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RESUMO 

Silva. CV. Comunicação de Riscos Ambientais - uma ferramenta para a tomada de 

decisão. Estudo de caso: projeto de incineração de resíduos sólidos domiciliares para a 

cidade de São Paulo. São Paulo: 2001. !Tese de Doutorado Faculdade de Saúde Pública 

da USPJ 

Objetivo. Identificar a Audiência Pública e os meios de comunicação como duas possíveis 

ferramentas de comunicação de riscos. Métodos. Selecionou-se um projeto de instalação de 

usinas de incineração na cidade de São Paulo como estudo de caso. Para a análise dos 

fenômenos comunicacionais do caso em questão. desenvolveu-se um estudo da Audiência 

Pública. na qual foi apresentado n ElA/RIMA do incincrador. c das reportagens publicadas 

nos jornais Diário Popular e Folha de S. Paulo no período de 1994 a 2000. Resultados. O 

estudo da Audiência Pública rc\ clou alguns obstáculos para o dcscnvoh·imento de um 

processo de comunicação capaz de auxiliar na democratização da tomada de decisão. Entre 

essas barreiras pode-se destacar a falta de credibilidade das inforn1ações transmitidas pelas 

diversas fontes. a estrutura anti-democrútica da Audiência c a demanda de informações 

técnicas sobre o empreendimento .. \ análise das reportagens registrou a propagação de 

rumores. a utilização das mesmas fontes de intormação c uma cobertura apenas pontual. 

Conclusões. ;\ Audiência Púhlica c os mcins de comunicação podem auxiliar no processo 

de democratização da tomada de decisão. no entanto. a partir de uma avaliação crítica dos 

principais obstáculos para sua efetiva utilização. Se a comunicação de riscos for legitimada 

pelas autoridades ambientais. o passo seguinte tende a compreender a Audiência Pública e a 

atuação dos meios de comunicação como suas principais ferramentas. permitindo com isso 

que sua utilização forn1al minimize a manipulação que interfere no desenvolvimento do 

diálogo e na participação de todos atores sociais na tomada de decisão. 

Descritores: incineração de resíduos sólidos. comunicação de riscos ambientais. meios de 

comunicação. percepção de riscos ambientais. 
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SUMMARY 

Silva. CV. Environmental Risks Communication- a tool for decision-making. Case : 

project of incineration of residential solid residues for São Paulo town. São Paulo: 

2001. [Tese de Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da USPJ 

Objective. Identify the Audience and the media as too possible risk communication tools. 

Methods. A project of installation o f incineration arcas was selected as case. To analisy the 

communicational phenomena of the metioned case. a study on Audience was developed. 

in which was presented ElA/RIMA of the incineration and the articles published in the 

ne\vs papers Diário Popular and Folha de S.Paulo from 1994 through 2000. Results. The 

study on Audiencc showed some obstacles to development of communication process 

capable of helping with the establishiment of thc democratization in decision-making. 

Among these obstacles we can stand out the credibility of infonnation transmined by 

severa! sources. thc anti-democratic structure of the Audience and the call for technical 

infonnation about the undertaking. lhe articles analysis showed the rumors spread. the use 

of the same information sources and a merely punctual coverage. Conclusions. The 

Audience and the media can help with the democratization in the dccision-making process. 

howen~r. from a criticai assessment of the main obstacles to its etlcctive use. If risk 

communication is legitimated by environmental authorities the next step may understand 

thc Audience and thc media as its main tools. making its formal use minimise the 

manipulation that interferes in the dialog the development and the participation of ali social 

activists in the decision-making. 

Descriptors. Solid residues incineration. Environmental risk communication. Media. 

Environmental risk perception. 
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1 -INTRODUÇÃO 

A problemática ambiental vem. ao longo dos anos. tomando-se uma das 

mais expressivas questões da sociedade contemporânea. Transformada em ciência na 

segunda metade do século passado. a ecologia ultrapassou fronteiras e aproximou-se 

mais da realidade das pessoas. 

O que parecia distante dos interesses do cidadão comum passou a fazer 

parte de sua vida. A desertificação do solo. as enchentes provocadas pelo fenômeno 

E! nino. o rodízio de carros. a geração acentuada de resíduos. entre outras questões. 

excederam aos debates promovidos no ambiente científico e passaram a ser discutidas 

por outros segmentos da sociedade. 

Parte dessa aproximação pode ser atribuída ao trabalho dos meiOs de 

comunicação. como rádio. televisão. jornal. revista. cinema. livro etc.. No 

acompanhamento de alguns acontecimentos verificou-se a importância da difusão. 

por esses me10s. de questões relacionadas ao meio ambiente. possibilitando a 

formação de uma sociedade educada e conscientizada ambientalmente. além de 

auxiliar no resgate da cidadania. se for pensado o meio ambiente saudável como um 

direito adquirido. 

Várias experiências. inicialmente positivas. dos meios de comunicação na 

cobertura de questões ambientais foram e são registradas tanto no Brasil quanto em 

outros países. 

Essa contribuição pode ser verificada por meio de dois exemplos 

ocorridos na cidade de São Paulo. a maior metrópole brasileira que. sobretudo. 

devido a um crescimento desordenado. tem seus problemas ambientais tais como 

enchentes. produção acentuada de resíduos sólidos domiciliares e industriais. 

poluição atmosférica ainda mais intensos. 

Uma campanha para conscientizar a sociedade sobre a viabilidade e 

necessidade de despoluição do rio Tietê. de iniciativa da Rádio Eldorado AM. 



registrou a importiincia do trabalho da mídia. Em 1990. um programa da Eldorado. 

produzido em conjunto com a BBC Je Londres. levou ao ar. :;imultaneamente. o 

relato de dois repórteres. l im. na Inglaterra. navegando no já recuperado rio Tâmisa e 

o outro aqui no Brasil. sobre o poluído Tietê. A troca de impres:;ões levada ao vivo 

pela emissora brasileira conseguiu despertar nos seus ouvintes o desejo de salvar o 

rio. \1ilhares de telet(memas. telegramas. cartas de apoio à Rádio com propostas para 

a despoluição do Tietê foram transmitidos. 

,\ empolgação social. causada pela matéria. fez surgir o Núcleo União 

Pró- l'ietê. coordenado pela Fundação S.O.S. Mata Atliintica e patrocinado pelo 

L'nibanco Ecologia. com o objetivo de canalizar todo intere:;se expresso pela 

rorulaçào. Fsse Núcleo te\ e como meta inicial realizar um ahai\o-assinado com um 

milhão de assinaturas para mobilizar o governo. Foram conseguidas I milhão e 200 

mil assinaturas no maior abai\o assinado então Já realizado no Bra:;il. 

O abai\o-assinado e o clima que já em oh ia o raís. :-;cdc da Conferência 

Jas \iaçôe:; l ínidas sobre \leio :\mbientc c Desenvoh imento- !.co 92. pressionaram 

u governo do Estado de São Paulo a assumir a recuperação do rin como uma de suas 

prioridades. 

Com ccna facilidade. foram aprovados os 111\ csumcmos internacionais. 

\llici;Jlizando assim o Programa de Recuperação do Rio !iL't.:. conhecido como 

Projeto rietê . .Jú C\istiam alguns projetos isolados para a recureraç~1o do rio. ou 

relacionados a ele. como obras para controlar as enchentes provocadas por sua cheia. 

entre outros. muitos deles com resultados quase nulos. Fntão. a mobilização da 

sociedade. despertada pda reportagem que revela\ a um rio europeu recuperado de 

uma poluição semelhante ao do rio Tietê. \cio contribuir para que o problema fosse 

detiniti\ amente reconhecido pdos órgãos governamentais. 

Questôes mais recentes. transt()rnladas periodicamente em midiáticas. 

como as enchentes na cidade de São Paulo. provocadas por um fenômeno natural -

chu\ as torrenciais na estação mais quente do ano. intensiticadas por problemas de 
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escoamento. limpeza pública. manutenção dos bueiros. ruas etc .. são o segundo 

exemplo. 

Vários pontos da cidade sofrem todo verão as conseqüências da 

inundação. A mídia. por sua vez. capta as imagens necessárias para a comoção em 

ma<;sa. O desespero das vítimas. causado pelos danos materiais e pessoais. tem sido 

um dos elementos chaves para o aumento da audiência. Vítimas e heróis são 

apresentados em programas de auditório para transmitirem suas experiências. 

No entanto. passados poucos meses de uma situação considerada 

insustentável para a cidade. os meios de comunicação. a população e as autoridades 

competentes parecem esquecer tais Imagens ou. pelo que indica. subestimar sua 

importância. 

Esses dois casos sugerem. por um lado. a importância da veiculação de 

questôes ambientais pelos meios de comunicação. Pois. i? por meio de jornais. rádio 

ou televisão que determinada comunidade tica sabendo desses problemas. Por outro 

lado. reforçam a idéia de que as reportagens sobre meio ambiente. na maioria das 

vezes. conseguem emocionar mais do que int(1rmar corretamente as pessoas. Elas 

despertam no público sentimentos de re\olta. vontade de mudar. emoção. Isso. em 

parte. deve-se ú estreita relação entre os impactos ambientais e o comprometimento 

da qualidade de 'ida. \lo entanto. verifica-se que a reação da sociedade é muitas 

vezes etcmera e que a função dos meios de comunicação não parece exceder a 

espetacularização da realidade. 

A escolha pela comunicação de nscos como objeto de estudo desta 

pesquisa está fundamentada em sua importância para o desenvolvimento de uma 

política de tomada de decisão mais democrática e participativa em relação ao atual 

modelo. no qual a comunicação tem sido. não regularmente. utilizada. 

A elaboração de um processo de comunicação ético. democrático que. por 

mais utópico que pareça. não vise à manipulação da opinião pública. tem sido o 



grande desatio para os diversos setores envolvidos em determinadas situações de 

gerenciamento de riscos. 

A comunicação tem se revelado. em diversas areas. como um 

instrumento poderoso. no entanto. dependendo dos interesses em questão pode trazer 

sérias conseqüências à sociedade. Se por um lado a comunicação tem se tornado um 

instrumento eficaz. por exemplo. nas campanhas públicas de \acinação. tem em 

outros casos apenas intensificado a polêmica existente e pouco contribuído para a 

minimização dos danos ambientais ou dos impactos à saúde da população. 

Na área científica e especialmente ambientaL a disseminação de rumores 

tanto pela mídia quanto pelos atores envolvidos no processo direto de comunicação 

tem sido uma das impossibilidades para a busca de soluçôes conjuntas. As 

simplificações de inforn1ações científicas ou suas interpretações como. por exemplo. 

··tal substância mata··. ··0 carcinogênica. independente da dose-exposição··. 

incrementam os desafios para um processo de comunicação equilibrado. 

A escolha por urna pesquisa sobre as funçôes. importância e papel social 

da comunicação de riscos. no processo de tomada de decisão. deve-se à constatação 

de uma literatura nacional ainda incipiente sobre o tema. Outro fator determinante são 

os indícios que apontam para o uso. na prática. da comunicação como um 

instrumento de manipulação que garanta a aceitação ou a rejeição do risco por 

detem1inada comunidade em detrimento á promoção de sua real participação no 

processo decisório. 

A elaboração de uma discussão conceituaL fundamentada com um estudo 

de caso. visa a interpretar a comunicação de riscos com base na realidade sociaL 

cultural. económica. ciêntitica e política brasileira. ou seja. a considerar as 

especificidades nacionais. que muitas vezes são deixadas em segundo plano quando 

são adotados modelos de políticas de gerenciamento de riscos elaboradas nos países 

desenvolvidos e para a realidade dos mesmos. 
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O caso dos incineradores de resíduos domiciliares justifica a necessidade 

do envolvimento multissetorial dos diversos segmentos da sociedade. já que o 

problema da geração de resíduos sólidos domiciliares é de responsabilidade de todos 

os cidadãos e um problema de saúde pública. Seu estudo viabiliza ainda verificar 

quando e como a comunicação é incorporada ou adaptada pelo licenciamento 

ambiental e quais as ferramentas disponíveis para sua aplicação. 

Um exemplo de licenciamento de uma usina de incineração. apesar de 

destinada a resíduos perigosos. pode ilustrar os desatios mais comuns do processo de 

tomada de decisão. Stern e Fineberg ( 1996) comentam sobre o trâmite de 

licenciamento de uma usina de incineração de resíduos perigosos no Leste de 

Liwrpool. em Ohio. entre 1990 e 199:2. Segundo os autores. foram realizados pelos 

órgãos competentes todos os procedimentos téoricos previstos na legislação 

ambiental. assim como análises dos riscos potenciais. No entanto. a comunidade. em 

especial a mais suscetível aos impactos da planta. demonstrou sua posição frente ao 

que identificou como um processo para aprovação de algo que já estava claramente 

apnn·ado pelas autoridades. Isso significa que a exclusão da comunidade do processo 

de tomada de decisão poderia ser evitado caso houvesse de fato um programa de 

comunicação horizontalizado. pcnnitindo assim a participação efetiva dos diversos 

atores sociais. 

Dos instrumentos utilizados para a elaboração de um programa de 

comunicação de riscos. o acesso à informação recebe destaque. Porém. deve-se 

considerar quais as formas encontradas pela população para acessar tais informações. 

A pesquisa O que o Brasileiro Pensa da Ecologia revelou que a maneira 

mais utilizada pelo público para obter inforn1ações sobre a temática ambiental é por 

meio da TV e dos jornais. A TV apresentou maiores índices. 65%. e os jornais 28%. 

porém os índices estão associados a programas convencionais e não a especializados 

(Crespo & Leitão. 1993). 
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Quando questionados sobre a credibilidade dos meios de comunicação de 

massa. 57% dos entrevistados tizeram uma avaliação positiva (Crespo & Leitão. 

l ()93). Isso conota uma relação de contiabilidade entre o público c os meios de 

comunicação de massa. 

A partir dos dados revelados por essa pesquisJ. em um dos mms 

importantes trabalhos de identificação da relação entre a sociedade brasileira e os 

temas ambientais. verifica-se a importância de uma análise do conteúdo disseminado 

por esses veículos de comunicação. da credibilidade das principais fontes utilizadas 

nas reportagens. da credibilidade da informação e da geração de coní1itos entre outras 

nhservaçõcs. 

1.1 - Ob,jetivos 

1.1.1 -Objetivo Geral 

Idcntiticar a audi~ncia pública c os meios de comunicação como duas 

possÍ\eis ferramentas de comunicaçüo de riscos. 

1.1. 2 Objetivos Específicos 

O estudo especí ti co desta tese tem como metas: 

• desenvolver uma discussão sobre o conceito de comunicação 

de riscos. visando a minimizar os equívocos conceituais mais comuns. como por 

exemplo. sua interpretação como mera tradução de infom1ações técnicas do 

especialista para o leigo: 
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• identificar os principais desafios para o desenvolvimento de 

uma comunicação de riscos efetiva e apontar possíveis caminhos para amenizá

los: 

• por meiO de um estudo de caso. identificar e analisar a 

Audiência Pública e os meios de comunicação como possíveis ferramentas da 

comunicação de riscos. 
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2- METODOLOGIA 

2.1 - Hipóteses 

Para melhor fomentar o debate e alcançar os objetivos deste estudo. 

foram elaboradas três hipóteses que serão analisadas no decorrer da pesquisa. 

Hl: a comunicação de riscos ambientais é comumente interpretada 

como mera transmissão e tradução de informações técnicas de um público de 

especialistas para um de não especialistas: 

111: os principais desatios para uma política eficaz de comunicação de 

riscos são a tàlta de credibilidade entre os atores sociais envolvidos no processo 

comunicacional e o conflito entre a percepção ou a posição de cada um desses 

atores em relação aos riscos: 

HJ: a audiência pública c os meios de comunicação podem ser duas 

importantes ferramentas auxiliares para a democratização do processo de tomada 

de decisão. 

2.2 - Revisão Bibliográfica 

O levantamento bibliogrático foi realizado. em sua maior parte. 

durante estágio no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde 

Pública entre os anos de 1998 e 1999. 

De dezembro de 1999 a Janeiro de 2000. foi realizada outra parte 

significativa da revisão bibliográfica durante visita ao Centro de Estudos de 

Riscos. da Faculdade de Economia de Estocolmo. na Suécia. 
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A visita a esse centro de pesqmsa permitiu o acesso a uma vasta 

produção científica. especialmente na área de comunicação e percepção de riscos. 

A pesquisa bibliográfica foi somada a troca de informação com o grupo 

multidisciplinar de pesquisadores daquele Centro. 

Desta forma. foi constatada a existência de um vasto material 

bibliográfico na área de comunicação de riscos. no entanto. não houve registro de 

literatura nacional a respeito da temática. Parte relevante desse material tem 

origem nos Estados Unidos e foi produzida em diversos centros como Center for 

Environmenlal Communication. da Universidade de Rutgers. no Risk Analisys 

( ·emer e Environmental Protection AgenG~V. Alguns países europeus. em especial 

Suécia c Alemanha. também possuem uma literatura significativa na área. tendo 

destaque a questão da percepção de riscos c o papel social dos meios de 

comunicação naqueles países. 

Deve-se ainda registrar a visita ao Centro de Estudos Ambientais da 

universidade de Münster. Alemanha. no período de janeiro a fevereiro de 1999. 

Como parte integrante dessa visita. foi desenvolvido ainda um processo de 

observação das estratégias utilizadas pelos agentes ambientais daquela cidade para 

tomar a problemática ambiental uma questão mais próxima da realidade de seus 

cidadãos e assim poder integrá-los ao debate. 

Vale ressaltar que a bibliografia estrangeira toi significativamente 

importante para a realização desta pesquisa. no entanto. percebe-se uma distância 

entre a realidade apresentada nessas publicações e a situação no Brasil. Assim. 

muitos dos estudos acessados podem subsidiar a elaboração de uma política de 

comunicação de riscos. desde que sejam consideradas as especificidades 

brasileiras. 

A revisão bibliográfica teve como objetivos pnnctpms: a) 

caracterização e conceituação da comunicação de risco: b) conhecimento 

científico da comunicação como um processo social complexo excedente às 
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funções dos meios de comunicação: c) conhecimento de metodologias de análise 

para a identificação do modelo ou pertil da comunicação de riscos presente no 

caso estudado. 

2.3 - Do Estudo de C:tso 

Devido à complexidade que envolve um processo de comunicação. 

sobretudo de riscos ambientais. decidiu-se estudar um caso que melhor 

representasse a problemática ambiental. ou seja. uma questão rnultifacetada. com 

suas implicaçôes econômicas. políticas. sociais. culturais e cienuticas. 

Pane da hibli1lgralia consultada na área de comumcação de riscos 

apresenta a problematica dos resíduos sólidos e as tecnologias Je disposição final 

como exemplos de conllitantes processos de tomada de decisão .. \o considerar a 

importância de compreender a intensificação do problema dos resíduos sólidos. 

especialmente nas grand~.·s cidades. sob o ponto de 'ista comunicacional. optou-se 

por estudar a proposta da Prefeitura de São Paulo que 'isava ú instalação de dois 

incineradores de resíduos sólidos domiciliares como forma de equacionar o 

problema. 

.\lém de corresponder a um exemplo comum na bibliografia 

estudada. a escolha desse caso também está associada ú experiencia jornalística na 

área de meio ambiente. possibilitando a oportunidade de assistir às duas 

audiencias públicas. pre' istas na licença ambiental dos dois projetos do 

mumctpto. 

O acompanhamento desse projeto da Secretaria do Verae e do Meio 

Ambiente de São Paulo. ainda como jornalista. \ iabilizou a identificação de um 

'asto material para análise. especialmente no que diz respeito à comunicação. 
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Para então analisar o aspecto comunicacional da proposta da 

Prefeitura de São Paulo, a instalação de duas usinas de incineração como solução 

para o problema dos resíduos sólidos, foram escolhidas como objeto de análise as 

Audiência Públicas e a repercussão do projeto nos meios de comunicação. 

2.3.1- Das Audiências Públicas 

O projeto da Prefeitura, apresentado no Capítulo 5, previa a instalação 

inicial de dois incineradores. empreendimento que demanda Estudo de Impacto 

Ambiental - ElA. como um dos procedimentos previstos para a obtenção da 

licença ambientaL descritos na Resolução SMA 42/94. 

Outro procedimento adotado. presente na mesma Resolução, foi a 

realização de Audiências Públicas para apresentar e debater com a sociedade os 

resultados do EINRIMA. 

Por tratar-se de duas instalações diferentes. uma para o bairro de Santo 

Amaro e a outra para Sapopemba. ou seja. de dois processos distintos de 

licenciamento. houve então duas Audiências. 

Devido às semelhanças entre as atividades e discussões envolvendo as 

duas Audiências Públicas. optou-se pela análise da Audiência que ocorreu em 25 

de novembro de 1994. na qual foi apresentado o EINRIMA da usina de 

incineração de Sapopemba. 

Ressalta-se que esta pesquisa teve acesso aos dois documentos, mas 

diante da intensa semelhança, no que diz respeito ao aspecto comunicacional, 

compreendeu-se pertinente a análise de apenas um deles. 
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A Audiência Pública foi analisada por meio de um documento que 

corresponde ao registro. na integra. do pronunciamento das pessoas presentes na 

Audiência. contemplando ainda reações como vaias. palmas e risos. Esse material. 

disponível ao público na biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo e 

produzido por sua equipe de taquigrafia. não possui paginação e nem foi 

submetido à revisão. ou seja. trata-se de um registro verossímil da participação 

dos diversos atores sociais nele identificados. 

Esse documento registra ainda o nome das pessoas que manifestaram 

suas opiniões. idéias e anseios. assim como o nome da instituição a que 

pertencem. Com esses dados foi possível identificar os principais atores e 

representações sociais presentes no debate. 

Compreende-se. nesta pesquisa. a comunicação desenvolvida durante 

a Audiência Pública como um processo primário. ou seja. sem a interferência dos 

meios de comunicação. \ iabilizando assim o contato direto entre os principais 

atores envolvidos. tais como representantes da comunidade do entorno do 

empreendimento. de órgãos de controle ambiental. Cetesb. Consema. Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente. Secretaria Estadual do \1eio Ambiente. 

parlamentares. Organizaçôes Não Governamentais entre outros. 

2.3.2 - Da Repercussão na Mídia 

O projeto da Prefeitura tornou-se público no final de 1993 com o 

processo de licitação de empresas interessadas no empreendimento. No entanto. o 

objeto desta pesquisa é compreendido a partir de 1994. ano em que são realizados 

os Estudos de Impacto Ambiental e conseqüentemente a divulgação de seus 

respectivos Relatórios de Impacto Ambiental para a obtenção das licenças de 

instalação c de operação. 
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Foi então considerado, para a coleta do material jornalístico, o período 

de 1994 a 2000. 

A coleta desse material foi. inicialmente, realizada nos arquivos de 

dois jornais de maior circulação em São Paulo, a Folha de S. Paulo e O Estado de 

S. Paulo. A busca, no primeiro momento, utilizou os recursos da Internet rede 

mundial de computadores. na qual ambos jornais disponibilizam na íntegra. 

exceto fotografias e figuras. as matérias neles publicadas. 

No decorrer da pesquisa. no entanto, identificou-se que tanto a 

quantidade de matérias publicadas nos dois jornais quanto o tipo de abordagem 

apresentavam consideráveis semelhanças. Desta forma. para melhor equilibrar o 

estudo fez-se a opção pela análise de dois veículos com público mais 

diversificado, gerando consequentemente uma abordagem diferenciada. Para este 

estudo foram escolhidas as matérias publicadas na Folha de S. Paulo e no Diário 

Popular. 

Antes de apresentar o critério para a escolha dos jornais, apresenta-se 

a seguir o procedimento utilizado para a coleta das matérias publicadas nos dois 

veículos de comunicação. 

Este estudo chamou de matéria todas as peças jornalísticas, ou seja, 

notícias. notas, reportagens. entrevistas. editoriais, comentários, artigos. resenhas 

e crônicas 

A busca das matérias foi feita no clipping da Cetesb. desenvolvido por 

sua Assessoria de Comunicação e disponibilizado para consulta pública. Esse 

clipping é composto por matérias que abordam a temática ambiental e abrange os 

pnnctpms Jornais Impressos. 

Para garantir precisão na busca desse material foi feita a coleta 

também no banco de dados da Folha de S.Paulo, trabalho desenvolvido pelos 
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profissionais do jornaL seguindo as orientações encaminhadas pela autora desta 

tese. No Diário Popular a pesquisa foi feita nos arquivos do jornal. 

Um outro cruzamento foi realizado na Biblioteca Municipal de São 

Paulo. que possut excelente acervo da produção desses jornais. boa parte. 

microfilmado. 

A análise de dois JOrnats tmpressos tem por finalidade o 

desenvolvimento de um estudo comparativo. objetivando a identificação de um 

modelo mais compatível com a cobertura de temas ambientais. 

A escolha pelo Diário Popular está fundamentada no perfil de um 

jornal com abordagem mais popular. que visa a atingir o leitor pertencente às 

classes econômicas B. C c D. especialmente às duas últimas critério de 

classificação da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado 

(ABIPEME. 2000). 

Quanto à escolha pela Folha de S.Paulo. a justificativa está no fato de 

ser um dos jornais brasileiros de maior circulação e por atingir um leitor 

aparentemente mais apurado. crítico e exigente. A maior parcela dos leitores da 

Folha de S.Paulo pertence ús classes econômicas A e B (Folha. 2000 ). 

Outro motivo que levou à escolha da Folha de S.Paulo está associado 

ao fato de o jornal disponibilizar. por meio da comercialização. seu manual de 

redação e orientação. A consulta a esse manual registrou. especificamente neste 

estudo. momentos de conflito entre os preceitos estabelecidos no documento e a 

atividade prática. 

A partir dos procedimentos citados actma foram coletadas 59 

matérias. sendo 31 no Diário Popular e 28 na Folha de S.Paulo. no período de 

1994 a 1998. Apesar de fazer parte do período pesquisado. entre 1999 e 2000 não 

houve registro de matérias que correspondessem ao objeto desta pesquisa. 
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A coleta considerou as matérias sobre o projeto da Prefeitura ou que, 

na abordagem de outros temas correlatos, fizeram referência à instalação dos 

incineradores. 

O estudo tanto da Audiência Pública quanto do material jornalístico teve 

como objetivo identificar a credibilidade das informações transmitidas à 

comunidade, os rumores mais comuns, os interesses e credibilidade das fontes e 

dos comunicadores, o papel social dos diversos atores envolvidos com a temática. 



3- A COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

3.1 - Introdução 
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O processo de comunicação na sociedade contemporânea tem sido 

comumente interpretado como sinônimo de meios de comunicação. A intensa 

associação da comunicação à mídia dá origem a alguns equívocos que vão desde a 

conceituação da comunicação. inclusive no ambiente acadêmico. ao otimismo 

exacerbado da sociedade em relação às funções desempenhadas pelos veículos de 

comunicação. 

Dissociar o processo comunicacional dos \ eículos de comunicação é 

uma tarefa difícil. especialmente. na sociedade moderna que assiste ao acelerado 

avanço tecnológico. :\s novas tecnologias têm propiciado o surgimento c 

aprimoramento de meios c técnicas da comunicação humana capazes de reduzir 

intensamente as distâncias. Isso possibilita a transmissão de dados e inforn1ações 

às mais distantes regiôes do planeta quase em tempo real à ocorrência do tato 

noticiado. 

O meios de comunicação. TV. rádio. cinema. Internet. entre outros. 

viabilizam e aprimoram a transmissão de informações. por exemplo. entre 

pessoas. sociedades. naçôes situadas nos diversos e distantes pontos. No entanto. 

deve-se compreender melhor sua função no contexto social. considerando seus 

interesses e operacionalidade. 

Neste capítulo. o objetivo principal é revelar a complexidade do 

fenômeno da comunicação social. assim como da mídia. e suas interfàces com a 

temática ambiental. especificamente. no contexto do gerenciamento de riscos 

ambientais. Este objetivo fundamenta-se. sobretudo. nas atribuições feitas à 

comunicação pelos diversos atores envolvidos no gerenciamento ambiental. sem a 

ciência e compreensão de seus interesses. complexidades e limitações. 
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Desta fom1a. n capítulo elaborou um debate teórico da comunicação 

para melhor conduzir uma conceituação e discussão acerca da comunicação de 

riscos ambientais. 

Ressalta-se que esta discussão conceitual da comunicação. tanto em 

um cenário geral quanto no can1po do gerenciamento de riscos ambientais, não 

tem a pretensão de elucidar os cont1itos teóricos. Este momento visa a enfàtizar a 

necessidade de compreender a importáncia da comunicação como ferramenta 

fundamental para o processo Je tomada Je decisão. no cenário ambiental. e de 

considerar sua atuação na democratização desse processo. sobretudo. nos moldes 

em que está prevista e estruturada. 

Ao considerar a idéia que compreende a comunicação de nscos 

ambientais resultante do envolvimento de duas disciplinas distintas: estudos da 

comunicação e estudos de risco ( Krimsky & Plough. !988). pela complexidade. 

divergências e imprecisôes científicas acerca da segunda. optou-se por realizar um 

estudo que melhor abordasse as questôes mais relevantes à comunicação de riscos. 

3.2 - A Comunicação como Processo Social 

Como elemento indissociável e relevante do processo de 

comunicação. excepcionalmente na sociedade moderna. os meiOs de 

comunicação tem sido objeto de estudo de vários teóricos. pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento. A preocupação desses estudiosos está 

fundamentada. sobretudo. nas funções e interesses sociais desempenhados pela 

mídia. na sua atuação no cotidiano do público e no seu poder. muitas vezes. 

superestimado. 

Toma-se imprescindível preceder o debate acerca dos meiOs de 

comunicação com um resgate da estrutura da comunicação. seu funcionamento. 

suas complexidades. independente dos veículos utilizados na disseminação de 

informações e 

comunicacional. 

idéias que são parte do objetivo primário de um ato 
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Tentar discutir a comunicação centrado. única e exclusivamente. no 

avanço tecnológico das formas de transmissão de dados. idéias e informações é 

ignorar a histórica evolução das organizações sociais alcançadas com a 

comunicação. essencial e inerente à natureza social do homem (Pasquali. 1980). 

Algumas correntes teóricas têm sinalizado para a análise do fenômeno 

da comunicação. no entanto. esses estudos têm priorizado os meios de 

comunicação. distanciando-se do objetivo principal que é entender o 

funcionamento de um instrumento essencial para a convivência humana que. para 

Pasquali ( 1980). é condição sine qua non para a formação da estrutura social. 

Não existe uma definição exata para comunicação. é possível 

encontrar na literatura uma gama de definições. Pode-se atribuir esse fenômeno ao 

surgimento recente da comunicação como ciência social. há cerca de 50 anos. No 

entanto. deve-se ressaltar que parte de suas teorias c pesquisas provêm de outros 

campos científicos. então já consolidados. como a psicologia. a sociologia. a 

psicologia social. a antropologia e a ciência política ( Diaz Bordcnave. 1986 ). 

Serão apresentadas algumas de1iniçôes de comunicação humana. ou 

seja. no contexto de uma organização social. apenas para subsidiar o debate sobre 

a complexidade da comunicação e mais adiante desse processo social no cenário 

da problemática ambiental. 

Para Diaz Borden~n e ( 1986 ). comunicação é uma das formas pelas 

quais os homens se relacionam entre si. E a tórma de interação humana realizada 

com uso de signos. Segundo o autor. o processo \'isa à comunhão. ou seja. à 

convergência entre os dois principais dementos que compõem um ato 

comunicativo: emissor e receptor. 

A comunicação humana depende de um fator decisivo que é a 

compreensão entre os atores envolvidos. No entanto. Penteado ( 1982) ressalta que 

compreensão não significa. necessariamente. estar de acordo. O receptor pode 

compreender o emtssor. mas não concordar com suas idéias. por exemplo 

(Penteado. 1982). 
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Essa idéia expressa a atenção demandada para o entendimento do 

debate sobre a relação entre especialista e leigo. especialmente no cenário 

ambiental. Muitas pesquisas apontavam para a necessidade da compreensão entre 

esses dois atores. principalmente quanto à linguagem utilizada pelo primeiro. 

porém foi possível identificar que a implicação excedia o fenômeno da 

compreensão e aproximava-se da constatação de não haver acordo entre as partes. 

como será discutido adiante. 

Segundo Loomis e Beagle apud Diaz Bordenave ( 1986 ). comunicação 

é o processo pelo qual informação. decisões e diretrizes circulam em um sistema 

social. Esse processo compreende ainda as formas em que o conhecimento. as 

opiniões e as atitudes são concebidas ou modificadas (Loomis e Beagle apud Diaz 

Bordenave. 1986 ). 

Para Thompson ( 1998). comunicação é uma atividade social distinta. 

na qual ocorrem a produção. transmissão e recepção de formas simbólicas. 

utilizando os mais variados tipos de recursos. 

Com essas dctiniçôes. é possível entender o processo comunicacional 

como um fenômeno dinàmico. não estático c universal. pois é inerente a toda e 

qualquer estrutura organizacional. especialmente. à sociedade humana. 

O passo seguinte à conceituação da comunicação é compreender sua 

estrutura por meio dos elementos que a compõem. Assim como encontra-se na 

literatura uma série de detiniçào e caracterização da comunicação. o mesmo 

ocorre com sua estrutura. seu funcionamento e seus propósitos. 

Quanto à estrutura. alguns estudos elaborados. ainda na primeira 

metade do século XX. por psicólogos e cientistas sociais e políticos. sobre a 

função da comunicação na sociedade. revelaram que o processo de comunicação 

tinha início a partir do interesse do emissor. Nesse período. a comunicação já 

deixara de ser definida como mera troca de informação entre emissor e receptor. 

chamando a atenção para o desnível na participação desses dois elementos. 

Entre esses estudos. destaca-se o do cientista político. Harold 

Lasswell. de 1948. no qual elaborou um paradigma para identificar a estrutura de 
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um processo comunicacional partindo da resposta às perguntas: quem: diz o que: 

u quem: em que canal: com que ejeiw!. significando. respectivamente. emissor. 

mensagem. receptor. meio ejeedhack (Cohn. 1975). 

