosto de 2014, conforme 
determina a Lei nº 12.305/2010. A prioridade absoluta deve es-
tar na elaboração e execução dos planos de resíduos.
 O problema é que, até agora, apenas cerca de 10% dos 
municípios conseguiram elaborar o seu plano de gestão inte-
grada de resíduos sólidos. Entende-se que, para conseguirem 
cumprir as determinações da Lei nesse sentido, são necessárias 
iniciativas de todas as esferas governamentais: decisão política 
dos governos locais, articulação intermunicipal, apoio técnico e 
financeiro dos governos estaduais e da União, bem como con-
trole via Ministério Público e pela sociedade como um todo.
 Há de se cuidar para que os governos locais não leiam a 
Lei nº 12.305/2010 de forma simplista, como se suas obrigações 
legais se resumissem ao fim dos lixões. O prazo de agosto de 
2014 não pode ser usado para respaldar soluções como o en-
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“O problema é que, até 
agora, apenas cerca de 10% 
dos municípios conseguiram 

elaborar o seu plano de gestão 
integrada de resíduos sólidos.” 

“Os planos estaduais de resíduos sólidos, abrangendo a unida-
de federada como um todo, assim como os planos microrre-
gionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de 

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, complemen-
tarão o plano nacional.”

vio de resíduos para a incineração, descum-
prindo a prioridade prevista na Lei para a 
não geração, redução, reutilização e recicla-
gem, e gerando problemas com o controle 
de emissões.
 Além do conjunto integrado de pla-
nos de resíduos sólidos, consolidando uma 
visão sistêmica para as ações governamen-
tais nessa área, deve ser destacada na Lei 
a formulação do conceito da responsabili-
dade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos. Fica definido que as obrigações 
em relação a esse aspecto não se esgotam 
na responsabilidade pós-consumo do setor 
produtivo, e englobam fabricantes, impor-
tadores, distribuidores e comerciantes, as-
sim como os consumidores e os titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos.
 A opção pelo conceito da respon-
sabilidade compartilhada dilui encargos se 
considerada uma opção aos moldes da le-
gislação alemã, que centraliza tais respon-
sabilidades nos fabricantes. Assim, deve-se 
compreender que o texto da Lei dos Resí-
duos Sólidos nesse assunto específico, não 
obstante sua relevância, não reflete a opção 
mais rígida em uma perspectiva ambienta-
lista. Fruto de negociação dos diferentes 
atores públicos e privados envolvidos nos 
debates, a responsabilidade compartilha-
da pode ser vista como o pacto possível no 
País, mas que implicou reconstrução de 
preferências e reorientações de po  utos 
após o uso pelo consumidor, de forma in-
dependente do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 
Já havia previsão da responsabilidade pós-
-consumo para parte desses produtos. É o 
caso de agrotóxicos, seus resíduos e em-

balagens, disciplinados pela Lei nº 7.802/1989, alterada pela 
Lei nº 9.974/2000. Essa responsabilidade também existia, em 
decorrência de resoluções do Conama, para pilhas e baterias, 
pneus e óleos lubrificantes.
 Quanto a lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 
e mercúrio e de luz mista e produtos eletroeletrônicos, o Co-
nama vinha discutindo o assunto, mas o respectivo processo 
não tinha chegado a termo. A inovação na Lei nesse tópico fica 
por conta da inserção da logística reversa para “outros produ-
tos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso” e, 
mais importante, da possibilidade ampla de extensão da logís-
tica reversa a outros produtos e embalagens, mediante regula-
mento ou acordos setoriais e termos de compromisso firmados 
com o setor produtivo.
 A União, mediante o Decreto nº 7.404/2010, fez duas 
opções nesse tema: (I) priorizou os acordos setoriais; e (II) cen-
tralizou a articulação política e a formalização jurídica desses 
acordos. Criou o Comitê Orientador da Logística Reversa, que 
tem trabalhado em prol de acordos com diferentes setores 
do empresariado. A questão é que a negociação de grandes 
acordos de aplicação nacional implica custos transacionais 
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Suely Mara Vaz Guimarães 
de Araújo
 Urbanista e Advogada, 
M e s t re  e  D o u t o r a  e m 
Ciência Política, Consultora 
Legislativa da Câmara dos 
Deputados na área de meio 
ambiente e direito ambiental, 
desenvolvimento urbano e 
regional.
 
Ilidia da Ascenção Garrido 
Martins Juras
Bióloga, Mestre e Doutora 
em Oceanografia Biológica, 
Consultora Legislativa da 
Câmara dos Deputados na 
área de meio ambiente 
e  d i r e i t o  a m b i e n t a l , 
desenvolvimento urbano e 
regional.

elevados. Com isso, até agora, a aplicação 
da responsabilidade pós-consumo caminha 
a passos muito lentos. Mesmo produtos 
como pilhas e baterias, objeto de resolução 
do Conama que foi recepcionada pela Lei 
12.305/2010, não tiveram impulso após a 
aprovação da Lei.
 Cabe ressaltar que, se a tarefa dos 
municípios é hercúlea, há mecanismos de 
apoio previstos pela Lei aos quais não se 
está dando a devida atenção. Nos termos da 
Lei, uma das formas que fabricantes, impor-
tadores, distribuidores e comerciantes têm 
para assumir a responsabilidade comparti-
lhada, no caso de produtos ainda não inclu-
sos no sistema de logística reversa, é o com-
promisso de participar das ações previstas 
no plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, mediante acordos ou ter-
mos de compromisso firmados diretamente 
com o município.
 De forma geral, deve-se colocar em 
relevo a necessidade de todo o conteúdo 
da Lei dos Resíduos Sólidos ser aplicado de 
forma integrada, coordenando-se os planos 
de resíduos com as decisões sobre a logística 
reversa e a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos, a atuação 
das diferentes esferas governamentais e o 
tratamento das interfaces com outras po-
líticas públicas, sobretudo as inclusas no 
campo do saneamento ambiental. Estão 
colocados em tela desafios de governança 
complexa, que necessitam ser enfrentados 
com consistência técnica e responsabilidade 
socioambiental.
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A ‘responsabilidade pós-consumo’ 
dos Fabricantes na Gestão dos        
Resíduos Sólidos
>José Eduardo Ismael Lutti

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela 
Lei nº 12.305/10, além de tratar dos aspectos sociais e econômi-
cos ligados ao tema, estabelece uma série de princípios e obje-
tivos que irão alterar radicalmente as atividades de produção 
de bens e serviços e a forma como as pessoas consomem.
 Um dos princípios da PNRS é a ecoeficiência, consis-
tente na “compatibilização entre o fornecimento, a preços 
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução 
do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um 
nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação es-
timada do planeta”, ou seja, a sustentabilidade. 
 Utilizada de forma genérica e muitas vezes equivoca-
da, a sustentabilidade está definitivamente inserida nas ativi-
dades de produção de bens de consumo. Por outro lado, caberá 
ao consumidor final e aos poderes públicos, especialmente o 
municipal, exercerem seus papéis no sistema para que o país 
possa, em futuro não muito distante, atingir um nível de apro-
veitamento racional dos recursos naturais.
 Ao adotar o princípio da sustentabilidade, estabeleceu-
-se uma política de minimização de uso dos recursos naturais 
e de redução, ao máximo possível, de resíduos decorrentes da 
produção e do consumo de bens e serviços.
 Na busca por atingir esse objetivo, foi criada a “respon-
sabilidade pós-consumo”, que pode ser definida como a res-
ponsabilidade dos fabricantes, importadores ou distribuidores 
de produtos pela gestão dos resíduos a estes associados, inclu-
sive depois de seu consumo. Essa responsabilidade vai muito 
além da responsabilidade pela logística reversa de fazer retor-
nar ao ciclo produtivo os materiais utilizados nos produtos. Re-
fere-se às atividades relacionadas ao ciclo de vida do produto 
que vai desde a sua concepção – idealização, criação em escala 
de testes, escolha dos materiais, em especial, e o do design -, 
passando pela aquisição de insumos, produção, distribuição 

