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mudanças à vista...
D

e um lado, o homem envenena a água
que bebe, o ar que respira, o alimento que
consome, o solo do qual se sustenta. Esse
quadro agrava as mudanças climáticas, gerando
uma situação que ameaça a própria existência da
vida na Terra. Cientistas advertem para a
necessidade de urgente mudança
na relação com a Natureza.

D

o outro lado, cidadãos, instituições e
pesquisadores se mobilizam na tentativa
de estabelecer um novo paradigma de
desenvolvimento, conscientes de que as futuras
gerações têm direito aos recursos naturais. O Senado
busca cumprir seu papel, implantando
o programa Senado Verde, tema
desta edição.

Meio eletrônico
reduz em toneladas o
consumo de papel

Plantio de árvores
vai compensar
emissão de gases

Discursos, agenda de votações e
textos dos projetos estão disponíveis
na página do Senado na internet.
Economia de papel com ordem do
dia eletrônica chega a duas toneladas por mês.

O Senado plantará espécies nativas
na Mata Atlântica e no Cerrado para
compensar a emissão de carbono
gerada durante o funcionamento da
Casa. O levantamento do número de
árvores já está sendo feito.
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Dicas para se
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Rádio, TV e Jornal
do Senado debatem
questão ambiental
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O

Senado criou em 2007
o programa Senado
Verde, para estimular
iniciativas de boa gestão ambiental, mobilizar os servidores e buscar soluções para
evitar desperdícios e reduzir
o consumo de energia, água e
papel. O programa – que tem
a senadora Serys Slhessarenko
(PT-MT) como presidente de
honra – conta com o apoio decidido do presidente do Senado,
Garibaldi Alves, e do 1º secretário, Efraim Morais (DEM-PB).
Para a coordenadora do Senado
Verde, Mariângela Cascão, o respeito ao meio ambiente implica

geraldo magela

Economia
é palavra
de ordem
economia de dinheiro público e
de recursos naturais.
– Há vários servidores preocupados com a preservação
ambiental. Nós temos muitas
experiências exitosas – diz ela.
Entre as medidas do programa, está a adoção de novas
tecnologias para evitar velhos
desperdícios; a digitalização da
ordem do dia; a coleta seletiva
do lixo; o uso do biodiesel e
a manutenção permanente da
frota de veículos do Senado; a
transformação do lixo orgânico
em adubo; e os programas e dicas sobre ecologia nos veículos
de comunicação da Casa.

Ordem do dia eletrônica
poupa 2 t de papel por mês
Com mais de 180 anos de
existência, o Senado sempre trabalhou com uma grande quantidade de projetos, propostas, processos, formulários, pareceres e
relatórios em papel. E o volume
de impressos cresceu ainda mais
nas últimas décadas.
O Senado decidiu substituir
gradativamente o uso de documentos em papel pelo meio eletrônico. Com o desenvolvimento
de novas tecnologias, a Casa
também se aproxima cada vez
mais da população brasileira,
cria mecanismos de interação,
torna mais transparente a atuação parlamentar e permite a
fiscalização dos eleitores.
A ordem do dia eletrônica,
desenvolvida pela Secretaria
Geral da Mesa e pela Secretaria
Especial de Informática (Prodasen), é uma iniciativa ecologicamente correta que já permite

ao Senado inúmeros benefícios
como a redução de custos, mais
facilidade, agilidade e segurança
no acesso e compartilhamento
de informações.
Os discursos dos parlamentares, agendas das votações e os
textos das propostas, por exemplo, estão disponíveis na página
da Casa, na internet. Qualquer
cidadão pode ter acesso à pauta
de votações que os senadores
acompanham, no Plenário, por
meio de computadores portáteis
conectados à rede de internet
sem fio. O endereço é www.
senado.gov.br.
Segundo a secretária-geral da
Mesa, Claudia Lyra, antes desse
serviço, nos dias de pauta mais
extensa, cada ordem do dia impressa chegava a ter centenas
de páginas. O resultado é uma
economia de perto de duas toneladas/mês de papel.