A contribuição dessa pesquisa de Lasswell também está associada ao 

fato de ter viabilizado o estudo científico do processo de comunicação por meio 

da análise de uma ou outra dessas questões. Desta forma. o estudo pode ser 

dividido em a) análise de controle. parte que estuda o quem (os tàtores que 

iniciam e guiam o ato comunicativo): b) análise de conteúdo. de mensagem. que 

preocupa-se com o diz o que: c) análise dos meios. referente ao em que canal: d) 

análise de audiência. centrada no u quem: c) análise dos efeitos. ou estudo do 

impacto sobre as audiências. parte preocupada com o com (f/le efeito! (Cohn. 

1975). 

A idéia de Lasswell sugere uma relação entre emissor e receptor. na 

qual o primeiro tenta exercer controle sobre o segundo. Como observado por 

inúmeros estudiosos. essa tentativa de manipulação ou de controle é inerente ao 

processo de comunicação. o que tende a ser ainda mais acentuado no cenário do 

gerenciamento de riscos ambientais. 

O uso dessa divisão de I.assv.cll será importante para a análise dos 

elementos do processo de comunicação de riscos. objeto deste estudo. No entanto. 

considera-se relevante a ad\'ertcncia do autor quanto ú importância de se fazer 

essa análise combinando os elementos entre si. por exemplo. a relação entre 

emissor e receptor. mensagem e meio. emissor e mensagem etc .. não o tàzendo 

isoladamente. 

A figura abaixo revela a estrutura da comunicação. seguindo as idéias 

de Lasswell: 

Figura 1- Paradigma de Harold Lassv.elL elaborado em 1948. 

quem diz o que 

em que canal 

com que efeito') 
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Outros paradigmas foram propostos. além do modelo descritivo de 

Lasswell. A maioria dos teóricos via a necessidade de inserir mais elementos e de 

considerar alguns fenômenos. a tim de constatar o dinamismo e a complexidade 

do processo. sobretudo. na estrutura de um organismo social. 

Segundo Diaz Bordenave ( 1986 ). para entender o funcionamento da 

comunicação deve-se começar pela percepção. Para o autor. dois sujeitos. 

emissor e receptor. não percebem a realidade da mesma maneira. Isso significa 

que. cada um possUI repertórios diferentes. com suas experiências. 

conhecimentos. crenças. valores e atitudes. Possuem ainda repertórios diferentes 

de signos. que influenciam a percepção (Diaz Bordenave. 1986 ). 

Assim. a percepção da realidade. da mensagem. do emissor pelo 

receptor c vice-versa passa por um processo de confrontação com os repertórios 

de cada um. dando origem à interpretação e desta. por sua vez. surge o 

significado pessoal que cada sujeito atribui ao fato ou objeto percebido. Essa 

idéia de dinamismo. proposta pelo autor. concede uma estrutura c funcionamento 

da comunicação. como expostos na ligura abaixo: 

Figura 2 - Estrutura c dinâmica do processo de comunicação. segundo Diaz 

Bordcnave ( 1986) 

Experiências: 
Crenças: 
Conhecimentos 

Repenorios 
Experiências: 
Crenças: 
Conhecimentos 

Interpretações 

• • 
Emissor percepção percepção Receptor 

Mensagem 

Canal 



llá uma sene de outros modelos propostos para a identificação da 

estrutura da comunicaçào. no entanto. a questào maior nào 0 apenas definir sua 

estrutura. mas sim compreender sua dinâmica. 

Alguns estudiosos latino-americanos. representantes da corrente 

teórica denominada Teoria Hegemônica. compreendem como maior desafio a 

horizontalidade do processo comunicacional. abandonando de vez a verticalidade 

que. segundo eles. teve ongem no modelo aristotélico do discurso (Barbero. 

1987). 

No sistema vertical. o emissor encontra-se sempre em condição 

privilegiada c dominante em relação ao receptor. enquanto que a proposta 

horizontal compreende um receptor mais ativo e crítico. nào permitindo por sua 

vez a manipulaçào e controle que sào. para muitos estudiosos do assunto. o 

objetivo maior da comunicaçào. 

No entanto. torna-se ncccssano ressaltar que esse controle nem 

sempre causa c Jeitos ncgati\ os ao receptor ou à sociedade como um todo. As 

campanhas de comunicaçào em saúde pública podem ilustrar hem esse fato. 

A campanha do :Vtinistério da Saúde. por exemplo. solicitando às 

mücs que le\asscm seus filhos para tomar a dose da multi-\acinaçüo c o sucesso 

\cri ficado a partir da adcsüo é um exemplo de que o controle. exercido pelo 

emissor sohrc o n:ccpt\lL nem sempre é ncgati\ o. 

Lssc controle nüo acontece com tanta facilidade. assim como o 

receptor nüo é \ ítima freqüente do emissor. Recorre-se a duas perguntas para 

melhor compreender o fenômeno do controle c consequcntemcnte do efeito na 

comunicação: Por que outras campanhas. por exemplo. sobre o racionamento de 

água não têm tido o mesmo sucesso? E o que auxilia o sucesso da campanha de 

multi-vacinação'? 

Ambas as respostas demandam uma pesquisa mms aprofundada. 

porém. c possível com os dois exemplos identificar outros elementos 

fundamentais que compõem a dinâmica da comunicação. dentre eles a 

predisposição. Pode-se chegar aos indícios de que as mães. receptoras da 
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mensagem de vacinação. para não terem seus tilhos vítimas de certas 

enfermidades. estão predispostas à mensagem. a partir da evidência de que o 

conteúdo transmitido pela fonte diz respeito diretamente à sua vida e de sua 

tamília. 

Quanto ao racionamento da água. há indícios de distanciamento em 

relação à mensagem. pois a água no Brasil é tratada como um recurso natural 

abundante e intinito. pensamento que prejudica a percepção do receptor de um 

problema próximo de sua realidade. 

A predisposição não é inerente apenas à relação receptor-mensagem. 

Ela ocorre também nas relações receptor-emissor. quando a audiência está 

predisposta a dar atenção a um determinado emissor e assim iniciar um processo 

de comunicação. Essa atenção. por sua vez. está associada à imagem positiva do 

emissor em relação ao receptor. 

Um estudo de Berclson e Steiner ( 1964 ). sobre o que chamou de 

indiferença do receptor. amplia a ocorrência da predisposição na comunicação e. 

assim como o trabalho de Diaz Bordenave. auxilia na compreensão da dinâmica 

desse processo social. Os seis tópicos mencionados a seguir foram extraídos desse 

estudo de Berelson e Steiner: 

• As pessoas tendem a ver e a ouvir as mensagens que são favoráveis 

às suas predisposiçôes: 

• A difusão de rumores é especialmente relacionada à predisposição 

da audiência: 

• As pessoas tendem a perceber mal e interpretar mal a comunicação 

persuasiva. de acordo com suas propnas predisposições. 

distorcendo a mensagem num sentido tavorável às suas 

predisposições: 

• Quanto maior a confiabilidade. prestígio e credibilidade com que 

for percebido um comunicador. menos manipulativa será vista a 
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sua intern·nção e mais imediata a tendência a aceitar as suas 

conclusôes: 

• ,\s comunicaçües atribuídas a t(1ntes de baixa credibilidade são 

consideradas mais parciais às comunicaçôes atribuídas a fontes de 

alta credibilidade.: 

• As comunicações têm mms tendência a mudar as opiniões das 

pessoas que sào neutras e menos a aü:tar as pessoas cujas posições 

são fortemente retorçadas pelo fato de pertencerem a grupos 

pnmanos. 

A idéia de Berelson possibilita compreender n receptor como o 

elemento que condiciona a comunicação. Sua indilerença à mensagem e ao 

emissor. por exemplo. pode provocar a formação de rumores. O rumor é um 

elemento que demanda atençào especial. à medida em <..JUe sua lormação e 

propagaçüo interlcrem diretamente no resultado do processo Cl)municacional. 

Para Penteado ( 1982). o rumor ou boato circula com intensidade 

proporcional à importúncia e ao desconhecimento do assunto. A origem de 

rumores. segundo o autor. está associada a algumas causas hem definidas. que são 

(Penteado. 1982 ): 

• \bsoluta Lllta de notícias autenticas: 

• Falha nos sistemas de comunicaçüo: 

• Circulaçüo de \ersôes diterentes sobre o mesmo assunto: 

• Falta de confiança na fonte de infom1ação. 

No cenário ambiental é possíwl registrar uma sáie de exemplos. Por 

ser uma questão multil~lcetada. comumente ocorrem \árias versões sobre o 

mesmo problema. suas causas. soluçôes etc .. 

A cobertura jornalística sobre temas ambientais. mais intensamente 

nos momentos que precederam e sucederam a Rio "92. disseminou rumores que 

foram transformados em fato verossímil. Por muito tempo a imprensa atribuiu 
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importancia à preservação da t1oresta mnazônica pelo fato de ser considerada o 

pulmão do mundo. 

As divergências científicas sobre o esgotamento de recursos naturais 

não renováveis. o aquecimento global e sobre outros temas possibilitaram o 

surgimento c propagação de rumores que partiam da comunidade científica. 

passando pelas redações dos jornais até chegar no cidadão comum. 

A discussão sobre os rumores será apresentada adiante. 

especificamente no contexto do gerenciamento de riscos ambientais. 

Deve-se ressaltar. no entanto. que os rumores também exercem 

influências benéficas. Segundo Penteado. os rumores explicam o desconhecido, 

o incompreensível. o st>creto. satisfazendo desta maneira o desejo de 

compreender. Assim. podem ser interpretados como tentativa e necessidade de se 

ter acesso a determinada inforn1ação (Penteado. I 982 ). 

A dinàmica do processo de comunicação não é ameaçada apenas pelo 

surgimento de rumores. especialmente associados à mensagem c à fonte de 

informação. A comunicação também está suscetível ao aparecimento de ruídos. 

Ruídos são considerados interferências no processo de comunicação. 

Wrigth ( 1975) acentua três principais tipos de ruídos: o semàntico. o de canal e o 

ideológico. 

O ruído semàntico está associado à mensagem. quando. por exemplo. 

o emissor faz uso de códigos que não compõem o repertório do receptor ou 

quando um termo excede seu significado denotativo. 

A interferência de canal corresponde à falha na escolha do meio de 

comunicação entre o emissor e o receptor. O avanço do uso doméstico do 

computador nos dias atuais e com isso a idéia da Internet grátis gera uma visão 

equivocada de que todos têm acesso às informações disponibilizadas pela rede de 

computadores. Uma instituição que priorizao acesso a suas informações via um 

computador. esquece-se de uma realidade social que encontra-se aquém desse 

meio. provocando desta forma um ruído de canal. 
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O ruído ideoló1!Ü.:o. referente à imagem do emissor sobre o receptor e 
~ ~ 

vtce-versa. registra uma das principais interferências para a efetividade da 

comunicação social. Se a imagem do emissor for negativa diante do receptor de 

sua mensagem. esta por sua vez também será negativa. ou seja. para o receptor a 

infom1ação estará comprometida com os interesses desta fonte de baixa 

credibilidade. 

Esses fenômenos da comunicação serão resgatados para a análise do 

estudo de caso proposto. porém já no cenário ambiental. mais especificamente no 

contexto dos riscos ambientais. 

Se a estrutura e a dinâmica da comunicação .1a conotam sua 

complexidade. a utilização dos meios de comunicação. como canal entre emissor e 

receptor. toma o efeito desse fenômeno ainda mais imprevisi\ el. 

3.3 - Os meios de Comunicação 

Os metos de comunicação. cmema. TV. rádio. jornal. revista. livro 

etc .. t~m recebido atenção de vários estudiosos da comunicaçüo. Para a maioria 

deles. c imprescindíwl discutir sobre o papel social desses \ eículos e o interesse 

daqueks qw: os operam. 

Como citado na introdução deste capítulo. tem sido freqüente entender 

a comunicaçüo pela ótica dos meios de comunicação. Quando discute-se a 

importância da comunicaçüo. em um determinado contexto. tende-se a interpretá

la como o trabalho da mídia. sobretudo. a cobertura jornalística. os programas 

educativos etc .. 

No cenário ambiental não é diferente. Um dos exemplos é a tentativa 

de revelar para a sociedade a importância da aplicação dos preceitos sócio

ambientais da Agenda .21. Para algumas ONG · s. políticos. entre outros. isso é um 

problema de comunicação. no entanto. estão se referindo ao papel exercido pelos 

meios de comunicação. 
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Essa atribuição de responsabilidades à mídia denota desconhecimento 

da dinâmica desses veículos. ou seja. de como as pautas são formuladas. a quais 

interesses a mídia atende e quais são suas reais funções na sociedade. ou melhor. 

como têm sido desempenhadas. 

Para Eco ( 1998). primeiro é necessário entender que os metos de 

comunicação podem ser utilizados para o bem ou para o mal. Desta forma. ao 

tratar das funções e importância social da mídia. o autor chama a atenção para 

algumas conseqüências positivas e negativas para a sociedade. 

Das idéias de Eco. destacam-se como positivos: 

• os meios de comunicação possibilitarem acesso à informação a pessoas de 

variadas camadas sociais: 

• a quantidade de informação recebida é necessariamente transformada em 

qualidade: os indivíduos tendem a selecionar as mensagens que recebem: 

• a grande quantidade de int(Jm1ação sensibiliza o homem contemporâneo para 

o engajamento. para a participação no cotidiano. 

Como aspectos negativos: 

• o público da mídia sofre sua influência inconscientemente. não tendo aparato 

crítico para julgar aquilo que percebe: 

• as emoções provocadas pela mídia são intensas e imediatas: 

• os meios de comunicação estão sujeitos à lei da oferta e procura. 

Segundo Willen ( 1997). a grande quantidade de dados. disponibilizada 

tanto pelos meios de comunicação convencionais quanto pela denominada nova 

mídia. como a Internet é erroneamente interpretada como informação. Para 

Willen há um conflito conceitual entre disponibilização de dados, informação e 

aquisição de conhecimento. Os elementos dessa tríade encontram-se. na verdade. 

dissociados entre si (Willen. 1997). 
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A utilização desses canais de comunicação entre emissor e receptor 

tem gerado outro debate sobre o que se passou a chamar de comunicação de 

massa. 

A comunicação de massa. definida por alguns teóricos como um tipo 

de comunicação realizada via o uso de um meio massivo de comunicação. tem 

excedido essa definição. Para Wrigth ( 1975) o que caracteriza a comunicação de 

massa é a natureza de três dos elementos que compõem um processo 

comunicacional. Segundo o autor. na comunicação de massa o receptor é grande. 

heterogêneo e anônimo. A mensagem é rápida. pública e transitória. E por último. 

o emissor é aquele que está ligado a uma estrutura organizacional. como um 

newsmaker. 

A conjugação Ja natureza desses elementos auxilia na compreensão 

de alguns dos fenômenos provocados pela comunicação massiva. Porém. é 

necessário compreender melhor tais características. O fato do receptor ser grande 

signilica um número de pessoas suticientes para provocar uma relação de 

anonimato entre este e o emissor c é heterogêneo porque alcança diversos 

públicos ao mesmo tempo. ()uanto ao perlil da mensagem. verifica-se que ela tem 

de ser rápida para favorecer o aparecimento de outras. tomando-se transitória. Por 

último a mensagem é pública. não endereçada a ninguém ( Wright. 1975). 

Parte dessas características apontadas por Eco c Wright constitui o 

processo que envolveu os dois exemplos citados na Introdução desta pesquisa. No 

momento das reportagens a população se sensibilizou. expressou seu repúdio. 

cobrou explicações das autoridades. No entanto. passado o efeito provocado pela 

cobertura da imprensa. pouco tem se falado a respeito do Projeto Tietê ou das 

enchentes de verão. Esse fenômeno pode ser compreendido como uma 

conseqüência negativa provocada pelos meios de comunicação. As informações 

foram substituídas por outras. que a cada momento passam a ter maior ou menor 

relação com o cotidiano das pessoas. identificando com isso uma cobertura 

jornalística apenas tatua!. 

Essas observações. fundamentadas em um breve resgate teórico da 

comunicação e dos meios de comunicação. conduzem a um debate sobre a 
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necessidade de entender as limitações c complexidades da comunicação e da 

mídia. sobretudo. no contexto do gerenciamento de riscos ambientais. 

3.4 - Comunicação de Riscos Ambientais 

A complexidade das questões relacionadas ao meio ambiente. assim 

como seus impactos para a saúde pública. revela a comunicação como um 

instrumento fundamental para sua administração. 

Em alguns países. a importància da comunicação para o 

gerenciamento de riscos ambientais. por exemplo. já vem sendo observada pelas 

autoridades. Nos Estados l Jnidos. o Task Force on Enrironmental ( 'ancer and 

lfearth and Lzmd Disease. um grupo inter-agencias estabelecido pelo Congresso 

em 1977. patrocinou uma conferencia para discutir o tema. O evento. "'O Papel 

do (}overno na Comunicação de Riscos à Saúde e Educação Públicas'". realizado 

em !987. identilicou o \alo r da comunicação nessa área ( Covcllo e McCallum. 

1989). 

Esse dehatc possihilitou a identiticação da crescente preocupação do 

púhlico com os riscos amhicntais c de saúde. levando as agencias governamentais 

a procurar fórmas mais adequadas para informar esse público sobre riscos 

(Cmcllo & l\1acCallum. 1989). 

Durante esse processo. vários problemas sobre comunicação de riscos 

foram ohservados. viabilizando com isso a criação de linhas de orientação para 

sua melhor adequação. Destaca-se. dentre elas. a necessidade de um modelo de 

comunicação de riscos que possa ajudar as agências competentes a. por exemplo. 

reduzir o desnecessário sofrimento humano decorrente da intensa ansiedade. medo 

e preocupação sobre os riscos (Covello e McCallum. 1989). 

Ao resgatar os interesses elementares da comunicação. constata-se a 

utilização. nesse cenário. de apelos ao medo. de sensacionalismo, da 

desinformação. por alguns atores sociais. na função de emissores. a fim de 

conquistar o que Bordenave chamou de comunhão. O emissor. na pessoa de um 
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representante de uma ONCi. de um órgão de controle ambiental. de um político. 

empreendedor etc .. tende a usar os mais diversos recursos para convencer a 

audiência a pensar de acordo com suas crenças. conhecimentos. objetivos. 

A audiência. por sua vez. parece em meio a uma produção acentuada 

de infom1ações das mais variadas sobre o mesmo tema. Em uma situação desta 

natureza. muito comum na úrca ambiental. parte por sua complexidade c 

multidisciplinaridade. o público tende a se posicionar de acordo com suas 

predisposições. seja à intormação. ao emissor ou ao contexto. 

Para a realização deste trabalho. tanto a cobertura da mídia quanto a 

Audiência Pública - como processo tradicional de comunicação. entendido como 

direto ou face a face. serão considerados e estudados como ferramentas potenciais 

para o gerenciamento de riscos ambientais c de saúde pública. 

No entanto. é necessario discorrer mais sobre o assunto. visando à 

minimização de atribuiç('\es ús quais a comunicação ainda não conseguiu cumprir. 

especialmente no que diz respeito à democratização do processo de tomada de 

decis~1o. 

Para alguns autores. quando um jornalista escreve uma história sobre 

uma substància química ou um \ azamento de material radiotivo ele estú engajado 

na cnmunicação de riscos. ()uandl) a tele\ i são. o cinema. a revista abordam temas 

tais como um novo medicamento. sobre chuva ácida eles estão comunicando 

informaçües sobre riscos ( Willis c Okunade. 1997). 

Essa comunicação. porém. é especial. pois aborda temas polêmicos. 

com \ ariúveis científicas. políticas. econômicas. sociais c culturais. Fayard 

( 19R8 ). ao tratar da comunicação científica pública. identificou elementos que 

auxiliam no entendimento. prévio. do que \em a ser comunicação de riscos. 

seguido de um estudo sobre seus elementos. suas funções e importância sociais. 

Para Fayard. limitar a comunicação científica pública a uma mera 

transmissão de infonnações. de dados científicos de um público especialista para 

um de não especialistas é negar a participação do público no processo decisório. 

ou pelo menos em parte dele. que aloca recursos provenientes da contribuição 
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deste mesmo público para o desenvolvimento do conhecimento científico e 

tecnológico (Fayard. 1988). 

As semelhanças entre o que Fayard entende por comunicação 

científica pública e a comunicação de riscos. segundo boa parte da literatura 

estudada. estão fundamentadas no fato do autor entender a primeira como um 

elemento do crescente debate público sobre os usos das ciências por grandes 

complexos industriais. sobre questões da poluição ambiental. aproveitamento de 

energia atômica etc.. evidenciando uma necessidade. portanto. das grandes 

orientações cientíticas em ascender a uma certa visibilidade. 

Para Gadomska ( 1994 ). a comunicação de riscos excedeu à sua 

definição original em que era interpretada por muitos como uma transmissão de 

informações de especialistas para o público leigo. Atualmente ~ considerada em 

seus vários significados e amplas funções sociais. A autora reforça que a 

··comunicação de riscos não é. portanto. uma informação unidirecional que resulta 

daqueles que sabem para aqueles que precisam aprender. mas uma troca de 

conhecimento. percepçôes. opiniões c preferências entre os numerosos atores 

sociais. incluindo o público exposto ao risco c aqueles que o impuseram. os 

reguladores. especialistas e inspetores de segurança·· ( Gadomska. 1994. p.l4 7). 

Vários autores entendem a comunicação de riscos como uma condição 

necessária para a realização dos direitos de toda pessoa em participar das tomadas 

de decisão que dizem respeito ú sua vida e saúde. Essa idéia exprime a 

importância de se resgatar a comunicação para um processo democrático. no 

entanto. as dificuldades em viabilizar esse objetivo não são inerentes apenas a 

essa modalidade de comunicação. como vimos nos tópicos anteriores deste 

capítulo. 

Os problemas ambientais têm se transformado em questões de 

significativa relevância para a população. levando as autoridades. indústrias e 

organizações não-governamentais a perceberem a impossibilidade de um 

gerenciamento ambiental sem um efetivo programa de comunicação (Santos. 

1994). 



Essa observaçüo levou as autoridades dos Estados Unidos e de muitos 

países europeus. por exemplo. a aprovarem leis que permitissem e garantissem o 

acesso ú infonnação. Porém. vale ressaltar que parte da demanda para 

infom1ações ambientais. em um primeiro momento. estava associada ú ocorrência 

de acidentes ambientais tais como Seveso. BophaL ChemobyL entre outros 

(Santos. 1994 ). 

Atualmente essa demanda vai além das tragédias ambientais. Há 

interesse por informações sobre empreendimentos que possam causar impactos 

ambientais. regulamentações. leis etc .. No BrasiL essa demanda existe. mas na 

maioria dos casos representa apenas a comunidade ou as pessoas potencialmente 

atingidas. não conseguindo. ainda. o envolvimento de uma parcela maior da 

populaçüo. 

A discussüo sohre políticas. programas ou leis prevendo o acesso a 

informações sohre riscos ambientais deve ser precedida por uma apresentação 

conceituaL visando. especialmente. a e\itar que a comunicaçüo de risco seja 

interpretada como sinônimo de acesso ú informação. 

Vários autores arnscam algumas definições para comunicação de 

nscos. porém os equívocos têm sido constantes. Adiante. poderá ser ainda 

uhst:n ado qut: a importúncia da comunicação dt: risco não t:stú associada a uma 

discussão meramente teórica. mas sim de sua possibilidade prática. 

Em 1989. o :\'utional Research ( 'ouncil publicou um documento no 

qual dctine comunicação de risco como .. um processo interativo de troca de 

inl(xmaçào c opiniões entre indivíduos. grupos e instituições. Ele envolve 

múltiplas mensagens sohre a natureza do nsco c mensagens não estritamente 

sohre riscos que expressem preocupaçôes. opiniões ou reações às mensagens de 

riscos ou a planos legais c institucionais de gerenciamento de riscos .. (National 

Research CounciL 1989). 

Em um de seus artigos. Santos ( 1994) faz uso do termo comunicação 

de riscos para referir-se a um processo que combina o acesso à informação com 
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mecanismos de envolvimento do público. À medida em que essas definições de 

comunicação de riscos são apresentadas. tomam-se mais evidentes as 

interferências para sua aplicação. 

Entre as principais barreiras da comunicação de nscos. a autora 

destaca a ausência de leis que prevêem. efetivamente o acesso à informação. o 

receio da perda de controle. a impossibilidade do público para entender as 

informações técnicas. a apatia do público. a falta de recursos tais como dinheiro, 

tempo e pessoas e a tradição do não comunicar esse tipo de problemática (Santos, 

1994). 

Muito antes das primeiras discussões conceituais sobre comunicação 

de riscos. alguns pesquisadores. diante do processo de comunicação tradicional, já 

identificavam fàtores determinantes de um envolvimento entre emissor e receptor. 

As idéias de Berelson e Steiner ( 1964 ), especificamente sobre a indiferença dos 

receptores. sua predisposição aos elementos do processo comunicacional. ilustram 

bem esses fatores. 

Segundo Berelson. as pessoas tendem a acompanhar as comunicações 

fàvoráveis às suas predisposições. aos seus interesses. Os receptores. quando 

confiam na fonte. ou seja. em um emissor que tenha credibilidade diante deles. 

tendem a duvidar da existência de manipulação da informação e mais facilmente 

aceitam as conclusões dessa fonte de maior prestígio. Isso significa que 

informações de fontes de baixa credibilidade são consideradas mais duvidosas em 

relação àquelas de alta credibilidade (Berelson e Steiner. 1964). 

Quando essa idéia é importada para o cenário ambiental brasileiro. 

são constatadas as inúmeras dificuldades às quais um programa de comunicação 

de riscos está sujeito. Ao analisar a questão da predisposição. entende-se que o 

acesso à informação ou o envolvimento do público depende. já no primeiro 

momento. do próprio grau de interesse do receptor em acessar determinada 

informação ou participar de uma discussão específica. Toma-se necessária uma 

relação direta entre a questão ambiental e os interesses da audiência. 
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Em uma pesquisa realizada no Brasil. em 1991. intitulada ··o que o 

Brasileiro Pensa da Ecologia ... toi constatado o nível de informação do brasileiro 

em relação ao meio ambiente. Dos entrevistados. 64% disseram não ter ouvido 

ütlar da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

- Eco "92. Porém. o período no qual foi realizado o estudo marcou o aparecimento 

de editorias de meio ambiente nos principais meios de comunicação. Vários 

jornais. revistas. programas de televisão e rádio criaram espaços para apresentar 

questões ligadas ao meio ambiente. parte disso em função da Conferência das 

Nações Unidas que seria sediada no Brasil (Crespo e Ldtào. 1993). Essa 

constatação sugere uma estreita relação entre o acesso à informação. que 

encontra-se disponível. e a predisposição do receptor em acessá-la. 

Em relação a credibilidade. a pesquisa citada permite uma 

problematização. Em uma questão sobre o poder da ciência e sua relação com o 

meio ambiente. o resultado foi surpreendente. Dos cntn?\ istados. 35°'o acreditam 

na capacidade da ciência para resolver problemas ambientais e 36% não 

acreditam. Em uma pergunta envolvendo não mais a ciência e sim o cientista. o 

resultado apresentado toi significativamente distinto. Da amostra. 58% não 

acreditam que os cientistas compreendem a realidade ambiental. Apenas 29% 

pensam o oposto. 

Fsse resultado pode auxiliar na compreensão J<.? eonllitos. em 

determinado processo de comunicação de riscos. entre os cspecialistas e o 

chamado público leigo. Se a população não acredita ou não confia nos 

especialistas para resolver lJUestôes ambientais. toma-se ditlcil uma relação de 

confiabilidade. credibilidade entre os dois atores. Entende-se ainda que se outras 

fontes. tais como as organizações não-governamentais. cmitirem mator 

credibilidade para o receptor. por mais manipulativa que sep a informação 

disseminada por elas. menos o parecerá. 

Existe ainda uma séne de agravantes para o desem olvimento de um 

efetivo processo de comunicação na área ambiental. Em \·árias pesquisas. 

presentes na literatura estrangeira. foi constatado o uso. não formal. da 

comunicação de riscos como um instrumento dos órgãos controladores para 
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informar a população de ações já decididas, ou seja, excluindo a população do 

processo de tomada de decisão. O fato dessa comunidade ser informada sobre os 

possíveis riscos. por exemplo, de um empreendimento. pode gerar nas autoridades 

a sensação de compromisso cumprido, e para a população significar sua total 

exclusão do debate acerca de questões relacionadas a suas vidas. 

Essa sensação gera mais conflitos. impossibilitando uma tomada de 

decisão democraticamente satistàtória. Quando a população percebe que foi 

excluída do processo, passa a não acreditar na avaliação de nscos e em seu 

gerenciamento. 

Para Sobral ( 1995 ), a comunicação tem sido freqüentemente realizada 

de maneira autoritária e uniderecionaL transmitindo apenas informações de riscos 

dos órgãos competentes ou de empresas e anulando ou reduzindo, com isso, a 

participação do público. 

Outro problema enfrentado por um programa de comunicação de risco 

está associado a atribuições aos meios de comunicação de massa. Utilizada pelos 

diversos atores envolvidos na problemática. a mídia revela. no entanto. algumas 

dificuldades para a cobertura de um tema complexo como é o meio ambiente. 

Segundo Nelson ( 1994), as reportagens sobre meio ambiente exigem 

dos meiOs de comunicação uma atenção diferenciada. em especial por sua 

complexidade e necessidade de enfoque multidisciplinar. e por ser um dos 

principais meios de informação. 

Em seu manual prático para a cobertura de questões ambientais, 

Nelson ( 1994) aponta um problema chave para a discussão do papel da mídia na 

comunicação de riscos. Segundo o autor. "alguns jornalistas ficam intimidados 

perante as fontes talvez amedrontados pelos conhecimentos científicos do seu 

interlocutor. O resultado é que os jornalistas com freqüência não questionam o 

suficiente para obter as informações de que necessitam: o significado de um termo 

técnico. a importância de uma determinada descoberta. a existência ou não de 

consenso entre os cientistas sobre uma determinada questão"(Nelson. 1994, p.l 0). 
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Soma-se a essa idéia. o fato de os jornalistas procurarem sempre as 

mesmas fontes. que na maioria dos casos. estão de alguma forma envolvidas com 

o problema. O uso de ti.1ntes neutras poderia minimizar a manipulação da 

informação sobre riscos. mas como será observado na análise das matérias esse 

tipo de apuração. de cruzamento não ocorre com freqüência. 

Por tratar-se de um conceito relativamente novo. toma-se 

compreensível a existência desses desafios. porém. muitos deles datam da 

identificação da comunicação nas sociedades humanas. Dentre eles. aponta-se a 

conquista da horizontalidade do processo como o mais difícil de ser alcançado. ou 

seja. a equidade na participação dos principais elementos envolvidos. 

Para que os gestores ambientais considerem a comunicação de riscos 

como ferramenta fundamental para o processo de tomada de decisão. a 

comunicação deve deixar de ser um instrumento virtual da política ambiental. 

viabilizando. com isso. sua aplicabilidade. 

Para tentar alcançar uma retlexão sobre conceituação e aplicação de 

uma comunicação de riscos. l..'xcepcionalmcnte mais próxima da realidade social. 

política. econômica. cienttlica e cultural hrasileira. ti.)i adotado o estudo da 

Audiência Púhlica e do trahalho desenvolvido pelos dois \I..'Ículos impressos. 

3.5- Percepção de Riscos 

Para Tversky e Kahneman ( 1974) . o resultado de uma interpretação 

ou de um julgamento sobre determinado fenômeno ~ frequentemente 

compreendido como evidência de algo real e concreto. Esse fato leva à formação 

de fortes preconceitos. que por sua vez interferem na percepção. 

O principal ou mais conhecido estudo sobre percepção de risco foi 

desenvolvido nas décadas de 70 e 80 pelos psicólogos Fischhoti Slovic e 
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Lichtenstein ( 1978). no qual nsco é tratado como um fenômeno subjetivo e 

dependente de uma correlação de fatores psicológicos. sociais. instituicionais e 

culturais. 

Sjüherg e Winroth ( 1986) identificaram que o valor moral das ações. 

no contexto do gerenciamento dos riscos. faz com que as consequências adversas 

cresçam. Para os autores. a aceitação de tais ações está fortemente relacionada a 

seu valor moral. 

Comunicação e percepção de riscos são questões complexas. pois a 

própria definição e compreensão de riscos têm sido objeto de infinitos debates. Há 

várias definições para riscos e estes são dctinidos de diferentes maneiras por 

diferentes pessoas ( (\)\'ello. 1984). 

Segundo Drottz c Sjüherg ( 1994). em certas pesquisas desenvolvidas 

foi constatado que algumas pessoas diferenciam o risco pela probabilidade ou pela 

consequência. às vezes com a combinação dos dois. Alguns resultados mostraram 

que aqueles que definem os riscos principalmente como consequência tendem a 

apresentar os índices dos riscos ( Drottz e Sjüherg. 1994 ). 

Nesse estudo foi \Criticado que as pessoas envohidas na indústria 

nuclear. por exemplo. tendem a representar as definições de risco em termo de 

probabilidade muito mais frequentemente que qualquer outro tipo de grupo de 

pessoas. 

Sjüherg e Drottz alertam para o fato de que pedir às pessoas que 

classifiquem um risco sem especificar a quem esse risco pertence. é uma prática 

incorreta. Para os autores. riscos são percebidos de uma maneira diferente. 

dependendo se eles pertencem à própria pessoa ou a outros indivíduos. 

Provavelmente os riscos pessoais são levados mais em consideração. 

Outra questão importante é que os especialistas classificam os riscos 

como sendo muito menores do que a forma como o público o faz. Os especialistas 
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podem conhecer muito mais do que o público. entretanto. em áreas específicas do 

conhccin1ento. 

Para Morin ( 1995). o conhecimento restrito. especializado é uma 

forma particular de abstração. na qual a compreensão de um objeto e sua relação 

com o seu todo é rejeitada. 