e comercialização, finalizando com seu re-
torno à cadeia produtiva dos materiais nele 
utilizados ou a disposição ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 
 Tais responsabilidades tendem a le-
var o setor empresarial a investir nas equipes 
de criação, as quais deverão ser pautadas 
pela criatividade e ter um olhar atento para 
a inovação no desenvolvimento de novos 
projetos e adequação dos existentes – o eco-
design. Não poderão deixar de fora a redu-
ção, melhoria e eficiência das embalagens. 
Os sistemas de distribuição também mere-
cem atenção no sentido de buscar eliminar 
desperdícios, serem mais rápidos e com 
menos consumo de energia e combustível, 
enfim serem mais inteligentes e eficientes. A 
boa administração de todos esses fatores, e 
tantos outros da rotina industrial, devem ter 
sempre como objetivos as reduções de uso 
de recursos naturais e a minimização da ge-
ração de resíduos sólidos e rejeitos.
 Fica claro que o sucesso das políti-
cas de resíduos sólidos no Brasil depende da 
atuação positiva de todos os envolvidos na 
geração dos resíduos – a indústria, os forne-
cedores, os distribuidores, o consumidor e o 
setor público (união, estados e municípios), 
cada um cumprindo um papel importante e 
específico. Os desafios não são fáceis.
 Nessa difícil tarefa, coube aos mu-
nicípios a responsabilidade pela gestão dos 
resíduos sólidos urbanos, assim considerado 
como aqueles originados das atividades do-
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mésticas em residências urbanas, da limpe-
za de logradouros e vias públicas, de podas 
de vegetação pública e até mesmo da dre-
nagem urbana.
 Isso não é nenhuma novidade, pois 
já era executado de longa data e consta 
expressamente da Lei da Política Nacional 
de Saneamento Básico de 2007. Porém, a 
coleta seletiva que sempre dependeu de 
iniciativas isoladas, adotada espontanea-
mente por alguns administradores ou por 
imposição de leis municipais, passou a ser 
obrigatória pela PNRS. Mas, mesmo nestes 
municípios, esse serviço quase sempre foi, 
e é, desorganizado, sem conhecimento do 
potencial de geração da comunidade, sem 
educação ambiental e, principalmente, sem 
preocupação com a destinação dos mate-
riais reaproveitáveis ou recicláveis.
 Diante desse quadro, coube tam-
bém aos municípios a responsabilidade 
pela elaboração dos respectivos Planos Mu-
nicipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS) onde, entre tantos elemen-
tos, deverão “conhecer” os resíduos gerados 
em seu território. 
 O conteúdo mínimo para os PMGIRS 
está estabelecido no art. 19 da lei 12.305/10, 
que, uma vez atendidos com tecnicidade e 
competência, colocarão os municípios em 
uma situação privilegiada, na medida em 
que terão condições de realmente planeja-
rem a destinação adequada, sem desperdí-
cios dos parcos recursos públicos.
 Além do “diagnóstico da situação 
dos resíduos sólidos gerados no respecti-
vo território”, os municípios deverão, por 
meio dos PMGIRS, identificar áreas favorá-
veis para disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos. Estes devem ser en-
tendidos como os “resíduos sólidos que, 
depois de esgotadas todas as possibilidades 
de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposi-
ção final ambientalmente adequada”.
 Os municípios devem também identificar a possibilida-
de de implantação de soluções consorciadas ou compartilha-
das com outros municípios como, por exemplo, a implantação 
de aterro sanitário único que atenda aos consorciados ou área 
única para depósito e triagem das coletas seletivas de cada um 
dos municípios integrantes do consórcio, além de muitas ou-
tras atividades possíveis. Essas soluções são incentivadas pela 
PNRS, dando aos municípios uma situação privilegiada com 
prioridade na obtenção de recursos da União e, inclusive, ser 
dispensado da elaboração do plano municipal de gestão inte-
grada de resíduos sólidos.
 Além da identificação dos resíduos sólidos e dos res-
pectivos geradores que estão sujeitos à elaboração de planos 
de gerenciamento de resíduos, tais como os oriundos da cons-
trução civil, de que nenhum município está livre, e daqueles 
que estão obrigados a implantar o sistema de logística reversa, 
como o setor de embalagens, por exemplo, conforme rol esta-
belecido no artigo 20 da lei, os PMGIRS devem estabelecer as 
regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 
resíduos sólidos desses geradores, bem como os procedimen-
tos operacionais, os indicadores de desempenho operacional e 
ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de mane-
jo de resíduos sólidos.
 Além disso tudo, um PMGIRS bem elaborado, que é o 
que se espera, definirá as responsabilidades quanto à imple-
mentação e operacionalização também dos geradores de re-
síduos anteriormente citados (art. 20 da lei);  estabelecerá as 
formas e os limites da participação do poder público local na 
coleta seletiva e na logística reversa e de outras ações relativas 
à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos pro-

“Ao adotar o princípio da sus-
tentabilidade, estabeleceu-se 
uma política de minimização 
de uso dos recursos naturais 
e de redução, ao máximo pos-
sível, de resíduos decorrentes 
da produção e do consumo de 
bens e serviços.”
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dutos e indicará os meios a serem utilizados para o controle e a 
fiscalização dessas implantações.
 O estabelecimento dos limites da participação do po-
der público na coleta seletiva e logística reversa é de suma im-
portância para a administração e administradores municipais, 
uma vez que a lei veda a execução de serviços que seja de res-
ponsabilidade privada, exceto quando estabelecido em acordo 
setorial, regional ou local devidamente formalizado e mediante 
a devida remuneração.
 No artigo 3º, inciso V, da Lei nº 12.305/10 está a defi-
nição da coleta seletiva, que vem a ser a “coleta de resíduos 
sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição”, ou seja, é o serviço de coletar e transportar os 
resíduos secos não orgânicos (reutilizáveis e recicláveis) previa-
mente separados e devidamente embalados pelos munícipes e 
colocados à disposição do poder público em local apropriado 
defronte ao seu imóvel, para uma área ou imóvel para triagem 
e depósito.
 Assim, as etapas de triagem (separação) desse material 
de acordo com suas características, a disponibilização de imó-
vel para isso e transporte até a indústria, seja a do fabricante 
original do produto, sejam as recicladoras, não é obrigação do 
poder público, mas do setor empresarial.
 O desrespeito a essa vedação poderá caracterizar ato 
de improbidade administrativa e crime, além da responsabili-
zação civil dos empresários em indenizar ou restituir ao poder 
público os valores equivalentes ao danos sofridos pelo erário.
 Fica evidente que os atuais administradores municipais 
estão diante de uma oportunidade única, pois a lei lhes deu 
excelentes e poderosos instrumentos para a gestão de um dos 
principais problemas comum a todos os municípios do país.
 Com tais instrumentos, poderão planejar eficazmente 
o dinheiro público, impor obrigações a cada um dos respon-
sáveis pela geração de resíduos e controlar e fiscalizar o seu 
cumprimento; enfim terão a oportunidade de fazer da gestão 
municipal dos resíduos sólidos uma política de economia aos 

“Tais responsabilidades tendem a 
levar o setor empresarial a inves-
tir nas equipes de criação, as quais 
deverão ser pautadas pela criati-
vidade e ter um olhar atento para 
a inovação no desenvolvimento 
de novos projetos e adequação 
dos existentes – o ecodesign.”
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cofres municipais, eficiência e transparência 
da administração, além de promoverem a 
geração de renda, negócios, novas fontes de 
arrecadação e a inclusão e justiça socioam-
biental.
 A importância da implementação 
dessa lei é inegável, mas a sociedade deve 
estar atenta, pois alguns prazos nela estabe-
lecidos já se findaram sem que nada tenha 
sido executado. 
 O prazo para a finalização dos pla-
nos municipais de gestão integrada dos re-
síduos sólidos, de grande importância para 
os municípios e para a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, como anteriormente 
mencionado, termina em 31 de dezembro 
de 2013, porém, até o momento, somente 
cerca de 130, dos 645 municípios do Estado 
de São Paulo, apresentaram seus PMGIRS e 
ainda não se sabe a qualidade deles.
 Para finalizar, valho-me de um jar-
gão popular: a bola está com os prefeitos.

José Eduardo Ismael Lutti 
 É promotor de Justiça do 
Meio Ambiente da cidade 
de São Paulo, no Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo. É também conselheiro 
do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama) e 
professor da Escola Superior 
do Ministério Público.

