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Construiremos, a partir daqui, uma educação para a sustentabilidade so-
cioambiental. Uma educação para outro mundo possível. Faremos com que
as ações aqui propostas promovam uma reflexão, por parte da sociedade ci-
vil, das universidades, do poder público e do setor privado, sobre seu papel 
nessa construção.

Seremos a bússola que aponta para
esse novo mundo possível!

Entendemos que a conscientização socioambiental não é um resultado 
imediato da aquisição de conhecimento sobre os processos naturais. É, 
na verdade, uma reflexão filosófica e política, carregada de escolhas 
históricas que resultam na busca de uma sociedade sustentável.

Buscamos, por meio da valorização de saberes locais, promover debates 
produtivos e costurar redes. Disponibilizamos ferramentas, conhecimen-
tos e metodologias para a participação e o envolvimento das pessoas em 
suas realidades locais, como cidadãs e cidadãos conscientes do meio que 
nos cerca.

Temos como práxis pedagógica uma relação dialética, recíproca e horizon-
tal. A educação como forma de ação concreta no mundo, feita por sujeitos 
concretos, a partir de uma reflexão sobre uma realidade visando transfor-
má-la.

Essa licença permite que você compartilhe, remixe, aprimore e 
adapte este trabalho não comercialmente, desde que você credite 
a_Ponte e licencie suas novas criações sob os mesmos termos.

Somos uma organização 
não-governamental e dese-
jamos atuar na mediação 
de conflitos provenientes 
da gestão do espaço e do 
manejo dos recursos 
naturais, mitigando, 
por meio de ações 
de fato estruturais, 
os impactos socio-
ambientais resultan-
tes desses processos.

Nos apresentamos 
a vocês por meio 
de uma plataforma 
colaborativa que 
tem como principal ob-
jetivo construir pontes. 
Produzimos e divulgamos 
conteúdos geocientíficos 
[e socialmente relevantes] 
em linguagem acessível.
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onde está a água?
por Bárbara Zambelli

Essa pergunta, que pode parecer 
meio boba a princípio, tem uma infi-
nidade de respostas possíveis. A á-
gua está nas torneiras, filtros, caixas 
d’água, canos, rios, córregos, lagos, 
oceanos, nuvens e geleiras. Ela tam-
bém está nos esgotos, canais, deje-
tos industriais, barragens (de água e 
de rejeito) e minerodutos.

A água, além de ser a base da vida 
no planeta, também é a base de to-
dos os bens e produtos que consumi-
mos e utilizamos diariamente. Ela, 
bem como qualquer outro recurso 
natural, é finita e está distribuída de 
maneira desigual ao redor do globo 
- espacial e temporalmente.

A água salgada (presente nos mares 
e oceanos) corresponde a cerca de 
97,5% do total de água do planeta. 
Os 2,5% restantes se dividem entre as 
geleiras (69%), águas subterrâneas 
(30%) e rios e lagos (1%). Ou seja, de 
toda a água disponível para o con-
sumo humano, 96% se encontra no 
subsolo na forma de aquíferos.¹ 
Essa grande variação espacial e tem-
poral (alternância de períodos de 
chuva e estiagem) da água, aliada 
ao caráter “oculto” das águas sub-
terrâneas, leva vários locais a qua-
dros de escassez toda vez que a á-
gua é demais (enchentes e inunda-
ções), muito pouca ou muito suja.² 

A primeira ocorre quando não há água 
suficiente para suprir todas as demandas. 
Ela está geralmente associada a regiões 
áridas (como no semiárido nordestino), 
mas pode ser criada artificialmente pela 
superexploração dos recursos hídricos.
A degradação ambiental severa é uma
de suas causas, e o consequente au-
mento da ocorrência de conflitos. A se-
gunda é causada pela falta de investi-
mento no setor ou pela falta de capa-
cidade humana (ou interesse) em satis-
fazer as demandas pela água, mesmo 
em locais onde ela é abundante (como 
no norte do Brasil), além de infraestrutu-
ra inadequada, alta vulnerabilidade a 
variações sazonais (secas e chuvas) e 
distribuição desigual de água, mesmo 
que a infraestrutura já exista.4

Para entendermos a escassez hídrica, 
é preciso rastrear a água. Para isso, tra-
go três conceitos importantes: água 
virtual, pegada hídrica e fluxo interna-
cional de água virtual.

A água virtual está relacionada aos usos 
indiretos de água durante os processos 
produtivos, como na agricultura, na pro-
dução de energia ou nos transportes.5 
Vamos a alguns exemplos: a média glo-
bal de consumo de água para produ-
ção de 1kg de carne bovina é de cer-
ca de 15.500L - o equivalente a 47 ba-
nhos de 8 minutos de duração. Por ou-
tro lado, para produzir a mesma quan-
tidade de vegetais, são necessários 
apenas 322L.5

A pegada hídrica, por sua vez, revela 
padrões de consumo de água durante 
a produção e o consumo de bens e ser-
viços, desde o nível individual até o na-
cional. Alem disso, ela também revela
a quantidade de água que foi conta-
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de acordo com a OCDE, 47%  da 
população mundial sofrerá com 
a escassez de água até 2030.³ 

Segundo a Organização das Nações 
Unidas para a alimentação e a agri-
cultura (FAO), a escassez hídrica po-
de ser dividida em duas: física e 
econômica. 
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minada durante esses processos. Ao ana-
lisar a pegada hídrica, é possível quanti-
ficar o consumo total de água ao longo 
das cadeias produtivas.6

No Brasil, a agricultura e a criação de 
animais consomem 77,7% do total, a in-
dústria 9,5%, e o abastecimento urbano, 
9,1%. Seguem nessa lista a mineração, as 
termoelétricas e o abastecimento rural.7

Vale ressaltar que esse consumo varia de 
região para região, de acordo com as 
atividades econômicas e a densidade 
populacional urbana e rural.

O último, mas não menos importante, é 
o conceito do fluxo internacional de á-
gua virtual. Sempre que um país exporta 
quaisquer produtos, sejam eles carne, ce-
reais, vegetais, petróleo, minérios, roupas, 
tecnologia e assim por diante, está ex-
portando também a água (virtual) neces-
sária para produção desses produtos.8

Todavia, ocorre um problema relaciona-
do a esse comércio internacional, porque 
os efeitos indiretos, também conhecidos 
como externalidades negativas, da ex-
ploração da água são terceirizados para 
outros países. Além disso, os consumidores 
geralmente não têm consciência e nem 
são cobrados financeiramente pelos pro-
blemas hídricos causados nos países es-
trangeiros, onde seus produtos estão 
sendo produzidos.

Agora que já entendemos como os pa-
drões de consumo e de circulação de 
água se relacionam, volto a atenção pa-
ra as cidades. Atualmente, as áreas urba-

 

nas concentram cerca de 85% de toda 
a população,9 mas consomem menos 
de 10% da água.

Na medida em que as cidades se expan-
dem, mais e mais áreas são desmatadas 
para permitir o avanço do asfalto e das 
construções. Nisso, diversos rios são cana-
lizados, tamponados e poluídos sistema-
ticamente. Com a impermeabilização 
do solo, impede-se a infiltração da água 
das chuvas e a recarga dos aquíferos 
(formação geológica que funciona co-
mo uma espécie de caixa d'água e sus-
tenta o nível dos rios durante o período 
de estiagem).

  Então, a partir do exposto, como asse-
  gurar a disponibilidade hídrica para 
  consumo humano e para manutenção 
  dos ecossistemas?