Essa idéia de Morin permite compreender alguns motivos pelos quais 

a relação e a comunicação entre o público leigo e o especilista tem sido um 

desatio importante. 

Os especialistas constituem um problema a partir do momento em que 

subestimam os riscos c são arrogantes para ouvir os argumentos do senso comum 

sobre as limitaçôes do conhecimento humano e dos problemas psicossociais que 

estão sempre presentes na implementação das tecnologias ( Sjübcrg. 1996 ). 

A teoria cultural c o modelo de percepção de risco de Wildavsky e 

Dakc ( 1990) sugerem que as percepçôcs de risco sejam entendidas como um 

trabalho funcional. pois as pessoas expressam. em suas percepçôes de riscos. 

preconceitos culturais que dctendem e diferentes modelos de relação social. 

As reaçôes das pessoas aos riscos tem se tomado uma questão de 

central importância na elaboração de políticas de gerenciamento de riscos. Os 

especialistas raramente concordam entre si c a avaliação dos riscos é incerta. Não 

é fácil explicar as diferenças entre o conhecimento dos especialistas c do público 

sobre o mesmo fenômeno. 

Muitos estudos constataram que há uma correlação entre o nsco 

percebido e o conhecimento sobre as questões ligadas àquele risco em particular. 

A diferença entre um risco percebido pelo especialista e pelo público não 

demonstra necessariamente uma influência casual na percepção desse risco por 

decorrência de um alto nível de conhecimento ( Sjoberg. 1996 ). 
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Uma política de comunicação de riscos deve considerar a idéia de que 

. a percepção de risco do especialista raramente é igual a do público e que esse fato 

conduz à geração de cont1itos c de difíceis acordos entre as partes. 

No entanto. deve-se compreender que o conflito não ocorre apenas 

porque os dois grupos de indivíduos pensam diferente. mas especialmente quando 

um percebe ou interpreta os interesses do outro. 

Na análise da Audiência Pública esse fenômeno e visível. Existe a 

desconfiança da comunidade em relação à tàla dos técnicos responsáveis pelo 

Estudo de Impacto Ambiental. ou seja. de um grupo de especialistas. no entanto. 

essa mesma comunidade cita outro grupo de especialistas para endossar sua 

posição contrária. 

A tàlta de um compkto conhecimento sobre os riscos pode fomentar o 

desacordo entre os especialistas. ;-..;o debate público esse desacordo tende a 

aumentar. ocorrendo o mesmo com os conflitos. () estabelecimento do conflito 

social. por sua vez. ganha um fónnato próprio. um corpo com suas dinâmicas 

internas. 

Essas constataçôes revelam implicaçôes diretas ao processo de 

comunicação. sobretudo quando o objetivo do processo e o estabelecimento da 

real participação dos diwrsos atores e não uma mera aceitação das idéias de um 

determinado grupo. 

Segundo Drottz ( 1991 ). as realidades políticas e econômicas 

influencian1 os freqüentes problemas ambientais. assim. os políticos e os 

governantes temem uma resistência social e uma desaprovação pública referente a 

essa questão. 

Para a autora. a poluição industrial na União Sovietica. por exemplo. 

tem sido muito mencionada. revelando que a severidade dos problemas atuais 

parece crescer à medida em que as intórmações são divulgadas. Constata ainda 

que embora os acidentes na Three MiJe lsland e em Chernobyl est~jam entre os 
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mms graves na concepção do público. essa importância se dá pela cobertura 

intensiva da mídia ( Drottz. 1991 ). 

Em comparação interculturais. grandes diferenças foram constatadas 

quanto ao risco percebido e em relação às preocupações das pessoas. Os estudos 

de riscos ambientais em diferentes países são de relevância específica. ou seja. 

dependem dos interesses mútuos em relação ao meio ambiente. Existem razões 

econômicas para uma criação de um ambiente limpo e seguro. considerando a 

situação econômica nacional e pessoal (Drottz. 1991 ). 

Para este estudo. o aspecto comunicacional. em sua complexidade. é o 

ponto de partida para compreender melhor o gerenciamento dos problemas 

ambientais. Segundo Ruesch e Bateson apud Pfromm Netto ( 1965). comunicação 

não pode ser interpretada apenas como uma forma de transmitir mensagens 

verbal. explícita e intencionalmente. O conceito abriga esses processos. pelos 

quais as pessoas se intluenciam mutuamente. Os autores entendem que .. todas as 

ações ou eventos têm aspectos comunicativos. assim que percebidos por um ser 

humano: implica. além disso. que tal percepção modifica a intormação que o 

indivíduo possui e por conseguinte. influencia esse indivíduo .. ( Ruesch & Bateson 

upud Pfromm Netto. 1965. p.20). 
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4 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NA CIDADE DE SÃO 

PAULO 

4.1 - Introdução 

A cidade de São Paulo. com cerca de lO milhões de habitantes (Fundação 

IBGE. 2000). registra os mais diversos problemas ambientais. como poluição 

atmosférica. gerada por excesso de veículos automotores e pelas indústrias. 

enchentes. geração de resíduos industriais. domiciliares e de serviços de saúde. 

habitações irregulares. poluição da água. do solo entre outros. 

Esses problemas são intensificados à medida em lJUe a cidade apresenta 

índices de crescimento desordenado. comprometendo ainda mais a infra-estrutura 

disponível para. no mínimo. atenuá-los. 

Para o desenvolvimento de um debate sobre o processo e as terramentas 

de comunicação de riscos ambientais. objetivo principal deste estudo. optou-se pela 

problemática dos resíduos sólidos domiciliares. i\ escolha por esse problema está 

fundamentada. especialmente. em sua complexidade e em seu pertil multidisciplinar. 

inerente ao debate ambiental. .\ proximidade com a realidade do morador dos 

grandes centros urbanos. a medida em que todos estão sujeitos a gerar algum tipo de 

resíduo. também foi Ültor relevante para a escolha do tema. 

Para .Jacobi ( 1997). nenhuma outra temática apresenta condições tão 

tàvoráveis para o estabelecimento de vínculos entre a atividade humana e o ··sistema 

ecológico ... se não a forma como uma sociedade gerenciao lixo que produz. 

Assim. faz-se necessária a modernização dos instrumentos de gestão 

ambientaL visando a uma engenharia sócio-institucional complexa e democrática. 
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calcada em uma estrutura educacional e pedagógica que viabilize o acesso dos 

diversos atores sociais envolvidos no processo. fundamentalmente dos grupos sociais 

mais vulneráveis às informações em tomo do impacto provocado pelos problemas 

ambientais (Jacobi. 1997). 

Se por um lado a geração de resíduos não parece ser identificada como 

um problema de meio ambiente e saúde pública. as tecnologias de disposição final 

têm sido o~jeto de discussão com comprometimento nesses dois campos. Como uma 

questão multifàcetada. são registradas as mais diversas implicações para que seja 

apresentada uma solução a médio prazo. São comumente questionadas as imprecisões 

e divergências científicas sobre determinado método de disposição tina!. surgem 

disputas e interesses políticos e econômicos. além do enfrcntamento de questões 

sociais e culturais. 

Por não ser de responsabilidade restrita. a problemática dos resíduos 

sólidos e seu destino adequado. no município de São Paulo. revela o desatio de 

fomentar o diálogo entre os mais diversos setores da sociedade. visando a uma 

tomada de decisão democrática e socialmente justa. 

Devido à complexidade do tema. escolhemos para o estudo do aspecto 

comunicacional do gerenciamento ambiental o projeto do município para a instalação 

de duas plantas de incineração. que será apresentado adiante. 

A apresentação deste estudo de caso. no entanto. será precedida pela 

apresentação da atual situação dos resíduos sólidos em São Paulo para melhor revelar 

a dimensão do problema. 
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4.2 - Classificação dos Resíduos Sólidos 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT classifica os 

resíduos sólidos de acordo com os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública. visando que seu manuseio assim como sua destinação final sejam adequados. 

Resíduos sólidos são aqueles em estado sólido. n:sultantcs de atividades 

industriaL doméstica. hospitalar. comerciaL de serviços. de varrição e agrícola. São 

considerados ainda nesta dctinição os lodos gerados em sistemas de tratamento de 

água ou em equipamentos c instalações de controle de poluição. Integram também 

esta categoria determinados líquidos que. devido a suas panicularidades e por 

demandarem soluçôes econômica c tecnicamente inviáveis. mesmo com a melhor 

tecnologia disponível no momento. não possam ser lançados na rede de esgotos 

(ABNT. 2000). 

Segundo a ABNT. um resíduo apresenta característica de periculosidade 

se. em função de suas propriedades tlsicas. químicas ou infecto-contagiosas 

apresentar riscos à saúde pública. gerando ou contribuindo. significati\amente. para 

um aumento de monalidade nu incid~ncia de doenças. assim como riscos ao meio 

ambiente. quando manuseado ou destinado inadequadamente. 

Os resíduos sólidos süo classificados. segundo a ~orma NBR - I 0.004 da 

ABNT. em tres categorias: Classe I - perigosos. Classe li - não inenes e Classe !li -

inertes e apresentam a seguinte classificação: 

• Classe I pengosos: são aqueles que apresentam riscos à saúde pública em 

função de suas características de inflamabilidade. corrosi\idade. reatividade. 

toxicidade e patogenicidade. 
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• Classe li não Inertes: são os resíduos que não apresentam periculosidade. 

porém não são inertes. podem ter propriedades tais como: combustibilidade. 

biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

• Classe lii inertes: são aqueles que. ao serem submetidos aos testes de 

solubilização (~BR - I 0.007) não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da 

água. Isto significa que a água permanecerá potável quando em contato com o 

resíduo. 

Deve-se ressaltar que integra neste estudo de caso apenas a problemática 

dos resíduos sólidos domiciliares. Classe li. definidos como aqueles provenientes de 

residências e também de indústrias. comércios e serviços. desde que suas produções 

sejam inferiores a I 00 litros por dia. Essa classificação abrange ainda os provenientes 

de serviços de limpeza. tais como varrição. limpeza de feiras livres. favelas. córregos 

e bueiros (Prodam. 2000). 

4.3 - Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares em São Paulo 

A cidade de São Paulo gera. diariamente. cerca de 7 mil toneladas de 

resíduos sólidos domiciliares e 5 mil toneladas de entulho. Esses rejeitas são todos os 

dias coletados. tratados c destinados a locais próprios. que. segundo estudos do 

Departamento de Limpeza Urbana- Limpurb estão com sua capacidade em processo 

de saturação (Prodan1. 2000). 

São mais de mil veículos de coleta que realizam diversas viagens por dia. 

transportando resíduos para diferentes pontos da cidade. Esses serviços de limpeza 

são contratados pelo Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB. da Secretaria 

de Serviços e Obras SSO. A fiscalização é de responsabilidade da Secretaria das 
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Administrações Regionais SAR. por meiO das Supervisões de Serviços das 

Administrações Regionais - AR· s ( Prodam. 2000 ). 

A coleta e varrição envolvem sete contratos e atendem a um total de 27 

Administrações Regionais AR's. A administração municipal. portanto. é 

responsável pela coleta. transporte e destinação final de: 

• Resíduos domiciliares: 

• Resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais até I 00 litros por dia: 

• Resíduos gerados nos serviços de saúde públicos e pri\·ados: 

• Entulhos. até 50 quilos. por domicílio. por dia: 

• Qualquer resíduo depositado clandestinamente nas vias e terrenos públicos. 

Os grandes geradores. ou seja. aqueles que excederem a uma produção 

de l 00 litros diários. são responsáveis pela remoção e destinação de seus resíduos. 

Segundo dados da Limpurb. os serviços de cokta e \ arrição estão entre 

os mais caros da limpeza urbana. consumindo cerca de 7'5° o dos recursos disponíveis 

para essa área. As usinas de compostagem. estações de transbordo. incineradores 

hospitalares e aterros respondem pelos 25% restantes. Em 1997 a cidade gastou com 

o funcionamento do sistema de limpeza urbana mais de t ·ss I milhão de dólares por 

dia. destes. llS$ 800 mil dólares para a coleta do lixo domiciliar c varriçào da cidade 

(Prodam. 2000). 

A arrecadação dessa verba é feita pela administração municipal por meio 

da cobrança de taxa de limpcn1 que integra as despesas taxadas no Imposto Predial e 

Territorial Urbano IPTU. cobrado dos cidadãos c empresas. 

Segundo Gonçalves ( 1997). São Paulo e outras metrópoles brasileiras 

enfrentam o desafio de encontrar soluções racionais para a disposição c tratamento 

adequados de seus resíduos. visando à minimização da degradação ambiental. A 
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autora entà.tiza a situação de São Paulo que. com quase todos seus locais de 

disposição final com capacidade esgotada e tecnologia obsoleta. necessita de 

investimentos em novas tecnologias de tratamento de lixo e de programas de redução 

e reutilização dos rejeitos diariamente coletados (Gonçalves. 1997). 

Para Teixeira et ai. ( 1997). se for comparada a outras cidades. São Paulo 

apresenta várias experiências de tratamento e destinação final de lixo. porém. o 

quadro ainda é preocupante. O controle ambiental é insuficiente. com impactos 

principalmente no entorno. tais como mau cheiro. proliferação de insetos etc .. O 

montante de lixo gerado na cidade tem comprometido o bom funcionamento dos 

equipamentos. que quase sempre operam acima da capacidade (Teixeira et ai.. 1997). 

Para dispor adequadamente o resíduo sólido domiciliar. composto por 

mais de 60<Yo de matéria orgânica e de 30% de inertes. a cidade conta com três aterros 

sanitários em operação. um deles para resíduos inertes. duas usinas de compostagem 

e um posto de recebimento da coleta seletiva ( Prodam. 2000). 

4.4- Aterros Sanitários 

Na cidade de São Paulo. os aterros sanitários correspondem à técnica 

mais recente de destinação tinal de resíduos sólidos. implantados na década de 70. 

Os problemas que os aterros próximos a áreas urbanas causam são 

visíveis e conhecidos da população. especialmente do entorno. Dá-se destaque aos 

odores. à geração de chorume líquido de cor escura resultante da decomposição da 

matéria orgânica presente no lixo e à possível contaminação dos lençóis freáticos. 

Para evitá-los. é necessária a utilização de técnicas modernas de implantação e 

operação. 

Segundo Gonçalves (1997). mais de ~ do lixo em todo o mundo são 

conduzidos a aterros sanitários que. do ponto de vista econômico. são considerados 
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pelas autoridades como menos dispendiosos e pelos ambientalistas como menos 

impactantes ao meio ambiente. sobretudo se forem comparados à tecnlogia da 

incineração. geradora de constantes polêmicas (Gonçalves. 1997). 

Os aterros sanitários em operação na cidade são Bandeirantes. São João e 

ltatinga. este último para resíduos inertes. Existem ainda quatro aterros em fase de 

manutenção e recuperação da área. Santo Amaro. Sapopemba. São Matheus e Jacuí. 

As tabelas a seguir apresentam as condições desses aterros sanitários. 

Tabela l - Aterros sanitários em operação 

Aterro Localização Capacidade Vida Útil 

Bandeirantes 

Sítio São João 

ltatinga 

Fonte: Prodam. 2000 

Rodovia dos 

Bandeirantes 

Bairro Perus 

lona Oeste 

Km 33 da Estrada 

Sapopemha 

Bairro São Matheus 

lona l . .:sll: 

Estrada do Retiro 

Bairm Santo Amaro 

lona Sul 

Recebe cerca de 

165 mil toneladas 

de resíduos por mês 

Recebe cerca de 

165 mil toneladas 

de resíduos por mês 

Em operação desde 

]9Q5 e previsto para 

operar até 2001. 

receberá até o final de 

suas atividades cerca de 

27 milhôes de toneladas 

de resíduos 

Em t)peração desde 

19Q2 e previsto para 

operar até 2002. 

receberá até o tina! de 

suas a ti\ idades cerca de 

16 milhôes de toneladas 

de resíduos 

Recebe cerca de Em operação desde 

I 00 mil toneladas de 1990 e previsto para 

resíduos por mês operar até 98. receberá 

até o fkal de suas 

atividades cerca de 5 

milhões de toneladas de 

resíduos 
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Tabela 2- Aterros sanitários em manutenção 

Aterro Localização Capacidade Vida útil 

Jacuí Rua Arareua Recebeu cerca de 2.5 Este aterro operou de 

Cidade Pedro milhões de toneladas de 1980 a 1988. estando 

José Nunes lixo atualmente em 

Zona oeste manutenção 

Santo Amaro Av. Naçôes Unidas com Recebeu cerca de 16.2 Este aterro operou de 

Av. lnterlagos milhôes de toneladas de 1976 a 1995. estando 

Zona Sul lixo atualmente em 

manutenção 

Sapopemba A v. Sapopemba s/n Recebeu cerca de 2. 7 Este aterro operou de 

Jardim Rodolfo Pirani milhões de toneladas de 1979 a 1984. reativado 

lona l"este lixo em 1986 e encerrado no 

mesmo ano. estando 

atualmente em 

manutenção 

Vila Albertina Rua José Aguirre Recebeu cerca de 9.2 Este aterro operou de 

De Camargo milhôes de toneladas de 1977 a 1993. estando 

Tremembé lixo atualmente em 

Zona Norte manutenção 

Fonte: Prodam. 2000. 

Tabela 3 - Aterro sanitário em tase de recuperação ambiental 

Aterro Localização Capacidade Vida útil 

São Matheus Marginal esquerda Recebeu cerca de Operou de 1984 a 1985. 

do córrego I milhão de toneladas de atualmente está em tàse de 

Fazenda V e lha resíduos recuperação ambiental 

Zona Leste 

Fonte: Prodam. 2000. 



4.5 - Usinas de Compostagem 

A compostagcm é o processo que decompõe biologicamente a matéria 

orgamca resto de comida. cascas de frutas c legumes. borra de café. casca de ovo. 

presente em 60% do lixo domiciliar. transformando-a em ..:omposto orgânico. 

utilizado como condicionador do solo. Esse composto fornece ao solo micro 

nutrientes tais como ferro. cobre c zinco. além de melhorar a sua estrutura. 

Ao dar entrada na usma. o resíduo domiciliar passa por um processo 

manual de seleção. visando à separação de vidro. plástico. papelão entre outras 

matérias não orgânicas. tleralmente são os elementos maiores. facilmente 

percebidos. Em seguida passa por uma correia eletrostática. onde são separados os 

materiais ferrosos. não detectados na primeira fase. 

A parte orgânica segue para os hiodigestorcs. onde l)Corre o processo de 

decomposição acróhia. alcançando uma temperatura de 70 " C. o suticiente para 

exterminar os micróbios patogênicos. germes c parasitas. 

Essa matéria tica cerca de um dia nos hiodigcstore:; .. \pós esse prazo é 

peneirada. o que ticou retido pelas peneiras. geralmente trapos de pano. sacos 

plásticos que estavam envolvidos com o lixo orgânico. são le\ ados para os aterros 

sanitários. 

A parte que passou pela peneira já é o composto e Jçw ficar de 60 a 90 

dias em um processo de cura. no qual por aquecimento e fermentação vai se 

transformando em húmus produto da decomposição natural dos restos vegetais. 

Há na cidade de São Paulo duas usmas de compostagem. a de Vila 

Leopoldina c de São Matheus. que recebem juntas cerca de I 0% de todo o lixo 
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coletado. normalmente os resíduos domiciliares das regionais mais próximas de onde 

estão instaladas. 

O processo é considerado ecologicamente correto. mas há. nessas duas 

usinas. alguns problemas. Além do odor. o composto não é de boa qualidade, pois é 

possível encontrar. principalmente. cacos de vidro. o que pode ser resultado do 

processo pouco eticiente da seleção manual ou da esteira eletrostática. 

Outro agravante é a contaminação da matéria orgânica. O lixo ainda em 

sua t(mte geradora. ou seja. nas residências. é misturado. como vimos. com materiais 

não orgânicos. Se junto à sobra de cozinha for disposto uma pilha ou resto de tinta. 

por exemplo. na qual estão presentes elementos como chumbo. cromo. mercúrio. 

cadmio. esta matéria orgânica estará contaminada por esses metais pesados. 

resultando em um composto igualmente comprometido. 

O comprometimento da qualidade do composto é um dos fàtores que 

dificultam sua melhor aceitação no mercado. 

Por outro lado. o processo de com postagem exige a ··cura·· do composto 

por prazos que giram em tomo de 60 dias. o que normalmente se constitui numa fonte 

de incômodo às vizinhanças. além de exigir grandes áreas para instalação. 

Tabela 4 - Usinas de compostagem em operação 

Usina Localização Capacidade Vida útil 

Vila Leopoldina Vila Lcopoldina Recebe cerca de 3000 Em operação desde 

toneladas de resíduos 1979 

por mês 

São Matheus Bairro de São Matheus Recebe cerca de 15000 Em operação desde 

toneladas de resíduos 1979 

por mês 

J Fonte. Prodam. _ooo. 
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4.6 - Coleta Seletiva 

Coleta Seletiva é o processo no qual é feita a separação do lixo seco. 

composto por materiais como plástico. vidro. papel/papelão. metal e por matéria 

orgânica. resto de comida. O objetivo desse tipo de coleta é a reciclagem do material 

presente no resíduo doméstico. possibilitando sua transformação. artesanal ou 

industrialmente. em matéria prima. 

O material reciclável. presente no lixo de São Paulo. é proveniente 

basicamente de embalagens tais como latas de óleo e de produtos alimentícios. vidros 

de maionese. frascos plásticos de vinagre. detergente. água mineral. revistas. jornais 

entre tantos outros elementos que. para grande parcela da população. ainda são 

conhecidos e dispostos como I ixo. 

Bem aceita ecologicamente. a reciclagem reduz a exploração de matéria 

prima virgem. diminuindo com isto o problema da escassez dos recursos naturais não 

renováveis. e contribui para a redução do consumo de energia. uma vez que o 

reprocessamento demanda menos energia se comparado ao que exige a matéria bruta. 

A coleta seleti\ a feita porta a porta teve início em 1989. atendendo 3500 

mil domicílios em apenas um circuito. formado por um conjunto de ruas do bairro de 

Vila Madalena. então escolhido como piloto. Atualmente essa coleta atende 37 

circuitos. distribuídos em diversos bairros e atinge 102 mil domicílios ou uma 

população de aproximadamente 500 mil habitantes (Prodam. 2000). 

O material coletado seletivamente é destinado ao centro de triagem de 

Vila Leopoldina. em atividade desde 1989. ano em teve início a coleta porta a porta e 

incrementado em abril de 1991. quando foi iniciada a coleta nos Postos de Entrega 

Voluntária - PEV s. Esse único centro de triagem em operação no momento tem 

capacidade nominal diária de 250 toneladas e de capacidade efetiva 198 toneladas. 
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Administrada pela Prefeitura. tem produzido 95% de recicláveis e apenas 5% de 

rejeitos. 

Os PEVs são outra forma de realizar a coleta seletiva. Compostos por um 

conjunto de quatro contêineres de cores diferentes - verde para coletar vidro. amarelo 

para metal. azul para papel e vermelho para plástico. Esse sistema depende de maior 

voluntariedade por parte da população que tem de separar os materiais em casa e 

depois deslocar-se até um posto de coleta mais próximo para depositá-los. 

Instalados em locais públicos como parques. campus universitário. praças 

c conjuntos habitacionais. os PEVs somam 25 conjuntos espalhados pela cidade. 

especialmente em bairros que não se beneficiam com a coleta feita porta a porta. 

Das 7 mil toneladas de resíduos coletados diariamente em São Paulo. 

aproximadamente 1 O toneladas são provenientes da coleta seletiva domiciliar. Destes. 

75% são do sistema porta a porta. 15% dos PEVs e 10% de doações. 

O lixo coletado separadamente tem peso específico médio em tomo de 

0.08 toneladas/m3. o que significa ser mais leve. porém volumoso em relação ao lixo 

comum. A tabela abaixo mostra a composição média desse resíduo. 

Tabela 5 -Composição média em peso do resíduo proveniente da coleta seletiva 

Material Parcela em% 

Papel/papelão 50 

Plástico duro 5 

Plástico tirme ") -
Vidro 13 

Metais terrosos 9 

Metais não terrosos 1 

Rejeitos 20 

Fonte: Prodam. 2000. 



A coleta seletiva representa uma modesta participação no processo de 

gerenciamento de resíduos sólidos no município de São Paulo. São vários os 

argumentos que tentam justificar sua inviabilidade. fundamentados na apatia da 

população e no alto custo de sua operação. No entanto. esses argumentos têm sido 

gradativamente questionados. 

Para Calderoni ( 1997). a idéia de que a coleta seletiva do lixo não é 

economicamente viável faz parte do discurso proferido tanto na literatura 

especializada quanto em debates públicos e particularmente em manifestações 

divulgadas pela mídia. Segundo o autor. o contra-argumento não obtém o mesmo 

espaço. 

Em um estudo sobre a viabilidade econômica da coleta seletiva para o 

Brasil e São Paulo. Calderoni reforça a importância de se observar a reciclagem no 

contexto da coleta seletiva. Sendo a coleta condição para a reciclagem. deve-se 

considerar a economia resultante de todo esse processo. Em especial os custos 

associados à economia de matéria prima. de energJa e de controle ambiental 

economizados com a reciclagem. 

A reciclagem. no contexto do desenvolvimento sustentável. 0 considerada 

como tàtor de economia do capital natural. tal como das matérias-primas. energia. 

água e de saneamento ambiental. pois reduz a poluição do ar. da água. do solo e do 

subsolo. Apesar de tal constatação. não existe uma política de resíduos sólidos c 

tampouco de reciclagem. em nenhuma das esteras. seja tederal. estadual ou 

municipal. Ao considerar o exemplo do município de São Paulo. verifica-se que os 

volumes envolvidos são tão reduzidos que podem ser considerados como de caráter 

meramente simbólico ( Calderoni. 1997). 

A tabela a seguir é um demonstrativo da economia de energia quando 

processada a matéria virgem em comparação com o material reciclável. 



54 

Tabela 6- Consumo d e energ1a para processamento d e matena-pnma v1rgem e d . I d e maténa rec1c a a 

Material MWh/t a partir de matéria-prima MWh/t a partir de materiais % 

vtrgem recicláveis 

Alumínio 17,6 0.7 95,0 

Plástico 6,74 L44 78,7 

Papel 4,98 L47 71,0 

Aço 6,84 1,78 74,0 

Vidro 4,83 4J9 13,0 

Fonte: IPT/CEMPRE, 1995. 

Segundo Calderoni, existe uma metodologia para calcular a economia 

proveniente da coleta seletiva, no contexto da reciclagem, que necessita ser revisada. 

Desta forma, o autor sugere uma equação, presente na Tabela 7, que amplie os fatores 

envolvidos com a real viabilidade econômica dessa forma de destino tinal do lixo 

domiciliar. 

Tabela 7 - Metodologias para calcular o ganho com a reciclagem. no contexto da 
coleta seletiva. 

Orientação metodológica 

Atual Proposta 

G V-C+E G=V C+E+W+M+H+A+D 

Onde: 

G = ganho com a reciclagem 

V = venda dos materiais recicláveis 

C = custo do processo de reciclagem 

E = custo evitado de disposição final 

w ganhos decorrentes da economia no consumo de energia (Wh) 

M = ganhos decorrentes da economia de matérias-primas 

H ganhos decorrentes da economia de recursos hídricos 

A = ganhos com a economia de controle ambiental 

o demais ganhos econômicos (divisas. subsídios, vida útil dos equipamentos etc.) 

Fonte: Sabeta1, 1997. p. 89. 
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O autor cita uma pesquisa realizada pela Ciclosoft que revelou muito 

elevado o custo da coleta seletiva praticada em São Paulo, algo em tomo de US$ 

294/t, acima do custo vigente em Curitiba. US$ I 79/t, e acima do encontrado para as 

oito capitais pesquisadas pelo Cempre. US$ 240/t. Todos esses valores estão bem 

acima dos custos de uma coleta convencional de resíduo domiciliar. cerca de US$ 

30/t em São Paulo. 

Alguns fatores podem justificar esses custos elevados. são eles: a) a baixa 

escala~ b) espaço para armazenar~ c) negociação: d) ausência de terceirização~ e) 

otimização dos circuitos~ f) separação e beneficiamento~ g) planejamento e gestão 

(Cempre. 1995). 

A inviabilidade econômica. segundo a Limpurb. que aponta um custo de 

operação de R$ 400.00 a tonelada. também é considerada como um dos fatores que 

impedem sua aplicação em grande escala. 

Ressalta-se que as informações aqui apresentadas têm como objetivo 

principal evidenciar a complexidade que envolve a problemática dos resíduos sólidos 

e não propor uma solução técnica para o problema. 

Essas int()rmações ajudam ainda a evidenciar as diversas facetas que 

envolvem a questão dos resíduos sólidos domiciliares. revelando a necessidade de 

uma tomada de decisão que envolva os diversos atores sociais. no entanto. sem 

privilegiar a participação de um grupo em detrimento a de outros. 
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A prefeitura de São Paulo, diante da saturação dos aterros sanitários em 

operação e frente às dificuldades em encontrar áreas para possível instalação de 

novos aterros, tomou a decisão de instalar duas unidades de processamento (triagem e 

incineração) para o lixo urbano coletado no Município. As futuras unidades seriam 

instaladas, uma no terreno próximo ao antigo Aterro Sanitário de Santo Amaro e a 

outra em terreno contínuo ao Aterro de Sapopemba, em São Matheus (Prodam, 

2000). 

Foram abertas em fevereiro de 1994 licitações para empresas interessadas 

na construção das usinas de incineração de resíduo domiciliar. Venceram a 

concorrência pública dois consórcios, Etesco/Bartolomei para o incinerador de Santo 

Amaro e V ega/CGC/Martin, para a instalação em Sapopemba. Cada usina, orçada 

em cerca de US$ 150 milhões. teria capacidade para incinerar 2500 toneladas de 

resíduos domiciliares por dia. 

O empreendimento. que abrange a construção e o funcionamento, de 

responsabilidades das empresas concessionárias. teria a concessão por um período de 

20 anos. Após esse período. os dois incineradores passariam para a municipalidade. 

A proposta de construção dessas duas usmas causou imediatamente 

repúdio da população, em especiaL dos moradores dos bairros escolhidos para 

receber tais plantas. Foram organizados abaixo-assinado contra a instalação e várias 

manifestações em pontos estratégicos da cidade. 

Os moradores cnaram movimentos organizados, buscando apmo e 

informação nas organizações não-governamentais como Greenpeace, SOS Mata 

Atlântica, e principalmente com alguns parlamentares. 
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Foram realizadas ainda no final de 1994 duas audiências públicas para 

apresentar os resultados do Estudo de Impacto Ambiental e seu Relatório de Impacto 

Ambiental. ElA-RIMA. executados. individualmente. para as usinas de incineração. 

Presentes nessas audiências. os moradores de São Matheus e de Santo 

Amaro demonstraram. por meio de breves intervenções. suas posições. As discussões. 

apesar de tenderem mais para o enfoque técnico. já que tratava-se da análise de um 

estudo de impacto ambiental. registraram também indignação popular diante de uma 

proposta que consideraram antidemocrática e tecnicista. 

A polêmica. envolvendo essa proposta da Prefeitura de São Paulo. ganhou 

espaço nos meios de comunicação que passaram a registrar cada novo episódio. As 

reportagens abordaram as divergências técnicas quanto à emissão de substâncias 

como dioxinas c furanos. os pareceres dos órgãos competentes. as manifestações 

populares etc .. 

O ElA/RIMA foi submetido ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável -- ( 'ADES. órgão ambiental do município de São Paulo. 

instituído nos termos dos artigos 22 da Lei 11.426 de 18 de outubro de 1993 e 

regulamentado pelo Decreto :n.804 de 17 de novembro de 1993. 

Integram as atribuições do C ADES a apreciação c o pronunciamento 

sobre ElA/RIMA. no âmbito do município de São Paulo. Quanto à aprovação ou 

rejeição desses Estudos. a responsabilidade é do Secretário Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente ( Prodam. 2000 ). 

O ElA/RIMA da usma de incineração de Sapopemba foi aprovado 

conforme disposto na Resolução CADES 08/95. mediante o acréscimo de algumas 

exigências e recomendaçôes. 
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Esse processo de apreciação e aprovação do EINRIMA pelo CADES 

revelou-se totalmente atípico. sobretudo pela exclusão da participação dos órgãos 

estaduais responsáveis pela emissão de licença ambiental. 

Apesar de aprovado pelo C ADES. o projeto de instalação das duas usinas 

de incineração foi posteriormente arquivado tanto por tàlta de verbas para início da 

construção quanto por implicações legais com as autoridades estaduais de meio 

ambiente. 

As discussões acerca dos impactos ambientais c para a saúde pública, 

provocados pelos incineradores. reúnem uma série de elementos para o entendimento 

da dinâmica da comunicação de riscos. Deve-se ressaltar. porém. que a avaliação e o 

gerenciamento dos riscos associados. boa parte. às emissões atmosféricas de gases 

tóxicos. por sua amplitude técnica. não serão objeto de estudo desta pesquisa. 

5.1 -Tecnologia de incineração 

Tecnologia térmica para tratamento de resíduos. a incineração 

corresponde à queima de materiais em alta temperatura (geralmente acima de 800 

°C). em mistura com uma quantidade apropriada de ar e durante um tempo 

determindado (Oppelt 1987). 

Essa combustão acontece em uma instalação que recebe o nome de usina 

de incineração. Antes do processo da queima faz-se necessária a caracterização 

correta dos resíduos a fim de evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. 

A tecnologia da incineração é complexa e ainda provoca polêmica entre 

os diversos segmentos da sociedade. Com o objetivo de esclarecer a opinião pública 
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sobre os riscos provocados pela incineração. a Limpurb elencou alguns aspectos 

positivos e negativos da incineração de resíduos sólidos domiciliares ( Prodam, 2000). 