“Além do “diagnóstico 
da situação dos resídu-
os sólidos gerados no 
respectivo território”, 
os municípios deverão, 
por meios dos PMGIRS, 
identificar áreas favo-
ráveis para disposição 
final ambientalmente 
adequada de rejeitos.”  
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Resíduos Sólidos: Os Desafios da 
Coleta Seletiva e a Geração de 
Energia
>Alexandre Citvaras

 Durante as últimas duas décadas, o tema “resíduos” 
ganhou cada vez mais espaço, tornando-se evidente. Porém, 
como no Brasil a burocracia é demasiada, as mudanças reais 
acontecem aos poucos. Estamos evoluindo, mas é importante 
lembrar que não podemos pular etapas para alcançar altos ní-
veis de recuperação e aproveitamento do nosso lixo diário.
  A maioria das pessoas não quer conviver com o lixo, no 
entanto milhares de catadores vivem dele. O trabalho que não 
é feito pelo cidadão é feito por aquele que muitas vezes vive à 
margem da sociedade, no interior do lixão ou da humilde co-
operativa de catadores. No entanto, mudar toda uma situação 
intrinsecamente ligada às questões de falta de infraestrutura, 
ineficiência da gestão pública e principalmente mudança dos 
valores de uma sociedade de consumo não irá acontecer sem 
que haja ruptura das velhas estruturas de valores e dos confli-
tos de interesses entre o velho e o novo. 
 Lixo não deveria ser jogado fora, deveria ser enca-
minhado com consentimento para o fim mais adequado por 
aquele que o gerou. A reciclagem e a coleta seletiva do lixo são 
temas abordados nas escolas brasileiras há mais de 20 anos, 
mas ainda não alcançamos nem 3% de reciclagem no país. To-
dos sabem o que devem fazer, porém a mudança não acontece 
e mais uma vez colocamos a culpa na ineficiência de nossos 
gestores públicos e transformamos um sério problema de infra-
estrutura em uma questão social.
 Atualmente, o Brasil vive um momento único, pois a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) trouxe as novas de-
finições, a ordem de prioridade na gestão dos resíduos, a logís-
tica reversa, o fim dos lixões, a recuperação energética, a busca 
por soluções regionalizadas e os Planos Integrados de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos (PIGRS). Estamos mais próximos do 
que nunca de iniciarmos uma grande mudança dos paradig-
mas de uma indústria que, nas ultimas décadas,  mudou muito 
pouco. Alguns estados brasileiros sairão da era dos lixões para 

os aterros sanitários, mas a realidade dos li-
xões ainda persiste em cidades importantes 
como Brasília e Cuiabá, o próprio Rio de Ja-
neiro só mudou o seu cenário em 2012.
 Conforme dados da Associação Bra-
sileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe), 35% do nosso 
lixo é composto de material reciclável, ou 
seja, material que não foi encaminhado 
para a sua melhor finalidade, a reciclagem.  
Hoje em dia, nossos valorosos catadores se-
param cerca de 2 milhões de toneladas/ano 
de material de no total de 25,5 milhões de 
toneladas, ou seja, menos de 8% do nosso 
material potencialmente reciclável.
 Os desafios para alcançarmos nosso 
potencial total são enormes. Primeiramen-
te precisamos tirar este material da coleta 
de lixo comum. Ou melhor, separar o que 
pode ser reciclado e  não misturar com o lixo 
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“Lixo não deveria ser jogado 
fora, deveria ser encaminha-
do com consentimento para o 
fim mais adequado por aque-
le que o gerou. A reciclagem 
e a coleta seletiva do lixo são 

temas abordados nas esco-
las brasileiras há mais de 20 
anos, mas ainda não alcan-

çamos nem 3% de reciclagem 
no país.”

comum. Depois, precisamos acondicionar o 
material limpo e encaminhar para a coleta 
seletiva. Através das cooperativas ou cen-
trais de triagens, estes resíduos chegam às 
indústrias de reciclagem que transformam 
plásticos, metais, vidros e papéis, retornan-
do ao ciclo produtivo como matéria-prima 
secundária para várias indústrias.
 O Brasil não possui capacidade de 
triar todo esse material e não tem um par-
que industrial capaz de absorver todo ele. 
Sendo assim, teremos de realizar grandes in-
vestimentos em toda a cadeia para que estes 
resíduos sejam cada vez mais recuperados 
e transformados. Da mesma forma, apesar 
de existir a PNRS, não há incentivos federais 
para a indústria consumir a matéria prima 
reciclada e a obrigação da logística reversa 
deverá trazer um grande salto para o setor, 
que dependerá da mecanização e profissio-
nalização para conseguir atender aos gran-

des consumidores de matéria prima. A solução não é termos 10 
vezes mais catadores, mas sim profissionalizar e mecanizar as 
cooperativas de forma a torná-las mais produtivas, bem como 
criarmos um novo segmento de negócio, mais atrativo do que 
o mero aterramento, para os grandes operadores do setor.
 Toda esta revolução demanda tempo e investimento, 
mas o problema não para de crescer e os grandes centros me-
tropolitanos do país encaram a iminência do colapso dos atu-
ais sistemas de disposição final em aterro sanitário. Na região 
metropolitana de São Paulo, a maior parte das cidades já gasta 
mais de R$ 100,00 por tonelada para dispor seus resíduos em 
aterros, bem como gastam fortunas em coleta seletiva que pos-
sui baixíssimos índices de eficiência. 
 Dentro deste quadro, as grandes regiões metropolita-
nas precisam buscar soluções de curto prazo que deixem ca-
minho aberto para as soluções de longo prazo. Aqui cabe, sem 
qualquer sombra de dúvida, a implementação das chamadas 
Unidades de Recuperação Energética de Resíduos (URE). Estas 
unidades possuem três funções: reduzir a dependência de ater-
ros sanitários, gerar energia elétrica renovável e principalmen-
te quebrar os velhos paradigmas da destinação de resíduos. 
Esta fase do desenvolvimento do setor aconteceu há mais de 30 
anos em países como a Alemanha e a Dinamarca.
 Para a implementação de uma URE, de acordo com a 
PNRS e a Resolução Conama 316, o município precisa ter um 
PIGRS com metas bem definidas e alcançar 30% de reciclagem 
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em 10 anos. Desta forma, a implantação da Unidade de Recu-
peração Energética demanda intenso planejamento e compro-
metimento dos gestores públicos e privados. 
 Se a população brasileira cresce em média 1% ao ano 
e nossos resíduos crescem de 4 a 5 vezes mais, mesmo que 
alcancemos a meta de 30% de reciclagem estabelecida na Re-
solução Conama, os resíduos terão crescido mais do que 48%, 
ou seja, o problema não diminui, só cresce. 
 Outro dado relevante é que os países europeus que 
mais reciclam, como a Alemanha e a Dinamarca, por exem-
plo, também são aqueles que mais recuperam energeticamen-
te seus resíduos e que menos os aterram. E, mesmo com a 
estabilização da população e da geração de resíduos, as URE 
não deixaram de exercer seu papel de complementar a recicla-
gem, coibir o aterramento dos orgânicos (que possuem altíssi-
mo potencial poluidor) e de gerar energia renovável. Algumas 
URE alemãs atualmente recebem resíduos de outros países 
europeus que ainda apresentam capacidade muito baixa de 
recuperarem seus materiais, seja para reciclagem, seja para a 
energia.

“Toda esta revolução demanda tempo e investimento, mas 
o problema não para de crescer e os grandes centros metro-
politanos do país encaram a iminência do colapso dos atuais 
sistemas de disposição final em aterro sanitário. Na região 
metropolitana de São Paulo, a maior parte das cidades já 

gasta mais de R$ 100,00 por tonelada para dispor seus resí-
duos em aterros, bem como gastam fortunas em coleta sele-

tiva que possui baixíssimos índices de eficiência.”
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 A solução deste problema, que em 
alguns locais do Brasil é uma profunda crise, 
precisa da participação de todos, sociedade, 
empresas privadas e gestores públicos, além 
do entendimento de que não há uma solução 
mágica e única, mas sim a combinação de di-
versas soluções que atendam a linha estabele-
cida pela PNRS. Muitas negociações ainda pre-
cisam ser realizadas e diversos pontos da PNRS 
devem ser melhor trabalhados e regulamenta-
dos, mas uma coisa é importante: as diversas 
representações da sociedade, das políticas e da 
indústria, não podem preterir uma tecnologia 
em relação à outra, mas sim colocá-las em seu 
local adequado na ordem de prioridade. 
 A solução adequada para os resíduos 
no país contempla todos os meios  que sejam 
seguros para a saúde humana e para o meio 
ambiente, sendo econômico e tecnicamen-
te viáveis. O importante é trabalhar de forma 
a completar os diversos elos desta corrente e 
construir o ciclo virtuoso dos resíduos no Bra-
sil, reduzindo o consumo de recursos naturais 
e aumentando a geração de energia renovável.

Alexandre Citvaras
 É especialista em estudos de 
Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo e geração de energia 
a partir de resíduos (WtE). 
A tualmente,  é  d i re tor  de 
Desenvolvimento de Negócios 
da Foxx Haztec, empresa de 
atuação nacional com foco no 
desenvolvimento de projetos 
de Waste-to-Energy (WtE) e 
destinação final de resíduos 
em aterros sanitários através 
de contratos de Concessão e 
Parceria Público-Privada. 

“A solução deste pro-
blema, que em alguns 
locais do Brasil é uma 
profunda crise, precisa 
da participação de to-
dos, sociedade, empre-
sas privadas e gestores 

públicos.”



 Os Awá-Guajá são uma das duas últimas tribos de caçadores-coletores 
nômades do Brasil. Cerca de 350 Awá-Guajá vivem no Estado do Maranhão, 
no leste da Amazônia, em um território indígena de 117 mil hectares, de-
limitado, demarcado e homologado em 2008. Eles se dividem em quatro 
comunidades e dependem inteiramente da floresta para sobreviver. Alguns 
grupos familiares não mantêm nenhuma relação com o mundo exterior.