Reduzir o consumo de água significa 
muito mais do que fechar a torneira en-
quanto se escova os dentes. Precisamos 
repensar todo nosso modo de produção 
e consumo.10 Aqui vale lembrar que a 
água, como um bem público, não de-
veria ter seus usos balizados apenas por 
critérios econômicos.

Escolhas na alocação e gestão dos re-
cursos hídricos são políticas - bem como 
a fixação de preços e incentivos fiscais. 
Logo, fica clara a necessidade de uma 
mudança de paradigma na gestão das 
águas, na qual as águas subterrâneas 
assumam um papel de destaque. No 
atual modelo, são feitos altos investimen-
 
 

 

Koh Tao, Tailândia
Foto: Bárbara Zambelli



tos em grandes barragens para abaste-
cimento urbano. No entanto, omitem-
-se os imensuráveis impactos psicossoci-
ais, culturais e ambientais nos territórios 
com presença de barragens. Além das 
áreas alagadas, da remoção forçada 
da população, do desmatamento e da 
perda de biodiversidade ligada à ela, 
altera-se a dinâmica hídrica de toda 
uma bacia hidrográfica.

Ainda que pautada pela Lei das Águas 
(nº 9.433/1997), faltam alternativas me-
todológicas, redes de monitoramento e 
mapeamento hidrogeológico sistêmico 
para implantação de uma gestão inte-
grada dos recursos hídricos superficiais
e subterrâneos. A utilização responsável 
das águas subterrâneas, aliada ao uso 
de cisternas, sistemas de captação de 
chuvas, sistemas de coleta e tratamento 
de esgoto e efluentes industriais, criação 
de áreas verdes, proteção de nascentes, 
matas ciliares e de florestas urbanas são 
alguns passos importantes no processo 
de gestão eficiente, integrada e descen-
tralizada das águas.

Somado a isso, é necessário (re)conhe-
cer os rios urbanos. O que se vê e se no-
meia, pertence. Não a nós, humanos, 
enquanto proprietários. Mas a nós en-
quanto natureza. É preciso que o rio se 
sinta pertencente àquele espaço urbano, 
e isso só será possível quando dele cui-
darmos com o devido zelo. Dar visibilida-
de a esses rios cobertos por ruas e bou-
levards pode ser um caminho para uma 
mudança de valores. Afinal, o que não 
se percebe, se ignora. Conheça o proje-
to “entre rios e ruas”, da artista Isabela 
Prado, que, por meio da instalação de 
placas de sinalização de todos os córre-
gos canalizados na região central de 
Belo Horizonte (MG) “busca estabelecer 
um diálogo com a cidade, por meio do 
afeto e da memória da paisagem 
urbana”.11

“entre rios e ruas”
Belo Horizonte (MG)
Foto: Bárbara Zambelli
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Parque Estadual de
Terra Ronca (GO)

Foto: Bárbara Zambelli
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OS RIOS 
João Cabral

de Melo Neto

Os rios que eu encontro

vão seguindo comigo.

Rios são de água pouca,

em que a água sempre está por um fio.

Cortados no verão

que faz secar todos os rios.

Rios todos com nome
e que abraço como a amigos.

Uns com nome de gente,
outros com nome de bicho,

uns com nome de santo,
muitos só com apelido.

Mas todos como a gente

que por aqui tenho visto:

a gente cuja vida

se interrompe quando os rios.



direito à água: uma aposta nas
anternativas
por Júlia Moreira
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No Brasil, as águas nem sempre tive-
ram uma regulação ampla e espe-
cífica. Foi com o fim da Ditadura ci-
vil-militar¹ e promulgação da Consti-
tuição Federal, de 1988 (CF/88), que 
os recursos hídricos receberam um 
tratamento especial.  A partir daí, as 
águas e meio ambiente passaram a 
contar com institutos inovadores, ali-
nhados às movimentações e alertas 
internacionais em direitos humanos 
e desafios ambientais.

É com a “Lei das Águas” (Lei nº 9.433, 
de 1997)², que a proteção legal dos 
recursos hídricos brasileiros passou a 
ser feita diretamente, deixando de 
ser mero acessório nas legislações de 
caráter econômico, sanitário ou so-
bre propriedade. Já no primeiro arti-
go dessa lei, o legislador caracteriza 
a água como bem de domínio pú-
blico, nacionalizando-a e tornando 
o Poder Público gestor e protetor do 
bem, no interesse de todos.

Além disso, a lei instaura o direito de 
cobrança pelo uso das águas em 
regime de outorga (espécie de au-
torização administrativa) - mas não 
o direito de venda, de forma que o 
governo não pode ser um comerci-
ante de águas. Dentre alguns obje-
tivos da cobrança pelo uso, estão o 

de reconhecer a água como um bem 
econômico, incentivar a racionalização 
e a manutenção da qualidade dos cor-
pos hídricos, bem como materializar o 
princípio do usuário-poluidor-pagador.³

No Brasil e no mundo, projetos diversos 
estão sendo desenvolvidos para tratar 
da gestão das águas. Os Estados Unidos, 
Chile e Austrália, por exemplo, vêm con-
duzindo o modelo de mercado de á-
guas e privatização do setor. Na contra-
mão, cresce a tendência de remunici-
palização4 (ou reestatização) dos servi-
ços de água e saneamento básico5 em 
vários países, inclusive em alguns esta-
dos dos Estados Unidos.

Por aqui, apesar de sua incompatibili-
dade com a Constituição, impulsos po-
líticos e econômicos levaram à aprova-
ção do novo marco legal do saneamen-
to, Lei nº 14.026, de 2020.6 E outras inici-
ativas merecem atenção, como o do 
PL do Senado (PLS) nº 495/2017,7 que 
objetiva instituir o mercado das águas 
como instrumento básico da gestão de 
recursos hídricos.

A implantação de mercados de água 
se configura como uma forma de mer-
cantilização, que visa a extração de lu-
cro e se afasta de soluções centradas 
nos benefícios socioambientais. A mer-

 

 

 

Sobre a autora: Júlia Moreira é mineira, advogada de formação, professora por oportunidade, 
educadora e pesquisadora por prazer. Técnica em Meio Ambiente (CEFET-MG), bacharel em Direito 
(UFMG) e graduanda em Geografia (Unicamp - SP), na bagagem traz projetos sobre crise climática, 
direito ambiental e urbano, direitos humanos, filosofia, educação, e outros. Criada em um ambiente 
rico em discussões e ações políticas, Júlia acredita na educação e na luta coletiva por um mundo 
mais justo em condições materiais, e em que a existência humana não comprometa a si mesma e 
às outras espécies. Um mundo com menos privilégios para alguns e mais direitos para todos.
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cantilização intensifica as desigualda-
des, prejudica a segurança hídrica e 
tende a transformar o direito em privilé-
gio, para aqueles que detém condições 
econômicas e influência política. Em úl-
tima análise, trata-se da privatização si-
mulada do bem público.