Vantagens da incineração do lixo (Prodam. 2000): 

• Destoxificação. A incineração elimina bactérias. vírus e compostos 

orgânicos. como o tetracloreto de carbono e óleo ascarel e. até. 

dioxinas. Na incineração. a dificuldade de destruição não depende da 

periculosidade do resíduo. c sim de sua estabilidade ao calor. A 

incineração também pode ser usada para descontaminar solo contendo 

resíduos tóxicos que. depois de incinerado. é devolvido ao seu lugar 

de origem: 

• Redução do impacto ambiental. Em comparação com o aterro 

sanitário. a incineração minimiza a preocupação a longo prazo com 

monitorização do lençol freático já que o resíduo tóxico é destruído e 

não guardado: 

• Redução drástica do volume a ser descartado. A incineração deixa 

como sobra apenas as cinzas que geralmente são inertes. reduzindo. 

desta forma. a necessidade de espaço para aterro: 

• Recuperação de energia. Parte da energia consumida pode ser 

recuperada para geração de vapor ou eletricidade. 

Desvantagens da incineração do lixo (Prodam. 2000): 

• Custo elevado. A incineração é um dos tratamentos de resíduos que 

apresenta custos elevados tanto no investimento inicial. quanto no 

custo operacional. Normalmente. deve-se incinerar apenas o que não 

pode ser reciclado. Hoje. com as crescentes exigências para mitigação 
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dos impactos ambientais causados pelos aterros sanitários. estes estão 

chegando a custar mais de US$ 20 por tonelada. atingindo a faixa de 

custo operacional dos incineradores US$ 17 /t. 

• Problemas operacionais. A variação da composição dos resíduos pode 

resultar em problemas de manuseio de resíduo e operação do 

incinerador e. também. exigir manutenção mais intensa: 

• Limite de emissões de componentes da classe das dioxinas e furanos. 

Não existe consenso quanto ao limite de emissão dessas substâncias 

pelos incineradores: 

• Exige mão-de-obra qualificada. É ditkil encontrar c manter pessoal 

bem qualificado para supervisão e operação dos incineradores. 

Algumas considerações. no contexto da discussão proposta nesta 

pesquisa. merecem atenção. 

Apresentada como positiva. a idéia de que os incineradores podem ser 

utilizados como fonte de energia. sobretudo. em um momento em que a economia de 

energia elétrica toma-se ponto crucial. especificamente no Brasil. o argumento parece 

encaminhar para uma discussão sobre a compensação. ou seja. o custo-beneficio. 

Significa que. se comprovado os riscos dos incineradores para o meio ambiente e para 

a saúde. esses podem ser compensados com a geração e a redução do custo de energia 

para a população. 

Essa informação. se disseminada em um momento de racionamento de 

energia. pode revelar um aspecto perverso - muitas vezes implícito no processo de 

tomada de decisão. 

No que diz respeito à comunicação. esse tipo de informação pode ser 

utilizado para auxiliar na busca de um consenso. revelando com isso um perfil 

manipulativo. 
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Constata-se ainda que nos aspectos negativos não foi considerada a 

polêmica que envolve a tecnologia em questão. sobretudo. referente às divergências 

técnicas. às imprecisões científicas acerca dos poluentes emitidos. aos conflitos 

gerados entre os diversos atores envolvidos. 

Um aspecto comunicacional interessante sobre a incineração é o uso pelos 

empreendedores. ou proponentes. de dados. números. histórias. nem sempre 

apurados. revelando a quantidade de incineradores no mundo. suas localizações. 

transmitindo com isso a idéia de tratar-se de algo seguro pelo simples fato de existir 

nos países desenvolvidos. 

r-:sse mesmo artiflcio. no entanto. é utilizado pelos opositores. É comum 

representantes de entidades ambientalistas terem na cabeça o número exato de 

incineradores que foram fechados. especialmente nos países desenvolvidos. 

5.2 - Dioxinas c Furanos 

As questões relacionadas às dioxinas e aos furanos correspondem. nesta 

pesquisa. ao que foi apresentado como rumor. ou seja. uma informação que merece 

ser checada antes de disseminada. principalmente. pelos meios de comunicação. 

Tanto na Audiência Pública quanto no material jornalístico. as 

informações sobre dioxinas e furanos prevaleceram no debate entre os grupos 

favoráveis e destàvoráveis ao projeto. 

As dioxinas e furanos constituem uma classe de substâncias 

organocloradas em que alguns compostos são extremamente tóxicos. Essas 

substâncias sintéticas podem estar presentes nos resíduos ou serem formadas durante 
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o processo de resfriamento dos gases ou ainda em decorrência de alguma 

irregularidade opemcional (Prodam. 2000). 

Existe um consenso técnico que aponta para a possível formação de 

dioxinas no processo de resfriamento dos gases de exaustão do incinerador. Para 

evitar sua formação. que ocorre após a incineração. sugere-se que ocorra um 

resfriamento brusco dos gases. não permitindo com isso a recuperação de energia 

(Oppelt. 1987). 

Alguns países que possuem usinas de incineração definiram os limites 

para emissão dessas substâncias. No Brasil foi adotado o limite de 0.14 ng!NM3, 

conforme estabelecido na NB 1265 Incineração de Resíduos Sólidos/Padrões de 

Desempenho (Üppelt. 1987). 

Estudos sobre os nscos dessas substâncias. especificamente no Brasil. 

ainda são escassos. Durante as discussões acerca do projeto da Prefeitura. foi 

utilizado como reterencia um estudo então desenvolvido pela U.S.EPA e publicado 

em setembro de 1994. no qual a agência ambiental dos Estados Unidos apresenta uma 

revisão dos riscos ambientais e de saúde pública derivados da exposição às dioxinas 

(Allsopp. 1994 ). 

Esse documento complexo. contendo mais de 2500 pagmas. foi 

totalmente simplificado e utilizado de acordo com os interesses dos grupos 

envolvidos. 

São inúmeros os danos provocados pela simplificação ou interpretação de 

estudos científicos. especificamente neste caso. Para a implantação de um programa 

de comunicação de riscos que visa à democratização do processo de tomada de 

decisão. essa estratégia de manipulação da informação. independente do grupo social. 

também provoca consequências negativas. 
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Para Jacobi ( 1997). um dos aspectos mais complexos da atualidade é o 

estabelecimento de medidas que viabilizem a participação da sociedade no debate 

sobre soluções racionais para o tratamento adequado dos resíduos sólidos. 

Segundo o autor. é nítido o conflito entre os preceitos da sustentabilidade 

ambiental e a identificação de uma sociedade de riscos. ··Isto implica na necessidade 

da multiplicação de práticas sociais pautadas pela ampliação do direito à informação 

e de educação ambiental numa perspectiva integradora''(Jacobi. 1997. p. 11 ). 

A solução para o problema da democratização do processo de tomada de 

decisão. na área ambientaL na visão de vários pesquisadores, parece depender do 

grau de informação da sociedade sobre as questões relacionadas ao meio ambiente. A 

questão. no entanto. revela maior complexidade. como será apresentado e discutido 

nos Capítulos 6 e 7. 
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No cenário do gerenciamento ambiental tem sido comum a indagação sobre a 

possibilidade de identificar a Audiência Pública como uma ferramenta de comunicação. 

mais especificamente. no contexto do gerenciamento de riscos ambientais. 

Não há oficialmente nenhuma referência direta na legislação ambiental 

brasileira que identifique a Audiência Pública como um instrumento de comunicação. No 

entanto. referenda-se em discurso. sobretudo pelas autoridades competentes. essas reuniões 

como um momento propício para estabelecer a comunicação entre os diversos atores sociais 

envolvidos com determinada problemática ambiental. 

Entretanto. demanda-se uma melhor identificação da definição de comunicação 

utilizada ou idealizada por tais autoridades. Se compreendida como mera transmissão de 

informações de fontes especializadas para a de não especialistas. no cenário ambientaL a 

Audiência Pública tende a revelar determinada estrutura. Se. no entanto. sua compreensão 

exceder a esta definição c for vista como um processo social que \ isa à comunhão de 

idéias. ao estabelecimento do entendimento entre as partes. naturalmente outra estrutura 

será revelada. 

Desta forma. no pnme1ro momento deste capítulo. pretende-se apresentar a 

estrutura e a dinâmica da Audiência Pública. conforme prevista pela legislação ambiental. 

Na segunda parte realiza-se uma análise da Audiência Pública sobre o 

EINRIMA do incinerador de resíduo sólido de Sapopemba. parte integrante do objeto de 

estudo. visando a identificar na prática da Audiência Pública uma possível aproximação 

com um processo de comunicação. 
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Conforme já explicitado no Capítulo 2. optou-se pela análise de apenas uma das 

duas Audiências Públicas. sobre as usinas de incineração. por considerar redundante a 

análise. Desta forma. por opção. foi escolhido o processo referente ao incinerador de 

Sapopemba. 

Destaca-se ainda como objetivo principal desta etapa da pesquisa. a partir de 

um resgate parcial das idéias expressas e discutidas no Capítulo 3. a identificação da 

Audiência Pública como um processo que viabilize não apenas o acesso à informação. mas 

principalmente a participação dos diversos atores sociais na tomada de decisão. 

6.2- Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental 

A Audiência Pública. referida na Resolução CONAMA 1/86. corresponde a 

uma das etapas previstas para a obtenção da Licença Ambiental. concedida pelo órgão de 

controle ambiental do Estado de São Paulo. quando o empreendimento revelar possível 

impacto ao meio ambiente (Ambiente. 2001) 

Os procedimentos necessários para o licenciamento ambiental estão descritos 

na Resolução SMA 42/94 (Ambiente. 2001 ). A idéia de apresentar esses procedimentos 

está fundamentada na necessidade de revelar sua complexidade. assim como de identificar 

o meio de divulgação utilizado pelas autoridades competentes e pelo empreendimento para 

informar a sociedade sobre o processo em andamento. 

As informações aqui expressas foram então extraídas da Resolução SMA 42 de 

1994. na qual está prevista a realização de pelo menos dezoito etapas. reproduzidas a 

segmr. 

Deve-se ressaltar que o procedimento a seguir não corresponde. na íntegra. ao 

adotado no caso em questão. como já observada sua singularidade. No entanto. esta 
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pesqmsa considerou relevante a exposição das etapas comuns para o licenciamento 

ambiental. especialmente por pern1itir uma melhor observação do fenômeno 

comunicacional no cenário ambiental geral e não apenas no do caso estudado. 

I. Requerimento. pelo interessado. da Licença Ambiental Prévia com Relatório 

Ambiental Preliminar RAP: 

Esse requerimento. incluindo a entrega do RAP. é feito na Secretaria do Meio 

Ambiente. Outros documentos são entregues mediante a solicitação. incluindo o Exame 

Técnico expedido pelo órgão ambiental do município. A Deliberação Consema 08/99 

exige do interessado a publicação do pedido de licença no Diário Oficial - D.O.E. em 

jornal de grande circulação c em jornal local. 

A sociedade tem 30 dias para manifestar sua posição. após a data da publicação. 

A manifestação da sociedade poderá. de acordo com a decisão da SMA~DAIA. resultar em 

uma Reunião Técnica Informativa. Resolução SMA 11/98. A participação é aberta a todos. 

sendo obrigatória a presença do empreendedor. de sua equipe técnica c dos servidores 

vinculados à SMA c envolvidos com o processo de licenciamento. A realização da reunião 

será anunciada por jornal de grande circulação. sendo os custos de responsabilidade do 

interessado. 

Essa etapa tinaliza-sc com a abertura de outro prazo. 1 O dias. para nova 

manifestação. 

2. Análise do RAP pela SMAiDAIA: 

A Secretaria de Meio Ambiente analisa o Relatório Preliminar incluindo 

possíveis complementações. tais como as manifestações da sociedade. 

3. Publicação da exigência do ElA/RIMA: 
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A Secretaria do Meio Ambiente. após indeferir o RAP. extge o Estudo de 

Impacto Ambiental-ElA e do seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA. Essa 

exigência é publicada no Diário Oficial do Estado. A partir da data de publicação. a SMA 

concede um prazo de 180 dias para a apresentação de Plano de Trabalho. 

4. Prazo para solicitação de Audiência Pública: 

O empreendedor tem de tomar público o estabelecimento do prazo de 45 dias 

para a solicitação de realização de Audiência Pública. Esse processo está previsto na 

Deliberação Consema 08/99. 

5. Apresentação do Plano de Trabalho: 

O Plano de Trabalho é apresentado pelo empreendedor visando à elaboração do 

ElA/RIMA. 

6. Informação ao Consema sobre o recebimento do Plano de Trabalho: 

A Secretaria do Meio Ambiente informa o recebimento do Plano de Trabalho 

ao Consema que. por sua vez pode solicitar a avocação desse documento conforme as 

implicações ambientais provocadas pelo empreendimento. 

7. Definição do Termo de Referência: 

A Secretaria do Meio Ambiente. com base no Plano de Trabalho. define o 

Termo de Referência o qual é publicado no Diário Oficial do Estado. caso seja indeferido. 

haverá a publicação de novo prazo. 
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8. Apresentação do ElA/RIMA: 

O empreendedor apresenta o ElA/RIMA acompanhado do Termo de 

Referência. Cópias do ElA são entregues ao DAIA. à biblioteca da SMA e ao Consema. A 

distribuição de cópias do RIMA é feita ao DAIA. às Câmaras Técnicas envolvidas. à 

biblioteca da SMA. ao Consema. Se solicitado. o RIMA pode ser encaminhado à 

Assembléia Legislativa e ao órgão ambiental do município. 

9. Divulgação do recebimento do ElA/RIMA c solicitação de Audiência Pública: 

Por meio de publicação no Diário Oficial do Estado c em jornal de grande 

circulação. a SMA anunciará o recebimento do ElA/RIMA c determina o prazo para 

solicitação de Audiência Pública. que não deverá ser interior a -l-5 dias. 

I O. Análise do ElA pela SMA: 

A Secretaria do Meio Ambiente analisa o ElA/RIMA e sua complementação. A 

SMA considera as manifestações enviadas por escrito ou aquelas apresentadas na 

Audiência Pública. Essa etapa dá origem à emissão de Parecer Técnico sobre a viabilidade 

ambiental do projeto. 

11. Emissão de parecer técnico c de condições de licença: 

O órgão ambiental. SMA. emite o Parecer Técnico no qual determina as 

condições para Licença de Instalação e de Operação. 

12. Publicação da Súmula: 

O Consema publica um breve resumo no D.O.E. e encaminha cópias aos 

conselheiros que integram o Plenário do Consema para a análise do empreendimento. O 

prazo para essa divulgação é de até 8 dias antes da reunião plenária. 
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13. Aprovação do empreendimento: 

O Consema emite deliberação para aprovação do empreendimento e encaminha 

o processo para a SMA/DAIA. 

14. Emissão da Licença Prévia: 

A Licença Prévia é emitida pela SMA e publicada no Diário Oficial do Estado. 

15. Requerimento de Licença de Instalação: 

Nessa etapa. o empreendedor. caso tenha cumprido com as exigências. solicita 

ao órgão ambiental a Licença de Instalação. 

16. Emissão de Licença de Instalação: 

A Secretaria do Meio Ambiente emite Parecer Técnico com cópia ao Consema. 

Nessa fase é emitida a Licença de Instalação com prazo de validade determinado. Esse 

processo também é publicado no D.O.E .. 

17. Requerimento de Licença de Operação: 

O empreendedor. após cumprir as demais etapas. solicita ao órgão ambiental 

competente a Licença de Operação. 
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18. Emissão de Parecer Técnico: 

A Secretaria de Meio Ambiente emite o Parecer Técnico com cópia ao 

Consema. emitindo assim a Licença de Operação com prazo determinado de validade. 

Como ocorre em outras etapas. essa também é publicada no Diário Oficial do Estado. 

Ressalta-se que se o empreendimento em questão demandar por Licença da 

Cetesb. as etapas para emissão das licenças de instalação e de funcionamento são de 

responsabilidade da agência ambiental. 

As licenças de instalação e de operação são comunicadas ao Consema apenas 

em casos de licenciamento com ElA/RIMA. 

Verifica-se que boa parte do procedimento é divulgada à sociedade. No entanto. 

tem prevalecido sua divulgação por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Como 

expresso acima. em algumas etapas a divulgação também acontece em jornais de grande 

circulação. o que tende a garantir o acesso da sociedade como um todo. dos cidadãos e não 

apenas o de grupos organizados da sociedade civil - público mais atento às publicações do 

D.O.E .. 

A publicação dos procedimentos ambientais nos veículos citados é 

compreendida apenas como disseminação de dados. de informações. visando a tomá-lo de 

conhecimento público. a quem interessar. Essa medida. no entanto. não pode ser 

confundida com um processo de comunicação. 

Pretende-se no próximo tópico deste capítulo identificar a Audiência Pública 

como um possível instrumento de comunicação de riscos ambientais. Para isso. deve-se 

resgatar em quais condições e com qual estrutura esse processo ocorre. 
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6.3- Audiência Pública na legislação ambiental 

A Resolução CONAMA 09/87 define como finalidade da Audiência Pública a 

exposição do conteúdo do EINRIMA do empreendimento em análise. visando à 

diminuição de dúvidas e ao recolhimento de criticas e sugestões emitidas pelos presentes no 

evento (Ambiente. 200 I ). 

A Audiência Pública. conforme a Deliberação Consema 50/92 que normatiza 

sua convocação. é definida como uma reunião que tem como objetivo debater. conhecer c 

informar a opinião pública sobre a implantação de determinado empreendimento de 

considerável impacto ambiental (Ambiente. 200 I). 

A realização de Audiências Públicas. de acordo com a Resolução Consema 

50192. prevê o debate do licenciamento ambiental de um empreendimento sempre que 

julgar necessário ou quando for fundamentalmente solicitada pelas seguintes representações 

SOCiaiS: 

a) Poder Público ou Municipal do Estado de São Paulo: 

b) Conselho Estadual de Meio Ambiente Consema: 

c) Ministério Público Federal ou do Estado de São Paulo: 

d) Entidade civil constituída há mais de um ano: 

e) Cinquenta ou mais cidadãos: 

As Audiências de empreendimentos sujeitos a ElA/RIMA podem ocorrer em 

qualquer uma das fases nas quais ocorrem a análise e tramitação do ElA. Todos os 

documentos apresentados à mesa diretora. durante a Audiência. são anexados ao processo e 

podem servir de base para análise e parecer final do órgão licenciador. 

As Audiências Públicas. que devem ocorrer em locais de facil acesso aos 

interessados. são integradas por uma mesa diretora. uma tribuna e um plenário. A mesa 
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diretora é composta por autoridades da área ambiental. tais como secretários de meiO 

ambiente e do Consema. 

A dinâmica de cada Audiência está diretamente relacionada à sua organização. 

composta por quatro etapas. A tabela a seguir apresenta essas principais etapas e seus 

respectivos atores envolvidos. 

Tabela 8 - Estrutura c dinâmica de uma Audiência Pública. 

ETAPAS PARTICIPANTES 

• Abertura • Secretário do M.A ou representante 

• Empreendedor: 

• Exposição • Equipe técnica responsável pelo ElA: 

• Representante das entidades ambientalistas. 

• Entidades da sociedade civil: 

• Pessoas presentes* 

• Manifestação • Membros do Consema: 

• Parlamentares: 

• Prefeitos c Secretários 

• Empreendedor: 

• Réplica • Equipe técnica responsável pelo ElA: 

• Representante das Entidades an1bientalistas. 

• Encerramento • Secretário do M.A. ou representante 
. . 

*o tempo total desse conJunto de mamtestações não pode exceder 60 mmutos . 

Fonte- Deliberação Consema. n) 50. 2011111992 (Ambiente. 2000). 

TEMPO 

Não dctinido 

• 15"por pessoa 

• 30"por pessoa 

• 30'por pessoa 

• 5 ·por pessoa: 

• 2 ·por pessoa: 

• 5' por pessoa: 

• 5 ·por pessoa: 

• 5 ·por pessoa . 

• 1 o· por pessoa 

• 1 O'por pessoa 

• 1 O· por pessoa 

• Não definido . 
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6. 4- Análise da Audiência Pública- incinerador de Sapopemba 

A Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto Ambiental-ElA e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental-RIMA da Usina de Processamento de Resíduos Sólidos 

Domiciliares com Incineração. Recuperação de Energia Elétrica. proposta para ser instalada 

no bairro de Sapopemba. zona leste da cidade de São Paulo. ocorreu no mês de novembro 

de 1994. Sua realização foi solicitada pelo então presidente da Câmara Municipal de São 

Paulo. vereador Miguel Colasuonno (SÃO PAULO. 1994). 

6.4.1- Da estrutura e dinâmica 

A mesa diretora dessa Audiência foi composta pelo presidente e pela 

coordenadora do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CADES. e por um representante da Assessoria Técnica da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente. 

~a Audiência Pública do incinerador de Sapopemba. conduzida e coordenada 

pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente. a determinação de utilização do tempo difere 

daquela apresentada na Tabela 8. Essa alteração. prevista na Deliberação Consema 50/92. é 

possível quando tratar-se de Audiência Pública para análise de planos. programas ou 

empreendimentos com ElA/RIMA e que possam provocar considerável degradação 

ambiental. Nessa especificação o caso da Audiência de Sapopemba pode ser incluído. 

A alteração mencionada ocorreu em duas etapas. na exposição e réplica do 

empreendedor e na réplica da equipe técnica responsável pelo ElA/RIMA 
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Com essas alterações do tempo de tàla do emprendedor e da equipe técnica do 

EINRIMA não é possível identificar prejuízo direto ou mensurar danos concretos a essa 

tentativa de democratização da tomada de decisão. no entanto. em uma arena de visíveis 

conflitos e interesses distintos. como serão apresentados adiante. tal mudança pode conotar 

uma tentativa de manipulação. 

As mudanças feitas pelo presidente da mesa. conforme dados apresentados na 

fabela 9 são significativos. Foi concedido ao empreendedor. para a exposição. o dobro do 

tempo. ou seja. 30 minutos. Na réplica a diferença foi de 50%. A equipe técnica também 

foi beneficiada com 50% a mais no tempo da réplica. 

Não pretende-se neste capítulo realizar uma pesquisa quantitativa. entretanto. 

essa quantificação tende a subsidiar a análise sobre o conflito gerado nessa Audiência 

Pública. 

Ressalta-se que o tempo apresentado na tabela abaixo refere-se ao apresentado 

pelo presidente da mesa. não sendo. necessariamente. o tempo utilizado por cada 

representante das etapas do evento. Como esta análise fez uso da transcrição integral das 

participações na Audiência Pública. incluindo as manifestações da platéia tais como palmas 

e vaias. não foi possível registrar o tempo utilizado por cada exposição ou manifestação. 

Registra-se. no entanto. que o presidente da mesa tez várias interferências. solicitando o 

cumprimento do tempo de fala determinado. 



Tabela 9 - Estrutura c dinâmica da Audiência Pública sobre o incinerador de Sapopemba. 

ETAP-\ 

1 • Abertura 1• 
I 
~-------------~ 
' • Exposição 
I 
I 

i• 

I 
I• 

RESPONSA VEL 

Secretário do Verde c do Meio Ambiente do I • 

Município de São Paulo- Sr. Werner Zulauf 

Empreendedor: 3 representantes do consórc i,): • 

Equipe técnica: 6 técnicos da equipe rcsponsá\cl I • 

pelo EltVRIMA: 

TEMPO 

Indefinido 

30"total 

30"total 

• Entidades da sociedade civil: 8 representantes de 1 • 30"total 

entidades afins. 

• Manifestaçücs • Presentes: 20 pessoas manifestaram-se: I • 1"p. pessoa 
I 

• Parlamentares: 3 deputados c 04 vereadores: I e 

• Réplica • Empreendedor: I representante: 

• Lquipc técnica: :2 técnicos da equipe dt) El:\. • 15 
--··~--- -~--~-~-~ ~- ~ 

• Enc-:rramcnto • Secretário Wemcr /ulauf • Indefinido 

Fonte: transcrição d;Audiêncía Públi~~a realí1'11da em 26/1 111994 na Câmara \funicipal de SP. 

6.4.2- A Aborda~em no Discurso dos Atores Sociais 
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:\ idéia de apresentar. parcialmente. o discurso dos pnnctpms presentes na 

Audiência Pública fundamenta-se na importância de identificar ns assuntos. idéias e 

preocupaçôes predominantes. 

Esse registro dc\ l' conduzir para a análise. objeto principal deste estudo. da 

viabilidade de tomar a Audiência Pública um instrumento de comunicação de riscos que 

visa à democratização do procl.'sso de tomada de decisão. sobretudo. por considerar os 

anseios. inseguranças e posicionamentos dos diversos segmentos da sociedade. 

A Audiência Pública não está prevista. explicitamente. na legislação brasileira 

como um instrumento de comunicação. no entanto. como já mencionado anteriormente. 

essa função comumente tem sido a ela atribuída. 

Verifica-se que a apresentação das pessoas e de seus respectivos discursos. a 

segutr. obedeceu à sequência da participação dos grupos ocorrida na Audiência de 
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Sapopemba. Ressalta-se que seus nomes foram omitidos. sobretudo. pelo tàto desta tese 

Ob,iet
1
·, ·o a dt. scussào sobre o certo ou errado e nem a elaboração de 

não ter como J • 

julgamentos. 

A idéia principal é reproduzir uma parte significativa das participações de 

maneira simplificada e crítica. Registra-se ainda que a exposição abaixo privilegiou a 

ex\)o-s\çClo dos \)resentes. es?ec\a\mente ?ara \denúflC.ar uma re\ação entre a a'botó.a~em e o 

tempo dt.:terminado de 2 minutos. 

Os detalhes sobre a exposição técnica não integra objeto de estudo desta 

pesqu1sa. portanto. foi cooptado da fala da equipe técnica sua posição diante do 

empreendimento. do problema dos resíduos sólidos e da Audiencia Pública. em detrimento 

à apresentação de dados e informações mais detalhadas sobre a tecnologia da incineração. 

Desta fom1a. estão abaixo especificados os principais registros da participação 

dos diH'rsos atores sociais envolvidos na Audiência Pública de Sapopemba. realizada no 

mes de novembro de 1994. 

a) Primeira Parte- Abertura 

• Secrctúrio Municipal do [\feio Ambiente- Werner Zulauf 

O Secretário iniciou a Audiência Pública ressaltando que aquele procedimento 

correspondia a um ato democrático. adotado em todo o mundo. Seu discurso. político

democrático. legitimador e civilizatório. acentuou que a participação de todos era 

responsan:l pelo destino da população e que existia poder igual de decisão. Êntàse à idéia 

de democracia. 

:\o comentar sobre o incinerador como recurso de destinação tina! de resíduos. 

o fez de uma maneira neutra. ou seja. tentou eliminar pontos polêmicos e o jogo de 
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interesse. Ressaltou tratar-se de assunto polêmico por natureza. neutralizando polêmicas e 

divergências causadas por interesses diversos. 

Expressou seu objetivo de ver uma discussão produtiva (prática-objetiva) em 

regime de disciplina. enquadrando-a na tríade ordem- progresso-visão positivista. 

Reforçou ainda que seria rigoroso em relação a tumultos. assumindo um papel 

de guardião da ordem c da democracia. No tina! seu discurso tornou-se 

predominantemente político. 

b) Segunda Parte- Exposição 

Empreendedor: 

Primeiro Expositor: 

Dividido em etapas. cabia a cada representante acentuar determinado segmento 

do empreendimento. desde a arquitetura à tecnologia a ser utilizada. 

O pnme1ro especialista a participar apresentou uma maquete da usma de 

incineração. para que fosse vista a arquitetura da construção. sobretudo. pelo seu impacto 

visual. estético. moderno e arrojado. 

Prevaleceu em seu discurso a questão da modernidade e do modelo. pois o que 

é usado nos países desenvolvidos é bom e se é bom pode-se utilizar. pois há o aval de 

qualidade do país desenvolvido. 

O custo-beneficio também toi apresentado de maneira positiva. revelando que o 

custo financeiro da obra seria totalmente subsidiado e com retorno direto e indiretamente 
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para a população. Há a idéia de mascarar assim os reais interesses do empreendedor, que é 

o lucro de investimento e não o beneficio da população. 

Para ressaltar a segurança do empreendimento relata que usinas de incineração 

existem em grandes centros urbanos de países civilizados (modernos). Com o seguinte 

raciocínio: se está lá é porque é bom. se não fosse não estaria instalado em um país 

desenvolvido. 

Não trouxe dados estatísticos de segurança, apenas citou exemplos de usinas 

próximas a residências como o único aval de segurança. Um discurso pouco técnico, mais 

persuasivo na idéia de convencer sobre os beneficios do investimento. 

Segundo Expositor 

Foi responsável pela explicação técnica quantitativa sobre a capacidade de 

gerenciamento do resíduo pela incineração. ou seja. a capacidade de queima diária dos 

resíduos. 

Terceiro Expositor 

Levantou a questão sobre a importância da veracidade das informações. 

acentuando que tudo apresentado pelos empreendedores era comprovado e não suposição. 

Utilizou um discurso para acusar as ONGs de manipular as informações transmitidas à 

população. Foi o primeiro expositor a falar sobre a questão das dioxinas. Para dispersar e 

diluir o impacto desse dado. citou a existência da substância em todo o cotidiano das 

pessoas. principalmente no cigarro. 
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Equipe técnica responsável pelo ElA/RIMA 

Primeiro Especialista- Coordenador da Equipe 

Citou com relativa frequência. intensidade e com certo alarme as condições 

nas quais encontram-se os .. lixões da cidade··. Disse que os ''lixões·· encontram-se em urna 

situação caótica e sugeriu em sua fala que a solução dos resíduos deva passar por outra 

solução. não adiantando tentar sofisticar os meios já existentes porque já estão superados. 

Com a predominância de urna fala alarmante sobre a situação dos resíduos na 

cidade. reforçou a necessidade de utilização do incinerador pela grave situação do lixo de 

São Paulo. 

Segundo Especialista- Biólogo 

Contribuiu para reforçar a idéia de que a situação dos resíduos é alarmante e 

caótica. em São Paulo. Expôs que a ocupação inadequada da população. nessas áreas. é o 

maior risco e problema da região. Um discurso claramante acusativo. reforçando o clima de 

conflito de interesses. de posições antagônicas. o que mais tarde contribuiria para dificultar 

ainda mais a busca do consenso. 

Terceiro especialista- Engenheiro 

Tentou passar que seu discurso era de credibilidade. de honestidade. seriedade e 

comprometimento com a verdade. 

Questionou a credibilidade de alguns grupos ecológicos e disse que era 

necessário o treinamento de grupos ambientalistas para informar a população de urna 

maneira adequada. 



80 

Representantes das Entidades Civis 

Primeiro Expositor- Agente Pastoral 

Discurso emotivo. com frases de efeito. deixou clara sua indignação pela 

situação atual dos resíduos e pelos problemas sociais. fora do âmbito da discussão. Mostrou 

falta de clareza sobre o assunto técnico e o problema em questão. mas usou o seu tempo 

para um discurso pautado nas carências sociais. Discurso com grande efeito emocional e 

pouca objetividade. No entanto. não deixou de demonstrar que as carências mais imediatas 

são as mais visíveis e consequentemente mais importantes. ligadas diretamente à 

sobre\ ivência. 

Registrou que os presentes não estavam devidamente informados. o que 

comprometeria o suposto clima de igualdade proposto para conduzir o debate. 

Se!!undo Lxpositor- Associação Ambiental 

:\ estrutura da Audiência Pública para esse expositor t()i o ponto mais 

pokmico. Para ele boa parte dos participantes sabe que não ~ justa a estrutura da 

Audiência. que ela não é democrática. 

Registrou uma critica quanto ao tempo escasso destinado para a exposição de 

todos. bzendo com que muitas pessoas optem por um discurso int1amado e emocionante. 

obtendo respaldo da platéia e benevolência das autoridades. 

T crceiro Lxpositor - Ambientalista 

Reclamou dos moldes do evento. pois para ele não permite a troca. não há 

espaço para tirar as dúvidas da população. 
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Interessante o questionamento sobre o que chamou de .. aval cego" dado à 

ciência e ao que é feito nos países desenvolvidos. sobretudo porque mais adiante fez uso de 

estudos científicos para endossar sua fala. 

Apresentou uma visão mats esclarecida. chegando a questionar os dados 

trazidos pelos técnicos. Fez uso de um discurso mais analítico. menos político e de menor 

impacto. 

Quarto Expositor- Ambientalista e Membro do C ADES 

Sua fala foi iniciada com ressalva sobre seu perfil de ativista e não de uma 

cientista. 

Apresentou um discurso mais conciliador. Apontou falhas tanto nos aterros 

quanto nos incineradores. Ressaltou o problema dessa tecnologia gerar danos à saúde da 

população próxima à área de instalação. Posicionou-se contra uma discussão intempestiva. 

Seu discurso esteve mms centrado. menos de palanque. apresentando um 

histórico sobre a reivindicação contra os incineradores que. para ela. não trata-se de um 

descaso da adminstração do então Prefeito Paulo Malut: mas algo esperado de uma gestão 

de direita. que historicamente não tem uma visão de bem estar social. 

Foi a primeira pessoa a perguntar para os técnicos sobre o controle da emissão 

de dioxinas e furanos. Finalizou afirmando ser uma pessoa séria. provocando um 

diferencial em relação aos outros depoimentos. 

Quinto Expositor - Associação de Bairro 

Fez um discurso de oposição à discussão técnica. no entanto com pouco 

conteúdo. Um discurso populista e de efeito de palanque. Usou o termo castigo para 
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aqueles que implantarem os incineradores. Um discurso totalmente centrado na acusação do 

mal. 

Sexto Expositor - Associação de Bairro 

Questionou a legitimidade do evento ao mesmo tempo em que fez um discurso 

inflamado e consequentemente com poucas informações concretas. baseou-se 

fundamentalmente na acusação. Em seu discurso prevaleceu a emoção. gerando com isso a 

comoção da platéia que respondeu com aplausos. 