 A situação dos Awá-Guajá é alvo de um relatório alarmante publi-
cado pela Funai – o órgão público brasileiro responsável pela proteção dos 
indígenas. De acordo com esse documento, elaborado a partir dos sistemas 
de observação por satélite, o espaço florestal dos Awá-Guajá não para de 
diminuir. Mais de 31% de seu território havia sido desmatado em 2009. 
Os números parciais para 2010 atestam que o desflorestamento continua.

 Recentemente, reportagens especiais veiculadas no jornal O Globo, 
com fotografias do renomado Sebastião Salgado, estamparam as dificuldades 
deste povo. A revista Pensar Verde traz, nesta edição, artigo do deputado fe-
deral José Luiz Penna (PV-SP) com as ações que já estão sendo tomadas para 
que haja uma verdadeira intervenção na situação. Enquanto o antropólogo, 
ex-presidente da Funai, Mércio Gomes, nos mostra como tem sido os últi-
mos 170 anos do povo Awá-Guajá e sua luta para traçar seu próprio destino. 

O Destino e a Resistência 
dos Awá-Guajá
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A resistência dos Awá-Guajás
>José Luiz Penna

Os Awá-Guajá diante de 
seu destino
>Mércio P. Gomes
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“São pouco mais de 400 índios, 
cercados de municípios que dependem 

da extração da madeira. A Justiça 
ordenou a desocupação da terra pelos 
não índios, e a Funai terá que cumprir 

essa ordem nos próximos meses.”

A resistência dos Awá-Guajá
>José Luiz Penna

 Uma recente série de reportagens do jornal O Globo 
jogou luz no fato de que grileiros e madeireiros estão derru-
bando a floresta e encurralando os índios Awá-Guajá, que vi-
vem no pouco que resta de Floresta Amazônica no Maranhão. 
Essa área da Amazônia é única, porque é a porta de entrada da 
floresta, e algumas espécies só existem lá. A exploração destas 
terras representa um descumprimento reincidente e constante 
da lei, uma vez que a terra dos Awá-Guajá já foi demarcada, ho-
mologada e registrada. É uma reserva biológica que tem o mais 
alto nível de proteção ambiental, mas ainda assim é explorada 
impunemente.
  Antes mesmo destas reportagens, a bancada do Partido 
Verde já estava atenta à situação dos Awá-Guajá. Em abril deste 
ano, encaminhamos ofício ao ministro da Justiça, José Eduar-
do Cardozo, solicitando a homologação das terras dos índios, e 
ofício ao presidente do Ibama requerendo ações para conter a 
retirada ilegal de madeira. A preservação dos Awá é simbólica, 

já que eles são um dos últimos povos que vi-
vem apenas da floresta, caçando e colhendo 
frutos, sem nenhum contato com o homem 
branco. Por conta disso, são até chamados 
de índios invisíveis. Apenas alguns falam 
um pouco de português. 
 São pouco mais de 400 índios, cer-
cados de municípios que dependem da 
extração da madeira. A Justiça ordenou a 
desocupação da terra pelos não índios, e a 
Funai terá que cumprir essa ordem nos pró-
ximos meses. Mas a situação é preocupan-
te pelo fato de os fazendeiros e donos de 
madeireiras terem anunciado que resistirão 
a qualquer tentativa de retirada, inclusive 
fazendo uso de armas.  
 A nossa bancada na Câmara dos 
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“São pouco mais de 
400 índios, cercados 
de municípios que 

dependem da extração 
da madeira. A Justiça 

ordenou a desocupação 
da terra pelos não 

índios, e a Funai terá que 
cumprir essa ordem nos 

próximos meses.”

Deputados está lançando mão de todas as 
ferramentas possíveis para acompanhar de 
perto este conflito. A casa do povo não pode 
ficar alheia a esta situação.  Estaremos aten-
tos para o cumprimento da retirada dos in-
vasores e para que, quando a poeira baixar, 
o povo Awá-Guajá não volte a ser ameaçado.
Temos que ter em mente que este caso não 
é isolado. A luta indígena é uma luta cons-
tante. Conflitos como este são cotidianos no 
país. Então é necessária atenção constante 
para impedirmos que os direitos desses po-
vos sejam desrespeitados. Continuaremos 
firmes na Câmara para barrar a PEC 215, 
que retira atribuições do Poder Executivo 
para criação de Unidades de Conservação, 
Áreas Indígenas e de Quilombolas. 
 Sabemos que o perfil da atual legis-
latura da Câmara é conservador. É um mo-
mento de grande apreensão. Então a pressão 
popular é muito importante para impedir 
a aprovação da PEC 215 e de tantas outras 
propostas que tramitam no Congresso com 
o objetivo de minar os direitos dos índios 
no Brasil. Que este caso dos Awá-Guajá sirva 
como mais um exemplo, para trazer à tona a 
constante covardia à qual nossos povos ori-
ginais são submetidos.

José Luiz Penna
 Fundador e presidente nacional 
do Partido Verde. É deputado 
federal por São Paulo, atual 
presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
S u s t e n t áv e l  e  t i t u l a r  d a 
Comissão Especial para discutir 
a mineração em terras indígenas 
da Câmara dos Deputados. 
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“O que fazer para dar condições de sobrevivência aos 
Awá-Guajá do Arariboia, que ainda vivem exclusivamente 
da caça e da coleta, no meio de um contingente de mais 
de 3.000 índios Guajajara que acham que aquela terra 
é exclusivamente deles? Eis um dilema a mais para a 
FUNAI resolver nos próximos meses ou poucos anos.”

Os Awá-Guajá diante de seu 
destino
>Mércio P.  Gomes

 Os Awá-Guajá são um dos últimos povos no mundo 
cuja cultura se baseia economicamente na caça e pesca de ani-
mais e na coleta de frutos, raízes e cipós. Vivendo nas franjas 
da Floresta Amazônica, no estado do Maranhão, espalhados 
em pequenos grupos de 6 a 30 pessoas que, hoje em dia, mal 
conseguem se relacionar entre si, os Awá-Guajá constituem um 
exemplo vívido da capacidade do ser humano de viver o mais 
frugalmente possível, com um mínimo imaginável de impacto 
ambiental e, ao mesmo tempo, de produzir uma extraordiná-
ria e íntegra riqueza cultural de vivência social e conhecimento 
da natureza.
 Os Awá-Guajá nascem no meio da mata e se criam no 
meio da mata. Seus filhos são alegres e saudáveis, seu amor 
pela vida é testemunho de sua sobrevivência e seu amor pela 
natureza é comprovada até pelo ato das mulheres darem de 
mamar aos filhotes de macacos e outros mamíferos que são 

capturados nas suas caçadas. Não fumam, 
não bebem, não fazem uso de nenhum tipo 
de droga, mas são capazes de se autoindu-
zirem a “subir aos céus”, por ocasião de seu 
principal ritual religioso, e lá se comunica-
rem com as almas dos mortos e voltarem 
para sanar o sofrimento dos vivos.
 É possível uma sociedade viver só da 
caça, pesca e coleta de frutos e raízes, sem 
fazer uso da agricultura? Mais ainda, é pos-
sível uma sociedade que vivia da agricultura 
um dia se voltar para a pura condição social 
de caça e coleta? Bem, claro que é possível, 
pois ser caçador-coletor tem sido a grande 
aventura do Homem, de seus primórdios 
quando se fez Homo sapiens, há uns 200.000 

Mércio P. Gomes com os meninos arara.
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anos, até uns 10.000 anos atrás, quando, 
aqui e acolá, passou lentamente a plantar 
aquilo que recolhia como parte de suas ati-
vidades de coletor. E os Awá-Guajá, como os 
Bosquímanos e Haida da África setentrio-
nal, são exemplo disso.
 Ao longo dos últimos 170 anos, os 
Awá-Guajá reelaboraram sua cultura com 
base na caça e coleta. Antes eram agricul-
tores, como os demais povos indígenas de 
fala tupi-guarani, a exemplo dos Tupinam-
bá, que nos legaram seus principais cultíge-
nos, como a mandioca, o milho, o jerimum, 
o algodão, o amendoim e tantos outros 
produtos de nossa mesa. Sua passagem de 
agricultores para caçadores-coletores se deu 
provavelmente em função da condição so-
cial de fuga a que foram submetidos após 
a rebelião da Cabanagem, que ocorreu no 
Pará entre 1838 e 1840 e que provocou 
grandes distúrbios e mudanças na região 
do baixo rio Tocantins, com muitos povos 
indígenas sendo perseguidos.
 Do baixo Tocantins, os Awá-Guajá 
foram migrando em direção leste e alguns 
anos depois já haviam cruzado o rio Guru-
pi e entrado no território do Maranhão. Aí 
foram reconhecidos pelos índios Guajajara 
como um povo nômade. Quando conheci 
os Guajajara, como antropólogo, na década 
de 1970, eles se compraziam em dizer que 
os Awá-Guajá eram a versão original deles 
quando ainda não tinham agricultura e, 
quando os encontravam, tentavam persua-
di-los a viver em aldeias e fazer roçados. Ou-
tro vizinho indígena, os Urubu-Kaapor, os 
consideravam gente da mata, ka´apyhara, 