Falando em iniciativa privada, atualmen-
te, destacam-se nas discussões sobre a 
água as produções e posicionamento 
do chamado Instituto TRATA Brasil (ITB), 
principalmente no que diz respeito à pro-
dução de dados relativo ao acesso à á-
gua e ao saneamento. O TRATA Brasil foi 
criado em 2007 e é formado e apoiado 
por empresas nacionais e transnacionais 
do ramo petroquímico (Unipar Carboclo-
ro, Braskem, Mexichen e Tigre), gerencia-
mento de água e energia (Itron), sanea-
mento (Aegea e BRK Ambiental), além 
de metalúrgicas (Arcelor Mittal e Saint-
-Gobain) e as colossais Coca-Cola e 
Unilever.8

É relevante caracterizar e nomear as prin-
cipais empresas envolvidas na gestão do 
ITB, para evidenciar, ainda que em nível 
básico, uma série de interesses ocultos
ao olhar mais superficial. É necessário 
lembrar que essas empresas, apesar de 
sua contribuição, possuem agendas po-
líticas e econômicas muito bem orienta-
das para a maximização dos ganhos 
rentistas.

Ora, se os complexos desafios sócio-am-
bientais e hídricos ocorrem por múltiplas 
causas, devemos promover o debate 
entre vários atores sociais e alcançar so-
luções diversas. Não há resposta única, 
mas outras soluções são possíveis, e nas 
constituições da Bolívia e Equador en-
contramos algumas, orientadas por olha-
res alternativos às posturas hegemônicas 
e privatistas. Nesses países, a água foi re-
conhecida como direito social e funda-

mental9, e uma série de práticas e todo 
um aparato político, legislativo e orça-
mentário foram colocados em ação pa-
ra sua efetivação. Inclusive, na Constitui-
ção Equatoriana foi-se além, com o re-
volucionário reconhecimento da nature-
za como sujeito de direitos.10 Esses avan-
ços foram possibilitados  por um “giro 
biocêntrico”, uma ruptura no modo de 
“pensar e fazer Direito” e uma ressignifi-
cação de outras áreas. Tudo isso, orient-
ado pelo horizonte da sabedoria ances-
tral de “bem-viver”.

   Aqui, entendemos que o direito à 
   água é um direito social, fundamental, 
   universal, e diretamente ligado à 
   concretização de outros direitos 
   fundamentais, 

como o direito à saúde, à moradia, à ali-
mentação, a um meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, bem como à li-
berdade, à democracia e à vida.11 Afinal 
de contas, você consegue imaginar seu 
dia a dia, suas atividades mais básicas, 
sem água? Nós também não! E é por isso, 
que para nós, os direitos sociais, como o 
direito à água, não são um obstáculo, 
mas sim condição necessária para uma 
vida digna e plena. 

É necessário que façamos o combate de 
noções ideológicas conservadoras que 
desprezam os direitos sociais. Que lute-
mos contra discursos que alimentam no 
imaginário popular a ideia de que: uni-
versalizar o acesso à água é mais caro 
que financiar o enorme aparato policial 
que promove uma guerra à suposta 
“epidemia de drogas”12 e movimenta a 
onerosa máquina da justiça; que possibi-
litar a manutenção de pequenos produ-
tores na terra é mais custoso e menos re-
levante que a tutela do grande latifúndio 
improdutivo;13 que garantir o saneamen-
to básico a todos é mais complicado
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que sobrecarregar, anualmente, o siste-
ma de saúde com doenças simples rela-
cionadas, exatamente, à falta de esgo-
tamento sanitário.

Precisamos pautar novos paradigmas e 
propor reconstruções que elevem os di-
reitos sociais,14 reconhecendo tanto a 
sua igualdade, quanto sua indivisibilida-
de em relação aos direitos civis e políti-
cos. O reconhecimento e efetivação do 

direito à água como fundamental passa 
pela transformação da percepção da 
sociedade em relação aos direitos soci-
ais. Passa também pela percepção das 
injustiças hídricas, por indignar-se em fa-
ce delas, pela aposta em realidades e 
sistemas alternativos e, finalmente, pela 
vontade de transformar essas realidades, 
agindo em prol da concretização do 
direito à água.

Belo Horizonte (MG)
Foto: Júlia Benfica
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[trechos de] A FLORESTA
Vinicius de Moraes

Matilde (ES)
Foto: Bárbara Zambelli

De repente parei. Longe, bem longe
Um ruído indeciso, informe ainda

Vinha às vezes, trazido pelo vento.
Apenas branda aragem perpassava

E pelo azul do céu, nenhuma nuvem.
Que seria? De novo caminhando

Mais distinto escutava o estranho ruído
Como que o ronco baixo e surdo e cavo

De um gigante de lenda adormecido.

A cachoeira, Senhor! A cachoeira!
Era ela. Meu Deus, que majestade!

Desmontei. Sobre a borda da montanha
Vendo a água lançando-se em peitadas
Em contorções, em doidos torvelinhos

Sobre o rio dormente e marulhoso
Eu tive a estranha sensação da morte.

Em cima o rio vinha espumejante
Apertado entre as pedras pardacentas

Rápido e se sacudindo em branca espuma.
De repente era o vácuo embaixo, o nada

A queda célere e desamparada
A vertigem do abismo, o horror supremo

A água caindo, apavorada, cega
Como querendo se agarrar nas pedras

Mas caindo, caindo, na voragem
E toda se estilhaçando, espumecente.

Lá fiquei longo tempo sobre a rocha
Ouvindo o grande grito que subia

Cheio, eu também, de gritos interiores.
Lá fiquei, só Deus sabe quanto tempo

Sufocando no peito o sofrimento
Caudal de dor atroz e inapagável

Bem mais forte e selvagem do que a outra.
Feita ela toda da desesperança

De não poder sentir a natureza
Com o espírito em Deus que a fez tão bela.



para ter água é preciso 
reflorestar!
por Isabela Kojin

A água é o recurso mais importante 
para garantia e manutenção da vi-
da. Não é exagero dizer que sem á-
gua não haveria vida na Terra, e que, 
apesar de terrestres, somos, na ver-
dade, seres d'água, já que ela com-
põe 70% do nosso corpo.

A água está presente em pratica-
mente tudo: a começar pelo café 
que você toma pela manhã. Alimen-
tos, roupas, papéis, automóveis, com-
bustíveis, eletricidade, entre muitas 
outras coisas, dependem da água 
para serem produzidos. Mais do que 
um recurso natural para o abasteci-
mento humano e a produção de 
bens e serviços, as águas promovem 
saúde, lazer, cultura e até espirituali-
dade, sendo um espaço de vida hu-
mana e não-humana. É por essa di-
versidade que a legislação estabele-
ce que a sua gestão deve integrada. 

  Na natureza, a água é fundamental 
  para a existência de milhões de es-
  pécies,  se apresentando em muitas 
  formas e em diversos ambientes 

(por isso usa-se “águas”, no plural): 
lágrima, suor, transpiração, aquífero, 
mina d'água, olho d'água, nascente, 
córrego, riacho, ribeirão, rio, lago, 
lagoa, brejo, estuário, mangue, ma-
res, oceanos, geleiras, nuvens, chu-
vas, rios voadores (...)

Todas essas águas estão conectadas e 
compõem um único ciclo: o chamado 
ciclo hidrológico, ou seja, os movimen-
tos e transformações pelos quais as á-
guas passam. Ele acontece de manei-
ra circular e constante, a partir de suas 
muitas relações com os seres vivos, os 
meios físicos e os ecossistemas.¹

o que são essas gotas? De onde vêm? 
“Sereno, chuva, ou transpiração das 
plantas pelas primeiras horas de sol? 
Qual gota vem de onde? Pra onde vão? 
Estarão indo para os rios voadores ou 
desembarcando deles? Quantas vezes 
irão transmutar até matarem a sede de 
algum outro ser? Gota d´água é poeira 
líquida, leve, fluida. Poeira é água sólida, 
leve, fluida. Juntas chegam ao mar. 
Concha, areia. Areia, deserto. Deserto, 
diatomácea. Diatomácea, Amazônia. 
Vivo e não vivo.²

Destas relações que compõem o ciclo 
hidrológico, vale destacar a ligação vi-
tal e inseparável entre as águas e as 
florestas, aqui compreendidas como 
qualquer tipo de vegetação natural.