Sétimo Expositor -Associação de Bairro 

Foi um dos participantes que questionaram a legitimidade da Audiência 

Pública. Prevaleceu em sua fala uma postura mais política. Acusou a implantação do 

incinerador de ser algo inerente a governos de direita. que não têm compromisso com o 

social - discurso político. Contribuiu para dificultar a negociação. pois as pessoas eram 

contra o projeto independente de qualquer justificativa. sobretudo pelo tàto da gestão que 

estava querendo implantar o projeto era de direita. No discurso desse expositor. esse dado 

já era suticiente para a rejeição de um projeto sem legitimidade. 

Oitavo Expositor 

Com discurso confuso. iniciou sua tàla reivindicando outras coisas. No entanto. 

registrou sua percepção sobre a falta de espaço para manifestação da comunidade. Reforçou 

a existência do conflito na relação entre o poder público e a comunidade. um conflito 

gerado por interesses e posturas explicitamente opostas. 
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c) Terceira Parte- Manifestações 

Pessoas Presentes 

Primeiro Manifestante 

Fez reividicação de outras necessidades. na maioria básicas. tais como saúde. 

educação e emprego. Um discurso claramente emotivo. 

Segundo Manifestante 

Levantou uma questão sobre a credibilidade da gestão do prefeito. pois já havia 

tido outros conflitos com esse mesmo prefeito. Esse registro revela uma barreira para a 

comunicação. 

Terceiro Manifestante 

Uma apresentação com a qual convocou os participantes a posiciOnarem-se 

contra as posições da mesa. 

Quarto Manifestante 

Registrou a existência de duas posições conflitantes que. para ele. estava 

prevalecendo o conflito e não a discussão técnica. Reivindicou algo mais científico e menos 

parciaL expondo que a participação popular estava sendo mera encenação. que os presentes 

eram apenas espectadores passivos. Concluiu com uma reivindicação pelo poder de 

decisão. 
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Quinto Manifestante 

Iniciou seu discurso ressaltando que não tinha base científica. o domínio das 

informações técnicas. Afirmou não confiar nos dados oficiais. para ele a manipulação da 

informação. Utilizou palavras de ordem. gerando rápida adesão à comoção. 

Sexto Manifestante 

Desenvolveu um discurso fortemente apelativo. panfletário e com intensidade 

religiosa. 

Sétimo Manií~stante 

Radicalmente contra o incinerador. desenvolveu discurso panfletário. pouco 

consistente e emotivo. Não fez uso de todo o tempo disponível. dois minutos. afirmando ser 

uma forma de protesto. 

Oitavo Manifestante 

Com uma postura de repúdio ao evento e ao que estava sendo discutido. apenas 

posicionou-se contrário em um discurso igualmente pantletário e emotivo. 

Nono Manif~stante 

Dos participantes. foi o pnme1ro a falar propriamente do problema da 

incineração e de suas consequências. especialmente das dioxinas. Durante sua fala citou 

um texto que tratava de incineração. mas não revelou a fonte. Fez um discurso alarmante. 

acentuando o grau de periculosidade do investimento. .\1esmo com a utilização de 

informações. de dados científicos. concluiu sua fala com uma frase de efeito e foi bastante 

aplaudido pela platéia. 
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Décimo Manifestante 

Fez reivindicação das necessidades básicas da comunidade, principalmente 

moradia e saúde, pediu que fossem revistas as necessidades mais próximas das carências 

das pessoas. Falou de dioxinas com palavra de ordem. no entanto. sem entrar em detalhes 

técnicos. 

Décimo Primeiro Manifes-tante 

Fez sua identificação como médica e desenvolveu uma discussão sob o ponto 

de vista dos riscos associados à incineração. no entanto. de forma alarmante. 

Citou dados alarmantes de contaminação. tais como modificação no sistema 

reprodutor feminino e masculino. de caráter muitas vezes irreversíveis. Sua fala, como 

especialista. porém representante do bem. retirou aplausos prolongados da população 

presente. 

Décimo Se1.wndo Manifestante 

Contestou a postura dos técnicos do ElA/RIMA, especialmente por fazerem uso 

o tempo todo de exemplos extraídos dos países desenvolvidos. apresentados como modelo. 

Questionou sobre o tàto de o padrão de qualidade de vida dos povos dos países ricos não 

ser aplicado na periferia em questão. Afirmou não acreditar na Audiência Pública como um 

canal democrático. 
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Décimo Terceiro Manifestante 

Usou seu tempo para fazer uma pergunta técnica sobre a existência de estudos 

comparativos de poluição causada pelos aterros e pela incineração. 

Décimo Ouarto Manifestante 

Fez um discurso predominantemente político. prevalecendo a dicotomia 

esquerda e direita. Exigiu que a participação da população fosse mais ativa e não passiva. 

como estava acontecendo. 

Décimo < )uinto Manifestante 

Complementou a fala do anterior e atirmou que a solução dos resíduos tem de 

levar em conta a questão metropolitana. não excluindo-a do contexto. 

Acentuou mais a parte da legislação em detrimento às explicações técnicas do 

problema. Fez uma observação crítica e negativa sobre a solução dos problemas pela 

ciência. principalmente quando essa tenta solucioná-los com um toque de mágica. Fez um 

discurso l'quilibrado e sem demagogia. 

Décimo Sexto Manifestante 

Disse que o problema deveria ser tratado sem emoção. pois tende a atrapalhar o 

processo. Alertou os participantes e disse à população para não ser manipulada. 

especialmente em relação à omissão de dados. informações. Foi um discurso que 

desagradou a platéia. pois não se enquadrava na fala de manifestação contrária ao projeto. 

Foi \ aiado pelos presentes. especialmente no final quando disse ser a favor da instalação 

dos incineradorcs. 
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Décimo Sétimo Manifestante 

Já no início de sua fala foi vaiado. assim que se identificou como ex-diretor de 

compostagem da prefeitura. Esse momento reforça o registro da existência de posições 

políticas bem definidas. ou seja. quem é governo é contra o povo. A reação ainda auxilia na 

identificação de idéias já preconcebidas. dificultando o diálogo. a comunicação. 

Décimo Oitavo Manifestante 

Em uma fala equilibrada. perguntou sobre a melhor opção. solução para a 

problemática dos resíduos sólidos domiciliares. 

Parlamentares 

Primeiro Parlamentar 

Entre as duas propostas sobre o destino do resíduos. incincradorcs c aterros. 

expostos em debate. o deputado defendeu a coleta seletiva. Para ele. ao longo do debate 

não ficou visível a proposta de coleta seletiva e nem de aterro. que integravam o projeto. 

Somente teve visibilidade a questão dos incineradores. 

Exigiu uma discussão mais ampla e aberta sobre a questão dos resíduos. Fez um 

discurso político. com efeito de palanque. acusativo e pouco objetivo sobre sua proposta de 

coleta seletiva. 

Sel!undo Parlamentar 

Começou com um discurso político com base na fragilidade de poder das 

classes mais baixas. citadas como os pobres. Para ele. a discussão sobre a destinação dos 

resíduos precisa ser mais ampla. passando pelo comportamento dos consumidores. Firmou 

o debate do problema na irregularidade do processo de captação de recursos. Praticamente 
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ignorou a discussão técnica sobre os incineradores. privilegiando um debate sob o ponto de 

vista kgal. 

Terceiro Parlamentar 

Discussão política. de consistência mais frágil em relação ao anterior. Baseou

se nas dicotomias esquerda e direita. periferia e zona sul. interesse público e iniciativas 

pri\adas. 

Quarto Parlamentar 

Discurso semelhante ao dos parlamentares anteriores. acusou a elite de 

consumista e de transferir para os pobres a responsabilidade do destino tina! de seu ""lixo". 

Atim1ou LJUe a periferia sempre é prejudicada e concluiu sua tàla pedindo para que os 

incineradores t{)ssem instalados próximos da casa do prefeito. Com esse discurso conseguiu 

retirar aplausos da platéia. terminando sua tala com frases de palanque. mas de pouco 

esclarecimento para a população . 

. \pesar do discurso revanchista conseguiu apresentar alguns dados e questionar 

o 1-.1:\~ RIMA. por exemplo. o processo de análise. Deixou claro que teve de estudar o 

assunto e LJUe justamente sobre a parte técnica falou-se pouco. gerando com isso 

conseqüencias para a população. 

Sexto Parlamentar 

Levantou a questão do financiamento do investimento. alertando para o fato de 

que o financiamento iria sobrar para a população. enquanto as empresas apenas lucrariam 

cada \ez mais. Discurso baseado no conflito entre os interesses do prefeito e dos 
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vereadores. Questionou a estrutura do evento e que. por falta de tempo. seria impossível 

um aprofundamento técnico. principalmente no que diz respeito às dioxinas. Registrou que 

a posição emocional da população deve-se ao tato de ela viver a situação na prática. não 

precisando defender-se com argumentos técnicos. Disse que é necessário defender o 

aspecto emocional e alertou os técnicos sobre os cuidados para evitar os erros anteriores. 

Sétimo Parlamentar 

Pediu seriedade para a discussão. já que o tema era complexo. Chamou a 

participação popular não como consequência de um processo democrático. mas como 

pagador de tributos. Questionou mais a administração do então prefeito em detrimento ao 

questionamento das informaçôcs sobre os incineradores . Para ele. a grande questão era a 

realização de um evento para discutir a implantação do projeto. no entanto com formato 

mais democrático. 

d) Quarta Parte - Réplicas 

Empreendedor 

Primeira Réplica 

Essa tase. destinada a responder perguntas e esclarecer as dúvidas levantadas. 

teve a participação. intercalada. de dois representantes da equipe técnica responsável pelo 

ElA/RIMA. 

O pnmetro especialista disse reconhecer as reivindicaçôes da população. 

especialmente de suas necessidades básicas. mas que estava lá para esclarecer. 

tecnicamente. o que foi transmitido. segundo ele. de forma incorreta. 
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Respondeu as perguntas técnicas levantadas. tais como emissão de dioxinas e 

furanos. retcrçou a segurança do projeto fazendo paralelo com a existência e utilização 

dessa tecnologia em países desenvolvidos. 

Questionou a torma de utilização e citação dos estudos sobre dioxinas e 

furanos. realizados pela U.S.EPA. especialmente na tàla da médica que. segundo ele. 

interpretou de maneira equivocada e alarmante aquelas informações científicas. 

Falou do beneficio que a instalação do incinerador poderia oferecer para uma 

região desvalorizada com o aterro sanitário. 

Tentou reforçar a segurança do projeto e a garantia de fiscalização pela Cetesb. 

mencionada como uma conceituada agência ambiental. mesmo diante de um processo de 

licenciamento que excluía a participação dos organismos estaduais. 

Seuunda Réplica. 

Esse especialista tentou esclarecer dúvidas técnicas. falou da previsão da coleta 

sdcti\ a como parte integrante do projeto e citou o problema da falta de área para 

construção de novos aterros sanitários . 

. \ssumiu uma postura tecnicamente mais agressiva e tentou provar ter domínio 

tl?cnico dn assunto. Tentou responder a todas as perguntas c citações técnicas que foram 

I e\ antadas. 

Exigiu que uma representante de uma ONG de meio ambiente citasse a fonte de 

uma int~mnação transmitida. especificamente sobre a proibição de construção de 

incincradores na cidade de Munique. Alemanha. A especialista disse ter feito parte de uma 

equipe técnica que debateu a questão da incineração naquela região da Alemanha e que 

desconhecia os dados transmitidos pela ambientalista. 
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e) Quinta Parte- Encerramento 

Secretário do Meio Ambiente 

O Secretário anunciou o encerramento da Audiência Pública e solicitou um 

pouco de atenção para algumas considerações finais. 

Disse que prectsava responder às acusações de que estava a tàvor de uma 

tecnologia que no passado posicionou-se contrariamente. Justificou que sua posição foi 

contrária exatamente porque na época não existia o processo de licença ambientaL A partir 

dessa fala tentou evidenciar a importância democrática da realização de Audiências 

Chamou a atenção para o tàto de existir diferenças significativas entre os dois 

momentos. acentuando a idéia de que atualmente o projeto passa pela análise de entidades 

sérias e isentas. tais como a l 'niversidade de São Paulo e a FIPE. 

Quanto às agressões pessoais registradas. o Secretário disse relevá-las em nome 

da democracia. Para de. o importante é que na Audiência expressa-se a vontade da 

sociedade e. assim. sua consideração para o acerto do projeto. 

O Secretário registrou ainda que sua dedicação ao projeto dos incineradores 

fundamentava-se na importância do gerenciamento dos resíduos sólidos que. para ele. 

constituía como o maior problema ambiental de São Paulo. 

6.5 - Análise dos Resultados 

Os dados apresentados nos tópicos anteriores. sobretudo a exposição de alguns 

momentos da Audiência Pública. revelam inúmeros desafios para a utilização dessas 



Audiências como uma ferramenta de comunicação. visando à democratização do processo 

de tomada de decisão. 

Desta forma. faz-se necessário analisar algumas idéias expressas anteriormente 

para que sejam identificados os principais obstáculos. 

Há evidências da predominância de algumas abordagens e a formação dos seus 

respectivos discursos. A composição dos principais discursos compreendeu: 

a) A demanda por explicações e informações técnicas sobre o 

empreendimento: 

b) As acusações sobre o formato anti-democrático da Audiência: 

c) A credibilidade das informações transmitidas pelas diversas tontes. 

Em varws momentos da Audiência Pública. que tinha como objetivo 

apresentar e discutir o ElA/RIMA do incinerador de Sapopemba. foi explorada a discussão 

acerca das informações técnicas sobre a tecnologia em questão. 

Os representantes da equipe técnica responsável pelo ElA apresentaram vários 

dados e resultados dos estudos sobre a emissão atmosterica dos incineradores. o controle 

dos gases. dos riscos etc .. Após essa apresentação houve questionamentos com os quais 

ficou explícita a sensação de desconfiança em relação à veracidade das informações. 

No discurso de vários participantes foi revelado um receio em relação a essa 

manipulação de informações. à possível omissão de dados mais reais sobre os riscos da 

incineração. 

A postura dos representantes de entidades ambientalistas em questionar as 

~eferências bibliográficas utilizadas no ElA/RIMA. sobretudo a ausência da citação de um 

~studo realizado pela U.S.EPA. foi um dos exemplos. 
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A constatação da importância da disseminação de informações técnicas em 

Audiências Públicas. mesmo diante de um público não especialista é fundamental para o 

resgate de uma discussão iniciada no Capítulo 3. referente à relação de credibilidade entre 

os diversos atores sociais. 

A resposta do público à utilização e citação de estudos científicos. nessa 

Audiência. desmistifica a idéia de que o problema esteja associado única e exclusivamente 

à difícil compreensão por parte do público presente. como tem sido comumente propogado 

tanto na literatura específica. quanto no discurso dos diversos atores envolvidos. 

Desta forma. a idéia de que a disseminação de informações técnicas seJa a 

única ou principal barreira para um efetivo processo de comunicação. e consequentemente 

uma interferência na democratização da tomada de decisão. merece um pouco mais de 

atenção. 

Esse fenômeno demanda uma análise que considere o aspecto da credibilidade 

do emissor das mensagens. sejam elas técnicas ou não. 

Na pesquisa ··o que o Brasileiro Pensa da Ecologia"". citada no Capítulo 3. foi 

verificado que há uma maior tendência em as pessoas acreditarem na ciência. mas 

desconfiarem dos cientistas (Crespo. 1993 ). 

Ao considerar essa constatação. especificamente na análise da Audiência de 

Sapopemba. compreende-se que os principais conflitos estavam associados a uma 

percepção negativa dos interesses dos diversos grupos ali representados. 

Com base nesse evento não é possível afirmar que a transmissão de 

informações técnicas tenha inviabilizado o desenvolvimento de um processo de 

comunicação mais harmonioso entre as partes. 
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Essa discussão compreende o debate presente no item C. referente à questão da 

credibilidade. Na visão de Berelson e Steiner ( 1964 ). esse fenômeno. discutido no Capítulo 

3. revela a importância da credibilidade entre os elementos que compõem o processo de 

comunicação. 

As discussões acerca do fenômeno da credibilidade demandam um cuidado 

especial. Como visto em Berelson e Steiner ( 1964 ). as informações transmitidas por fontes 

de baixa credibilidade tendem a ser compreendidas como manipulativas. Já as fontes de alta 

credibilidade podem transmitir uma série de rumores. de inverdades que a tendência da 

audiência é compreendê-las como verdade absoluta. 

Nessa Audiência t(ú possível a identificação das entidades ambientalistas e dos 

políticos de esquerda como fontes de alta credibilidade para aquela comunidade. 

Assim. a transmissão de rumores. de informações não confirmadas. de dados 

por essas fontes tende a ser compreendida e aceita pela comunidade. sem maiores 

questionamentos. 

No entanto. a aparente atribuição de baixa credibilidade aos empreendedores e 

aos especialistas responsáveis pelo ElA/RIMA. pelo público presente. aparece como um 

forte obstáculo para a efetiva comunicação entre esses atores. 

Se um receptor. um determinado público. posJcwna-se com indiferença em 

relação àquela informação ou à fonte. a comunicação não ocorre ou é prejudicada pelo 

aparecimento de interferências. de ruídos. Neste caso estudado. pode-se identificar a 

presença do ruído ideológico ( Wrigth. 1975) . ou seja. a interferência que ocorre na relação 

entre emissor e receptor. 

Os especialistas pertencentes a grupos contrários à instalação. portanto. 

percebidos positivamente pela comunidade. têm suas opiniões. seus dados e informações 

técnicas mais respeitados. especificamente por essa comunidade. 
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É importante registrar que uma tome pode ter credibilidade em relação a uma 

determinada audiência. pois quem atribui prestígio. confiabilidade a uma fonte é o próprio 

receptor. 

Quanto ao item B. foi visível a insatisfação dos grupos presentes em relação à 

estrutura da Audiência Pública. 

A comunidade se sentiu como elemento passivo diante de um processo que foi 

idealizado e apresentado como democratizador. mas que pela própria estrutura tem sido 

compreendido como incompatível com a dinâmica democrática. 

As Audiência Públicas têm se distanciado dessa perspectiva e transformado-se 

em uma arena que registra inúmeros conflitos. impossibilitando o respeito à pluralidade do 

comportamento. dos posicionamentos. das informações inerente às ações democráticas. 

Vários elementos podem ser apontados como responsáveis por essa percepção 

negativa da sociedade em relação à Audiência Pública. Merece destaque o momento no 

qual está prevista. no Licenciamento Ambiental. a sua realização. ou seja. em uma situação 

já avançada. impossibilitando a negociação c a consideração dos anseios da comunidade 

atingida pela atividade ou empreendimento. 

Quanto ao formato. ou seja. à sua estrutura. foram comuns as acusações sobre a 

disposição de maior tempo para os empreendedores em detrimento a uma disponibilidade 

menor para a comunidade registrar sua posição. 

Essa questão. no entanto. merece ser problematizada com as demais. pois as 

implicações. os obstáculos que tendem a interferir na tentativa de tornar a Audiência 

Pública um instrumento de comunicação. uma ferramenta para o processo de tomada de 

decisão são complexas e precisam de mais investigações. 
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A .constatação mais preocupante. neste momento da pesquisa. foi a de que a 

comunidade mais suscetível aos impactos ambientais ou de saúde. que pudessem ser 

provocados pelo empreendimento. encontrou-se em meio a uma disputa política e a um 

jogo de interesses que conduziram visivelmente à sua manipulação. 
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7- ANÁLISE DAS REPORTAGENS 

7.1 - Introdução 

O projeto da Prefeitura de São Paulo. sob a coordenação da Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente e com RIMA apresentado em Audiência Pública 

em 1994. teve repercussão em diversos veículos de comunicação. tais como televisão e 

jornal impresso. 

Ao considerar o volume de reportagens produzido e a quantidade desses 

veículos de comunicação. optou-se por analisar a cobertura do tema em dois jornais 

impressos. considerando para isso os critérios mencionados no Capítulo 2 desta pesquisa. 

É inegável o poder de ubiqüidade e a importância dos meios de comunicação 

eletrônicos. especialmente a TV. na sociedade brasileira. no entanto. para o objetivo desta 

análise. o formato e o tempo disponível para a cobertura jornalística nesses meiOs 

impediriam um estudo mais verossímil do registro da atuação dos diversos atores 

envolvidos com a temática. 

A idéia de analisar a cobertura dos jornais Diário Popular e Folha de S.Paulo 

está fundamentada na distinção do público que cada veículo atinge. 

Ressalta-se ainda que este estudo não tem como objetivo principal a análise 

quantitativa da produção de matérias sobre o tema em questão. Quantificar essa produção. 

com exatidão. no período de 1994 a 2000. em todos os cadernos dos dois jornais. com 

exceção dos classificados. toma a análise mais suscetível à ocorrência de uma margem 

significativa de erro. 

Desta forma. a exposição do número de matérias selecionadas em ambos 

JOrnais fundamenta-se. especialmente. na possível associação entre o volume dessa 
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produção jornalística e o período no qual o projeto dos incineradores tinha visibilidade 

social e. consequentemente. era tratado como um fenômeno midiático. 

7.2 - A Produção de notícias nos jornais Diário Popular e Folha de S.Paulo 

O levantamento da produção de matérias sobre o projeto de instalação das 

usinas de incineração partiu do ano de 1994. período no qual ocorreu a análise dos Estudos 

de Impacto Ambiental. em Audiências Públicas. passando pelo período de apreciação do 

projeto pelos órgãos competentes até chegar ao desaparecimento de sua repercussão nos 

meios de comunicação. sobretudo em decorrência do arquivamento do processo. 

No Diário Popular foram apuradas. no período selecionado. 31 reportagens e 28 

no jornal Folha de S.Paulo. No entanto. a maior parcela dessa produção jornalística 

ocorreu no ano de 1994 com considerável continuidade no ano seguinte. apontando para um 

comportamento dos meios de comunicação ainda limitado à cobertura fatual. 

especificamente na área ambiental. 

Segundo Marcondes Filho ( 1989). a questão maior não é o fato da imprensa 

realizar uma cobertura meramente tàtual e sim o que está por trás da transformação da 

matéria prima. com a qual os meios de comunicação trabalham. ou seja. a informação. em 

um produto chamado notícia. Para o autor. esse processo de transformação resulta em 

visíveis implicações políticas e ideológicas. 

Com base nos números apresentados na tabela a seguir é possível. ainda no 

decorrer desta análise. cruzar algumas informações a fim de identificar uma estreita 

correlação entre o contexto político e ideológico. que envolvia o tàto em questão, e o tipo 

de abordagem realizada por tais veículos. 



Tabela lO - Produção de matérias nos jornais Diário Popular e Folha de S.Paulo sobre J 

instalação de incineradores de resíduos domiciliares na cidade de São Paulo. 

Ano Diário Popular Folha de S.Paulo To tal por ano 
1% I'Jfo 1% 

1994 16 52 14 50 30 50 

1995 lO '! -'- 5 18 15 25 

1996 I 3 4 14 5 9 

1997 
.., lO ., 7 ..., q 
-' 

1998 1 3 .., 11 4 7 .) 

To tal de Matérias 31 100 28 100 59 100 

De acordo com os dados acima. constata-se uma incidência maior de matérias 

no período no qual o fenômeno apresentava maior visibilidade social. No jornal Diário 

Popular. mais da metade das matérias. 52%. foi produzida durante a fase de apresentação 

do projeto em Audiência Pública. A mesma constatação ocorre com a Folha de S.Paulo. ou 

seja. 50% da produção no mesmo período. 

Houve uma queda considerável da produção de matérias no ano de 1995. No 

entanto. quando comparado aos anos seguintes. percebe-se que a redução foi menos 

intensa. Esse período é identificado como o momento da aprovação do Estudo de Impacto 

Ambiental-ElA/RIMA pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentáwl CADES. 

Nesse período. a produção no Diário Popular e na Folha de S.Paulo foi de 32% 

e 18% respectivamente. A explicação para quase o dobro de diferença do primeiro para o 

segundo jornal pode ser identificada mais adiante quando então for discutido o tipo de 

abordagem realizada por cada veículo. 

A queda da produção de matérias sobre o projeto dos incineradores está 

associada ao contexto que envolveu a discussão e sobretudo aos interesses dos produtores 

de notícia. ou seja. as fontes. Como foi discutido no Capítulo 3 deste trabalho. as 

informações disseminadas pelos meios de comunicação de massa são rápidas e transitórias. 

Isso significa que outros temas. assuntos. idéias. acontecimentos vêm ocupando o lugar que 
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já foi concedido ao debate sobre a então proposta de solução para os resíduos domiciliares 

em São Paulo. 

7.3 - Fontes de informação 

Considerado o volume da produção jornalística. o próximo passo é observar as 

fontes mais utilizadas pelos dois jornais. gerando adiante um debate sobre a relação entre o 

jornalista e suas fontes de informação. entre o tipo de abordagem e a predominância de 

determinada fonte. 

O objetivo principal deste capítulo é identificar o pertil da abordagem. ou seja. 

os aspectos predominantes na cobertura do pr~jeto de instalação dos incineradores. No 

entanto. precedendo essa identificação. faz-se necessário o mapeamento das fontes de 

informação utilizadas pelos dois veículos. permitindo com isso uma relação entre o perfil 

da abordagem e o discurso das tóntes mais citadas. 

Para melhor identificar a fonte e assim analisar seu discurso. optou-se por um 

processo de categorização das pessoas. institiuições ou estudos citados nas peças 

jornalísticas. agregando-os em grupos específicos. 

Ressalta-se que a formação desses grupos é inerente ao objeto estudado. não 

sendo. portanto. nenhum tipo de enquadramento utilizado nas redações dos meios de 

comunicação. Os jornalistas identificam e checam suas fontes conforme orientação presente 

nos manuais de redação. produzidos em cada veículo de comunicação. como será discutido 

ainda neste capítulo. 

Assim. com base na análise das 59 reportagens selecionadas nos dois jornais. 

foram formados oito grupos de fontes. São eles: 
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I. Empreendedor: representantes das empresas componentes do consórcio. equipe técnica 

responsável pela elaboração do ElA/RIMA: 

2. Órgãos governamentais proponentes: representantes da prefeitura de São Paulo. da 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. da Limpurb. da Secretaria de Serviços e 

Obras: 

3. Órgãos governamentais reguladores: representantes do Consema. do CADES. da 

Cetesb. da Secretaria do Meio Ambiente: 

4. Movimentos sociais: representantes da comunidade organizada. de associações de 

bairros. de moradores do entorno e de religiosos: 

5. Organizações não-governamentais: representantes de entidades ambientalistas. 

sindicalistas etc.: 

6. Cniversidade: representantes da comunidade científica nacional e internacionaL de 

universidades e de institutos de pesquisa: 

7. Políticos favoráveis: deputados. vereadores: 

8. Políticos em oposição: deputados e vereadores. 

Verifica-se que ao grupo Empreendedor foram agregados também os técnicos 

responsáveis pelo ElA/RIMA. uma vez que boa parte dos argumentos utilizados pelas 

empresas proponentes baseava-se na tàla dos consultores que realizaram o estudo 

ambiental. 

A separação dos representantes dos órgãos governamentais de meio ambiente 

em dois grupos distintos. como citados acima. está associada ao fàto de haver notáveis 

diferenças entre o espaço nos meios de comunicação conquistado por cada um e. mais 

visivelmente. o perfil de seus discursos. Esse procedimento de distinção dos grupos de 

fontes também toi utilizado para as fontes políticas. 

Esse mapeamento identificou o grupo Órgãos Governamentais Proponentes 

como fonte predominante nos dois jornais. No Diário Popular essa categoria de fonte foi 

utilizada ou citada em 52% das matérias. Na Folha de S. Paulo o índice foi de 68%. No 
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Diário Popular houve uma segunda fonte predominante. \1ovimentos Sociais. ocupando 

61% do total Jas matérias selecionadas. não acontecendo o mesmo com o outro veículo. 

A tabela abaixo revela a participação de cada grupo de fontes nos dois jornais 

pesquisados. O registro da incidência Je cada grupo dessas fontes conduz a uma análise 

mais apurada do tipo de abordagem. Os dados expressos a seguir também permitem 

identificar. excepcionalmente na Folha de S.Paulo. um desnível na participação dos 

diversos grupos. sendo privilegiada a categoria daqueles defensores do empreendimento. 

Entretanto. o jornal Diário Popular concedeu maior visibilidade aos opositores 

do projeto. sobretudo à comunidade organizada. dando origem à polarização do debate. 

Tabela 11 - Incidência dos grupos de fontes de informação no total das matérias 

pesquisadas. 

Incidência de fontes de informação 

Classiticaçào Diário Popular Folha SP 

31 matérias 28 matérias TOTAL 

o;o o;o 

Empreendedores 4 13 7 25 ll 

Orgãos Governamentais de M.A/Proponentes 16 52 19 28 35 

Orgãos Governamentais de MA/Reguladores 8 26 ) 18 13 

Movimentos Sociais 19 61 4 l.t 23 

Organizações Não-governamentais 
., lO -+ l.t 7 -' 

Universidades o o 6 21 6 

Políticos favoráveis 4 13 ., li 7 -' 

Políticos em oposição lO 
,.., 
.)_ 7 25 17 

Com essa divisão das tontes em oito grupos é possível identificar a formação 

de três blocos bem definidos de opinião e posicionamento em relação à temática. Assim. as 

fontes passam a ser identificadas como A) favoráveis: B) neutras e C) desfavoráveis. 
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A predominância dos blocos A e B sinaliza para a ocorrência de uma 

cobertura nitidamente dependente das informações disseminadas por fontes com interesses 

visíveis. uma vez que as fontes neutras obtveram menor participação. 

O jornal Folha de S.Paulo explorou mais a utilização de fontes neutras. tais 

como representantes da comunidade científica e dos órgãos de controle ambiental. em 

relação ao Diário Popular. Verifica-se. no entanto. que a participação da fontes 

especializadas e neutras foi modesta. A Tabela 12 apresenta a participação desses três tipos 

de fonte nas matérias pesquisadas. 

Os dados a seguir encontram-se mais detalhados nos anexos 2 e 4. 

Tabela 12- Citação dos três blocos de fontes nas matérias pesquisadas. 

Incidência dos grupos de lonte 

Grupos de Fonte Diário Popular Folha de S.Paulo Total 
31 Matérias 28 Matérias 

0/o 0/o 
FaHmivel 24 77 29 103 53 

Desf:l\ orável 
..,.., _,_ 103 15 :'3 47 

Neutro 8 ~6 li 39 19 

A comparação entre os dois jornais pesquisados. no que diz respeito a 

participação das lontes de informação. revela uma certa semelhança. A diferença. no 

entanto. ocorre na utilização de fontes científicas. pela Folha de S.Paulo. visando a uma 

abordagem menos política e manipulativa. 

Isso não quer dizer que os cientistas seJam sempre fontes confiáveis. o que 

discute-se. no entanto. é a fonte especializada e neutra. O grau de confiabilidade a ser 

desenvolvido com as fontes especializadas depende da identificação dos interesses de seu 

discurso e representação. 
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A concessão de espaço para pessoas ou instituições neutras confere maiOr 

responsabilidade e importância social aos meios de comunicação. pois assim contribuem 

para a formação de uma sociedade mais bem informada e apta a posicionar-se diante de 

determinada situação. impedindo que seu posicionamento seja fruto da manipulação das 

fontes disseminadoras de opinião. 

No entanto. a busca pela imparcialidade do jornalista e concomitantemente a de 

seu veículo de informação tem sido alvo de críticas e debates. não apenas no meio 

acadêmico. A cultura profissional do jornalista. que sobretudo interfere no critério de 

noticiabilidade. segundo Wolf ( 1989). denuncia uma distância entre o que é praticado 

diariamente nos meios de comunicação e aquilo esperado pela sociedade e fundamental 

para seu desenvolvimento. 

7.4- Assuntos Abordados 

A questão ambientaL especificamente o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

demanda uma abordagem que considere sua complexidade. sobretudo. suas diversas 

facetas. 

O tema em questão. a implantação de usinas de incineração e sua rejeição pela 

população. especialmente associada às possíveis implicações ambientais e à saúde pública. 

foi disseminado pelos dois jornais com pouco cuidado. a partir de uma cobertura que 

privilegiou a fala das fontes totalmente envolvidas com a questão. 

A exploração modesta de fontes pertencentes a grupos neutros. em detrimento 

às fontes com interesses bem definidos. levou a uma cobertura nociva. sob o ponto de vista 

da comunicação de riscos ambientais. 
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Como discutido no Capítulo 3, deve-se evitar, para uma efetiva comunicação de 

riscos, a disseminação do medo, a ampliação da angústia diante das incertezas. 

A utilização de fontes neutras pela Folha de S.Paulo, apesar de modesta, tentou 

equilibrar o impacto provocado pela informação das tontes rivais, o que não ocorreu com o 

Diário Popular. 

Para este estudo, a discussão sobre o tipo de abordagem de cada veículo 

analisado cedeu espaço para um debate considerado aqui mais relevante, a disseminação e 

simplificação de informações complexas pelas fontes predominantes. 

Por informações complexas, no contexto da discussão, identificam-se aquelas 

sobre as implicações à saúde e ao meio ambiente provocadas pela emissão atmosférica de 

substâncias tóxicas pelos incineradores. questão disseminada por pessoas ou instituições 

pouco habilitadas para sua divulgação. 

Um exemplo comum toi sobre os danos causados pelas dioxinas e furanos à 

saúde da população. Com naturalidade as fontes apropriaram-se dessa discussão e 

ganharam espaço nos meios de comunicação para assim dissemina-las. Essa discussão, no 

entanto. será retomada mais adiante. 

Não houve aqui a preocupação de quantificar os assuntos mais comuns. pois 

chegar-se-ia em uma discussão maniqueísta pouco útil para o objetivo geral do trabalho. 

Optou-se portanto em verificar a apropriação dessas informações complexas, técnicas ou 

científicas por fontes interessadas em seu impacto na sociedade. 

Formou-se para isso um grupo de quatro tipos de abordagem que demanda um 

cuidado em sua disseminação, a fim de minimizar a propagação de rumores, ou seja, de 

informações que ainda necessitam de apuração. Os grupos são: 
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1. Dioxinas e furanos: matérias relacionadas à emissão dessas substâncias pelos 

incineradores. revelando o perfil polêmico do projeto:. 