nascidos do ato criativo de Maira, igual a eles próprios, só que 
a partir de um pau podre, desmerecendo-os, e os atacava sem-
pre que as circunstâncias os empurravam a tanto.
 Durante todo o século XX, o velho Serviço de Proteção 
dos Índios (SPI - 1910-1967), criado pelo Marechal Rondon, ten-
tou contatar os Awá-Guajá, pelos rios Gurupi, Caru, Pindaré, 
Zutiua e Grajaú, mas eles se esquivavam de qualquer relacio-
namento permanente. Até que, lá pelos idos de 1960 e 1970, 
premidos pela entrada de milhares de nordestinos nas terras 
em que vivam, alguns grupos Guajá começaram a se deparar 
com posseiros, recebendo algum machado ou facão em troca 
de arcos e xerimbabos, pagando, em consequência, o preço do 
contágio de gripes e sarampo e morrendo à míngua pelas vere-
das e pelas beiradas dos rios. O grande território onde viviam 
foi sendo ocupado e os Awá-Guajá foram se recolhendo aos 
pontos mais distantes das beiras dos rios.
 Diante de uma catástrofe que se avizinhava velozmen-
te, em 1973, no alto rio Turiaçu, uma equipe da FUNAI fez um 
contato amistoso com um grupo de Awá-Guajá e estabeleceu 
um posto indígena. Eram 12 pessoas e logo a eles se juntaram 
mais uns dois ou três grupos, formando uma população de 54 
pessoas por volta de 1978. Desde então, pouco a pouco, com 
muitas mortes contadas e outras tantas olvidadas, os demais 
grupos Guajá foram se aproximando e sendo contatados por 
indigenistas da FUNAI, em terras distantes uma das outras. 
 As mortes por doenças prosseguiram por toda a déca-
da de 1970, e parecia que os índios não iriam sobreviver. Até 
a década de 1980, aliás, ninguém achava que os índios brasi-
leiros iriam ter outro destino senão sua extinção física e cultu-
ral(1). 
 Em 1980, havia apenas 24 Guajá vivendo no posto in-
dígena do Alto Turiaçu. Naquele ano, um novo grupo com 30 

“Ao longo dos últimos 
170 anos, os Awá-Guajá 

reelaboraram sua cultura 
com base na caça e 

coleta.”
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pessoas foi contatado, das quais sete morreram nos primeiros 
meses do contato. Esse grupo foi levado para a Terra Indígena 
Caru e lá se encontrou com outros grupos e logo somavam mais 
de 100. Em 1987 e em 1993, mais dois grupos foram contatados 
e mais gente Guajá foi se agregando. 
 Hoje os Guajá somam mais de 340 pessoas e vivem em 
três terras indígenas: Alto Turiaçu, com 530.000 hectares, a qual 
compartilham com índios Urubu-Kaapor, Tembé e Krejê; Rio 
Caru, com 176.000 hectares, compartilhada com os Guajajara; 
e Arariboia, 413.000 hectares, compartilhada com os Guajajara. 
 Sobreviverão? Sim! A menos que sejam abandonados 
pelo poder público à sanha de madeireiros e fazendeiros da 
região. Simples assim.
 Na Terra Indígena Arariboia vive um grupo de talvez 15 
a 20 Guajá que ainda hoje se recusa a entrar em contato com 
seus vizinhos Guajajara. Entretanto, são ocasionalmente vistos 
por esses índios, quando entram na floresta para caçar, e tam-
bém por madeireiros que invadem aquela terra indígena para 
derrubar madeira de lei. Estão em perigo de serem contatados 
por quem não tem a mínima noção do que fazer se isto aconte-
cer, e certamente terão um destino cruento. 
 O que fazer para dar condições de sobrevivência aos 
Awá-Guajá do Arariboia, que ainda vivem exclusivamente da 
caça e da coleta, no meio de um contingente de mais de 3.000 
índios Guajajara que acham que aquela terra é exclusivamente 
deles? Eis um dilema a mais para a FUNAI resolver nos próximos 
meses ou poucos anos.
 Os Awá-Guajá que vivem próximo a postos indígenas 
já não vivem exclusivamente da caça e coleta. Aprenderam a 

“A vida cultural dos 
Guajá prossegue, 
mesmos nessas 

circunstâncias. Os 
madeireiros rondam 
suas terras, penetram 
nelas impunemente, 
já que a FUNAI não 

tem mais força 
para contê-los, e o 
governo federal só 

age esporadicamente, 
no calor de alguma 

tragédia.”

“Os Awá-Guajá 
constituem uma 

raridade cultural no 
panorama indigenista 

brasileiro.”
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“Hoje os Guajá somam mais de 340 pessoas e vivem em 
três terras indígenas: Alto Turiaçu, com 530.000 hectares, 
a qual compartilham com índios Urubu-Kaapor, Tembé e 

Krejê; Rio Caru, com 176.000 hectares, compartilhada com 
os Guajajara; e Arariboia, 413.000 hectares, compartilhada 

com os Guajajara.”

fazer roçados, a plantar mandioca, milho, 
feijão, jerimum e arroz, e não passam mais 
sem esses produtos. Entretanto, continuam 
firmes no exercício de suas caçadas e coletas 
dentro da mata. Passam dias e semanas sem 
voltar às roças e aos postos indígenas (que 
foram vergonhosamente extintos pela FU-
NAI quatro anos atrás, deixando-os à mercê 
das missões religiosas e ONGs oportunís-
ticas). Em alguns casos, recebem bolsa ali-
mentação, um dos atos mais extemporâneos 
e irresponsáveis perpetrados contra eles, em 
substituição à presença de indigenistas que 
poderiam estar ajudando-os a fazer uma 
transição cultural menos traumática.
 A vida cultura dos Guajá prossegue, 
mesmo nessas circunstâncias. Os madeirei-
ros rondam suas terras, penetram nelas im-
punemente, já que a FUNAI não tem mais 
força para contê-los, e o governo federal só 
age esporadicamente, no calor de alguma 
tragédia.
 Espera-se uma tragédia para haver 
alguma ação. Eis o que provoca nas pessoas 
que conhecem a situação dos Guajá o sen-
so de indignação e raiva pela atitude irres-
ponsável do governo federal, em especial da 
FUNAI, que a cada dia perde as condições 
mínimas de ação indigenista.
 Os Awá-Guajá constituem uma ra-
ridade cultural no panorama indigenista 
brasileiro. São um patrimônio da nação bra-
sileira. Abandoná-los à sua sorte será um 
crime contra eles e contra a humanidade.

Mércio P Gomes
 É antropólogo, professor da 
UFRJ. Trabalhou e pesquisou 
com os  índios  Awá-Guajá 
durante as décadas de 1980 e a 
1990. Ex-presidente da FUNAI, 
autor dos livros Os índios e 
o Brasil (2012), Antropologia 
Hiperdialética (2011), O Índio na 
História (2002) e outros.(1)- Em 1988, publiquei o livro Os índios e o Brasil (Vo-

zes, em terceira edição, Ed.Contexto, 2012) no qual, 
revendo os dados históricos e a atualidade, anunciava 
que os índios afinal estavam crescendo de população e 
tinham muitas condições para sobreviver. Foi uma sur-
presa na antropologia e uma reviravolta na visão que 
tínhamos sobre a questão.

“Os madeireiros rondam suas terras, 
penetram nelas impunemente, já que a 

FUNAI não tem mais força para contê-los, e 
o governo federal só age esporadicamente, 

no calor de alguma tragédia.”
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 A Saúde Ambiental trata das alterações do meio ambiente, produzidas 
ou não pelo homem, capazes de afetar a saúde coletiva.  

 No artigo de Luiz Maranhão, vemos como a poluição atmosférica, 
poluição hídrica, poluição sonora, contaminação alimentar por agrotóxicos, 
radiação solar, excesso de sódio e açucares nos alimentos industrializados, 
falta de atividade física, falta de lazer, estresse cumulativo, são fatores que 
constroem doenças que demandam ao extremo a rede pública e privada de 
saúde. Aponta que as políticas públicas voltadas para a educação em saúde 
ambiental envolvendo programas como saúde em casa e saúde da família 
trarão bons resultados na prevenção de doenças.

 Já o artigo dos professores Jáder Cardoso e Vanda Garibotti mostra 
que, historicamente, o estado brasileiro tem dificuldades para planejar e 
fiscalizar o uso e a ocupação do solo, bem como destinar recursos abaixo do 
necessário para resolver problemas de educação, habitação, saneamento, 
transporte público e distribuição de renda, fatores que ampliam os riscos 
à saúde humana. Eles sugerem que o homem estabeleça uma relação de 
convivência harmônica e sustentável com o meio ambiente para que sua 
ação predatória no campo ambiental não traga consequências ainda mais 
danosas, em forma de doenças.