Se, por um lado, as águas são funda-
mentais para a existência de diversas 
espécies, por outro, as florestas prote-
gem os corpos d'água de erosão e as-
soreamento, reduzindo também o im-
pacto de poluentes e contaminantes. 
Auxiliam na infiltração de água no solo, 
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abastecendo os aquíferos, mantendo a 
vazão superficial (o que permite que um 
rio corra na superfície mesmo em tempos 
de estiagem) e devolvendo a água para 
a atmosfera - processo que ajuda na 
produção das chuvas, através da eva-
potranspiração das plantas.

   Portanto, onde há água, tem floresta 
   e onde há floresta, tem água.³ 
   Quando uma é degradada, 
   a outra também é.

Essa dinâmica vale tanto para as matas 
locais presentes no nosso bairro ou cida-
de, quanto para os grandes biomas.

Hoje, observamos a dinâmica destrutiva 
que assola o Cerrado,4 cuja destruição 
ameaça a recarga hídrica em várias re-
giões do país, já que é o berço das á-
guas que abastecem diversas bacias 
hidrográficas. E também na Amazônia,5 
onde as queimadas e desmatamentos 
ameaçam a existência não apenas da 
floresta e sua riquíssima sócio e biodiver-
sidade, como também o regime de chu-
vas do sudeste do Brasil, que é alimenta-
do pelos chamados “rios voadores”.6

A lógica da degradação ambiental é, 
entre outros fatores, baseada no extrati-
vismo lucrativo de recursos naturais, que 
reduz a natureza à mercadoria, dicoto-
mizando conservação-produção, socie-
dade-natureza. Ou seja, a natureza po-
de e deve existir, desde que não atrapa-
lhe o “progresso”. Por isso, é tão comum 
ver o soterramento de nascentes, que 
pode parecer algo pontual, mas não é.

É a partir de uma pequenina nascente 
que, somada a muitas outras, surgem os 
riachos, os córregos e os grandes rios. 
São como veias de um grande organismo. 
Além disso, as milhões de nascentes so-
terradas (e de matas ciliares derrubadas, 
etc) prejudicam o funcionamento dos 

  

 

ecossistemas e a capacidade da natu-
reza em se recuperar. 

Acabamos “perdendo” bastante água 
ao longo do precário sistema de distribu-
ição. Ou ela não retorna aos ecossiste-
mas, ou a devolvemos em péssima qua-
lidade. O sistema de tratamento retira 
apenas uma pequena parte dos poluen-
tes, normalmente ligados ao esgoto do-
méstico; mas, agrotóxicos,7 remédios,8 
hormônios9 microplásticos10 e até mesmo 
o café11 (do começo do texto) permane-
cem na água alterando sua qualidade 
e impactando a vida aquática. Esses im-
pactos poderiam ser remediados caso 
houvesse a preservação da vegetação 
natural. 

Com a recorrência dos impactos da de-
gradação ambiental, as previsões mos-
tram12 que as águas podem se tornar ca-
da vez mais escassas, agravando os con-
flitos hídricos. A crise hídrica no  estado 
de São Paulo, em 2014 e 2015, foi apenas 
uma pequena amostra do que pode vir 
por aí. E os mais afetados serão os que 
já estão em situação de vulnerabilidade, 
bem como a biodiversidade.

Apesar da importante inter-relação en-
tre as águas e as florestas ser conhecida 
cientificamente, a gestão das águas13 
acaba deixando de lado ações ligadas 
à proteção e à recuperação da vege-
tação natural. Na contramão, impera a 
lógica de construção de grandes obras 
extremamente impactantes, como as 
barragens, em detrimento de uma tec-
nologia mais inteligente e eficiente: 
a própria natureza.

Em Campinas, uma das maiores cidades 
do estado de São Paulo, que possui ape-
nas 2,6% de remanescentes florestais,14 
a prefeitura está em vias de destruir uma 
Área de Proteção Ambiental - a APA de 
Sousas -, que resguarda inúmeras nas-



centes, para a construção de uma bar-
ragem hídrica.

Ora, se uma das principais causas da in-
segurança hídrica é a escassez de vege-
tação, o caminho é restaurar nossas ma-
tas e florestas, cumprindo o Código Flo-
restal. O que não significa simplesmente
sair plantando mudas de árvores,15 mas 
um planejamento territorial que garanta
a recuperação e a conectividade da 

vegetação nativa como um ecossistema. 
Isso pode ser feito a partir de agroflores-
tas16 e da agroecologia,17 incorporando
 a produção de alimentos e fortalecen-
do a agricultura familiar.

Precisamos da natureza e da floresta em 
todo lugar.

   Os tempos são de reflorestar para, 
   assim, continuarmos a colher águas. 
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CONVERSA DE RIOS
João Cabral

de Melo Neto

rio Ganges
Varanasi, India
Foto: Bárbara Zambelli

Só após algum caminho
é que alguns contam seu segredo.

Contam porque possuem
aquela pele tão espessa;

por que todos caminham
com aquele ar descalço de negros;

por que descem tão tristes
arrastando lama e silêncio.

A história é uma só
que os rios sabem dizer:
a história dos engenhos
com seus fogos a morrer.

Nelas existe sempre
uma usina e uma bangüê:

a usina com sua boca,
com suas várzeas o bangüê.

A usina possui sempre
uma moenda de nome inglês;

o engenho, só a terra
conhecida como massapê.
E o que não pode entrar

nas moendas de nomes inglês
a usina vai moendo

com muitos outros meios de moer.
A usina tem urtigas,

a usina tem morcegos,
que ela pode soltar

como amestrados exércitos
para ajudar o tempo

que vai roendo os engenhos,
como toda já roeu

a casa-grande do Poço do Aleixo.



insegurança hídrica: uma injus-
tiça ambiental que vai além 
da ineficiência de gestão
por Jéssica Barcellos

A água é um recurso básico à ma-
nutenção da vida, pois além de su-
prir uma demanda fisiológica, ela é 
responsável por estabelecer relações 
socioambientais que são imprescin-
díveis à humanidade. Então, diante 
da necessidade de promover a sus-
tentabilidade dos ecossistemas a-
quáticos e a distribuição equânime 
da água para toda a sociedade, 
surge nos anos 90 o conceito de 
segurança hídrica,1 que está pauta-
do em assegurar água em quantida-
de e qualidade suficientes à popula-
ção, independentemente das con-
dições ambientais e sociais.

Porém, no ano de 2019, a ONU publi-
cou, em seu relatório anual sobre o 
Desenvolvimento Mundial da Água, 
que a água contaminada mata mais 
do que qualquer tipo de violência no 
mundo. Esta informação é preocu-
pante, principalmente por que o a-
cesso a água é  – ou pelo menos de-
veria ser – um direito humano e fun-
damental, reconhecido pela Orga-
nização desde 2010. Ainda assim, 
cerca de 2,1 bilhões de pessoas ao 
redor do mundo (o equivalente a 1 
em cada 4 pessoas) são afetadas 
pela insegurança hídrica.2 Essa situa-

ção representa um risco à saúde, que 
resulta em maior vulnerabilidade a 
doenças.