2. Saúde: matérias que fizeram referência à saúde da população: 

3. Meio ambiente: preocupação com o meio ambiente: 

4. Riscos: referências aos riscos. perigos ou danos provocados pela incineração. 

A Tabela 13 revela a participação desses quatro grupos de abordagem. 

provocando consequentemente uma discussão sobre as condições de disseminação dessas 

informações pelas fontes predominantes. ou seja. pelos representantes da Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente e pela população organizada. 

Verifica-se que o grupo das Dioxinas e Furanos apareceu em 42% das matérias 

do Diário Popular e em 40% das publicadas pela Folha de S.Paulo. O grupo Meio 

Ambiente prevaleceu com 62% e 58% nos jornais. respectivamente. 

As tontes conduziram também para uma discussão sobre os riscos ou perigos 

envolvendo a problemática. tendo a frequência de 23% no Diário Popular e 15% na Folha 

de S.Paulo. 

Tabela 13 - Incidência das informações mais complexas 

Frequência 

Informações Diário Popular Folha de S.Paulo Total 
31 Matérias 28 Matérias 

·x. 0/o 
Dioxinas c Furanos 13 42 1 1 40 24 

Saúde 9 29 8 29 17 

Meio Ambiente 19 62 16 57 35 

Riscos 7 )" _.) 4 15 11 

Ressalta-se que. apesar da predominância das discussões políticas e sobretudo 

da abordagem polarizada. não houve. neste levantamento. a preocupação de seu registro 
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detalhado. Objetivou-se. com destaque. discutir a responsabilidade social dos mews de 

comunicação na transmissão correta das informações. 

Antes da apresentação da análise dos resultados obtidos na apuração das 59 

matérias )omalísticas. discute-se ainda a possibilidade de amenizar a disseminação de 

rumores por esses JOrnais. quando do cruzamento das informações transmitidas pelos 

grupos de fontes. 

O cruzamento ou checagem de uma informação proveniente de determinada 

fonte é preceito mínimo no jornalismo nas sociedades democráticas. Como boa parte dos 

jornais possui seus manuais de redação e orientação. sendo a maioria de conhecimento 

público e apenas uma minoria diYulgada única e exclusivamente no ambiente do jornal. foi 

possível identificar a menção de tal princípio nesses documentos. 

O jornal Diário Popular tem um manual de orientação para seus profissionais. 

mas o uso é restrito à redação do jornal. Assim. fez-se uso das informações expressas no 

manual de redação do jornal Folha de S.Paulo para verificar se o tratamento à informação. 

proveniente de um determinado grupo de fonte. atende a critérios ou regras estabelecidos 

pelo jornal. 

O manual citado é um documento público. comercializado em livrarias e bancas 

de jornais e serve não apenas para os profissionais da Folha de S.Paulo. como também tem 

sido consultado pelos leitores e por alunos de jornalismo. 

As informações apresentadas a seguir foram extraídas do Manual de Redação 

da Folha de S.Paulo e correspondem a preceitos estabelecidos já na formação acadêmica do 

profissional de jornalismo. tais como a checagem das informações. o olhar crítico para os 

interesses das tontes etc .. 
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No que diz respeito ao tratamento das fontes. o Manual prevê que cabe ao 

jornalista determinar o grau de contiabilidade de suas fontes. para que com isso saiba fazer 

uso adequado das informações por elas transmitidas. 

O jornal Folha de S.Paulo identifica a existência de quatro tipos de fontes. 

demandando cada uma delas procedimento específico. antes de chegar no texto final. 

A Tabela 14 apresenta esses dados contorme expressos no manual. 

Tabela 14- Classificação. origem e tratamento das fontes de informações no jornal Folha 
de S.Paulo. 
Classificação 

Tipo zero 

Tipo um 

Tipo dois 

Tipo três 

Origens e Características Cuidados e Exigências 

• Enciclopédias renomadas; 
• documentos emitidos por 

instituição com redibilidade: 

• Geralmente dispensa 
cruzamento: 

• videoteipes. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

É a mais confiável quando trata- • 
se de uma pessoa. 
Tem histórico de 
contiabilidade; 
Com conhecimento de causa . 
está muito próxima do fato que 
relata e não apresenta interesses 
imediatos na sua divulgação: 
Apresenta os atributos da tome • 
tipo um. com exceção do 
histórico de contiabilidade; 

A de menor confiabilidade: • 
Bem informada. no entanto . 
possUI interesses (político. • 
econômicos). o que reduz a 
contiabilidadc; 

Cruzamento de informação é 
recomendáveL mas o Jornal 
admite a publicação das 
informações sem checagem com 
outra tonte: 

Deve ser sempre cruzada com 
pelo menos mais de uma fonte 
(do tipo um e dois) antes da 
publicação; 
pode funcionar apenas como 
ponto de partida para a matéria; 
quando não possível o 
cruzamento com outras fontes. 
ressaltar que trata-se de rumor e 
que a informação ainda não foi 
confirmada. 

Fonte Manual da redação: Folha de S.Paulo. 2001. 
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Os dados acima não são procedimentos inerentes ao jornal Folha de S.Paulo. 

caso contrário. os demais veículos seriam apenas microfones abertos a serem utilizados por 

diversos interlocutores interessados em um espaço na mídia e assim disseminar seus 

interesses. 

Um dado importante deve ser registrado. O surgimento. recente. desses manuais 

de orientação e a tàcilidade em acessá-los tendem a conferir honestidade. transparência e 

responsabilidade às empresas de comunicação. No entanto. a realidade revela uma distância 

entre o texto do documento e a prática desses veículos. 

A tabela abaixo apresenta o cruzamento feito pelos dois jornais pesquisados. 

Veritica-se que em várias matérias toi utilizada uma única fonte de informação. O uso de 

duas fontes apenas deu origem a uma abordagem com duas nítidas direções. ou seja sua 

polarização ou o reforço de uma mesma verdade por duas fontes distintas. mas com idéias e 

objetivos hem semelhantes. A parcela de matérias com mais de duas fontes. permitindo 

uma discussão menos polarizada e manipulativa. foi mais baixa. 

Tabela 15- Quantidade de grupos de fontes por matérias pesquisadas 

Número de fontes Diário Popular Folha de S.Paulo Total 
31 \ tatérias ~8 Matérias 

0;0 0/0 

Uma 09 29 lO 36 19 

Duas 15 48 li 39 ~6 

Três ou mais 7 -,~ 
_.) 7 25 14 

Os dois jornais. apesar de serem voltados para públicos com perfis distintos. 

atuaram de maneira relativamente semelhantes. sobretudo no que diz respeito à cobertura 

meramente pontual e na utilização de fontes comprometidas com interesses específicos. 

Há várias explicações para esse fenômeno. podendo destacar o excesso de 

informação. a velocidade com que os acontecimentos chegam às pessoas. a necessidade de 
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reduzir a relação entre tempo e espaço. a relevància da pauta ambiental em detrimento aos 

acontecimentos políticos. a tormação profissional dos jomalistas entre outras. 

Para a análise dos resultados obtidos. algumas dessas explicações precisam ser 

resgatadas. 

7.5 - Análise dos resultados 

Os dados apresentados nos tópicos anteriores conduzem a uma análise não 

muito favorável ao trabalho desempenhado pelos meios de comunicação. sobretudo. no que 

diz respeito às questões sobre gerenciamento de riscos ambientais. 

E inegável a importância desses veículos na disseminação de questões 

ambientais. no entanto. alguns ajustes e cuidados precisam ser tomados para que. de fato. 

a mídia possa desempenhar um importante papel no gerenciamento de questões ambientais. 

Dois pontos merecem destaque nesta análise. a cobertura tàtual e a utilização 

das fontes de informação. 

A questão da cobertura meramente pontual conduz a uma possível constatação 

de que o jomalista depende de suas tontes para compreender determinado fenômeno social 

como notícia. O projeto de instalação dos incineradores era notícia até as principais fontes o 

desejarem. Como mencionado no Capítulo 2. toi feito o levantamento até o ano de 2000 e 

não toi encontrada matéria que tizesse menção a esses incineradores. 

Foi encontrado material sobre a problemática dos resíduos sólidos. da falta de 

espaço tlsico para novos aterros. das limitações em desenvolver uma política de coleta 

seletiva mais agressiva e abrangente. mas a proposta de instalação dos incineradores não foi 

mencionada. 
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A falta de referência aos incineradores. nos anos de 1999 e 2000. nos jornais 

pesquisados, faz compreender que os atores envolvidos com a problemática ou seja, as 

principais fontes de informação daqueles jornais estão voltados para outros interesses ou 

perderam forças na luta por um espaço na mídia. 

Se a instalação dos incineradores deixou de ser notícia. especialmente pelo 

arquivamento do processo. o problema da produção de resíduos domiciliares e seu 

gerenciamento continua ainda preocupantes. 

Não pretende-se aqui entender que a instalação dos incineradores correspondia 

à melhor solução para o problema dos rejeitos. a questão é que tàltou uma cobertura que 

excedesse ao fato propriamente dito e que ganhasse um acompanhamento. mas para isso. 

meio ambiente teria de ter um espaço mais frequente nos meios de comunicação. o que 

ainda não ocorreu. 

Para que uma questão como a do gerenciamento dos resíduos seJa pauta. 

independente de uma manifestação sociaL de um ElA/RIMA. da fala polêmica de um 

vereador ou secretário. faz-se necessário uma discussão sobre a cultura profissional do 

jornalista e os interesses sociais dos veículos de comunicação . 

As múltiplas tàcetas que envolvem a problemática ambientaL inclusive a 

sociaL não podem ser trabalhadas. ou melhor. moldadas pelas fontes de informação. 

O tema específico demandava um esclarecimento sobre os possíveis nscos 

ambientais e de saúde provocados pelos incineradores. No entanto. a fuga dos jornais do 

contato com fontes especializadas. preferencialmente neutras. levou à propagação de 

rumores. ou seja. de informações ainda não confirmadas ou carentes de explicações mais 

claras antes de serem publicadas. 
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A informação sobre a emissão de dioxinas e furanos. pelos incineradores. até 

ser confirmada por fontes seguras e neutras. deveria ter sido tratada como um rumor. o que 

de fato não ocorreu. 

O trecho abaixo. extraído de uma das matérias publicadas pelo Diário Popular 

ilustra bem essa idéia: 

... ""além de causar câncer. pesqmsas recentes demonstram que aqueles 

compostos ( dioxinas) afetam o sistema reprodutor. provocando abortos. má formação de 

fetos. esterilidade e atrofia dos órgãos sexuais. Também podem provocar retardamento 

mental e afetar o sistema imunológico"" (ver anexo A-15). 

A informação disseminada acima. por um dos moradores atingidos pelo projeto 

e integrante de um movimento contra a instalação dos incineradores. não foi submetida a 

nenhum cruzamento com outra fonte de informação. pelo contrário. ela foi reforçada com 

as palavras de um grupo ambientalista. 

Na Folha de S.Paulo. no exemplo selecionado. houve uma tentativa de conferir 

autenticidade à informação. ao fazer uso de duas instituições neutras e de credibilidade. a 

agencia norte-americana de controle ambiental- l:.s. EPA. e a Universidade de São Paulo. 

No entanto. um olhar mais crítico demanda por explicações mais objetivas. Como uma 

instituição pode afirmar algo se não for claramente apresentado seu interlocutor? Quem 

transmitiu as informações'? Onde foram e com quem foram adquiridas'? 

O trecho então selecionado aponta tal situação (ver anexo B-12): 

""Relatório da EP A ( Environmental Pro!eclion Agency. agencia norte-americana 

responsável pela proteção do meio ambiente). divulgado no ano passado. constatou que os 

gases que saem dos incineradores causam câncer"". Segundo o relatório está comprovada a 

ligação entre dioxinas e câncer"". 
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.. A Faculdade de tvkdicina da USP chegou à mesma conclusão da EPA: gases 

produzidos na incineração causam câncer ... 

Para Peter Nelson ( 1994 ). os jornalistas tendem a evitar as fontes 

especializadas. impedindo com isso a obtenção de esclarecimentos. o acesso a uma 

informação mais verossímil. sobretudo. a revelação da existência de divergências e 

imprecisões científicas etc .. 

A manipulação da informação. nos jornais analisados. foi visível a partir da 

própria predominância das fontes de informação e da identificação de seus interesses 

durante a análise da Audiência Pública. 

Uma das implicações de uma cobertura jornalística pouco atenta à manipulação 

das informações. e consequentemente propícia à divulgação de rumores. é o fato de a 

sociedade basear-se nela para não apenas estar bem informada como também para 

posicionar-se diante de determinado fenômeno ou situação. Para várias pessoas. os meios 

de comunicação são a única ou a mais importante fonte de informações ambientais. 
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8- CONCLUSÕES 

Esta pesqutsa. que teve como objetivo principal analisar o aspecto 

comunicacional do gerenciamento de resíduos sólidos em São Paulo. por meio do 

estudo do projeto de instalação de usinas de incineração. revelou que a comunicação 

pode ser compreendida como uma importante ferramenta para auxiliar no processo de 

democratização da tomada de decisão. 

A problemática dos resíduos sólidos domiciliares apresenta-se como uma 

questão complexa por. sobretudo. apresentar um pertil multitàcetado. ou seja. seu 

gerenciamento depende de uma abordagem que observe seu caráter multidisciplinar. 

suas implicações científicas. políticas. econômicas. sociais e culturais. 

Ao considerar a complexidade que envolve a questão dos resíduos 

sólidos. pensou-se em analisar a comunicação como uma ferramenta que pudesse 

viabilizar uma tomada de decisão democrática. sobretudo por atentar-se às diversas 

implicações provocadas pelo problema. 

No contexto do gerenciamento ambiental. tendo como ponto de partida os 

resíduos sólidos. foram então identificadas como possíveis ferramentas de 

comunicação a Audiência Pública. prevista no Licenciamento AmbientaL e o trabalho 

desenvolvido pelos meios de comunicação de massa. 

A análise dessas duas ferramentas permitiu que este estudo chegasse a 

algumas conclusões. apresentadas a seguir. 

A comunicação tem se revelado como uma importante ferramenta para o 

gerenciamento das questões ambientais. No entanto. a complexidade que envolve as 

duas áreas sugere a existência de um vasto campo de pesquisa. 
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É inegável a contribuição das ferramentas disponíveis de comunicação no 

cenário ambiental. A atuação dos meios de comunicação de massa. apesar dos 

interesses subjetivos que muitas vezes representam e do desconhecido impacto de 

suas abordagens na opinião pública. não pode ser descartada. 

Nesta pesquisa toi constatado que a cobertura jornalística. na área 

ambientaL ainda apresenta muitas dificuldades. especialmente por revelar uma 

abordagem simplista e dominada pelos interesses das fontes de informação. 

Verificou-se ainda. com base na análise. que há pouca investigação nessa área. que as 

questões não são devidamente checadas. disseminando para a sociedade uma série de 

informações não comprovadas. 

Conclui-se com isso que. para entender a atuação dos meiOs de 

comunicação como ferramenta auxiliar da comunicação de riscos. faz-se necessário 

eliminar o caráter sensacionalista. pouco investigativo e alarmante de sua cobertura. 

A geração de medo e angústia. incrementada pela transmissão de informações. é um 

fenómeno que tem sido duramente enfrentado. sobretudo em países que já 

compreenderam a importância de uma política oticial de comunicação que possa 

auxiliar no gerenciamento dos problemas ambientais. 

Ressalta-se que não está sendo descartado o trabalho desenvolvido pelos 

veículo de comunicação de massa. apenas deve-se reforçar o registro do que pode ser 

compreendido como função e atuação desses meios. 

Neste estudo. que visava a identificar a Audiência Pública e os meios de 

comunicação de massa como possíveis ferramentas de comunicação de riscos. 

fundamentais para o gerenciamento ambiental. formulou-se três hipóteses que são a 

seguir resgatadas. 
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A primeira hipótese (H I) de que ··a comunicação de riscos ambientais é 

comumente interpretada como mera transmissão e tradução de informações técnicas 

de um público de especialistas para um de não especialistas·· é comprovada nesta 

pesquisa. 

Esta comprovação no entanto. depende da compreensão da idéia expressa 

anteriormente de que a Audiência Pública seja. não oficialmente. identificada como 

ferramenta de comunicação de riscos ambientais. 

O reconhecimento da Audiência Pública como um instrumento legal que 

permite a apresentação e o debate sobre os resultados de Estudos de Impacto 

Ambiental. de novos empreendimentos ou de atividades como um todo. já é sua 

própria interpretação como processo de comunicação que tende a permitir a 

participação da sociedade na tomada de decisão. 

Essa interpretação é ainda reforçada na Deliberação Consema 50/92. 

normatizadora da convocação e condução de Audiências Públicas. na qual esses 

eventos são vistos como arenas que viabilizam o contato entre a comunidade que 

provavelmente estará exposta aos possíveis impactos ambientais. daquele 

empreendimento. e aqueles especialistas que desenvolveram o estudo (Ambiente. 

2000). Isto leva a concluir que existe uma visão ainda limitada das autoridades 

competentes frente ao que acredita ser comunicação. ou seja. a simples disseminação 

de informações entre fonte e emissor com perfis e interesses distintos. 

Com base no caso estudado. verificou-se que. apesar de inúmeras 

exigências e recomendações. o ElA/RIMA da usina de Sapopemba foi aprovado pelo 

CADES. Resolução 0811995. sem contemplar as inquietações do público presente na 

Audiência Pública. especialmente aquelas intensificadas pela propagação de rumores. 

pela manipulação da informação e pela baixa credibilidade de algumas fontes de 

informação. 
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Essa constatação sugere que o problema maior não é apenas reconhecer. 

efetivamente. a Audiência Pública como ferramenta de comunicação de riscos. mas 

sim considerar os fenômenos nela registrados. Sem essa consideração. por parte do 

órgão licenciador. por exemplo. pouco será feito para tomar a tomada de decisão 

mais democrática. 

Ainda comprovando essa hipótese. tem sido comum na literatura diversos 

pesquisadores definirem a cobertura dos meios de comunicação. no cenário 

ambiental. como o desenvolvimento de um processo de comunicação de riscos. 

A Resolução CADES 08/95. por exemplo. ao reiterar a idéia presente no 

ElA/RIMA que aponta que "a Prefeitura deverá promover ações de educação 

ambiental utilizando-se dos meios de comunciação para esclarecer a população. em 

especial a da região. sobre os aspectos ambientais dos resíduos 

sólidos"(Prodam.2000). revela a comunicação de riscos ambientais como sinônimo 

da atuação dos meios de comunicação e compreende que sua grandeza está na 

necessidade e possibilidade do esclarecimento da população. 

Como observado no Capítulo 3. comunicação é um processo complexo e 

não pode ser interpretado. ou melhor. reduzido a simples atividade de transmissão de 

informações. Nesse último processo. o receptor tende a ser considerado como um 

sujeito passivo. 

A segunda hipótese (112). que revela que "os principais desafios para uma 

política eficaz de riscos são a falta de credibilidade entre os atores sociais envolvidos 

no processo comunicacional e o conflito entre a percepção ou a posição de cada um 

desses atores em relação aos riscos". foi parcialmente comprovada. 

Essa hipótese deve ser analisada em duas etapas. No que diz respeito à 

questão da credibilidade. a análise da Audiência Pública revelou. por meio dos 

discursos dos diversos atores envolvidos. que o problema para a busca de uma 
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tomada de decisão democrática fundamenta-se não no fino de as informações 

técnicas. científicas serem de difícil decodificação pelo público. mas sim na 

desconfiança em relação aos interesses que cada detentor da informação defende. 

Trata-se de um desafio significativo. especialmente porque a atribuição de 

credibilidade é algo subjetivo. revelando um campo de pesquisa cheio de lacunas. 

especificamente no Brasil. 

A atribuição de crédito. de contiança de um público a determinada fonte. 

por exemplo. ocorre na maioria dos casos quando aquela fonte demonstra maior 

preocupação com sua audiência. É exatamente nesse momento que a comunidade 

tende a ser alvo de manipulação daqueles que possuem interesses bem definidos. mas 

que passan1 a idéia de luta em favor da comunidade. 

Esse fenômeno já é negativo pela própria existência da manipulação. da 

utilização de estratégias de persuasão. muitas alcançadas pela exploração do 

emocional. 

Quanto ú segunda parte da hipótese. afirmou-se ser parcialmente 

comprovada porque a discussão não conduziu para urna análise das diferenças entre a 

percepção de riscos do especialista e dos leigos. \lo entanto. este estudo promoveu 

uma discussão sobre os fenômenos que interferem na percepção das pessoas ou dos 

grupos sociais. 

No modelo esquematizado a partir das idéias de Diaz Bordenave ( 1986) 

foi possível identificar que as pessoas tendem a perceber os diversos fenômenos à sua 

volta e que essa percepção. em contato com os valores que compõem o repertório de 

cada um. gera a interpretação. 

A partir do estudo de caso. pôde-se verificar indícios significativos de um 

conflito gerado pela interpretação da atuação de cada um dos atores envolvidos com a 
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questão. A maneira como a comunidade percebeu. ou melhor. interpretou a 

participaçfío do representante do órgão ambiental municipaL dos especialistas que 

elaboraram o ElA/RIMA. por exemplo. implica diretamente em uma das funções da 

comunicação. especificamente. a comunhão entre emissor e receptor. 

Em relação à terceira hipótese ( 113 ). ··a audiência pública e os meios de 

comunicação podem ser duas importantes ferramentas auxiliares para a 

democratização do processo de tomada de decisão··. pode-se afirmar que mais estudos 

precisam ser desenvolvidos nesse campo a fim de levantar c analisar um volume 

maior de inf(mnações sobre a utilização das audiências públicas e dos conteúdos 

midiáticos. especificamente na área ambiental. 

A demanda de mais pesquisas nessa arca faz-se necessária. 

especialmente. a partir da constatação que o caso aqui estudado seja atípico. no qual 

o proponente. a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. foi simultaneamente. por 

meio do CADES. o órgão licenciador. 

Pode-se afirmar que a idéia que se tem da importância da cobertura dos 

meios de comunicação. na úrea ambiental. foi revelada apenas no documento ··o que 

o Brasileiro Pensa da Ecologia·· (Crespo. 1993) realizado às vésperas da Rio"92. Faz

se necessário. portanto. um estudo mais recente para identificar o grau de importância 

desses veículos na formação de uma sociedade mais informada ambientalmente. 

Esta pesquisa conclui que mais estudos precisam ser desenvolvidos sobre 

as possíveis ferramentas de comunicação. seus perfis e atuações para melhor 

compreender a importância da comunicação no processo de gerencian1ento ambiental. 

Não é possível negar os fortes indícios que apontam para a importância 

tanto da Audiência Pública quanto dos meios de comunicação para o auxílio de um 

debate sobre meio ambiente que leve em consideração os anseios. as idéias e 

informações dos mais variados atores sociais. 
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Compreende-se a importància desta pesqmsa como o ponto de partida 

para a compreensão da comunicação de riscos ambientais como um instrumento a ser 

adotado pelos órgãos competentes de meio ambiente. estabelecendo com Isso 

procedimentos mais éticos e próximos da realidade brasileira. 

8.1- Recomendações 

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa c da complexidade da 

temática. apresenta-se uma série de recomendações que visa. sobretudo. ao 

reconhecimento da comunicação como um importante instrumento da política 

ambiental. 

Compreender a importància da comunicação. no cenário ambientaL 

demanda o abandono de preconceitos concebidos a partir da idéia simplista que 

identifica a comunicação como o resultado do trabalho desenvolvido pelos meios de 

comunicação de massa. 

Desta forma. recomenda-se que: 

• A comunicação. especialmente no cenário ambientaL seJa 

compreendida. analisada e estudada como uma ciência. com suas 

características e complexidade. 

• A comunicação de riscos ambientais seja legitimida pelas autoridades 

competentes e que possa se integrar às etapas necessárias para o 

licenciamento com avaliação de impacto ambiental. 
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• As autoridades competentes reconheçam e utilizem a comunicação 

para o desenvolvimento de políticas ambientais mais participativas. 

• Sejam realizados estudos sobre comunicação de riscos ambientais que 

considerem as especificidades brasileiras. 

• Sejam elaborados. pelas autoridades ambientais. em conjunto com a 

universidade. alguns procedimentos para o registro e análise dos 

aspectos comunicacionais de um processo de licenciamento com 

avaliação de impacto ambiental. 

• As Audiências Públicas sejam oficial e mais diretamente reconhecidas 

como ferramentas de comunicação de riscos. fundamentais para a 

democratização do processo de tomada de decisão. 

• As autoridades competentes. diante do processo de aprovação de 

ElA/RIMA. contemplem em suas exigências e recomendações não 

apenas aspectos técnicos do projeto. mas também a ansiedade e 

incerteza da comunidade. especialmente gerada pelos problemas 
. . . 

comumcac10nms. 

• As autoridades recorram não apenas à ata das Audiências Públicas. 

mas também ao registro na íntegra de seu desenvolvimento. a fim de 

mapear os contlitos c implicações comunicacionais mais comuns para 

assim. criar instrumentos que possam minimizá-los. 

• A estrutura das Audiências Públicas seJa revista. considerando a 

necessidade de que sua realização seja precedida por reuniões técnicas 

informativas que possam analisar. por etapa. o desenvolvimento do 

ElA e considerar a possível formação rumores e conflitos. 
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• Diante de projetos mais polêmicos. como no caso dos incineradores. 

seja realizada mais de uma Audiência Pública. permitindo que as 

questões mais complexas sejam melhor analisadas pelos diversos 

atores envolvidos. o que já está previsto na Resolução CONAMA 

9/87. 

• A presença de comunicadores soc1ats na equipe técnica responsável 

pelo ElA/RIMA seja reconhecida pelas autoridades competentes e 

pelos empreendedores e que as observações desses especialistas. 

especificamente sobre os fenômenos relacionados à comunicação. 

sejam contempladas no estudo. 

• Sejam desenvol\idas novas pesqmsas sobre a percepção dos 

problemas ambientais pela sociedade brasileira. 

• Sejam desenvolvidos estudos sobre a percepção das autoridades 

ambientais pela sociedade brasileira. revelando com isso o grau de 

credibilidade que a população atribui aos órgãos de controle 

ambiental. 

• Os órgãos ambientais. por meio de pesqmsas. im estiguc o aspecto 

comunicacional das Audiências Públicas. 

• A atuação da mídia sep acompanhada criticamente c que as 

informações divulgadas sejam utilizadas com mais cautela. 

• O jornal de bairro. \·oltado especialmente para a cobertura de 

acontecimentos locais. seja estudado pelas autoridades competentes 

como um instrumento a ser explorado durante o gerenciamento de 

problemas ambientais. 
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Anexo 1 -Cópia das matérias publicadas no jornal Diário Popular 

( 1994 a 1998) 
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24105101 

29105/94 

09/06/94 

16/06/94 

30/06/94 

29107194 

08/08/94 

26/08/94 

28/09/94 

28/09/94 

24110/94 

26111/94 

30/11/94 
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09112/94 

05101/95 
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14/01/95 

26101/95 

15/03/95 

I 0/04/95 

06/06/95 

09/06/95 

25/08/95 

05/12/95 

20/04/96 

11/05/97 

26/12/97 

26/12/97 

30/09/98 

Diário 
Po ular 

TITULO 
lncinerador 

Usina de lixo será feita no parque Anhanguera 

Usina de incineração de lixo causa Protesto 

Moradores levam prato de lixo para secretário 

Maluf quer incineradores de lixo em toda cidade 

Usina de incineração de lixo causa protesto 

O cartel do lixo na cidade 

O lixo e a demagogia 

Secretário Promete resolver problema do lixo com usinas 

Zona Leste recusa combustão de I ixo 

Protesto contra usina despeja I ixo na Câmara 

Moradores contra incineradora de Maluf 

Protesto marca audiência sobre usina de lixo 

lncinerador 

Moradores protestam contra lixo 

Prefeitura mantém aterro e usina de lixo em Perus 

Adiada votação de relatório sobre incineradores de lixo 

Protesto contra incineradores 

Cades aprova instalação de incineradorcs de lixo 

Manifestação critica usina de lixo na região de perus 

Moradores entram na justiça contra incineradores de lixo 

São Mateus protesta contra incinerador 

Manitestação rejeita incinerador de lixo 

Incineradores de lixo são idéia da gestão Erundina 

Justiça suspende desapropriação de área em Perus 

Moradores abrem guerra contra incinerador de lixo 

Zona sul e leste vão ganhar incineradores 

Justiça libera obras de usinas incineradoras 

lncineradores deixam população revoltada 

Zulauf diz que cumpre a lei 

Falta de aterro para lixo ameaça capital 



e Incinera dor 
.. O vereador Henrique Pacheco 
(PT) está querendo que o secre
tário municipal de Obras, Rey
naldo de Darros. participe de 
uma audiência pública para jus
tificar a instalação de um incinc
rador de jix..o..em São Ma teus, 
"Pedi explicações por escrito à 
secretaria, mas eles se limitaram 
a falar das enormes vantagens 
do incinerador. Ora. se a coisa é 
tão boa, porque não o in,t;llam 
na rua Costa Rica 7", rcrgunta. 
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Usina de lixo será feitª 
110 parque Anhanguera 
Duas i~rcas particulares que somam 

436.771 111l no parque Anhanguera. 
na Zona Oeste da cidade, serão desa
propriadas pela Prefeitura para a ins
lalaç;io de usina de com postagem, en
treposto c incinerador de lixo. O de
creto de utilidade pública foi publica
do no Diário Oficial do Município de 
ontem. 

Uma das ;'neas, provavelmente a 
maior. será usada para a implantação 
da usina, entreposto c incinerador de 
composto orgânico. A outra vai ser 
incorporada no terreno do parque 
Anhangucra. 

O projeto, que foi elaborado por 
técnicos da Secretaria M un1cipal do 
Verde c do Meio Ambiente. est;'t 
pronto desde abril deste ano. i\ inten-

<;;io é transferir as nproximadamcnlc 
1.1 OU toneladas de l1xo processado na 
usina de Vila Leopoldina. 

"i\ instalação da usina não vai 
ccHnpromctcr o parque c os mormlo· 
1cs da Vila Lcopoldina serão bendi· 
CJados", afirmou o secretário do Ver
de c do Meio Ambiente, Werner Zu
lauf. O custo aproximado da usina c 
do incinerado r i: de USS 150 niilhõcs. 