Saúde Ambiental e a 
Prevenção de Doenças
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Um Novo Olhar para o 
Meio Ambiente
>Luiz Maranhão 

 A Vigilância Ambiental em Saúde 
Pode Prevenir Doenças?
>Jáder da Cruz Cardoso
>Vanda Garibotti
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Um Novo Olhar para o Meio 
Ambiente
>Luiz Maranhão 

 A Saúde Ambiental trata das alterações do meio am-
biente, produzidas ou não pelo homem, capazes de afetar à 
saúde coletiva, como a poluição atmosférica, poluição hídrica, 
contaminação do solo, alterações dos alimentos, insalubrida-
de no ambiente de trabalho, hábitos perniciosos de vida, entre 
outros.
 Durante o governo Nixon, deu-se início, nos Estados 
Unidos,  um forte movimento para convencer a população 
americana a desistir do modelo público de saúde e adotar a 
medicina privada como aquela que daria muito mais conforto 
e eficiência ao atendimento de saúde. Mera ilusão que deixou 
mais de 50 milhões de americanos abandonados completa-
mente – sem hospitais públicos e sem recurso para se mante-
rem nos planos de saúde. 
 Nessa onda de falsa modernidade, o Brasil alinhou-
-se a esse modelo e foi afastando-se rapidamente do modelo 
Europeu de valorização do médico de família, o clínico geral. 
Poderosos interesses levaram nosso país e nossos médicos a 
esquecerem da importância da relação médico paciente e da 
boa e insubstituível anamnese em prol das super especializa-
ções e a dita ‘modernidade dos exames de imagens’. Resulta-
do: a dificuldade dos planos de saúde, que não conseguem 
viabilizar economicamente tantos exames que são pedidos em  
consultas que duram, na maioria das vezes, dez  minutos. 
 Daí, adotou-se uma absurda política de exclusão 
contida nas entrelinhas dos contratos, seja pela natureza da 
doença ou pelos riscos que o segurado oferece: uma grande 
concentração de médicos nos grandes centros urbanos e qua-
se nenhum nas periferias das cidades e a ausência de profis-
sionais no interior, sempre com a argumentação de que sem 
equipamentos médico-hospitalares e tecnologia não é possível 
fazer medicina.
 Vale lembrar a tragédia vivida pela China por volta de 
1912 quando, sob a influência dos ingleses, baniu a acupuntu-

ra e sua medicina tradicional em nome da 
modernidade. Na realidade, a pressão vinha 
dos grandes laboratórios farmacêuticos que 
chegavam a Ásia com a intenção de ven-
der seus medicamentos a qualquer preço. 
O resultado foi desastroso. Em 1949, havia 
menos de 40 mil médicos para atender uma 
população de 500 milhões de habitantes. 
Mao Tsé-Tung, líder revolucionário, tirou a 
acupuntura, a fitoterapia e outras medici-
nas tradicionais da ilegalidade. Reabilitou 
os terapeutas e os transformou em agentes 
de saúde. Mao criou faculdades e centros de 
pesquisa para o estudo da acupuntura e to-
das as outras técnicas tradicionais.
 Sofremos com a poluição do ar, po-
luição sonora, poluição hídrica, contami-
nação alimentar por agrotóxicos, radiação 
solar, excesso de sódio e açucares nos ali-
mentos industrializados, falta de atividade 
física, falta de lazer, estresse cumulativo. 
Construímos doenças que demandam ao 
extremo a rede pública e privada de saúde.
 No Brasil, após a inclusão de mais 
de 40 milhões de cidadãos no mercado con-
sumidor, verifica-se um aumento das doen-
ças crônicas e degenerativas, como obesida-
de, hipertensão arterial, doenças cardíacas, 
diabetes e câncer. Saímos do grupo das do-
enças advindas de carências e caímos nas 
degenerativas.
 Observa-se uma perda na qualida-
de de vida das pessoas, principalmente pela 
mudança brusca no estilo de vida, agregado 
a novos hábitos não tão saudáveis, que tem 
levado essa população, hoje bem mais ur-
bana que rural, a engrossar as filas nos hos-
pitais, como se ali fosse possível o encontro 
com a saúde. 
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Luiz Maranhão 
É graduado em biologia e 
biomedicina com habilitação em 
bacteriologia pela Universidade 
de Brasília. Ministra cursos e 
palestras em Universidades 
sobre a questão saúde e meio 
ambiente. Membro da Executiva 
do Partido Verde do Distrito 
Federal, atualmente está à 
frente da Subsecretaria de Saúde 
Ambiental da Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do 
Distrito Federal. 

 Políticas públicas voltadas para a 
educação em saúde ambiental, envolvendo 
programas como o Saúde em Casa e o Saúde 
da Família serão, certamente, ações gover-
namentais que trarão bons resultados. 
 Ações governamentais movidas pe-
las secretarias de meio ambiente poderão 
desencadear resultados importantes quan-
to ao impacto dos fatores ambientais nos 
agravos à saúde coletiva, principalmente 
doenças respiratórias, cardíacas e doenças 
degenerativas resultantes da exposição da 
população aos agentes ambientais nocivos.
 Nas mais diversas culturas do pas-
sado, sempre a relação homem com o meio 
ambiente foi de muito respeito, integração e 
intimidade, pois se tinha a certeza de que a 
sobrevivência e a qualidade de vida depen-
diam dessa necessária harmonia. Assim foi 
com os milenares chineses, na cultura ára-
be, no Egito antigo, com os índios norte e 
sul americanos, na cultura andina. Sempre 
preservando as riquezas naturais e pratican-
do uma medicina fundamentada nos ciclos 
climáticos naturais e na inter-relação íntima 
da influência das estações do ano, na alti-
tude, na hora do dia, com a fisiologia e o 
metabolismo do corpo humano. Compreen-
diam, seguiam e interagiam com os fenôme-
nos da natureza.
 Com o avanço científico, os estu-
dos da genética humana construíram um 
conceito muito importante sobre a relação 
homem/meio ambiente “o genótipo e o fe-
nótipo”. Genótipo é  todo material genético 
contido em nosso DNA (cromossomo-gene). 
Fenótipo é todo material genético contido 
em nosso DNA (cromossomo-gene) mais o 
meio ambiente.
 Portanto não somos genótipo, so-
mos fenótipo. Isto é, todo o nosso material 
genético interage com o meio ambiente, 
durante toda a nossa vida. Somos o resulta-

“Construímos doenças 
que demandam ao 

extremo a rede pública 
e privada de saúde.”

do dessa inter-relação. Daí, conclui-se que, certamente, nosso 
produto final, que é a saúde e o bem-estar, dependem muito 
desse meio ambiente a que estamos expostos. A saúde ambien-
tal parte desse princípio: o controle de todos os agentes que 
quebram o equilíbrio e a harmonia de um organismo saudável 
para que o processo de desconstrução da doença possa defini-
tivamente prevalecer.
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A Vigilância Ambiental em 
Saúde Pode Prevenir Doenças?
>Jáder da Cruz Cardoso
>Vanda Garibotti

 Na Copa do Mundo de 1970, éramos “90 milhões em 
ação”. O censo 2010 do IBGE demonstrou que superamos mui-
to esse número e hoje somos mais de 190 milhões de brasi-
leiros. A grande maioria dessa população vive em ambientes 
urbanos distribuídos ao longo da costa, ocupando uma área 
originalmente coberta por Mata Atlântica, que, de acordo com 
SALATI et al. (2006), pela sua destruição, conta com apenas 5% 
dos 1.3 milhões de km² originais.
 O modelo de desenvolvimento reproduzido no país 
gera impactos ambientais importantes no campo e nas cida-
des, nos mais diversos biomas. Fragmentação de hábitats e 
perda de biodiversidade por desmatamentos, crescimento 
desordenado das cidades, ocupação de áreas de risco, ausên-
cia de coleta ou destinação inadequada de resíduos sólidos, 
contaminação dos mananciais de captação de água para con-
sumo humano, poluição do ar, uso extensivo de agrotóxicos 
na agricultura, são alguns dos grandes problemas ambientais 
brasileiros (SALATI et al., 2006). 
 Esse cenário de degradação ambiental expõe popula-
ções humanas a situações de risco à saúde, especialmente dos 
grandes centros urbanos, onde moradores de periferias vivem 
em habitações irregulares, localizadas em leitos de rios e en-
costas de morros, muitas vezes sem as mínimas condições de 
infraestrutura, de equipamentos e serviços públicos. Histori-
camente o estado brasileiro tem dificuldades para planejar e 
fiscalizar o uso e a ocupação do solo, bem como destina recur-
sos abaixo do necessário para resolver problemas de educação, 
habitação, saneamento, transporte público e distribuição de 
renda, fatores que ampliam os riscos à saúde humana. 
 O termo “Saúde Ambiental” foi definido pela OMS 
como aquele que abarca aspectos de saúde e enfermidades 
humanas, determinados por fatores ambientais. Também se 
refere à teoria e à prática da avaliação e do controle dos fatores 
ambientais que possam afetar a saúde (ORDONEZ, 2000).