Nesse mesmo ano, o IBGE calculou que 
cerca de 16% da população brasileira, 
ou seja, quase 35 milhões de pessoas 
precisam recorrer a formas alternativas 
de abastecimento hídrico, por vezes a 
fontes inseguras.3 E até mesmo para a-
queles que têm acesso ao serviço, ele 
não é eficaz. São mais de 3,5 milhões 
de residências que são abastecidas 
entre 1 e 3 vezes na semana.4

Essa conjuntura pode ser entendida co-
mo reflexo de uma desigualdade social, 
estruturada em privilégios. Além disso, 
há alguns fatores agravantes a esta pro-
blemática, como: (1) graças ao avanço 
caótico da urbanização e à forma de 
exploração capitalista, os mananciais 
hídricos estão cada vez mais poluídos, 
logo, as dificuldades relacionadas à á-
gua que antes eram vistas apenas co-
mo quantitativas, agora são, também;5 
qualitativas, (2) numa sociedade que se 
organiza na busca pelo lucro, o ser hu-
mano se enxerga como um corpo es-
tranho à natureza que a vê como um 
recurso (comoditização da vida), e não
como parte dela.6 Isso resulta na falsa 

  
 

agosto 2020 página 13

Sobre a autora: Jéssica Barcellos é geóloga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro e atualmente é mestranda em Geologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. 
As principais temáticas que estuda são relacionadas à segurança hídrica, hidroquímica, contami-
nação de aquíferos por nitrato e qualidade das águas subterrâneas. Como pesquisadora indepen-
dente, estuda principalmente sobre racismo ambiental e georreferenciamento de injustiças ambi-
entais. Além disso, busca integração com o movimento negro, organizações feministas e a popu-
larização das geociências em colégios de ensino público.



agosto 2020 página 14

sensação de não sermos atingidos pelas 
degradações ambientais, o que acarre-
ta no distanciamento dessas discussões; 
(3) a ineficiência da gestão hídrica, que 
não atende as demandas da população 
de maneira equitativa.

   Em vista disso, podemos (e devemos) 
   nos questionar: quem são as pessoas 
   mais afetadas pela insegurança hídri-
   ca? Em uma sociedade fundamentada 
   em desigualdades, não é um equívoco 
   dizer que essas pessoas possuem raça, 
   classe e gênero.

No Brasil, tanto a região nordeste quanto 
a sul são as mais sujeitas a eventos hidro-
lógicos extremos7, como a seca. Entretan-
to, comparativamente, percebe-se uma 
discrepância histórica em termos de po-
líticas públicas elaboradas para remediar 
essas situações. No nordeste – que, não 
coincidentemente, é a região com maior 
porcentagem de negros no país – há um 
progresso vagaroso, tardio; enquanto na 
região sul – constituída por uma hege-
monia branca – o cenário é bem dife-
rente, há diversas iniciativas do Estado 
para prevenir e retificar os impactos re-
sultantes das longas estiagens.

Nos estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo esse padrão se repete. Os lugares 
que enfrentam a insegurança hídrica são 
compostos predominantemente por ne-
gros e empobrecidos. São diversas fave-
las e periferias que não têm acesso ao 
saneamento básico ou que chegam a 
ficar semanas sem água, uma vivência 
que é inexistente nos bairros de classe 
média alta ocupados pela branquitude.

Como mulher preta e periférica, posso 
dizer que esta é a minha realidade. Eu e 
minha família vivemos em Macaé (capi-
tal nacional do petróleo), que apesar de 
se considerada uma das cidades mais ri-
cas do país,9 pra mim, um lugar extrema-
mente desigual.

No bairro em que moramos, não temos 
acesso ao abastecimento de água po-
tável nem esgotamento sanitário. Preci-
samos perfurar poços freáticos e utilizar 
água subterrânea rasa,10 sem nenhum 
tratamento. Temos, como resultado, á-
gua com cor de café e cheiro desagra-
dável. Aliás, nosso saneamento é in situ 
(isso mesmo, despejado no quintal, sem 
nenhuma forma de tratamento). 

Eu cresci precisando comprar água das 
empresas mineradoras para lavar o ali-
mento, cozinhar e consumir. Infelizmente, 
nosso bairro é populoso, pobre e preto. 
Muitas famílias precisam consumir essa 
água contaminada porque não possuem 
dinheiro para pagar o valor que é cobra-
do, e, como sequela, temos diversos fo-
cos de doenças de veiculação hídrica 
no bairro. Logo, posso dizer somos atin-
gidos e oprimidos por um racismo que é 
estrutural, institucional e ambiental.

Além disso, as mulheres são as mais pre-
judicadas pela insegurança hídrica em 
razão das relações de gênero e da divi-
são sexual do trabalho. Isto porque so-
mos as principais responsáveis no geren-
ciamento do lar e dos cuidados familia-
res. Trabalhamos cerca de 10 horas a 
mais que os homens nas tarefas domés-
ticas e somos sobrecarregadas pela roti-
na de trabalho dupla (ou tripla). Portan-
to, o gênero soma-se aos  outros fatores 
na construção desses contextos de risco.

Por exemplo, a insuficiência de água nos 
lares significa dispor de mais tempo para 
buscá-la. Caso essa água coletada este-
ja contaminada, ela pode atuar como 
agente causador ou potencializador de 
doenças, o que requer cuidados diferen-
ciados para os enfermos. Quando eu era 
criança, minha mãe e minha tia sempre 
se preocupavam se estávamos bebendo 
a água da torneira ou se lavávamos os 
alimentos com ela, porque beber aquela
água era o mesmo que incitar infecções 
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estomacais, azias e ter diarreia.

Nesse sentido, reforço a importância da 
preservação das águas subterrâneas e 
a relação íntima entre qualidade da á-
gua e o descarte dos resíduos sólidos,13 
porque os contaminantes fluem para as 
águas subterrâneas. Essas águas são fon-
tes de abastecimento muito importantes, 
principalmente nos lugares que enfren-
tam a insegurança hídrica.14

O manejo adequado dos resíduos con-
tribui para a preservação dos mananciais 
subterrâneos e na diminuição dos índices 
de doenças relacionadas à insalubrida-
de ambiental15 e, consequentemente, 
atenua os efeitos causados às mulheres 
diante dessas adversidades. Portanto, o 
saneamento ambiental16 é um importan-
te instrumento de saúde pública, já que 
é uma ferramenta auxiliar na preserva-
ção dos ecossistemas e no alcance da 
segurança hídrica. 

Tornar-me hidrogeóloga e compreender 
como funcionam as águas subterrâneas 
e a sua devida importância para o con-
sumo humano, é um ato de resistência - 
ou seria ironia da vida? - contra um siste-
ma que nunca ligou para minha existên-
cia. É entender os riscos diários que mi-
nha família e amigos correm. É entender 
como ser preta e pobre no Brasil é sinô-
nimo de ser invisível para o Estado. A ne-
gação, por parte do Estado, de equipa-

 

 

mentos públicos como o saneamento 
básico, segundo um caráter racializado, 
é só mais uma forma de materialização 
da necropolítica.

   a persona brasileira mais afetada pela 
   insegurança hídrica é mulher, preta e 
   pobre

Por fim, afirmo que, para alcançar a dis-
tribuição equânime desses serviços,17 é 
preciso que ocorra uma gestão dos re-
cursos hídricos de forma integrada e 
descentralizada,18 uma condição que 
somente será possível caso haja mudan-
ças significativas na logística e atuação 
do poder público.