A ordem do dia eletrônica pode ser consultada em Plenário pelos senadores (como Romero Jucá, à direita, ao lado de José
Sarney; de pé, Arthur Virgílio discursa, observado por Epitácio Cafeteira)

Mais informação e menos papel
Diversos setores trabalham em
constante processo de atualização
e modernização do processo legislativo e do sistema de informação
do Senado. O objetivo é aperfeiçoar
e promover uma maior integração
dos bancos de dados ao digitalizar
procedimentos.
Entre os produtos desenvolvidos pelo Prodasen, por exemplo,
destaca-se o Siga Brasil, que reúne
em um única ferramenta os vários
bancos de dados disponíveis sobre
os gastos do governo, Orçamento,
Plano Plurianual e Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Para o consultor-geral do Orça-

mento, Fábio Gondim, a agilidade
e transparência no cruzamento
dos dados deixam o país um passo
adiante de várias nações do mundo. O resultado é mais informação
e menos papel.
– Não estou correndo o risco
de exagerar se eu disser que, em
termos de transparência das informações orçamentárias, da sensibilidade das informações e do controle
social do gasto público, o Brasil vai
passar para o primeiro lugar no
mundo – afirma o consultor-geral.
Os servidores também podem
consultar correspondências, o
contracheque e o saldo de férias,

pedir serviços, enviar documentos
e visualizar informações sobre
discursos, publicações e matérias
em tramitação diretamente na
tela do computador, por meio de
programas eletrônicos de gerenciamento.
Segundo o diretor-geral da Casa,
Agaciel Maia, essas iniciativas tornam a instituição um modelo de
gestão ambiental.
– Para dar cumprimento à nossa
Constituição, há todo um engajamento dos parlamentares e dos
servidores para que o Senado se
transforme em um modelo – afirma
Agaciel.

Vanguarda na busca de soluções que reduzam impactos
O Senado está na vanguarda em
buscar soluções que minimizem o
impacto ao meio ambiente. Para
diminuir a emissão de gases, o
setor de Transportes passou a usar
biodiesel, produzido com óleos
de dendê, soja, palma, babaçu e
mamona, em sua frota de ônibus,

caminhões e utilitários. O diretor
do setor, Cássio Murilo Rocha,
afirma que o Senado foi o primeiro
órgão público do Distrito Federal a
adotar esse combustível renovável
e menos poluente.
A manutenção permanente e
a periódica dos veículos a cada

15 mil quilômetros visa reduzir
o desgaste das peças, o consumo
de combustíveis e a emissão de
poluentes no ar. E quando precisa
substituir algum automóvel de
sua frota, o Senado dá prioridade
aos veículos com tecnologia flex.
Ao abastecer, a recomendação

aos motoristas é sempre utilizar
o álcool.
Outra medida é recolher o óleo
usado nos motores e encaminhar
o material para reciclar. Cássio
Rocha explica que o setor evita a
compra de óleo a granel e substituiu as embalagens plásticas

de um litro por tambores de 200
litros.
Além do desconto no preço, o
Senado deixou de descartar cerca
de 2.500 embalagens por ano. Os
mesmos tambores são usados para
armazenar o lubrificante que vai
para reciclagem.

Seja um consumidor responsável
Água
– Vazamento em torneira
pode desperdiçar até 45 litros
de água por dia;
– evite utilizar mangueira
para limpar jardim, calçadas,
passeios e quintais. Use uma
vassoura;
– feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova
os dentes ou faz a barba;

Energia
– banhos demorados gastam até 120 litros de água.
Em 5 minutos de banho
você economiza até 90 litros
de água;
– colete água de chuva
para regar as plantas. Mas
lembre-se de armazená-la em
um recipiente fechado para
evitar a dengue.

– Evite usar aparelhos
elétricos no horário de
pico, entre as 18h e
21h.
– sempre que possível,
use a iluminação natural.
Pinte as paredes com
cores claras;
– prefira as lâmpadas
fluorescentes. Duram

Lixo
mais e gastam menos
energia;
– eletrodomésticos:
prefira aparelhos com o
selo Procel. Isso indica
que consome menos
energia;
– dê prefêrência à
energia solar.