 Em 2001, o Ministério da Saúde do 
Brasil estabeleceu a Vigilância Ambiental 
em Saúde como um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento e a detecção 
de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes do meio ambiente 
que interferem na saúde humana, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medi-
das de prevenção e controle dos fatores de 
riscos de doenças ou agravos relacionados à 
variável ambiental (BRASIL, 2001). Embora o 
conceito do Ministério da Saúde tenha deri-
vado para “Vigilância em Saúde Ambiental”, 
suprimindo os fatores ambientais de risco 
biológicos (BRASIL, 2005), nesse texto, man-
temos a visão original. Assim, a Vigilância 
Ambiental contempla a vigilância de insetos 
vetores, reservatórios e animais peçonhen-
tos, que podem atuar na transmissão de pa-
tógenos ou causar agravos à saúde da popu-
lação, além da vigilância de contaminantes 
ambientais da água, ar e solo; e vigilância à 
saúde em desastres naturais como enchen-
tes, estiagens, vendavais e deslizamentos.
 Grandes massas populacionais es-
tão expostas a doenças como dengue, febre 
amarela, malária, filariose e leptospirose, 
em decorrência da proliferação de insetos 
e outros animais causadores de zoonoses. 
Além disso, estão sujeitas a enchentes, de-
sabamentos de encostas, poluição do ar, 
contaminação do solo e água e agentes pa-
togênicos associados. Conforme Netto e Col. 
(2009), a Organização Mundial de Saúde 
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“O termo “Saúde 
Ambiental” foi definido 
pela OMS como aquele 
que abarca aspectos de 
saúde e enfermidades 

humanas, determinados 
por fatores ambientais.”

(OMS) aponta que pelo menos 24% de todas 
as doenças e 23% das mortes prematuras em 
escala global ocorrem em razão de fatores 
de risco ambiental que são modificáveis. No 
Brasil, segundo os autores, a morbi-mortali-
dade em razão de fatores ambientais é esti-
mada em 18%.
 A Vigilância Ambiental pode con-
tribuir para proteger e promover a saú-
de humana, por meio de um conjunto de 
ações articuladas de governo (saúde, meio 
ambiente, educação, planejamento urbano, 
saneamento, infraestrutura, etc) e socieda-
de, visando reduzir vulnerabilidades socio-
ambientais e minimizar a exposição huma-
na a ambientes degradados e adversos à 
saúde. Para tanto, propõe-se que o homem 
estabeleça uma relação de convivência har-
mônica e sustentável com o meio ambiente 
para que sua ação predatória no campo am-
biental não traga consequências ainda mais 
danosas, em forma de doenças. A resposta 
para a pergunta pode levar algum tempo. 
No entanto, acreditamos que a Vigilância 
Ambiental em Saúde pode apontar limites 
necessários aos modos de produção e con-
sumo humano, de maneira que consigamos 
compatibilizar desenvolvimento econômico, 
preservação ambiental, saúde e qualidade 
de vida. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de 
Saúde. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 25 DE SETEM-
BRO DE 2001. Regulamenta a Portaria MS n.º 1.399, de 
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tências da União, estados, municípios e Distrito Fede-

ral, na área de vigilância ambiental em saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 7 DE MARÇO DE 2005. Regula-
menta a Portaria nº. 1.172/2004/GM, no que se refere às compe-
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de vigilância em saúde ambiental. 
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VERDES  
EM AÇÃO
INICIATIVA INÉDITA NO PAÍS PROCURA 
APROXIMAR CIDADES VERDES 

  Novos gestores públicos foram eleitos em 2012. Muitos 
deles sem a experiência e o conhecimento necessários para 
a realização de uma boa gestão. Ao mesmo tempo, muitos 
gestores reeleitos têm trabalhos interessantes que podem ser 
usados em outras gestões. A partir desta constatação, foi criado 
o projeto Pesquisa, diagnóstico e troca de experiências verdes, 
da Fundação Verde Herbert Daniel. Trata-se de um trabalho 
inédito, idealizado por Osvander Valadão, Secretário Nacional 
de Cidades do PV, e conduzido por Ivana Camarinha, que foi 
prefeita da cidade de Pederneiras (SP) pelo Partido Verde por 
oito anos consecutivos.
 Os objetivos do projeto são elaborar um diagnóstico 
detalhado das administrações dos municípios, listar suas 
dificuldades, compartilhar as experiências exitosas, conhecer 
as administrações, auxiliar a sanar dúvidas e aproximar 
a Fundação das prefeituras verdes espalhadas pelo país. 
Para tanto, é preciso levantar dados sobre saúde, educação, 
infraestrutura, informações do município,  dificuldades dos 
prefeitos e problemas anteriores. É onde começa o trabalho de 
pesquisa e diagnóstico de Ivana.
 Com isso, a Fundação espera promover a troca de 
experiências verdes, produzir um material de pesquisa com 
estas experiências e auxiliar outras prefeituras a implementar 
novas formas de gestão e boas práticas e também facilitar 
o   diálogo destes municípios com os poderes federais, como 
a Câmara dos Deputados e os ministérios. “Podemos auxiliar 
como se estivéssemos abrindo portas, ao mostrar onde os 
prefeitos podem solicitar verbas, firmar convênios e parcerias 
para resolver os problemas do seu município”, explica Ivana.
 A iniciativa é inédita, não se tem notícia de que  
partido algum no Brasil faça esse tipo de trabalho. Com isso, 
Ivana explica que o resultado é imediato, as pessoas se sentem 
apoiadas e acolhidas, principalmente os que estão no primeiro 
mandato. “Os municípios sabem que têm um ponto de apoio, 
que é a Fundação”, afirma.
 A saúde, ou melhor, a falta dela, é o que mais chama 
atenção de Ivana nas cidades que visita. Ela cita, também, que 
há muitos problemas relacionados à falta de saneamento e aos 

altos gastos com folhas de pagamento e às 
dificuldades de gestão.Os primeiros lugares 
que visitou são muito carentes. “Cada cidade 
tem um problema diferente, na Saúde, por 
exemplo, todos têm problemas. No Piauí, 
tem foco de Mal de Chagas e de hanseníase. 
Já no Espírito Santo, a tuberculose e a 
leishmaniose preocupam”, explica.
 Cada relatório, além do diagnóstico, 
traz sugestões, sugere mudanças que 
podem ser feitas e, melhor, aponta onde 
as prefeituras podem procurar ajuda ou 
orientação. Apesar de os relatórios serem 
elaborados para a Fundação Verde, os 
municípios têm acesso a eles, para que 
os prefeitos possam acompanhar as 
ações e ter conhecimento completo das 
informações e sugestões. Acaba-se fazendo 

Ivana Camarinha em Santana do Ipanema - AL

João Costa - PI

Fotos: Ivana Camarinha
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Brejetuba - ES

um atendimento na hora do diagnóstico e outro depois, 
quando o relatório fica pronto. “A gente pode ajudar dando 
ideias, uso minha experiência de oito anos à frente de uma 
prefeitura, e ainda posso levar soluções que deram certo em 
outras cidades.”
 Osvander Valadão, que coordena o projeto, explica que 
ele será o instrumento de conexão entre o Partido e as cidades 
onde de fato acontecem as boas práticas de gestão verde. “O 
que a gente espera com esse diagnóstico, em primeiro lugar, é 
conhecer as experiências verdes Brasil afora”.  
 Segundo Osvander, com os relatórios finalizados e 
compilados, o passo seguinte é consolidar as informações 
em forma de proposta concreta, como modelo de programa 
de governo. “Queremos que o documento final vire uma 
referência tanto no programa de governo do Partido quanto 
no modo verde de se governar”, conclui. 
 Cidades – Desde junho, início desta etapa do projeto, 
Ivana já visitou cinco cidades: Viana (ES), Alcobaça (BA), Santana 
do Ipanema (AL), João Costa (PI) e Brejetuba (ES). A meta é 
atender mais oito cidades até março, pois a rotina de Ivana é 
uma semana na cidade visitada, uma semana para produção 
do relatório, uma semana em Brasília fazendo prospecção de 
novas prefeituras e dando retorno às cidades já visitadas e 
uma semana em reunião com prefeitos e dirigentes do partido 
que a auxiliam nos encaminhamentos dos diagnósticos.
 Nesta primeira etapa, foram priorizados os prefeitos 
em primeiro mandato e de cidades que têm mais problemas. 
“São cidades pequenas, mas com prefeitos bem intencionados”, 
enfatiza Ivana. E conclui: “mas que administram uma realidade 
que só indo ver para entender, sem água tratada, que vive do 

repasse, sem emprego, sem indústria, muito 
carente e que realmente esperam este tipo 
de apoio. Eu, particularmente, estou tendo 
uma oportunidade de viver realidades tão 
diferentes, é um crescimento, como pessoa, 
como política”. 
 Para conhecer algumas experiências 
verdes exitosas e assistir aos vídeos sobre as 
Nascentes de Osasco, a Educação em Licínio 
de Almeida e o Hospital Veterinário Público 
de São Paulo, acesse www.fundacaoverde.
org.br. As prefeituras interessadas em 
conhecer o projeto ou solicitar uma visita 
podem entrar em contato com o Diretor 
Técnico da Fundação Verde Herbert Daniel, 
José Paulo Tóffano, pelo e-mail: dtfvhd@
gmail.com. 