Saliento, também, a necessidade da 
participação da população civil nos ór-
gãos responsáveis pelo gerenciamento 
hídrico, como nos Comitês das Bacias 
Hidrográficas ou nos Conselhos de Re-
cursos Hídricos estaduais. Além disso, é 
indispensável que as pessoas que ocu-
pem esses espaços sejam representantes 
dos interesses populares e das comuni-
dades afetadas, e que atendam as in-
terseccionalidades de raça, gênero e 
classe. Ainda, é de suma importância 
que a população seja consultada em 
caráter deliberativo durante as elabora-
ções de legislações e políticas públicas, 
pois se a água é um bem de domínio 
público, todos podem ter o direito de 
decidir qual a finalidade do seu manejo.
 

Marabá (PA)
Foto: Bárbara Zambelli
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[trecho de] DO AMBIENTE CIDADE 
(o meio ambiente urbano por inteiro)

Júlia Benfica

Rio de Janeiro (RJ)
Foto: Bárbara Zambelli

Art. 225.2 Todos têm direito ao

meio onde temos uma convivência,
e dentro dessa convivência

a gente tem agrupado todos os segmentos da vida
não sendo ele maltratado e destruído

preservado e cuidado por quem está ao seu redor

forma menos romântica
de

amor à cidade



a importância da floresta 
urbana
por Júlia Benfica
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A floresta urbana pode ser entendi-
da como toda a vegetação, e fau-
na que a compõe, presente nos es-
paços urbanos e periurbanos.

O que isso significa para você?

O que para você é uma floresta?

O que seria um espaço urbano?

Uma floresta não é uma singularida-
de, é um coletivo singular.

Quando este coletivo composto por 
árvores, arbustos, herbáceas, gramí-
neas, insetos, pássaros, mamíferos, 
répteis, anfíbios, peixes, microrganis-
mos, solo, pessoas, água, ar, luz, sons, 
cheiros e significados se encontra 
em uma cidade, ela se torna adjeti-
vada, se torna urbana.

Se torna por que ela se transforma 
pelo olhar de quem a vê, quando 
a vê.

Para tratar sobre a importância da 
floresta urbana será seguido o rotei-
ro de significados da palavra impor-
tância: implicar, trazer, interessar.

Muitas pessoas implicam com a flo-
resta urbana. Acredita-se ser por des-
conhecimento, pois uma máxima 

antiga diz que o que não se compreen-
de, se destrói. Pode-se falar aqui de 
vândalos que quebram galhos e tron-
cos de árvores, as estrangulam, colo-
cam fogo e até mesmo de pessoas que 
percebem a vegetação nas cidades 
como uma sujeira a mais ou como um 
espaço vazio, violento ou subutilizado. 
Também se incluem aqui os tomadores 
de decisão, gestores públicos e agentes 
privados que implicam com as áreas 
verdes por as verem como empecilhos 
a outro tipo de verde. Curiosamente, 
ambientes agradáveis e com pessoas 
interagindo têm mais coesão social e 
menos violência.

A floresta urbana também implica mui-
tas coisas. Implica cuidado, manuten-
ção, planejamento e respeito.

A noção de floresta urbana foi trazida 
de longe, no tempo e no espaço. Foi 
importada e traduzida principalmente 
para as noções de arborização urbana, 
parques e jardins. A partir desses con-
ceitos percebe-se características inte-
ressantes e a principal delas é o contro-
le. Muitas vezes as árvores nas cidades 
têm lugar apenas em linhas espaçadas 
e compostas de poucas espécies. Por 
outras, os parques reforçam uma ideia 
de predominância humana no lugar do 
lazer e de natureza meramente contem-
plativa. Além de os jardins reproduzirem 

Sobre a autora: Júlia Benfica é curiosa e criativa, talvez por isso caminhe entre ciências e artes. 
Nasceu em Belo Horizonte, morou em Brasília e hoje está em Piracicaba, e ainda transita entre 
esses locais, e muitos outros. É graduada em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, 
mestre em Geografia pela Universidade de Minas Gerais e doutoranda em Ecologia Aplicada 
na Universidade de São Paulo. Busca a sinergia entre os seres e acredita no fazer coletivo como 
elaborador do bem comum.
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uma ideia de natureza exótica e organi-
zada. Não são formas erradas ou que 
deveriam ser banidas, mas devem ser 
problematizadas e aprimoradas.

A professora Daniela Biondi1 classifica a 
floresta urbana como sendo composta 
por diversas formas: particular (bosques 
e jardins residenciais) ou pública (arbori-
zação de ruas e áreas verdes, sendo es-
tas culturais cultivadas ou fragmentos 
florestais urbanos).

Essas classificações são maneiras que as 
pessoas encontraram para diferenciar o 
que seria um ambiente natural de um 
construído. Mesmo neste ambiente na-
tural vê-se o reflexo da construção de 
relações entre pessoas e natureza, para 
os que acreditam nessa dicotomia, den-
tro dos espaços urbanos. A cidade che-
gou na floresta e hoje a floresta que per-
manece nela virou urbana. Antigamente 
os muros separavam a vida humana do 
assombro da natureza, atualmente a vi-
da se esvai quanto mais artificial se torna.

Pode-se dizer que existem três categorias 
básicas de espaços modernos2: o selva-
gem, o rural e o urbano. Entende-se o 
selvagem pelo desconhecido, o não 
domínio humano. Entende-se o rural co-
mo a interação, o semidomínio. Enten-
de-se o urbano como a conquista, o do-
mínio. A partir dessa ótica pode-se olhar 
para a floresta urbana como um híbrido, 
talvez uma contradição em termos. A 
floresta vem do selvagem e a cidade do 
domínio. Talvez essa polarização ajude 
a perceber a complexidade e a com-
plementaridade das diversas formas de 
uma floresta urbana. Ela tem a capaci-
dade de incluir as três categorias em um 
espaço geográfico.

Atualmente, mais de 80% da população 
brasileira vive em áreas urbanas3. O mo-
do de produção do espaço cidade está 

cada vez mais caótico e desigual. Uma 
desigualdade social e uma não igualda-
de monótona, sem diversidade. 

Uma ou mais árvores retiradas da cida-
de e de seus arredores não são objetos, 
são seres vivos e componentes de um 
sistema ecológico. Cortes arbitrários de 
cobertura florestal geram prejuízos ao 
funcionamento desse sistema. Portanto, 
uma copa a menos deve ser no mínimo 
compensada pela mesma área e função 
desempenhada anteriormente. Se não, 
uma das alternativas ilusórias de solução 
para o problema criado serão barragens 
para a retenção de água. Uma das ma-
neiras de lidar com a paisagem e o ecos-
sistema urbano de maneira holística e 
integrada é incluir a floresta urbana no 
centro do planejamento e não somente 
em secretarias de gestão de áreas ver-
des, pois o equilíbrio é alcançado com 
a distribuição harmoniosa da cobertura 
vegetal, considerando fatores ambien-
tais e sociais. Outra questão fundamen-
tal é a realização de inventários da ve-
getação para o diagnóstico, o direcio-
namento de ações e o monitoramento 
na cidade.

A floresta urbana interessa à vida. Para 
quem tem curiosidade de utilidade, não 
existiria cidade se não fosse a floresta.