– Lave as embalagens
recicláveis antes de jogá-las
no lixo seletivo;
– não jogue as baterias
de celular no lixo comum.
As empresas produtoras já
estão se responsabilizando
pelo recolhimento;
– tenha em casa uma
pequena composteira com

restos orgânicos como cascas de frutos para produzir
adubo natural;
– prefira papéis reciclados. Cada tonelada desse
papel evita o corte de 15 a
20 árvores;
– reaproveite papéis de
fotocópias como rascunho,
utilizando o verso para
escrita;

– evite desca
lize copos e
vidro;

– leve ao s
e feira uma sa
evitando os saq
ticos;

– use produ
de limpeza bio
veis;

senado verde

Engenharia inova para
evitar desperdícios
nheiros públicos já contam com a
instalação de torneiras e mictórios
automatizados com sensores de
presença. E o Senado está implantando descargas pressurizadas,
como as existentes em aviões, o
que representa uma redução de 13
litros para meio litro de água. Boa
parte das antigas instalações de
ferro galvanizado foi substituída
por canos de PVC. A economia
foi tanta que a Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) chegou a
procurar o setor para verificar
se não havia algum problema de
abastecimento.
Para preservar os mananciais e
as fontes e garantir água potável
de boa qualidade, a Subsecretaria de Manutenção já iniciou a
substituição dos bebedouros de
galões por filtros de carvão ativado instalados na parede, ligados
diretamente à rede de água tratada
da Caesb.
Conscientização
Para o setor de Engenharia,
os resultados alcançados com
a substituição de equipamentos
serão maximizados com a conscientização dos usuários. como
afirma Evandro Cunha.
– Um dos fatores que mais contribui para a economia de energia e
de água é a ação do usuário. Então,
são medidas que, por menores que
sejam, vão somando e trazendo
uma economia significativa em
todos os sentidos.
Outra prática é buscar utilizar os
entulhos de uma obra como aterro
de outra. Os escombros retirados
na reforma do Comitê de Imprensa, por exemplo, foram usados
na construção de uma rampa, no
Serviço Médico, para pessoas com
deficiência.

Conta de água é
seis vezes menor

Plantio de
árvores contra
o aquecimento
P

ara reduzir a emissão de carbono gerada
durante o seu funcionamento, o Senado
decidiu plantar espécies nativas da Mata
Atlântica e do Cerrado. A iniciativa acontece
em parceria com a Frente Parlamentar em
Defesa do Meio Ambiente e a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas
(Abraf).
Os técnicos da entidade já foram a campo
para preparar um levantamento das atividades
do Senado que emitem gases, como consumo
de energia, uso de combustíveis por veículos,
gasto de papel e produção de resíduos. Segundo Mariângela Cascão, o próximo passo é
calcular a quantidade de árvores que deve ser
plantada. Os bosques e locais de plantio ainda
vão ser escolhidos pelo presidente da Casa.
– A Abraf vai providenciar um levantamento das emissões de carbono produzidas pelo
Senado e, a partir daí, fazer os cálculos do
número de árvore que necessitamos plantar
para neutralizar essas emissões de carbono.
O Senado também deve aprofundar as campanhas de conscientização para incentivar
boas práticas ambientais, mudar hábitos e ro-

Coleta seletiva gera inclusão

Desde outubro de 2006, o Senado Federal tomou a decisão de reutilizar a água
usada na lavagem dos carros oficiais. A
iniciativa já deu resultado: o consumo de
água, que chegou a ser de 1.500 metros
cúbicos, caiu para cerca de 400 metros
cúbicos.
Para reutilizar a água, o setor de Transportes do Senado instalou uma pequena
estação de tratamento. A água da lavagem é coletada, encaminhada à estação,
onde recebe tratamento, e é usada novamente. Esse processo se repete ininterruptamente.
Além de limpar os carros, a água é reaproveitada e usada na irrigação de jardins.
A estação de tratamento vem contribuindo
para a redução de gastos. A conta de água
caiu de R$ 12 mil para R$ 2 mil por mês.

artáveis. Utixícaras de

– prefira o transporte público. Pegue carona. Opte por
veículos flex;

suprmercado
acola de casa
quinhos plás-

– compre madeira com o
selo FSC e contribua para combater desmatamentos ilegais e
queimadas.