O vereador Roberto Trípoli (PV) 
afirmou em abril que o projeto lerá de 
ser debatido em audiências públicas 
na Cimara Muniópal. Na semuna 
,1assada, Trípoli denunciou que a J>re
lcilura já eslava jogando composto de 
lixo em uma área do parque Anhan
guera c prometeu recorrer ao Ministé· . 
110 l'úbliw. ; 
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Usina (le incineração 
de lixo causa protestô 

Revoltados com a instalaç;io tlc 
uma usina tlc incineração tlc lixo no 
J.Hthm S.io Franci~co, aproxnnada
lllUllc 400 moradores Ja rcg1Üo lota
ram o largo Santa 1\tli:lia. em S;io 
Ma teus, Zona Leste. cn1 prolc\lo cPn
lra o projeto tla Prefeitura. Os mani
festantes maram lll<.tscaras anlipolui
ç;'w. para denunciar o pcrÍf'l que a 

U'llta rcprc~cnla à S<llldc d,, pPpul.t· 
ç;io. e. ctrrcganJo r.""" c ,;tri.17C~. 
~rll.l\'.1111 n.io qucrC!llllS o lrx:10, só 
s.wdc c h.tbitaçjo 

Durante a manifcsL1\.io. os IIHH.I· 
Ótnc~ org<~ni:.tram um .lh<il\tl·<~>'lll.l· 
Jo p;Ha knl;lf Ín1pcJir a in>tal.tç,',o d.1 
U\lna. que cq;, tHçad.l Clll l'S~ I' llli· 
lhúl's c 'icr;i wm1ruiJ.1 rc·lo l'umorcio 
Vc~.I·CGC c 1\l.tr!nl l,,,,ma Hudri· 
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fle lixo para, :Seci?etário 

".l~nJd\u'-"" ~t.: í'..::t::\ e Piri:uhJ j'r~)· 
u~·h::n 1~"1.~: ~ rn .. ltl.r:J. :\r.it~.t:·ccrJ· 
no .Ji:f 15. i~ 15!1. em pro>IO>to cÕmr.J 
iA d ..... ~ ... in .J .. í'~·:(.:i!a;";J "'óc b';tabr 

-~. d..."nl~t> J,, ~1n1u~ A!'!~u·~~ u:r.a 
:lbina c l!r:l in.:ini:r.u:,,- J.: lho. Em · 

rn::mf.:o.\J\-.i_'!_ !1;: <'il.rraC3 do Conjonto · 
?\~cion::L ll.1 .J\·cniJa P::clistJ. onde 
fw~.::on:t a S.-cr :l~.:iJ · \fu.,i.-i;>al clo · 
V.:rd:: \l;i.: !\r~h:.:r:ll:. ::ic':l r'IJCr:Jr.l 
•• l.'J!~t'~: 0 ,:n:;,~-~L.:;-, d,l ~ ... \:r ... ·t~fl:J 
\\\:.1:..:; /u!.1~:". h.:·.~n::t u::1 ~rJ~O 

'"·p,:l :.··.<' p..:ra o '\Ct.: ;·~~:r::t~ t: JO~..t· 
:-:n: 1.::-1,,, l...:tl·:.I;:JJ.!. · 

S..·;.·t.:n~n ''~ :r.:l:!u·::ii..::lfl..~. 4u.: fo .. 
~~·n d,:c•J:;~•.u.:':~;i(', r-•r ~.-c_-;~;.h.l,irC~ 
<.k'l ;.·;-..: Jr. P'.'. r~:.I~\ Jç: 20 ::~li lPJ:,,.:.'J· 

t!~'' t:-.: L x.l •. :r:; j::.f .. ;;:1:--: ,;_....,i"·i::l!.h m' 
r~r"-iL.: ... .; •. 1_..::h:o r:v\ Gi:i::1J.-. ~.:-...: ... 
··r ~~!.:;lld~ ~;..;.: ~> =~·n;:H! f~~:·l:i;:,l 1.;J • 

rl;.:·ll t::;h.l s.Jil uk:.'t!J .... JJ,,c [J. 
l-0:~ 0i\ri!i"::.:T.:l. nr::.'t.:~· .. ~nt.: J\, (\.:i:tfl) 
Jc c{lr.\ ;\·.:·n~.:l.J é'L!:i.!.-al é: PmtJ~).L 
0 ~..::·:!·: ~it.' ~·:.:li:1!..':~ {~~ ~~~:.Jf. \1J:-:,1 