Pense, por exemplo, na canalização 
dos rios e córregos, retirada de mata 
ciliar, impermeabilização do solo, 
obstrução dos canais de escoamento 
por lixo e na consequência anual de 
inundações que levam a mortes, 
pessoas desabrigadas, doenças e à 
destruição da infraestrutura pública. 
Além do mais, a água de uma inunda-
ção deixa de infiltrar no solo, o que 
afeta o ciclo hídrico regional e acar-
reta chuvas mais fortes e secas mais 
intensas, por conseguinte, afetando o 
abastecimento de água da população.
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Mesmo a que deu lugar para a selva de 
pedras que muitos têm na cabeça. As 
florestas urbanas: amenizam o clima lo-
cal4 e consequentemente reduzem a 
necessidade de resfriamento artificial, 
filtram poluentes urbanos,5 regulam o flu-
xo e melhoram a qualidade das águas6 
contribuindo para a segurança hídrica, 
fornecem alimentos, madeira e produtos 
não-madeireiros, melhoram a saúde físi-
ca e mental das pessoas,7 promovem o 
incremento da biodiversidade urbana, 
valorizam vizinhanças, estocam carbo-
no e mitigam os efeitos das mudanças 
climáticas.8

Infelizmente, importou-se uma concep-
ção de cidade árida.

O que será que nos importa?

A visão de ordem e progresso se atrapa-
lha quando um mato toma conta de um 
lote, bem ali, no meio da antivida.

Entretanto, existem iniciativas municipais 
a internacionais de reconhecimento de 
cidades verdes e sustentáveis, incentivos
fiscais, propostas de planos de arboriza- 

ção mais integrados, tecnologias para 
reuso da água de chuva e energias al-
ternativas, canteiros adotados, ações 
educativas, campanhas de conscienti-
zação, agricultura urbana, eventos cien-
tíficos, gestão participativa, lutas pela 
preservação de remanescentes de ve-
getação, calçadas permeáveis... 
Enfim, inúmeras formas de se repensar 
e se viver na cidade.

Por fim, para os amantes e também pa-
ra os detestantes, a importância da flo-
resta urbana é a possibilidade do conví-
vio com o outro, o diferente. Desafia-se 
a falta de comoção de alguém ao per-
ceber a resiliência do pulsar da vida ur-
bana, sim a vida e não o projeto.

Quando o chão é cimentado a vida es-
tagna. Perde-se o convite diário feito 
pelas florestas de maravilhar-se, de dar 
de cara com o inesperado, de se perder 
e se encontrar em cores e luzes distintas, 
de aprender com outros seres, de se re-
verberar com sons, de ter novas ideias, 
de se balançar com movimentos alheios, 
de respirar o ar interagido. Perde-se a di-
versidade e deixa-se de ver a cidade.

A floresta urbana seria esta flor que resta na urbe?

Jardim Zoobotânico
da Amazônia

Belém (PA)
Foto: Júlia Benfica
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Baixo Tapajós (PA)
Foto: Bárbara Zambelli

talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser 
humano e a um tipo de existência. Se a gente 

desestabilizar esse padrão, talvez a nossa 
mente sofra uma espécie de ruptura, 

como se caíssemos num abismo.

Quem disse que a gente não pode cair?

Quem disse que a gente já não caiu?

Ailton Krenak
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Vivenciamos atualmente, como 
mencionado nos outros textos, a 
iminência de desastres relacionados 
à intensificação das secas e ao au-
mento de episódios de inundações, 
ambos acelerados pelo fenômeno 
das mudanças climáticas. No caso 
narrado a seguir, soma-se o risco 
antropogênico. O nome pode pare-
cer estranho [antropogênico], mas 
ele se refere à modificação dos pro-
cessos geológicos naturais pelos se-
res humanos. Refere-se, aqui, à alte-
ração de toda a dinâmica hidroló-
gica e ecológica de uma bacia hi-
drográfica devido à construção de 
barragens de captação hídrica.

Para dar uma concretude ao enten-
dimento sobre quem arquiteta a ci-
dade, vou usar como exemplo o 
que vem acontecendo em territórios 
compreendidos na Bacia Hidrográ-
fica PCJ/SP (delimitada pelos rios Pi-
racicaba, Capivari e Jundiaí), onde 
se inserem as cidades de Campinas, 
Amparo e Pedreira e as barragens 
aqui problematizadas. É uma dinâ-
mica se repete em outros territórios¹,
visto que faz parte de uma mesma 
lógica de gestão das águas, a partir 
uma visão utilitarista: água como um 
recurso econômico, e não como um 
direito humano, imprescindível para 
a reprodução do planeta e dos seres 
que nele habitam. Está em anda-
mento, ainda em fase inicial, um pla-
no de construção de duas barragens 
de captação hídrica na Bacia PCJ, 
uma em Pedreira e outra em Ampa-
ro (Barragem Duas Pontes), que, se-
gundo alegado, teriam como finali-
dade promover o abastecimento de
diversos municípios. De acordo com

o órgão público responsável pela obra, 
o Departamento de Águas e Energia 
Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), 
essas barragens seriam uma resposta à 
crise hídrica vivenciada no estado de 
São Paulo nos anos de 2014/2015. É im-
portante ressaltar que a crise ocorrida 
em 2014 foi ocasionada pela má ges-
tão das águas; e a de 2015 por fenôme-
nos naturais, e que, caso a gestão de 
2014 tivesse sido consistente, a seguinte 
teria tido impactos menos intensos².

Todavia, apesar do discurso político tra-
zer as barragens como uma solução à 
crise hídrica, o que se vê na prática é 
um tanto quanto distinto. O estudo lo-
cacional para realização das obras foi 
elaborado em 2008, visando o aumento 
da disponibilidade hídrica à montante 
(acima) do ponto de captação de á-
guas superficiais. Já no Relatório de Im-
pacto Ambiental (RIMA) da obra, ela-
borado em 2014, afirma-se que as bar-
ragens contribuirão para aumentar a 
disponibilidade hídrica superficial, pro-
porcionando maior segurança hídrica 
à jusante (abaixo) e no entorno dos em-
preendimentos. Ou seja, as justificativas 
das obras variaram temporalmente nos 
discursos políticos.

Para garantir o abastecimento dos mu-
nicípios localizados topograficamente 
acima das barragens, é necessária a 
construção de redes adutoras (que 
permitem, pelo bombeamento, que as
águas vençam o desnível). Logo, além 
da construção (e manutenção) de uma 
grande rede de distribuição, existe um 
custo energético envolvido no bombe-
amento da água. Hoje estima-se que 
cerca de 37% da água que sai das es-
tações de tratamento é perdida no ca-
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minho, pelos vazamentos nas tubulações 
e ligações clandestinas³.

Segundo a Ação Civil Pública movida na 
6ª Vara Federal de Campinas, o barra-
mento de Pedreira está localizado a a-
penas 700 metros da zona urbana e a 
cerca de 1,5 quilômetro de bairros den-
samente povoados, onde residem famí-
lias inteiras há várias gerações, e onde 
se localizam o comércio local, sedes de 
órgãos públicos, creches e escolas. Lem-
brando que o risco de um empreendi-
mento dessa magnitude - 52 metros de 
altura (equivalente a um prédio de 16 
andares) -, que comporta 38 milhões de 
m³ (equivalente a 15.000 piscinas olímpi-
cas), não consiste apenas no rompimen-
to. Qualquer operação equivocada, ou 
um período de chuvas intensas, podem 
levar ao transbordamento do reservató-
rio,4 inundando as áreas à jusante e co-
locando as mais de 40 mil pessoas resi-
dentes em Pedreira5 em risco de afoga-
mento.