utos
odegradá-

Outra iniciativa de gestão ambiental e responsabilidade social
é a adoção da coleta seletiva e a
destinação do lixo seco produzido
pelo Senado – papéis, papelões, jornais, caixas, embalagens e garrafas
plásticas – para a reciclagem. O material é recolhido, separado e doado
para uma associação de catadores,
contribuindo para a sobrevivência
de dezenas de famílias. O diretor
da Subsecretaria de Controle de
Qualidade, Luciano Freitas, afirma
que o resultado é menos lixo e mais
inclusão social.
O Senado adotou um sistema de
coleta seletiva mais prático para o

Mais informações nos sites

Poluição da atmosfera

tinas e, dentro do possível, reduzir essas emissões. O programa vai plantar árvores típicas do
Cerrado e espécies nativas na Mata Atlântica,
com o patrocínio da Associação Brasileira de
Produtores de Florestas Plantadas.
O diretor da Abraf, César Augusto dos Reis,
explica que a associação coordenou o programa de neutralização de carbono da Câmara
dos Deputados, em 2007. Na época, a Câmara
plantou 12 mil árvores às margens do rio Tietê,
em São Paulo, para reduzir o impacto de suas
atividades.
– O levantamento da Câmara registrou combustíveis fósseis, que são gasolina e diesel para
transportes, o GLP, gás de cozinha, as viagens
aéreas e a deposição do lixo. Então, quantificada toda essa distribuição de emissões, você
tem um total de carbono equivalente e, a partir
daí, calcula-se o número de mudas.
A Mata Atlântica foi privilegiada porque
apenas 7% da floresta original ainda está
preservada. A iniciativa, que tem o apoio da
organização não-governamental SOS Mata
Atlântica, coloca o Congresso na linha de frente
da neutralização de carbono no mundo.

Senado vai plantar árvores na Mata Atlântica (foto) e no Cerrado para compensar emissões
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A Secretaria de Engenharia do
Senado tem tradição em inovar e
investir em tecnologia para diminuir o consumo de água e luz e
evitar desperdícios. Os projetos
sustentáveis buscam garantir mais
conforto aos usuários do Senado,
além de economizar dinheiro,
como explica o diretor do Serviço
de Manutenção, Evandro Cunha
Chaves.
– Várias providências já foram
adotadas há muito anos, outras
estão em pleno andamento. E
planejamento para o futuro nós
temos e pretendemos implantar
medidas que tragam economia e
preservação do meio ambiente.
Entre as ações, destaca-se a
instalação de novas luminárias
de maior eficiência e menor
consumo de energia que garantem bem-estar e comodidade
aos parlamentares, servidores e
visitantes da Casa. Para diminuir
a necessidade de iluminação
artificial, as paredes e o teto da
garagem foram pintados com
cores claras. As lâmpadas halógenas foram substituídas por
eletrônicas, com uma economia
de até 80% de energia.
A Engenharia também aposta
na modernização do sistema de
ar-condicionado e na limpeza dos
filtros para diminuir o impacto
ambiental na manutenção do arcondicionado. Para isso, substituiu
o sistema à base de CFC, os clorofluorcarbonos, por gases não nocivos à camada de ozônio ou pela
refrigeração a água. Os aparelhos
mais modernos também permitem
a regulagem de temperatura pelo
próprio usuário e gastam menos
energia elétrica.
O uso racional da água ainda
é outra preocupação. Vários ba-
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www.wwf.org.br
www.idec.org.br
www.mma.gov.br
www.greenpeace.org
www.ambientebrasil.com.br
www.cempre.com.br
www.portaldoconsumidor.gov.br
www.rebia.org.br
www.fboms.org.br
www.vitaecivilis.org.br
www.ecoar.org.br
www.ibama.gov.br
www.senado.gov.br/senadoverde

usuário, que tem apenas duas cores.
A lixeira branca indica o material
seco, que pode ser reciclado, e o preto, material orgânico, para ser usado
na compostagem e virar adubo.
A equipe do Senado Verde também
irá definir locais, nos quais os servidores poderão deixar as baterias e
pilhas usadas.
Num esforço para diminuir os impactos na natureza, o programa está
treinando todos os funcionários que
lidam com a limpeza e com o lixo
produzido. Eles participam de cursos
e palestras e recebem informações
sobre os resíduos produzidos na
Casa, como separá-los e tratá-los.