João Costa - PI Alcobaça - BA Viana - ES
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Revista Pensar Verde - Senador, vamos começar fa-
lando de política regional. Como está o Partido Ver-
de em Natal (RN)?
Senador Paulo Davim - O PV está se reestruturan-
do em todo o Rio Grande do Norte, tanto é que foi 
o 3º mais votado nas últimas eleições municipais em 
Natal. Desde que assumi a presidência do Partido no 
Estado, tenho me empenhado em organizar fóruns e 
seminários, destinados aos prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores eleitos, para melhor orientá-los em suas 
gestões. Para tanto, convidamos pessoas ligadas não 
somente ao PV, mas também a outros partidos, para 
debater temas de grande relevância, como: políticas 
públicas, orçamento, meio ambiente e sustentabilida-
de, educação e saúde. Participaram de nossos seminá-
rios o Deputado Penna (presidente nacional do PV), o 
ex-deputado Fernando Gabeira, o Senador Cristovam 
Buarque e a vice-prefeita de Salvador Célia Sacramen-
to. Políticos locais e lideranças municipais do PV têm 
participado com entusiasmo de todos os debates.
Revista Pensar Verde - Podemos esperar alguma 
mudança no quadro regional? Como, por exemplo, 
sua expressão no Nordeste?
Senador Paulo Davim - O Partido Verde do Rio Gran-
de do Norte talvez seja o PV de maior expressão no 
Nordeste. É o que tem o maior número de prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores eleitos. Além disso, tem 
representação na Câmara Municipal de Natal, na As-
sembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado. 
É claro que pretendemos aumentar ainda mais a re-
presentatividade do PV nas próximas eleições, estamos 
trabalhando para isso. Acredito que essa tendência de-
verá se estender a todos os Estados do Nordeste.
Revista Pensar Verde - E o seu mandato como está? 
Ainda aliando com seus atendimentos em Natal?
Senador Paulo Davim - Tenho profunda consciência 

senador 

Paulo Davim

O QUE PENSA

Entrevista
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da minha função como Senador da Repú-
blica e procuro corresponder à expectativa 
que o povo do Rio Grande do Norte deposita 
em meu trabalho. Participo ativamente da 
Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão 
de Direitos Humanos, debatendo, relatando 
matérias e sugerindo audiências públicas. 
Sou vice-presidente da Comissão destinada 
a debater fontes de financiamento para a 
saúde, tema do meu maior interesse. Sou 
presidente da Subcomissão de Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho 
Escravo. Participo com especial atenção das 
votações em plenário, sempre atento à de-
fesa dos interesses sociais e da sustentabili-
dade. Ocupo constantemente a tribuna para 
expressar minha opinião, apresentar ideias 
e propor soluções para problemas relacio-
nados, principalmente, à saúde e ao meio 
ambiente. Tenho atuado incansavelmente 
também no controle e combate ao tabagis-
mo. Fora minha atuação no Senado Federal, 
que consome, sem dúvida, a maior parte de 
meu tempo, não abro mão de minha função 
como médico, por isso procuro compatibi-
lizar, sempre que possível, minha atividade 
profissional na área da saúde com minha 
atuação política. Aliás, minha experiência 
como médico colabora em muito com o 
exercício do meu mandato, na medida em 

“Lutei vigorosamente 
para a aprovação, no 

ano passado, da Emenda 
29, que estabelecia 

10% da receita 
corrente bruta para o 

financiamento da saúde, 
mas fui voto vencido.”

“Desde que assumi a 
presidência do Partido no 

Estado, tenho me empenhado 
em organizar fóruns e 

seminários, destinados aos 
prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores eleitos, para 

melhor orientá-los em suas 
gestões.”
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“Além de poluir o 
ambiente, o hábito de 
fumar pode influenciar 

crianças e jovens a 
incorrer no vício. Por 

isso a importância de um 
projeto de lei que proíba 

o fumo em parques 
infantis e áreas de prática 

esportiva, locais em 
que se deve prezar pela 
qualidade do ar e por 
hábitos saudáveis.”

O QUE PENSA

Entrevista

que me deixa em contato direto com o ser 
humano. Ao ouvir os problemas e as neces-
sidades de meus pacientes, me torno um 
cidadão mais consciente e um político mais 
comprometido com o povo. 
Revista Pensar Verde - Nesta edição esta-
mos trazendo alguns pontos sobre saúde 
ambiental, que vai de encontro seu pro-
jeto de lei que proíbe o uso de tabaco em 
áreas verde. O senhor pode explicar um 
pouco mais sobre como o seu Projeto de 
Lei se relaciona com a saúde ambiental?
Senador Paulo Davim - Recebi essa suges-
tão de um grupo da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul que, conhecedor da 
minha atuação na área, me procurou solici-
tando apresentação da matéria. Como mé-
dico cardiologista e intensivista, conheço 
muito bem os males que o tabaco provoca 
não apenas em quem fuma, mas também 
em quem frequenta ambientes de fuman-
tes. Além de poluir o ambiente, o hábito de 
fumar pode influenciar crianças e jovens 
a incorrer no vício. Por isso a importância 
de um projeto de lei que proíba o fumo 
em parques infantis e áreas de prática es-
portiva, locais em que se deve prezar pela 
qualidade do ar e por hábitos saudáveis. 
Fiquei satisfeito com a repercussão do PLS 
344/2013, sinal de que a população e a mí-
dia em geral estão antenadas com a saúde 
ambiental no nosso país. 
Revista Pensar Verde - Pensar na preven-
ção é o ideal, ainda mais quando o finan-
ciamento da saúde pública está longe do 
ideal. Como andam as discussões sobre o 
financiamento da saúde?
Senador Paulo Davim - Essa é uma discus-
são fundamental, já que a solução para os 
problemas da saúde no Brasil passa neces-
sariamente pelas fontes de financiamento 
do SUS. Temos um dos sistemas mais per-
feitos em termos de saúde universal, mas 
a sua aplicação deixa muito a desejar por 
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“Tenho profunda consciência 
da minha função como Senador 

da República e procuro 
corresponder à expectativa que 
o povo do Rio Grande do Norte 

deposita em meu trabalho.”

“O importante é 
que a população 

saiba que estamos 
trabalhando para 

solucionar os 
graves problemas 

de saúde no 
Brasil.”

falta de recursos que viabilizem a sua execução de 
forma adequada e justa. No Brasil, teoricamente, 
todos têm acesso aos serviços públicos de saúde, 
mas os serviços não atendem às necessidades e às 
expectativas da população, por falta de hospitais, 
postos de saúde, equipamentos, remédios e pro-
fissionais da área. E isso não é uma questão ape-
nas de má gestão, mas principalmente de falta de 
recursos. O Brasil investe apenas 3,7% de seu PIB 
na saúde, muito menos que países como Uruguai, 
Argentina e Chile. Tenho defendido, desde que as-
sumi este mandato, que o nosso país invista 10% 
do PIB na saúde como forma de sanar os graves 
problemas com que nos deparamos todos os dias. 
Lutei vigorosamente para a aprovação, no ano pas-
sado, da Emenda 29, que estabelecia 10% da recei-
ta corrente bruta para o financiamento da saúde, 
mas fui voto vencido. Apesar disso, jamais desisti 
de batalhar por melhorias na área de saúde, já que 
essa é, eu diria, a maior bandeira de minha vida. 
Atualmente tenho me reunido com frequência com 
representantes do governo e das entidades médicas 
para formular uma proposta de carreira para a área 
de saúde, de modo que estimule os profissionais a 
atuarem no interior do país. Como a matéria está 
em fase de formulação, não tenho condições ainda 
de apresentar detalhes. Espero que numa próxima 
oportunidade tenha boas notícias para apresentar 
a vocês. O importante é que a população saiba que 
estamos trabalhando para solucionar os graves 
problemas de saúde no Brasil. 
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