Nem todo risco se desencadeia em um 
desastre. Mas é importante destacar que 
desastre é um contexto ou processo so-
cial. O cenário, tanto de risco quanto de 
desastre, é socialmente produzido. Ao se 
construir uma barragem a 700 metros da 
população, constrói-se, ao mesmo tem-
po, um cenário de risco permanente e 
cotidiano. Uma tortura para quem se dei-
ta, todas as noites, com receio de ser a-
fogado durante o sono. Isso acarreta em 
inúmeras consequências psicossociais.

Como se não fosse suficiente, o DAEE a-
firmou que não vai arcar com os custos 
de construção do sistema adutor, que 
bombearia a água para os municípios à 
montante, pois os gastos com a obra e-
levariam em 4 vezes o preço da água 
que chega ao consumidor,6 segundo 
Vicente Andreu, ex-presidente da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA).  

 

Sem a adutora, Campinas fica de fora 
dos municípios abastecidos pelo empre-
endimento. É quando, então, vem à to-
na a possibilidade de construção de 
mais uma barragem na mesma bacia 
hidrográfica, agora para abastecer a 
cidade de Campinas. Esse plano, por 
sua vez, tem como localidade a Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Sousas.7 
Isso mesmo, para dar lugar ao barramen-
to, será desmatado um resquício de flo-
resta que ousa respirar e resistir diante de 
uma urbanização intensa, e que resguar-
da 2474 nascentes.8

O que se observa, portanto, é o uso de 
um discurso equivocado e duvidoso so-
bre a real necessidade e utilidade des-
sas três barragens ao longo da mesma 
bacia hidrográfica. Uma narrativa que 
flutua adaptando-se aos interesses polí-
ticos convenientes ao momento.

Ao longo de toda a revista, foram pro-
postas alternativas ecológicas, ambien-
talmente responsáveis e sustentáveis pa-
ra a garantia de segurança hídrica. Bem 
como colocados argumentos que reite-
ram a importância da preservação am-
biental e das florestas para manutenção 
dos aquíferos e para fornecimento de á-
gua em áreas urbanas.

Aqui, vou dar espaço a uma outra refle-
xão colocada no início do texto. 

          Quem arquiteta a cidade?

Apesar de o poder público ser o ator 
central na alocação de obras e na rea-
lização de licitações, quem as executa 
é o capital privado - empreiteiras. Sabe-
-se, não é de hoje, da íntima relação das 
empreiteiras com o financiamento de 
campanhas políticas e em casos de des-
vio de verba pública pelo superfatura-
mento de obras.9 
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Os capitais privados, portanto, represen-
tam um ator muito importante para as 
políticas urbanas, principalmente em re-
lação à distribuição socioespacial dos 
conflitos ambientais resultantes. Os em-
preendimentos erguidos pelo capital pri-
vado e licitados pelo poder público [que 
não regula o mercado imobiliário] podem 
ser dos mais variados e trazer as mais di-
versas consequências.

De barragens desnecessárias a avenidas, 
viadutos, rodovias, shoppings. Estes últi-
mos geram valorização relativa do solo 
urbano, especulação imobiliária, e con-
sequente segregação socioespacial - ao 
empurrar quem não consegue arcar 
com a alta no preço dos aluguéis (e do 
custo de vida na região, que também 
sobe) para áreas mais distantes, sem sa-
neamento ou de risco ambiental. Torna-
-se fundamental, portanto, incorporar os 
capitais envolvidos com a produção do 
ambiente construído às análises de polí-
ticas do urbano.10 Ao fazermos esse mo-
vimento, percebemos a relação que co-
necta conflitos socioambientais em di-
versos territórios. Entendemos, também, 
em qual lógica a produção desses con-
flitos se insere.

É preciso que nos atentemos ao fato de 
que a economia política molda não ape-
nas as relações econômicas numéricas 
(volatilizadas pela financeirização do ca-
pitalismo). Ela molda também nossas rela-
ções sociais e as práticas culturais numa 
relação dialética.

Para a maximização dos lucros no mode-
lo atual, é necessário que o trabalho de re-
produção social exercido majoritariamen-
te pelas mulheres (que necessita de água, 
em grande medida), seja realizado sem 
remuneração. Ele se sustenta, portanto, 
na discriminação de gênero (e na própria 
necessidade de um papel de gênero a 
quem se atribui as atividades domésticas).

Rio de Janeiro (RJ)
Foto: Bárbara Zambelli
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Na mesma lógica, a racialização justifica 
a prática da necropolítica ao negar sa-
neamento básico e segurança hídrica a 
depender do território, especialmente 
em tempos de pandemia. 

Se organizamos a sociedade e a estru-
turamos sob um modelo que mercanti-
liza a água, portanto, a vida [que dela 
depende], é preciso mudar essa lógica 
utilitarista que reflete em práticas culturais.

Se a materialidade da vida, atualmente, 
se dá a partir de um modo de produção 
e reprodução que tem como premissa 
para sua existência a busca de lucro má-
ximo e a possibilidade de acumulação 
infinita de capital, é preciso repensá-lo. 

Sem apegos. 

Não existe planeta Terra B.

O desastre - seja insegurança hídrica, 
inundações urbanas ou associado a bar-
ragem - é a materialização de um risco 
preexistente. E, por serem socialmente e 
politicamente construídos, a natureza re-
flexiva do risco requer reconfigurações 
sociais para gerenciá-lo. Essas mudanças, 
portanto, precisam intervir nos processos 
políticos estruturados pelo poder sistêmi-
co, e nas desigualdades racializadas de 
riqueza que contribuem para as vulnera-
bilidades diferenciais, revertendo o posi-
cionamento do acúmulo de risco na ba-
se da estrutura de poder. 

Lagoa do Sumidouro 
Parque Estadual do Sumidouro(MG)
Foto: Bárbara Zambelli
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<https://cutt.ly/Wfg20MH>. Acesso em 28 de agosto de 2020. 

16.  O que são agroflorestas – a agricultura que copia a natureza. Leia mais em: <https://cutt.ly/Yfg228O>. 

Acesso em 28 de agosto de 2020. 

17. A agroecologia como construção contra-hegemônica. Leia mais em: <https://cutt.ly/Ffg28Uz>. Acesso 

em 28 de agosto de 2020. 
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6. Para compreender mais sobre a temática, leia: Relações de consumo- Meio ambiente. Disponível em: 

<https://bit.ly/2CQjTaa> . Acesso em 15 ago. 2020. 

7. Desastres provocados pela ação (ou ausência) da pluviosidade, como: secas prolongadas, chuvas 

torrenciais que resultem em enchentes, desabamentos, voçorocas, inundações, entre outros. 

8. Termo que se refere à identidade racial branca. Leia mais em: Branquitude: Estudos sobre a Identidade 

Branca no Brasil, de  Lourenço Cardoso e Tânia M. P. Müller. 

9. O estado do Rio de Janeiro tem 4 cidades entre os 10 maiores PIBs do país. Leia: 

<https://glo.bo/2EdiM5k.>  

10. Os poços são rasos, poucos tem mais que 10 metros de profundidade. O aquífero é costeiro e 

extremamente sensível às contaminações. 

11. Doenças que podem ser transmitidas pela água, como: diarréia, amebíase, cólera, leptospirose, 

hepatite A, esquistossomose, febre tifoide, dengue, toxoplasmose, Zika vírus, Chikungunya, entre outras. 

12.  Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
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