Lixo vira alimento de plantas
O Brasil gera 240 mil toneladas de lixo por dia, dos quais
recicla apenas 5%, um percentual muito pequeno se comparado
aos Estados Unidos e à Europa,
que aproveitam 40% de todo o
material descartado. Para reciclar parte do lixo produzido no
Senado, os servidores da Gráfica
construíram duas composteiras
e estão transformando os resíduos orgânicos em adubo para
as plantas. O arquiteto Mário

Viggiano comenta as vantagens
da iniciativa.
– O fertilizante orgânico também vai abastecer o viveiro de
mudas construído pela Gráfica.
Além de ambientalmente correta, a iniciativa evita o uso
de agrotóxicos, fertilizantes
sintéticos e o comércio ilegal
de “terra preta”, removida de
nossas matas.
O viveiro com 360 m² vai
produzir sementes de espécies

nativas do cerrado, plantas e
flores destinadas ao paisagismo
das áreas verdes da Casa e ao
bosque que será plantado. Parte
dos telhados da Gráfica já está
preparada para captar água da
chuva, que será armazenada em
um reservatório com capacidade
para 1 milhão de litros. A expectativa é usar a água na irrigação
dos gramados e canteiros, além
de reduzir a conta do setor em
até R$ 10 mil por mês.
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O Senado Verde
quer chegar longe!

José Carlos Sigmaringa (C) e a equipe do Sintonia Ambiental, em frente ao Congresso

Rádio, TV e jornal
fazem sua parte

O

s veículos de comunicação do Senado também
fazem a sua parte. Após
inaugurar um encarte especial
do Senado Verde com papel
reciclado, o Jornal do Senado
vai adotar o uso do material
em sua confecção. Segundo o
diretor-geral do Senado, Agaciel
Maia, a idéia é adquirir o papel
– que ainda é um pouco mais
caro – também para impressão
do material de expediente dos
gabinetes.
Outra iniciativa do jornal é a
coluna Ambiente Legal. O jornalista Edson de Almeida observa
que o espaço semanal dedicado
ao meio ambiente “traz informações e notícias sobre qualidade
de vida e ecologia”.
A Rádio Senado leva ao ar
vinhetas com dicas sobre pre-

servação, consumo consciente
e como evitar desperdícios. Já
o programa Sintonia Ambiental
discute a conservação do meio
ambiente e apresenta entrevistas sobre ações e políticas
sustentáveis.
Sob o comando do jornalista
José Carlos Sigmaringa, o programa vai ao ar às quintas-feiras
(8h30), na Rádio Senado FM
(91,7 MHz). Também é apresentado nas manhãs de quintafeira, com reprise aos domingos,
no Senado é Mais Brasil, na
Rádio Senado Ondas Curtas
(freqüência de 5.990 KHz, na
faixa de 49 metros), além de
estar disponível na página da
emissora na internet: www.
senado.gov.br/radio.
A rádio vai oferecer ainda o
“Balcão de Sementes”, para in-

centivar a troca de sementes de
árvores nativas de várias regiões
para o reflorestamento de áreas
degradadas.
A TV Senado, por sua vez,
apresenta o EcoSenado, em
que revela ações de cidadania
em defesa da natureza. André
Luiz Rego apresenta e edita o
programa, que vai ao ar aos
sábados, às 7h15, às 13h15 e
às 20h30, com reapresentação
no domingo, às 11h15.
O EcoSenado não é a primeira
iniciativa da TV Senado na área
ambiental. Em 2006, a emissora
conquistou o segundo lugar no
prêmio Docol de jornalismo,
com o programa Repórter Senado O Desafio das Águas. O
prêmio visa chamar a atenção
para a escassez de água potável
em todo o mundo.

esgot

ado

Se a Humanidade continuar
produzindo e consumindo nos
níveis atuais, em menos de
50 anos serão necessários
dois planetas Terra para
atender nossas necessidades de água, energia e
alimentos

“Pense globalmente, aja localmente”. O slogan criado na
década de 1970 pelo cientista
e ambientalista francês René
Dubos nunca esteve tão atual. O
debate sobre o meio ambiente e o
aquecimento do planeta ganhou
destaque na imprensa e o topo
da agenda internacional.
Os cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das
Nações Unidas, são unânimes
em apontar o impacto humano
no aumento da temperatura do
clima em todo o mundo. Mas
também indicam como os governos, empresas e, principalmente,
cada um de nós pode adotar
novas tecnologias e mudanças de
comportamento e estilo de vida
para ajudar a salvar o planeta.
Diante desse alerta global, nós
podemos fazer muita coisa para
diminuir o impacto que a vida
e a atividade produtiva causam
nos ecossistemas. A verdade é
que são as pequenas ações que,
quando somadas, fazem uma
grande diferença. Para estimular
e compartilhar experiências de
sucesso e iniciativas de boa gestão ambiental, o Senado criou em
2007 o programa Senado Verde.
O objetivo é mobilizar as pessoas e buscar soluções para evitar
desperdícios e reduzir o consumo
de energia, água e papel.
Foi nesse sentido que o Senado, que representa os 27 estados
da Federação, resolveu fazer a
sua parte para tentar diminuir
os danos causados à natureza.
Com o apoio do presidente da
Casa, dos senadores e a união
de vários servidores, o programa
Senado Verde visa o respeito ao
meio ambiente e, sobretudo, à
economia de recursos.
Reciclar, reaproveitar, reutilizar
serão práticas constantes do Senado, que já desenvolve diversas
ações nesse sentido.

A Constituição federal, em seu
artigo 225, determina que o meio
ambiente é um bem de todos e
que cabe aos governantes e aos
cidadãos o dever de preservá-lo
e defendê-lo para as presentes e
futuras gerações. Assim, a administração pública tem papel
estratégico no combate aos danos
ambientais.
Para o Senado Verde, a gestão
ambiental também é uma questão
de gerenciamento. E o respeito ao
meio ambiente implica economia
de materiais e redução de custos.
Diante disso, este suplemento do
Jornal do Senado representa um
esforço para divulgar as ações
de preservação já implantadas
pelos diversos setores da Casa
– e são muitas. E serve como
parâmetro para auxiliar futuras
avaliações sobre os resultados
do programa.
Também busca informar e
disseminar boas práticas ambientais e contribuir para colocar
em prática dicas que podem nos
salvar do aquecimento global e
melhorar a qualidade de vida em
nosso planeta.
Dentre as medidas, destacamse novas tecnologias para evitar
velhos desperdícios, a disponibilização da ordem do dia em
meio eletrônico e não mais em
papel; a coleta seletiva do lixo; o
uso do biodiesel e a manutenção
permanente da frota de veículos
do Senado; a transformação do
lixo orgânico em adubo; e os
programas e dicas sobre ecologia
nos veículos de comunicação da
Casa.
Os chineses ensinam que a
volta ao mundo começa com um
primeiro passo. O programa Senado Verde quer chegar longe!

Mariângela G. Cascão
Coordenadora do programa
Senado Verde

*Fonte: Instituto Akatu

O programa Senado Verde caiu na rede
O programa Senado Verde
caiu na rede mundial de computadores e está disponível para
os internautas de todo o mundo no endereço www.senado.
gov.br/senadoverde. Além de
apresentar informações e campanhas institucionais, como os
programas de coleta seletiva e
contra o desperdício de água,
energia e papel, o novo site
busca mobilizar as pessoas para
tentar diminuir os impactos na
Natureza.

O espaço constitui uma área
de convivência entre os usuários, que podem se cadastrar,
aprofundar seus conhecimentos, fazer pesquisas, consultar
notícias e discutir assuntos ligados ao tema. Com diagramação
limpa e navegação fácil, o site
traz dicas ambientais, animações, textos, áudios e vídeos
da campanha EcoAtitude e dos
programas transmitidos pelos
veículos de comunicação do Senado. Também oferece um espa-

ço para notícias, artigos, textos
e imagens relacionadas ao meio
ambiente e links de empresas e
entidades parceiras.
Entre as novidades, o endereço eletrônico apresenta a íntegra
do “Manual Senado Verde de
Boas Práticas Ambientais”,
lançado para comemorar o Dia
Mundial do Meio Ambiente de
2008.
O site também oferece uma
coletânea atualizada da legislação ambiental nacional.
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