j~ h;,~~:~:;;~-~;, .. :~~~~t:[~·.E;~:;~~~~ 
~~~t ~:;,~·~',:~: .. ~~~~~'. ~~:,-~-:~(~~~;o~·,;;~ 
:'Ir ;.:::t:.:. ·· I-' ~;. '-'' ..... JJU ;-,..:i:: t..: .• ;n..: u.: 
.. t.:-.~i:J~::I;-.:';: J.: ~;J 1 :1 L:o;:.-!~.r..J. _o 
~..,·;:.:;::.L.:.~..: d" :-:.:,1\ ~.n ~~·!:1 .1:-:i· 
:-:!t,.'::!.:. 

:) \.,:;\,.· .. ~\)~ i\,.!J,.·r;ll T;1;1u!. ti'\'j 
-~~~:·.: .. "'n.: ..... ·-. · .. ~,...-~~. \::.::.::-.:.iv ~: .. \ J 

11 ... ;•,.;..; >1• \ :: .. L .. ·l:·),ld.::J :'-;)~ ~~~::;-:..· 
:::.:r:tu.-. u.:::..·r .... r.J .. I·l, '-.c !;\ll r.in q.<:1 

... ::.~.: .~:·;:..!..:.::.~· ::..: (:.l;.tJ.· ...... ,;t~::t
:;: l\ :_.I i':··-·.· .. · :::li:.t.: .! •. ...::-..! l' u..: ~·.:

~·~:...:.~.;.~:1 ;· .~~·:dl ,dll';;~~ ,!_;, .:.~:-.... J ... ·: ... l 

t.'..J lh/', :. :l.',J~.;.,,) ,._;,~~U;I,!~:;:,,:., ,,,r. 
\.,:.'\,) ;,jlJ;"[,L' ,,.' ,"~'\':.,.\ (;1,' (;:('!;,;,;;,• ,;'w 
.::..;:~·.) _·,·:,: .. :-:: •. :.JJ\1 r:-:·\::::·~:;•:.: CJ 
;.;~.~..1 :~;.;h;._,·.>~.;" ;~ .. c: Tr .. --: ..... ~: ~.::.!'(1~. 
~·\,:~~r:~· ..... :::·.·:..':~) ·o..::·~··..:·.) \;:;::):t.:· 
:-·;-. P .. :..::..:.1 r::,1 .i.: i•J t~d ~·.:~ :->...:·~,...,. 
;-:.·;1,.,,, I /,~ •• :•,::; .. ,; .. ,· '\ "~-~I 

L.-: ..... ..:l (:. 

A r.~:.ti,Jr jll't"'Cup.u,·:io <.!í.H lllt•I~Hlü· 
;o é qu~ s.: cor.~r~aitc a a~h.:.::çl ti.; 
tr.Jnsfonr.ar :1 i:::c nl C~nlr:JI óo !..i; 
~o d~ S:io P:l::JÕ. que rca:b:riJ .JiarÍJ· 
lll('llt~ ci:io milt<>nd.ub-; J.: r.:j.:itos 
d.: i:idnc~ que scr.io inru!Jdos 
ê:n Santo ~o e São MalCl.'s. ~· 
~do o_\-c:iedor Adrí;;.n.., Dio~o 

!P"!'1. ,\!~m 6· ..... ,, :l:,incra.!.>r ;:r~· 
.\hlU [).:JJ !1 r~q:;~o: tl~.~tn rr<X\:.,·~~ 
rj J.5 mil !v:-a.:L:J.J~. til! !i:tl1 JiJn:l· 
Cl;;;:t~. 

1\ ,,:Jt!li~..:..·~,, p-~'"t..:u t.Jc-~~!;h .. ~.; :~·cnÍúh 
s.ohr:: \l prt~J::!•"· m;1' L:n4!:J~ JJ~,c 
t;:.:c S(•:"':1.·r.:.: '!~z:;,, C\t:·.-~r- ~.<·-ndui· 
do ,1 L~tudv: j{dJt~'r.r. d:..~ I:-.1:·L.:!\1 
AmO;:ni~.l !~!A 'Rim~) ~..:s ::r~;:d.l
..;~.~,.:~ ,1s m~,r..:~~.-.r~s h.:r.i~o.t -~~·'-,~> aus 

d:J-.is. SL·:~tr.J,l :i c. J c:_jc-'t~ .. ; d0 li\o 
.: ~n::: r~~iiJ.:!'-L; Jul.! \'~:n ~.:nJ~.1 ~;~-: .. 
:1~;-';'~(b cc,m :! b;,;rr;~;l p.:!.Ji u:,:m..:s . 
..:J;,1i~1ist:Jçêt-:s c J~l1::t \ ::ot.: u:n 
.: ..... n:rr \l!.t;~~ L.l pr~·~·.:~o P~u 1 u M:.:· 
l: •. J. c../., r::c~:--J.:i.~:cs pru;n~:.:::1 n:w:os 
a..A~.C~ ~~.: prc.~sá .. l. como o r~.:h.J::J.:r.:o 
C: r~)Jovi;.t n~ J::: ~J 5. G'J..: ~J:C!:l:-."'-"Crá 
:-.;;~ ~:tl!:.! d:') ~r.'1 2.). o~d.: !t' .. ~• o :.~cvo 
Ct: P.:r ..::; q~,;c 6 .:::.:~s.;,(; ~u ;-.:1r.;~.-.:. 



Mafuf·quer in,cineradores 
de lixo eDI toda a cidade 

"i 
Até o final do ano. o prefeito Paulo incineradores. transfonnando o local 

Maluf espera assinar o projeto de ins- em uma nova usina. como as que vi na 
talação de incineradores de lixo na l:i- França e na Alemanha. que mais pa· 

.dade. A aquisição do~ cqUJ~mentos rcccm escritórios de tão bonuas c ao 
ainda está em processo de jul!!amen~ lado de residências. porque re~peitam 
de uma concorrência publica intern::t::::.::. o meio ambiente e não poluem." 
cional e na dependência de aprovação O prefeito inspecionou ontem o 
dos poderes competentes, como o aterro sanitário São João, no km 33 
aval de financiamento do Governo da estrada de Sapopcmba, Zona Les-
Federal. Maluf disse que quer ver os te. Atualmente. o lixão recebe três mil 
equipamentos funcionando antes de toneladas/dia de detritos, quase mil 
deixar a Prefeitura. toneladas/dia a mais do que sua capa· 

Os incineradorcs. segundo o prefei- cidade. Instalado em 92. em arca de 
to. trarão economia ao município, 824 mil m2, o aterro foi projetado pa-
porque hoje gasta-se muito com o ra funcionar por 11 anos. mas a so-
transporte de lixo aos aterros. Esses brecarga de lixo reduziu sua v1da útil 
equipamentos também não poluem. para oito anos. O local recebe lixo da 
acrescentou Maluf. e podem ser insta· Zona Leste, Centro e região da aveni· 
lados mais próximo de onde se cncon- da Ricardo Jafct. na Zona Sul. 
tra o lixo. A idéia do prefeito é adotar "O aterro São João fica longe de 
incineradorcs também na usina de todo mundo. na divisa com Mauá. 
compost.agcm de São Ma teus. cujo fc- mas não podemos instalar aterros a 
chamento está sendo reivindicado por 50 ou 80 quilômetros de distância. Te· 
moradores da Zona Leste. mos de nos preocupar com a relação 

Se2undo Maluf. a desativação da custo-beneficio. Por isso. c:.;cremos 
usina-é impossível. "Mas vamos pegar economizar dinheiro com os Incinera-
aquela instalação velha c colocar os dores", explicou o prefeito. 
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Usina de incineração 
de lixo causa. protesto 

• ' E.dJb= Lopo 

Aproximadamente 400 moradores 
de São Mateus, Zona Leste. protesta
ram contra a instalação de uma usina 
de incineração de lixo ao lado do anti
go aterro sanitário, no km 26 da ave
nida Sapopemba. -Esta área estava 
destinada, na admini.stração anterior, 
à construção de casas populares. Ago
ra, a Prefeitura quer colocar aqui uma 
usina", disse Marina Bernardo, uma 
das coordenadoras da manifestação. 

Secundo Marina, os moradores en
traràÕ nos próximos dias com uma 
ação na Justiça contra a instalação da 
usina de incineração. ~o projeto de 
construção nem tem relatório de im
pacto ambiental", acrescentou. Du
rante o protesto, crianças plantaram 
árvores. Segundo os manifestantes, a 
área está sendo desmatada para a 
construção da usina. 

O engenheiro Bruno Cervone, dire
tor da Divisão de Compostagem do 
Dep3rtJmento de Limpeza Urbana 
da Prefeitura, garantiu que não have
rá emissão de poluentes pela chaminé 
da usina. "Não haverá nenhum risco, 

pois será usada tecnologia moderna, 
com filtros que controlam a polui
ção." 

Segundo Cer.one. a usina de inci
neração é necessária porque não exis
tem mais án:as para aterros sanitá
rios. Ele explicou que a área da futura 
usina não est2 :,~n•'.:: desmatada, co
mo afirmaram os moradores. ~o que 
está acontecendo são obras de recupe
ração do antigo aterro sanitário ao 
lado." O aterro será transformado em 
área de lazer. 

A mina será construída por um 
consórcio entre as empresas Vega So
pave, Martin e a francesa Compagnie 
Generale de Chauffe. O diretor da Di
visão de Compostagem conto\! que o 
consórcio está preparando relatório 
de impacto ambiental finaL A cons
trução da usina será iniciada somente 
depois que o relatório for aprovado 
pelos órgãos competentes. As obras 
devem demorar 26 meses. A Prefeitu
ra pagará as empresas por tonelada de 
lixo incinerada. 

~:; ·.··_··-:~:,~ .•.• -,:~~- -~-: ;~.~~ .. 7"" •• ~-~~·.· ~ -;-:-:~ --~: ~·~:~~- ~>k ~-- ;~: ~; ,~·::._~ '~::~··,~~~~~~-i--~~-~; ~_: .. 
-. " - ~~- ~- ' - . ~ :· -~~~~::?: 
~ •• ·~ .... ~~. ~ -~ .. -: •• < -- .. -..~-*~·~ .. . ..-.-: ... , ' 

·-;:=-; 

-~ .. ~-: 
Os manifestantes pedem_ que a usina não seja construí.' a em 

> 
I 
-J 



\-8 

o cartel do lixo na cidade 

~ ~ ,...,. 
..,r 

A água, recurso escasso em uma metrópole 
como São Paulo, uma vez ameaçada, toma-se 
diretamente uma agressão ao habitante de Pe· 
rus, que já sofre há dez anos com as conse· 
ouênr.ias do aterro Ba:1dcirantes, foco de 
doenças e contaminações. 

O prefeito penaliza amda mais a popwação 
com o projeto de instalação de uma usina de 
compostagcm dentro do Parque Anhanguera, 
juntamente com outras instalações já defmidas 
em Santo Amaro c Sio Matcu~. Como se não 
bastasse isso, fornece criminosas gar.:mtias fi. 
nancci~ ~:; tt1oresas coletora de lixo, num 
gesto irr;::;ponsá\·cl, financiando empréstimos 
com dinhmo pubiico em favor dos empresá· 
rios lobistas. 

A população de Perus exige imediatamente 
a interrupção do processo em andamento da 
instalação da usma de incineração, assim CO· 
mo uma política séria c honesta para com um 
problema do século XX c XXI, o lixo. 

Nlnlok s-taa. t ,........, il $jMlate •• 
11'11......,....-~ 4t A.,.. o Earo<o 
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O lixo e a demago~ 
JOSf" 1\IUTARE:I.U 

E
m busca de notoncdJde. o smd1calista Nivaldo 
Santana aventura-se pelo terreno do lixo. Seu 
art1go publicado no DIARIO POPULAR. na 

ed1çào de 29 de julho. e urn pnrnor de desrnforrnaçào e 
de oponumsrno pohllco, sobre urn problema que de 
fato e grave e merece uma abordagem sena. 

A Grande São Paulo produz d1anamente 17 mil 
toneladas de hxo. das quats I J mil corrcspondcm à 
ctdade de São Paulo (e não 15 mil. numero "chutado" 
pelo arucullsta). Quando se leva em conta que este 
ano serão nccessarios 18 qutlometros quadrados para 
aterrar o ltxo produzaJo pela reg1ào metropolitana. e 
que as proJeções md1carn que em 2010 a produção de 
hxo daána sera de 24 mal toneladas, venllca-se que é 
prectso algo rnats que dernagogta para o equacwna
mento do problema. 

A coleta seletiva de luo, perrnuindo a reciclagem 
industnal de plásticos. papel e papelão. vtdros e me
tats, é urna solução cantada em prosa e verso como a 

. ideal. só que mesmo nos pa1ses malS desenvolvidos 
, educactonal e tecnolog~camente esta mod.11idade até 
hoje não ultrapassou 10% do total. O nó da questão é 
a viabilidade económtca: no modelo implantado em 
São Paulo durante a gestão passada, o lixo era separa
do pela população, mtsturado depots no caminhão e 
novamente separado manualmente em uma esteira; o 
resultado é que o custo por tonelada saia por USS 400 
para a Prefeuura e era vend1do por USS 50 para as 
indústnas mteressadas. Mas com novos estudos vtabi

.hzamos uma coleta selcuva mais lógica c: nos próxt

. mos 60 dtas mats 200 contêmeres serão mstalados 
gratuitamente pela c1dade. 

Outro muo e o tal do "canel do lixo". Quando a ex
prc:fc:ua Lutza Erundma se dtspos a "dcscartchz.ar" 
este: servtço. entregou setores mtetros a empresas que 
não tinham capual, mão-de-obra especializada e 
conhectmento tecmco. O resultado foi <l quase colap
so da coleta. Basta dtzer que em 93. pnmetro ano da 
admimstraçào do prefetlo Paulo Maluf. remaram-se 
dianamente das ruas de São Paulo 3.3 toneladas de 
lixo a mais do que na admtmstraçào antenor. foram 
limpos 1.2 mtlhào de metros de galenas. 640 mtl me
tros de bocas-de-lobo e I mtlhão de metros de córre
gos, de onde se retiraram 950 mtl metros cúbicos de: 

.lixo. Por sua relação dtrcta com a saúde da popula-

çào, a limpeza pública e a coleta do hxo não podem. a 
nao_ ser trresponsavcirncnte. ser objeto de cxpenrnen
taçoes para atender ao "poltucamente correto". 

Alem dos mitos. cmtcm as mcnmas. D1z Nivaldo 
Santana que o Parque Anhangucra. na zona Oeste de 
São Paulo, esta recebendo "clandesllnamentc" hxo 
cru da usma da V tia Lcopoldma e que este hxo "posst
velmente" já con~rnmou o lençol de agua e o solo do 
parque. 

A verdade: em V tia Lcopoldma. 500 das 1.000 tone
ladas diàr!as são transformadas em composto orgâni
co. Entre ma10 c novembro a produção c vcndtda para 
agncultores que uuhzarn o composto como adubo. 
Emre novembro e mato. é feita a estocagem. Para 
evuar problemas aos moradores de V!IJ Lcopoldma. 
baJrTo muno populoso. a Prefeitura dcc1d1u transfcnr 
o composto processado ah para uma arca dentro do 
Parque Anhanguera. Trata-se, no entanto, de uma 
claretra onde não estão plantados eucaliptos, bem 
longe da arca frequentada pelo públtco. Não é novi
dade essa estocagem. Outras admm1straçóes Já ftze
ram 1sso. Mo::s para mar uma "casqumha" da gestão 
Maluf vale tudo. 

A pcrola final fica por conta das usinas de incinera
ção. O mumClpto daspõe hoJe de duas usmas, na Ponte 
Pequena e Vergumo. onde só se mCJncra hxo hospita
lar. A Prefeitura vat constru1r outras duas usmas de 
inctneraçào com os equtpamentos mats modernos, em 
Santo Amaro e Sapopemba. com capactdade prc:vtsta 
de 2.500 toneladas por d1a. Quanto ao absurdo de que 
a tc:cnolog1a e "ultrapassada" e espalhou na Europa 
~terror e destrutçào", basta duer que em Pans uma 
delas pode ser av1stada no alto da torre Eifcl. em 
pleno penmetro urbano da etdade. sem que Jamais 
qualquer problema tcnhJ ~ido constatado. Nos Esta
dos Umdos. Japão. Su1ça, Alemanha etc., a solução 
adotada para t~atar o ltxo e por me1o de mcmcraçào, 
com recuperaçao de vapor ou energta elétrica. 

Em resumo. a questão do ltxo é complexa. Passa 
pela conscientização da população e dos empresános. 
Requer tecnologia e pesoutsa. No curto prazo, todos 
os mews. amda que não tdeats- aterros. mcmcração, 
compostagem- devem ser uulizados. A longo prazo, 
se os pohucamcnte corretos não atrapalharem. a so
ctedade contnbutrá para despcrdtçar menos c: aprovei
tar mats os res1duos que ela propna produz. 
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Secretário promete resolve:r 
problema do lixo com usinas 

As 13 mil toneladas dt: lixo produ
zid<Js di<HJJmentc n.J Capi!JI dctxarüo 
de ser problema no íinal da admtms
traçào do prcfctto I'Julo Maluf. A 
promessa é do secretàno rnuntctpal 
do Verde c Meto Ambtentc. Werner 
Zulauf. que prometeu substllutr os Hl

deseJavcts IJ>.óes por trés ustnas de tn
ctncrJção c compost.Jgcm. 4uc come
çarão a ser construtd.Js atnd,t este 
ano. O lixo. segundo elt:. pass;u ,1 a ser 
úttl para a soctedJde na forma de 111-

sumo para a agricultura c energia. o 
btogás. 

O secrctirio apresentou as dirctrt· 
zcs do Plano Dtrctor de Resíduos So· 
lidos do t-.1 u111cipio aos técmcos da 
Sccrctana btadual do Mc10 Ambtcn· 
te e garanttu que a trnplantaçáo d;J> 
trcs usmas em Santo Arn;Ho. Sapo
rcmbJ c na rcgtào do pJrque da 
Anhangucra- será a soluçào pJra o 
problema do hxo na Cidade. Zulauf 

CJC:../()Q/10011 

dts~c que <lS obras das unidades de 
S;lf!OpcmbJ c Santo Amaro JiÍ foram 
liCitadas ... Os estudos de 1m pacto arn
btcntal estão em processo final de ela
boração... adiantou. "Cada usina 
custará entre USS 150 milhões e US~ 
170 milhões. o mvesumcnto será ban
cado pela mictauva pnvada." Pelo 
con1rato. as empresas poderão explo
rar as ustnas por 20 anos ... D. 
desse reriodo. as usmas passam i 
a Prelcnura ... lcmhrou Zulauf. 



Zona Leste recusa 
co1nhustão de Jixo 

S \\'TO A:\DRt - ~1oradorcs 
Ja Zona Leste Ja Capital c Jc Santo 
,\nJrc est;-10 se mobilizJndo p:rra Jm
redJr que o rrcft:ltO Paulo Maluf inl
:al.:. em S;io ~lat.:us. usmas mcmera
dora'> de 11\o. 1'--oa s.:mana rassada o 
scerct:mo úo l'arlldo Verde. \Vcmc~ 
Zulauf. cqcrr na rcc1~o c eom·crsou 
com a porulaç~o. mas a maiOria njo 
:rprovou a obra por com1derar a U'i· 

na um --r oco poiU!dor ·. scgunao 
anunc1ou ontem Jo~ê Contrcras. >ê· 
cretàno do MO\ um:nto de Dcksa UJ 

Vida (MD\'). Elt: Ll1ssc que um rciJ
tàrio <.IJ E/',\ I Ennronmental Prr
tcctlon A I!COC\ 1. ck Washml?te:· 
(USA). con-statj que J comhustàÕ C<' 
li\O produz as dH1"nas. qu:: <:r cJu
sadoras do c;ínn:r. prmcJralm;::::: 
nos scws. c Jltcracõ.:., gcnct1cas. Lu· 
rno atrofia do orc;io sexual. nos rw
mens Alem d1sso. Contreras ci!J ou~ 
:1 rcc1jo _13 esta afetada com o Polc 
l\:troquim1co d.: Capuava c a usma 
de compostacem de 1\m:andU\·J. no 
Parque do Carmo. 
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Protest() co11tra tisiJias 
des11ej~l lixo 11a Cân1ara 
Uma grande quantrc.iJu~ d~ mate· 

nal em dccomnosrc;Íl'. cmrai.1~cns. 

papeiS C garrafas usadas fOI CÍCSDC!ada 
em frente ;i Crmara Munrc1r.1i de S.io 
Paulo. em protesto contra o rrntcto 
da l'rcfCI!ura que prnê ;] rns;alaç;io 
de três usmas de rncrneraçjo c~ liXo 
na pcnferia da Caprtal. /\ manrfesta
ção partiU do Centro de Comr1énc1a 
Cultural de Prrituba c de outras orga· 
n1zacões não governamenta:,. que 
também dl\·uli::aram manrfcsto aler
tando os 1·ereadores sobre os custos 
ecolof!rcos c financerros das obras. 

Ü pnnc1pai alvo do rroteSIO ~ J 111)· 

talaçjo da u"nJ de mcrncracjo de lt· 
xo no Aterro ll.Indcirantcs. r..J LonJ 
Oeste - unrco dos trés nrorc:c1s que 
arnda não for liCitado - 0u~ rica no 
parque Anhanr:uera. atuat:entc a 
maror reserva florestal do muniCJfliO, 
quase lO vezes maror que o r\nquc do 
Jbrrapucra. ;\s outras duas usmas. 
uma em São Matcus. na Zona Leste. c 
a outra em Santo Amaro. Zona Sul. )J 

tiveram suas ohra<; ii11Ci.ld.Js c>m r·s 
scrvrcos de tcrranicn.1ccrn 

() preSidente do CCI1trO de Cí!flVi· 
1ênc1a. Edson Dnmmr.ttc'>. art'urncn· 
1.1 que a adoç;·w desse tnctPdo de illll· 
ncraçào Jc lixo cru prc11\>C.l a lrber;i
çjo de uma substànci;J chamada dw
\ina. altamente canccncena. 

CARTEL 

Orçado em R S 450 mdhC>cs. a nc
cucão do flTOiC!O foi possJt:JiitJcJJ flOr 
uma hcllação intcrnacwnal em que so 
as grandes "cmrrenwas do lixo·. co
rno a italiana De Bartolomcrs. a fran· 
ccsa MJrtin c :ts hrasdcn,J'i \'era c 
CCiC. til eram ch,Jnccs de s,11r 1 llr;rH'
sas. 

Os maniÍl".tantc'> crr:tc:Jm t:tml:c:n 
O'> termos do PH'ICIC1. ClUC COÍOC1:11 .1 

PrclcJttHa como avaiii!J c.L\<; cmrrc
s:ls que rc,!ltzam J'> obr.J:>. ·Se uma 
dessas empresas rcciJr concorcbta. p-; 

cofres municirMt'i e que v.io arcar com 
o<; custm ... alirma Dommr.ucs. 

28/09/1994 
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1\1oradores contra incineradora de 1\1aluf 
SAI\10 Ai'\DHE - O prefcllo 

pauiJslano Paulo Maluf podaa en
COJllrar rcsJsléncJ;t tlos moratlorcs Jc 
Santo André c Maua para a Jmplan
laçào de uma usina mcmcradora de 
lixo em São Matcus. Zona Leste da 
Capital. divisa com os dois muni~i
pios do A UC. J o~c Contrcras. prc5l· 
dente tlo MDV (Movimento de De
fesa da Vida). que 1em partJcipatlo 
das rcumõcs com a população. exi
biu onlem documento da Ei'A (En
\'Jronmental l'rolcclJon Agcncy). d~ 
WaslunglOn (USA) onde constata 
que a combus1ào provocada com a 
qucuua do liXo produL ;~s JJOxmas. 
causatloras tlc cinccr. pnnclpalmcn· 
tc nos ~1os. No homem. segundo o 
rclatóno. a tl10xina provoca ahcra
çõcs gcnelJC<Js wm a alrolia dos ór-

gàos sexuais. O 1\lo\'llncnlo de Defe
sa da V1da apresenta como prorosla 
;1 coh:ta ~eletiva. o que possiblilla o 
rc;~provcuamcnto da ma1or pane do 
ilxo ... Essa nossa proposla c recusa
da porque a cokla é uma mma de 
ouro para as empresas contratadas 
para a coleta do lixo ... esclarece Con· 
trcras. accnluando que só na (<Jflllal 
~;io rccolludas por tl1a 12.500 tonela
das de lixo c que a Vcga-Sopavc. res
pons;ivcl pela coleta. "é hOJC a quar· 
la maJOr t:mprcsa do mundo nesse 
ramo de altndadc". Caso Maluf 
consq;a 1mpiJnlar seu proJclO. a U>J· 

na prcjudi~;na os moratlorcs do Par
que Novo Oralono. C.1pua\·a c Ana 
Sofia (Sanlo Andrc). Jard1m Sdv1a 
~1aria.Zàira c Sonia Mana (l'vlauJ). 
ali:m da propría Zona Lcsle. 
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Protesto nuLI-ca 
audiência sobre 
usina d c lixo -Moradun;s dJ Zona Le:.te prote:.t.l· 
ram. dur.1n1e aud1~nu.1 publié.l 11.1 

(jmJr.l 1\lum~lp.d. cnmr.l u proJC!<l 
tio prclcno Paulo M.duf de mstaiJr 
uma ll>lllJ de [lfllCO\;IIIlCillO liC fOI· 

Juus ~olitiu:; tionllclli.ll o c lllClllCI .t· 
çào tic lixo em Sapopcmb.t Ap01ado:, 
por vcrcatiorcs c tiq1utatlos cstJtlUJi> 
c fcticr::m tio I'T. o; m.llliÍcstamc; 
llllllllt:laram que \.i o cntr.1r com aç:1o 
n;1 JusuçJ p.1r.1 nnpcd11 a LOil>trtu;:ld 
tia USIIlJ 

f"J autiiCIKlJ. úlltiC lúLll11 dcÍl.lll· 

uo; o btuuo c o J{d.uono tlc lmpac· 
tu :\morcntJI (LIA' J{un.ll llJ USIIl.l 

Jc hw. J> cxplic;H;ócs uo:. tccn1w, 
não convenceram os morJdorcs· J. 
que cks nào correm mco de contr::m 
doenças. O auduimo com capactdadc 
p;HJ 120 pe~;oas íiwu lotado. Os m11· 
ntfcstantcs temem que as cmiS>ÕCS tu· 
.I.ICilS dos lllCIIlCradorcs CllU>Cm can· 
ccr. prqtHhqucm o dcscnvolv:mCIH•' 
l'lSICO c mcnt.ll de cnanÇJ> c compro· 
melam o SIStema nnunnlógiCo das 
pessoas. Os tccn1cos dcscJrtam esses 
nscos. 

Segundo •> cngcnhcnP ,,11utanst.1 
Ju:w llarmta G,llv;iu I· dlio. rcprê· 
)Cil!Jntc JJ empresa d:: consultofi.J 
l'rocmJ. rl:spon:.avd pciu LI:\ 1 Run.1 

d.J usrnJ d.: SupurcmbJ. u mco Jc ;.: 
.:ontrarr cJnccr ror u1oxma t.il: um 11:· 

uncrJuor c de um caso em lu m1lhõc;, 
"Para quem fuma apenas um c1garru 
por dta o nsco é de um caso em um 
t1lllh;io". comparou. O encontro flll 

prcsi~.liJo pelo secretário muniCipal 
lhl VcrJc c ."dtiQ..um~tc. Werner 
Zulau:". que na admmrstraç.io do cx
prúcno Jàmo Quadros liderou um 
lllOVImcnto ljUC lmpCUIU a IIIS!illaçà,l 
Jc usmas semelhantes. "O prol>h:ma c 
que naoucia cpoca a admmrslraç;w 
munrcrpJI quena construir usma sem 
os cstuoo Jc 1m pacto ambiental". Jll'· 
li!"tcou I IOJC ele defende a mstalac;:to 
d;Js us:rJJS porque a cidade nào tem 
mJIS onuc !Jzcr aterros sannanos. 
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c lncincrador 
O vcrcadt)f Ítalo Cudost' 

( PT) esta orgamzando a popula
ção de lntcrl.1gos para reSIStir a 
propo~ta do prcfcuo Paulo Ma
luf de mstalar um incincrador 
próximo ao autódromo .. 1 hc1ra 
da represa Gu.~rap1ranga. Além 
de destacar que a mcdid.1 trara 
sénos prejuízos Li saúde da popu
laçào. O petJSta também acha es
tranho o fato de os trés novos 
incincradorcs - em lnterlagos. 
Perus c S.io ~!ateus- saem pa
gos por empre)as particulares. 
que. através de consorcto. terão 
exclusi\Ídadc na cxploraçào do 
lixo por .::o anos. "Sera um servi
ço público monopolizado··. dis
se. 
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Mor es protest~lll contra lixo 
~iiioihí~.,~ii Moradores de Perus, ?..{)na Oeste, 

realizaram uma manifestação contra 
o projeto d3 Prefeitura de instalar no 
bairro ioánrradores e uma usina de 
compostagem de lixo e estender por 
mais 15 anos a ati1íd2de do aterro 
sanitário que funciona no local. Os 
ma~ifestantes interromperam o t,.;..J
sito no 1Üduto Dona Mora Guima
rães com sacos de lixo e faixas de pro
testo depois de informados que o S(

cretário municipal do \'erde e Meio 
Ambiente, \\'emer Zulauf, que deve
ria estar na Administração RegionaJ 
de Perus acomranhando o rrojcto 
Bairro a Bairro, havia 1iajado J:k1ra a 
Bahia. 

Os moradores li~raram a pista de
pois que o técnico em comuniução 
da CET Jo~ Oli1eira Ftlho con,cn
ceu os manifestantes a escolher uma 
comissão para ser r=bida pelo secre
tário das Administrações Reg1onais. 
Francisco Nieto Martin, e por repre
sentantes da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente. Eles conseguiram 
marcar uma audiência com Zwa·ur 
[':Ha dia 8. 

Segundo Paulo Rodrigues. um dos 
lider;s do mo1 imento c;ntra o lixão, 
a manutenção do aterro sanitário e a 
instalação da mina e incineradores no 

local rontrariam leis estaduais e rede
rais de proteção ao meio ambiente e 
roloca.m em risco o parque AnJun. 
guera, reserva de Mata Atlântica on
de os equipamentos S(rlam instala
dos. "As autorid3des realizam au
diências publicas sobre a questão para 
simular uma consulta democrática. 
mas na realidade já escolheram o lo
cal e até reaJizaram as licitaçõe1 para 
concretizar o projeto~, ckdarou. 

Para os moradores, a instalação 
dos novos equipamentos \-ai piorar a 
qualidade de 1ida da comunidade e 
aumentar a poluição no bairro ... A 
fumaça dos incincradores é tó~K:a.. 
pode causar doençzs, e a Prefeitura 
também 1ai trazn para o parqU<": 
Anhan~uera a.s cinz.as de outros dois 
inciner~dores, que serão enterradas 
em' aJas e podem comprometer o len
çol freiltico··. avaliou Prn::iosa d3 Sil
' a. da comissão de moradores. 

A assessoria de imprensa da Secre
taria do \'erde informou que os terre
nos onde serão instalados os equipa
mentos não ficam no parque Anhan
gucra. !"11ZS em imó1-eis particulares 
que e-stão em pr=so de desaprcr 
priaçào c não terão de sofrer desrru\7 
menlo para serem utilizados. / 



!Prefeitura mantém atei .. ro 
e usina de lixo em Perus 

Os moratlorcs tlc Perus, Zona Oes
te. terão de se conformar c conv1vcr 
com o ;!!erro sanl!ano c usmas de 
con1pmta~cnl c incmcraç;io de hxo 
que a l'rcfCilura pretende instalar no 
local. Uma comissão de sete morado
res f01 rcccbtda omcm pelo sccrctáno 
muntc1pal do Verde c Meto Amb1entc. 
Werner Zulauf. que opôs os critcnos 
para a escolha do locai c descartou a 
posstbdtdadc de mudanças. 

Os moradorc'i foram reiV!ndtcar 
cumpnmcn\0 de um.1 promc:.sa tlc 
camp<lnha do prcfc1to Paulo Maluf. 
"Ele falou que 1ria dcsat1var o aterro 
sanitjno de Peru:. c atç assmamos um 
documento com o ex-secretário Hyg1· 
no Uapuston que prcvta a o. unção do 
lixão para este mês". salientou Paulo 
Rodngucs. membro da comis:.ão. 

Os moraJorcs temem que. com a 
mstaLH;ão das usmas c extensão do 
aterro. aumente J do ar. da 
;igua c 0 dcsmJtJmcnlo no parque 
Anil;1ngucr~. uma reserva de Mat.1 
Atl;int1c;1 au LiJo do Jlerro. "Apesar 
da al'1rmaçào d.1 sccrct;ma de que 0s 

terrenos pJrJ IJzcm 

parte Jo parque. a divisão entre eles é 
técmca c JUrídica. pms. na prática, os 
terrenos são vizinhos", frisou Rodri· 
gucs. Zulauf disse que o problema da 
destinação do lixo é a principal qucs· 
lào ambiental da cidade. "[Justem 1 

poucas áreas disponivm c J Prcfe1tU· 
r a optou por três pólos para a destina
ção íinal do lixo. em Santo Amaro, 
São M; teus c Perus", explicou. 

Zulauf dcfcnJcu a coleta seletiva de 
l!'o para reciclagem. mas destacou 
que é um processo caro. que exige 
subsídios c só ating~r~a uma pequena 
pane Jas nove rml toneladas de lixo 
proJuzidas diariamente nJ Capital. 
"Minha sugestão é onentar J popula
ção a separar o líxo orgânico do mor· 
gâmco. facilitando a colctJ c a separa· 
çào para a rCClclagcm ·•. ressaltou. Ou
tra sugestão Je Zulauf foi a organiza· 
ç;io de comissões de moradores para 
momtorar a atividade das usinas c ga
ranur que os padrões de poluição não 
ul!r;ipJsscm os nivc1s acCitávm. "Esse 
pc~:-oal >cna trc111aJo na sccrctana 
para ter condições tlc cx1g1r Informa
ções corrclJS dos ti:cmcos". comple
tou. 
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Adiada votação de relatório. 
,sobre inciileradores de lixo, 

roi adiada para 6 de janeiro a vota· 
ç:lo do Estudo c do Rclatúrio de lm· 
l'acto t\mbiental (Eit\/ltima) dos in
c111cradnrcs para tratamento de lixo 
que a Prefeitura pretende instalar em 
Sapopcmba c Santo t\maro. O adia
mento foi decidido por 14 votos con·. 
tra oito dos mcn\bros do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente c De
senvolvimento Sustcntiwc\ (Cadcs). A 
reunião demorou mais de cinco horas 
c um grupo li~: momdures dos bairros 
protestou com faixas c cartazes. 

As pessoas contrárias ao projeto 
afmnam que os incincradorcs. que Jc
vcr:io custar US$ 350 milhões. irão 
liberar dioxina (substância cancerige
na que pode provocar problemas no 
aparelho reprodutor c no sistema 
1111\liWIÚt,:lco). t\ cimara t0cuica do 
C1dcs lcz an~lisc prclimin:1r c sugcr1u 
a aprovação com ressalvas. 

Sl'gundo Mantanc L.i~boa, coordc· 
nadura rqmmal Jo Grccnpcacc. estu
dos mundiais garantem que os mcine
r,ldores s:io a principal fonte de con
tamlnaç:io atmosférica por dioxina. 
"E um método que n:io se usa ma1s 
nos países desenvolvidos. por isso as 
fábricas desses eqUipamentos cst:lo 
vindo para os países do Terceiro 
Mundo". disse. Ela explicou que a 
dioxina persiste 110 organismo entre 
20 c 40 anos t:, além do c:inccr. provo
ca esterilidade. 1ntcrrupç:io de gravi
dez c mú formaç:lo congênita nos fe
tos. Ü SCCICI:Ú lO IIIUnÍcÍp:tl dll Verde C 

Me10 t\mbicnte. Werner Zulauf. pre
Sidente do Cadcs. acredita que os incJ· 
ncradorcs cmtentes na cidade colo
caJJI :ts pessoas a uma exposição 
maJor do que os que serão instalados. 

Um argumento que pesou para que 
a votação fosse adiada foi o questJO· 
naram de que a instalação afetará 
municípios vizinhos c. assim. o poder 
de dccis:io seria do Conscma. órgão 
estadual. Os conselheiros decidiram 
:1diar a votaçüo para estudar melhor o 
assunto. 

l\IOBILIZAÇÃO 
Os representantes dos movimentos 

ropularcs de Saporcmba c Santo 
i\lll:no cst:itl nwbiliJadus para impe
dir a constru~:io dos 1ncincradorcs. t\ 

.. ' -, 

proposta da Prereitura é 1nstalar um 
terceiro em Perus, Zona Oeste, par;Í 
dar cotllU dus 12 mil toneladas de lm1 
produzidas diariamente na cidade. A~ 
lideranças consideraram posuivo <1 
adiamento. · 

O empréstimo de US$ 500 milhões 
que a Prefeitura pediu a organ1smos 
internacionais para a construção das 
usinas c dos incincradorcs est:t amca; 
çado. O Uanco Central negou ao 11:!~ 
ncspa a autorização para JntcrnlcdJar 
o empréstimo na semana passada.' 
Um dos motivos foi que a taxa de li~o 
cobrada no IPTU foi dada como g:t· 
r;.~ntia ao empréstimo durante 20 
anos. 
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Protesto contra incineradores 
M. C•vola.nti 

"'7 tJ....,;.. : . /''~' 
.>'. . ' 
I ' '1 
Aproximadamente 100 pessoas saíram em passeata na avenida co Bei, em 
direção à praça Fclisberto Fernandes da Sih·a, conhecida como lnri(O de São 
i\lateus, Zona Leste, para protestar contra o projeto da Prefeitura de implan
tação de três incinerudorcs de lixo na Capital. Segurando faixas c cartazes, os 
manifestantes, IJUC tinham apoio do Clube dos Lojistas, conseguiram a adesão 
de mais comerciantes, IJUC fecharam as portas para acompanha-los. O trfinslto 
ficou complicado na região. São Ma teus é um dos bairros onde está pre1·ista a 
implantação de incíncrador. Os outros dois são Santo Amaro c Perus 

06/01/1 9 
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t;atles ~111rova instalação 
(lc iiiciticra(lorcs fle lixo 

IJ 

· F>r ·\· I, ,., 

~~ ~~ ,l,:! ·'; ~~ :t··. 
'>.. ... '"./{'\,; ; 1- ;·. -~ 'l \ 

•. 4 ••• \, ,; .... '' .l "'' 
fllatll{t:Htmtes H'IITillll 110 du/o para prott:Har contra 11\ 

O Con'>clho t'>luntctp.li d~ Meto Dos 29 con-,clhctros [HC>Cttln. 25 
Ambtcnlc c l.k>cnvolvuncnto su~tcn- \'O lar Jlll a lavor d.i COfl'>lfU(,.-Ill tl.t) 

Llvcl iCJdc•d <~provou o [:-.tudo e,, J'>Jnas. trcs se alhttvcranJ c :\na r>l.t 
Reiatoflo de lmpJLid ·\mlJI(:nt;d 11.1 Puila:ro votou .:ontr.t Ll.1 Jkcou 
íEIA-Runal que conccuc .1 ltccnt;.t que as quc-,tóc'> dl\ctJttdJ> n.1;, ,1\llltcn-
amhtental prcvt.t p.tr.t tmplant.tt;.to ~'"' publ1c.ts n:1o 1or.1fll k1 .aLt\ em 
dos tnuncradorc'> de lt\o de Santu comalcraç;\o na Cl'nlcu •. lo d,\ Llr\-
:\maro. L\na SuL c :·uropcrnb.l Loru Rtrn;~ ~L'' Zui.Jul .IÍ-Ifrnou que rc:d.t'i 
Lc:;,te. :\ rcunu". 11.1 rct;lrl:l dr> ,1\ dtiiÍICllct.l'> puhirc.}) ,,,r;mJ p.ll,'· 

\'udc c ~lc'IO t\llliliClllc. !,q tumul- d;" c pn'>ICfiOflllentc ltll.lilllll.lllll lllll 

tuad,J por rnJniiC'>IJntc> rciatono O sccret.nm cxpiiLllll uuc a 

· Junto ctHn o liA lt1111.1 r,n apr01.1 
. do um p.ncn:r. cl.rbor.ttlu C:lln.J-
f J T cem c<~ prcs1drd.J pclu JorrLilhtJ c 

: illTlhrcnt,ilbl.l lt .1 ndolplw LobJto. 
l:jlle c"gc que os JnCJnerJllorcs obedc

: tam. pMa ctello de I.IIH;;rmcnto de p(\
·lucntcs na ;rtmmfcr.t. ,, p.1dr:lo lllJ\1-
tno de CTTI~'>>·Í'l de 0.1-l n~,r·..;m} ti~ 

L:CfilCSIIllOS de ll.lllll!,!f:llnJ\ J#Of 1101 · 
· in;tl mctrn cuh1cu 1 .. h'>c v>ntrutc 
Jf.t:,t.t o pcrrgo de'" pcooO.I'> llll~ m,,. 
f'Jill proXI!ll;!S Clllllldi!Cil1 lilllCt:r . 

. f'M<illlltl o 'léUCUIIll LI\\\ l'fdé C \lcrt> 
Amlm.:ntc \\crncr /ui.t .. t. qut: prc,1 
(lru d rcunt.lu 

conccs,:w ddim11va pM.I rrnn!Jnt.J
çjo dessas ll'>lflJ'> somente scr.t d.rd.t 
quarhJo :1\ CITl[lfCSJ') n:Spüll'>J~CI) rc· 
lt>'> crnprccntlnncntos .rprc'lcnLHcm o 
tlctJlhJmcnw tlo prOJClo 

No fm,d da rcunr.io do Cades. rnlt> 

grantcs do movuncnto popuiJr wn
tr:mo a tmplantaçào das mrnas scnt:r
r.Jm na porta d,1 ~ccrctarr.t do \ente c 
Mero Amh1cntc. para protestar con
tra O\ comclhcrro> que aprovaram o 
ElA-Itrm.t. r\ manJIColJt;;ín Jurou .JO 
rnrnutm c dilicullou a '>.lida do prc
dto. nJ avemd,1 l':tuliotJ. 2.073. do, 
:ntegrJntcs do m.wtmcnlo J í.tvor dJ 
rmpl.illl.lt;;íu do\ rnc1ncr.hio•cs 

14/01/1995 
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Manifestacão critica ttsi11a _, 

<le lixo 11a região <le Perus 
Lidt:re~ ccológtco'> c nolittCLl~ come

moraram o ,llli\Tr,,lflu de ~.tu l'auiu 
com um protc>to contra J lmtJlaçju 
reJa l'rcfwura de um mcmerador de 
hJto c uma usma dL: comrostagcm na 
re!!ião de Perus Cnm sho11 s mttSICJh 
C dbetll'l\1:,, \1) ,ltl\'h 1:1\ f'lllCIII<Ir<llll 
demomtr:n a'> pc"o<t> qm: C>t,l\ am 
no parque i\nhangucra que a mstala
·çào dds duas umdadcs no local do 
provocar V<lriP'> problema> de >audc. 
entre ek> càncer. 

Paulo Rodngues. do Movimento 
contra a lnstaLiçào de lncmeradorcs 
na C1dade de S;io Paulo. afirmou que 
os equtpJmcntos que a Prefcnura pre
tende U'>ar -,,io ultrap.tssados e por t>
so n<io g,nantcm a prcscr\'aç:w do 
me10 ambtcntc. Sc~urlliO ele. o Siste
ma de filtrJgem n;io tmpcde que ~e
pm lançadus ao Jr compostos que ~c 
ongmam da qucnna dD itxo. comu 
d1oxmas e fur<Jnos, entre outros. 

Alem de causJr dnccr. pcsqt11~as 
recentes dcmostraram que aquele' 
compostos afetam o '>tstcma n:produ
livo. provocando aborto,. m~1 lorma
çào de fetos. esterilidade c atrofia dos 
órgão scx uaiS. T ambcm pod~:m pro
vocar retardamento mmtai c afetar o 
SlstemJ ununolog1co Pattlo Rodn
gttes explicou que não soa população 
de Perus scra Jllnt:tda pelo problcm.t 
"Todos os batrro> c cidades pm\i
mos. mclustl'e o Sul de Minao Gera". 

C)larào compromcttdo:-.". g.tranuu 
Corno algum tk,,c, compootos s.1o 

bioacumuiatiVm- acumulam-se nos 
>crcs v1vos atravcs d,t cad~1a alimen
tar - quem comer carne ou beber lei
te de ammai:-. que se ;llimcntarcrn com 
ptaiiLI'> CllllLIIlllll,llÍ.i'> l'llf lÍI\1:\IIl.h 

.JllrncnL! a c.1r~;1 dcss;1 subsLtnct.J em 
seu orgamsrno. í'JCando ma1' SUJeito a 
adquim um câncer. 

Os orgamzadnrcs do prote>to Cflli
caram a postura do sccrctano muntci
pal do Verde c 1\lc10 Amb1cntc. Wer
ner Zulauf. de defender J instalaç;io 
dessas usmas na Capital. "i'io passa
do. ele (Zulaufl falava cobras e lagar
tos dessas usmao e n;ío explicou ate 
agora o porqué de ter mudado de opi
máo··. alirmou Paulo Rodngues. 

Os ecoiogtstJs acusam a Prefeitura 
de querer dar uma soluç~io magtca pa
ra o lixo e Jefcndcm a aJoção de umJ 
política de rCCJciagcm com a partiCi
paç;ío de muntciotos proxtmos Reco
nhecem. porem. as tlif"Jculd;tdcs para 
anplantaçào dessa altcrnall\,1. uma 
vez que a população amda não se deu 
conta da d1mensào do problema. On
tem. por exemplo. pouco mats de 40 
pessoas. mcluidos os orgJnt7~ldores. 
part1c1pararn do protesto. que só cha
mou um pouco ma1s a atencào do pu
blico durante a aprcscntaçjo do can
tor Zé Geraldo. 

26/01/1995 
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Moradores enti"am na }ttstiç: 
contra incineradores fle lix1: 
No1entJ e sets morJdures dos llatr

tos de São Matcus, Santo Amaro e Pt
rltuba Ingressaram na 5'Vara da Fa
zenda Pública da Capttal cum umJ 
açâo popular, com pedtdo de hmtnar, 
con11 a a tnstalaçâo de duas ustnas de 
inuneraçào de lixo em átcas de Santo 
Amaro c Sapopcmba. Os moradores 
querem q11c a Jusuça dcciJrc nulo os 
atns de ltCitaçào, suspendendo imcdta
IJmente o processo de licenctamento 
auto11zado pela Ptefeuura. Como ar
gumento apontam 53 irregula11dades 
comettdJS desde a fase de lic11ação 

Um Jbatxo-asstnado com 22 mll as
stnatutas de moradores allnetdos dtrc
tarncntc pcl.1 Instalação tiJs usir1.1s 
acim1panha a ação. Um grupo de mo
radores rcaliLou pa;scata dc,t.k a Jvc 
mda Paull'ta até o prédto onde functo
na o Fótum da FaLenda Pública, na 
rua Joaqutm EugêniO de Lima, para 
chamar a all'nção da população Com 
faixas ~ cartazo eles procuravam 
acentuar os preJUÍLOS à saúde qu<: a 
in,talaç.'in dos tncincradorcs pode pro-

. vocar. 'Está comprovado em pai,es 
:da~ _yu~: o' inctncradore>. atra-

' vés da libctJ~:i·J de dtoxtnas. causam 
problemas de saúde .. corno câncec. de 
pele, c rdD corrcord,u1ws com o desu
no que e;t.i ocudo tLrdo au nosso di
nheiro, sem que sejamos consulta
dos', dtssc o l~cntcu de construção 
ctvil Sérgto ['.udo Nogcrino. 

FALIIAS 
Scgundll o advogado AntôniO h:r

nando Pinhwo Pedro, as irrcgulartda
dc> vão tkstk a licllaç~o. ao cst.thclc
cer uma forma que possibilita a partici
pação sunlcntc de empresas de gr.mde 
pDrté no pr<>cessD. passam pela ausén
cta t!c ltccnct.lrncnto estadual e vão até 
a própria '"n'rru~ão das ustnas. "A 
Ptdcuura ILCllrnt rnascarar o cmprccn
dllncnlu li, ando .11r.L do; consúrctos 
que ganhardlll a conc:orréncia, incum
bindo as UIIICCS>Ionárt.ls da obtcnç.io 
d.lliccnç.l ,\flriJicnl.d" . .~lirmtHJ 

Plt<H 'FSSO 
A Prclc\tur.l tntctuu o proccs;" tk 

liutaç:io publtca para a COlhi r uç:io d.l\ 
duas ustn:~> cm 1\0\CIIlbto tk I'J'il 
Em abril tk 'i-1 o ptovc;,o ~lt.l\,tliH\ 

cluído, lendo lomo vencct!ure; du 
concorrênCia os con,.\rclllS Etnco e 
lk llartoi<HI\CI, para a Ct<f\ltllH;áo ria 
ll)ltlJ de S.rnto Allt<tt<l, c Vcg.l-Sop.t
IC, CGC e M.u11n par.t a u:.trLt de Sa
popcmba. Segund<> o; :Hllorc, da açàll 
p<~pul.1r. o procc,lo lrcll,llorto cmolvc 
aprOXIIll:ld:llllCI\IC lJS$ (Jl)() lflllilill'l. 

Um grupo de moradores srg1r 
pois até a Delegacia de lnfraçõc 
li :1 o Meio Amlllcntc, dn De c ou 
rcgi>trou utn bolcttm de uvorr 
conttJ um incinerador tn11.1l.t 
avenida Doutor Ricardo Jafct, q 
cchc rcsíd11U1 sem a cl.llltfíc.\~; 
elementos 



São Ma teus· protesta 
contra incinerad_or 

1-.loratlnre' dJ Zona I c11e frzeram 
onrcm uma LJI!HnhadJ d~ prolc>!o con
lr J a tmplanraç:io tk um I!ICI!l~r.HI<>r <k 
lt\11 em Sjo 1\lareus. A canunhadJ. que 
1.1111h~m comcnH>IJI'J o Don11ngo de 
!<Jmo' foi organrzada pciJ tgreJa Ro
tJ,,Ifo P1r Jlll e pdu Mm~rnento Contra" 
ln\IJ\.1\ào ck lhtna> de lnctncração de 
Lrxo na Cidade de São Paulu. c reut\lll 
mah de dua> •Htl pcs,oa, Elas saíram 
da rgrcp e scguH<lm por qua>c um qur
lómetro pela Jl'entd.l Rodolfu Pirant .11~ 

o IJ~tltm São I r.tncl,l\1 onde a p,cfct 

llHJ prctcnrk, dc\l!c o l11r.d de I')')) 

llhiJ!Jr u ll1<1ncr.Hiur 
Segundo 0\ p.rfi1LIJLIIIIC> do 111011 

ll\CI\IlL .d~!ll dt..: LJ\1\.!I (HCJUÍ/ih dtl 

tllCill arnbrcnre u proJc'lll d.r l'rcfclluu 
c caro. \ Jt d,~\\ ,dorJf,lf u) l!lH)\ LI) d.1 

rcgr;'w c nt~ llllj•Cdrnd,, 11111 jllli~!Cll!l.t 

c!J o prclc1t.1 l.1111.r Lr11ndllr.t. qrrc 
tkslln~\\·a ;1 área a l·on\lluçãn dl' mo· 
f,ldr,l> pop11L11C1 .IIIJIC\ dll >lltenu de 
lllllltrrlC\ 

'1\!Jt> de unco mtl L1nlllr." lur.r111 
111\lal.rd.h aqut. m." a Prcfctt11r.r l\111 
~dou o prog1ama p.rra mollldl a thlll.i 
(ji1C I ,\I p!CJlldtCH ;1 VIl L\ t ,1 \<il1lk ti. h 

!'"""·" ;Jf1rmon Evantl.r J(,llill 
g•1c' uma UJ\ pal1tC1f1.1lliLI tl11 r11u' r 
111en1o llc acordo com cJ,J ,, ·""'' .101 
d.1 t.ornptlltarta ll\.11\ Dllí1 !ll!lttll!d,lrk) 

h.Jbrt.1cional\ 
O vllc-prt\llknlc nacrnr1.d do P I 

Aloh1o 1-.krcild.Jntc. que t.rrnhcrn JLtllr 
uprlU ti.l fll.lllik\L!Ç;':lll dt"\,_: !j\!\; \h IH 

trncr,ul11rc' que .r l'rclcttrrr.l quer 111' 
!.11 \~otlllJ'Illpt1<l\ para i\rc:h ClHll F'·" 
de dt'illlliJJe jlll[llli.llllll1.d ;\ 'JIICIIl 

l!l>cr.t g.1\C:-. túxtUl\ t dct ,,1 H \1d:1r 

Llmhcm H)xtcO\. que fHHkm r nnL\!11 

IL!f o \olrl c .1 .)pu' drl!mntl 

() bt'l"' r\.1 l<cgri\o l·p"u'i'·d 1\, 
krtl. d lléuo l'crcH.r. dr1•.c 'i"' rr ,,\ 
JC11\ll r\,1lillll1llh.1d;1 cr.r n.ll!.lf" 1 

d.1", c .l11rmou que a lgrq;r C.Ji<ílr< 
d.r Lona Lc;IC lut.H .í pa1.1 HllpcJH 
111\l,d.!Ç~ll d() !flC\11Cf,H1nr 



Manifestação 
. ---·--

r·ejelt~ 
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incinerado r 
de lixo 

O Movimento contra a lnstJ.lação de 
lncineradores dt Lixo na CidJ.de de São 
Paulo fez um protesto na entrada da 
usína mumc1pal da Ponte: Pequena. na 
Zona Norte, para ma.n::ar a pa.ssagem do 
Dia Mundial do MCJo Ambtente. O ato 
reumu 15 pe5soa.s. entre ambientalJStas, 
políucos e smilicahstas. 

A té<:mca de incweração, de acordo 
com o movimento. preJUdica a saúde e 
o me10 ambiente. p01s produz elemen
tos to.,Icos cancengenos tdiO:o.mas c fu
ranosJ. A c1nL.a resullante da InCinera
ção do l1xo. ;cçundo Célia Rrc1na Lou
redo Nogenno. repn:,emame llo mov1-

Diretoi"e 

menta em São Matcus, tJ.mbém é pen
gosa se não uvcr destinação adequada. 
"Essa cmza. precisa ser enterrada de 
forma especuú. ma.s aqui na c1dade c:la 
é jogada nos a1crros sanllários' '. expli
cou Célia Regma. 

Durante o protesto. os mamfcstJ.ntcs 
reivindicaram a dcsallvação da uswa da 
Ponte Pequena. alegando que ela é pen
gosa c ul1rapassarla. e fCJCttar.un a pro
posta dJ. Prefeitura de instabr novos 
cqUipamemos de incweracão nos OJir
ros tk S:i,J 1\Llicus r .Lona Leste). Pcrm 
(Zona Ucste) c Santo Amaro 1 Zona 
Sul). "b>cs 1ncmcradorcs ser ;i o cons-

• nega t"eiscos 

\0 de 40() CL!U\ 

UUidos em áreas de proteção ambiental 
ou perto de rcstdência.s", reclamam. 

O movtmcnto contra os incinerado
rcs defende o SIStema de coleta sele uva 
c campanha.s cducauvas para que a po
pulação produza menos lixo. Segundo o 
deputado estadual Roberto Gouvc1a 
IPTI, a quctma de lixo é um processo 
em dccadénc1a nos países dcscnvoht
dos c n:w se JUSttfica sua ndoçào em 
S5o P.1ulo. O deputado lambem acusa a 
Prcfc11ma uc csrar desobedecendo a b 
l .D 17í7'd, que pro!bC J IOStaJapo dos 
l:lélncnllorcs em wnas que não IC!Jrn 
cstntarncn:c r~dustnats. 

' /'d a Bau .e 

O diretor do Dqunamento de Linl
peza lJrlJJn,J IL!Ill!Hlflll t1.1 Prcfct:ur.l. 
Paulo Ciumes 1\Ltcludo . .!dtni!IU ,,ue .1 

usma dJ Ponle l'equend e ulir:l[lJs,all.l. 
mas negou que a pt•pul,tç;ío nlcr:t cor
rendo nscos. "~os1o eou!p:tmcnto
cJUC Incinera I(){) lllllc!JJ.~:. de ll\o/dl.l 

tunc10na a uma tempcrJ!ura de S3o 
c!raus cen11cradr'1. o que Imncde a ru
maçáo ue J:<"ma' e cÍimlnJ tJlUUJucr 
r1sco dt: coniarninac;ío :\s Jlll\ln:t). 
1c1!Undo o llrrc1or do L11npur!J. 1:w nrr'
dundas someme crn lcrnnera!ura\ aLJJI-

:\ coicl:t õCicltl'<t. \et•undtl \l.kh.:d11. 
se adotada. n;in at!ngi~IJ rnJ!s d<l ou: 
10% do to1;1! de lO rn;llonci.HLi.l/dta.d: 
l1w produz!dJs n.t C.Ipllal. lllachJdo 
~:aranlllt que 01 novos lnCincradorn 
que a PrcL.::tt:ra rr:.:tcndc l!"Lt~llJí \jd 

scgurus c rJutaacJ> uc tlltros antwolucn
:c:; Sccunuo ck. ,J tonnaçao t1c Oill\1-

nJ'i prci'!IIJ nc"cs novos cqu!pJrncnlos 
c de um h!lionc.·.tmo llc urn ~1arna 1il.l-l 
llJllOgfJlllJ ). Cll!l.\ll.lcfJI.JO lflOlUO. 
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lncineradores de lixo são 
idéia da gestão Erundina 

Os' íncineradores de lixo que a Pre
feitura pretende instalar na Capital e 
que têm recebido muitas críticas são 
consequência de um estudo realizado 
na gestão da prefcíta Luiza Erundina. 
A afirmação foi feita pelo secretário 
municipal do Verde e Meio Ambiente, 
Werner Zulauf, durante o seminário 
Lixo Municipal e seu Oerenciamenro 
Integrado, promovido pelo Instituto 
de Pesquis.u Tecnológicas do Estado 
de São Paulo (IPT). 

O secretário disse estranhar a -resis
tência da população, segundo ele co
mandanda por mtegrantes do PT. por
que a solução· encontrada pela atual 
gestão é baseada em diretrues fonnali
zadas pela admimstração da prefeita 
Luiza Erundina. Werner Zulauf chegou 
a elogiar a iniciativa da ex-prefeita por
que iniciou· o processo para solucionar 
um grande problema que São Paulo 
vem enfrentando. "Não há mais espaço 
físico para a construção de aterros sam
tários e os que já existem estão satura
dos. A única solução são os incincrado
res' '. disse o secretário. 

A instalação dos tncineradorcs faz 

09/06/1995 

parte do Programa da Macrorrecicla
gem apresentado pela Prefeitura c telll 
como objetivo minimizar o problema 
do lixo em São Paulo. Além dos incí:· 
neradores, esse programa prevê a co.~ 
leta seletiva. mas, segundo o secretá
rio, a coleta só será implantada após a 
instalação dos incincradores. prevista 
para o prazo de dois anos. "A parttr 
daf, vamos chamar a população para 
participar dando sua contribuição na 
separação dos lixos orgàmco c do se
co". concluiu o sccrctáno. · 

PLANO 
O ex-secrctáno de Scrv1ços c Obras 

da administração Lutza Erundina, 
Márcio JunquCICa. confirmou que foi 
elaborado um plano para solucwnar o 
problema do lixo em São Paulo c que 
nele estava previsto a construção de 
incineradores. No entanto, Junqueira 
garantiu que o plano, que foi publica· 
do nos último'> dias da gestão anterior. 
não prev1a o local nem a forma d!! 
concorrência para a construção dos 
equipamentos. • 'As críticas existem 
exatamente sobre esses dois pontos". 
afinnou o ex-secretário. 



Justiça suspende 
desapropriação 
de área em Penu~ 

A Promotoria de Jusuça do Meio Am
btente da. Capital requereu a suspensão 
do processo de dcsapropnação de uma 
área de 35 nuJ metros quadrados em Pe
rus, entre as rodovias Anhanguera e Ban
deirantes. proposw pela Pn:fcuura para a 
msta.laçào de uma ustna de compostagem 
e tncmeração de luo, até a obtenção de 
licenciamento amb1entaJ para a obra A 
área foi declarada de utilidade pública 
através de decreto em maiO de 94 - no 
34.174194 -. rn..u até agora não foi ela
borado o Esrudo e Relatório de impacto 
Ambtental CEINRIMA) demonstrando 

que aquele e o local ma.ts adequado para 
a tmplantaçáo de um mctnerador e os tm
pactos que sua construção causanam à 
região, próxtma a um parque. 

Segundo o promowr de Jusuça Daruel 
Roberto Fmk. sem a rea1Lzação do estudo. 
a Prefeitura poderá estar desapropnando 
uma arca muulmente. com possívets da
nos ao patrimõmo público. ··o esrudo ser
ve para dderminar a melhor á.n:a de loca
liz.açló tró erílpri::éndimeíuo. Como ele 
pode ainda nem ter stdo feito e a Prefeitu
ra Já estar desapropnando?", perguntou. 
O Mímstério Público foi chamado a dar 
seu parecer no processo pelo JUIZ da li' 
Vara da Fazenda Pública. Líno Manoel 
Duarte Bausta Ribeiro. onde tramtta a 
ação. O jutz detenrunou o enviO do pro
CCS50 ao MP c à CoiTI!ssão de Mc10 Am-

5/08/1995 
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btcnte da OAB considerando o cusw do 
terreno em relação às construções. 

Em seu despacho o JUIZ R.tbc:Jro reque
reu esclarectmcntos da Prcfcuura "se 
não convma ma.ts ao interesse púbhco a 
expropnação de área bruta sem a obstru
ção de uma auvidade emprc.sanal". Na 
área de propnedadc de Robeno Gíacomo 
Grava emte uma fábrica de sebo pa~a 
sabonete e de farinha de osso para ração 
anunaJ. com Ires casas e dois barracões. 
a João Gava e Filhos Ltda.. em que tra
bailiJm 180 pessoas. A Prefeitura pensa 
em pagar R$ 2.2 milhões. com ba~c: no 
valor venal. pela área. O custo do incmc
rador. amda não adqutndo. é deus~ 150 
mtUtõc~. Pelo contrato cabcna à cmprcs.1 
vencedora da ilci1ação para unplamaçào 
da obra. rcaltzar o EINRIMA. 



Moradores· abrem guerra 
1 

contra ÍJicinet·ador. de lix(} 
ULIAN CIIRITOFOLETfl 

E KATIA OGAWA 

Acosrumadm a conv1ver com o mau 
dx:tro e os ratos que v tm do aterro um
Lino Bandelranle3. em Pcrw. Zona(~ 
te. os mol'lldorc s dl reg 1.\o c o mcç am a 
~ mobdtlli para combatt:r a tdt1a da 
Prefe1rura de 1nsta1lf oo local duu illl
nas 1ncmeradorJ!j S<gundo relatóno do 
grupo auvtsll ecológJCo Gn:enpeJ~CC. o 
equ1pamento emlle substânCias alta· 
mcntt COI'TO$IV&S- como o .6c1do cloó
dnco - que podem cau.s.u lllé c!ncer. 
lm~ os lllOflldora ~tJo se orJMU! 
undo para unpcdlr a 1rut.Wç.too da.s WJ

rw e para <b&u v ar o llt1T'O S<lllllÁilo. 
"E.stlo no! colocando entn: a faca e 

o revólver. Se necess.tno. reagtremos 
com v1ol~ncia contrl o lnctnerador' ', 
prometeu. o morador Afonso Braga, 
que também se que1u do dcsc;uo da 
Prefellura em relaçio aos problemas 
traz1dos pelo líxo Jogado na área. que 
tfeta a sall~ da populaçlo. Ele espera 
uma wluçlo do prefetto Paulo Maluf 
para os danos caillados pelo aterro. 

As slluações mats graves são en· 
frentadas pelas 30 famf11as que se 
amontoam em barracos próxtmos ao 
aterro e ultllzam a lgua contamJnada 
proventente do ltxo. S~o vlllmas de 
doenças rc;sp1ratónas e imtações na 
pele e oos 'olhos. É o caso de Mana do 
Socorro do! Santos Sdva. de 24 anos. 
que dt vtde com outras 18 pessoas os 
40 metros quadrados de seu barraco 
"É mullo comum ter doença.s de pele 
por aqut. meu trrnão está dx:10 de ca· 
roços no corpo", afirmou. 

O aterro Bandetrantes. um dos 
ma.tores da Capital. recebe 151 nul to
neladas de lixo por rnts. o que equiva
le a 830 camin~ por dJa. Sua v1d.a 
útil deve se esgotar em dots anos. se
gundo informações d;;& Prefellura. A 
salda encontrada pelo Muntclpto foi a 
instalação dos JnCineradores que. na 
op1n1lo do secretíno mumc1pal do 

'. I ~-

. ' 
'-i~tklH•·1 

'1 

,. 

MarUI do Socorro, d~ 14 anos, afirma qut domçaJ dt ptl~ são comun~ 

Verde e do Meio Ambiente. Werner n:ador Adnano Diogo (PT-SP). Sérg1o 
Zulauf. s~o grande! umdades de repm· NoJenno. concorda com essa ava!Jaç!ó 
duçâo energéuca. e garante que os gases emitidos pelo In-

Para Paulo Andr:lde. da ConussAo do Clnerador cau.u.rn câncer. além de dJt-
Meio Ambiente da Ordem dos Advoga· túrb1os imuoológ1cos. Zulauf nao con-
dos do Brasil (OAB), a proposta da corda com os argumentos e afirmou 
Prefwura é autontána e ilegal. "Vai que a quanudadc de gás tóxJCo hbcradn 
col<x:ar em nsco a população". alertou. pelou usmu é "absolutamente irrel~ 
O assessor de Mew Amb1cnte do v e- V811te em termoe de enussào". 

Equipamento será importado 
Os inc1neradores são condenado~ 

nos países da Europa e da Aménca do 
None. segundo Sérg1o NoJenno. Pa.ta 
o secretáno Werner Zulauf "1sso é 
menttra do Greenpeacc". Segundo ele. 
apenu os 1ncmeradores anugos cs1ao 
sendo desaúvados no Extenor. por se
rem noc1vos à saude da população. O 
secretáno esclareceu que os futuros 1n 
cmeradores de Perus são modernos e 
nAo colocam em nsco a natureza nem 
a sallde da comumdade. Eles ser!o 

responsáveis pela quetma de 1250 to
neladas de lt.\O por da. 

lmponados da Akmanha. cada 1n
c1nerador está avaliado em USS 160 
milhões. segundo a assessona de 1m· 
prensa da Secretaria Mun1c1pal do 
Verde e do Mew Amb1en1e. "Es1e 
dtnhe1ro não saná dos cofres públt· 
cos. mas de empresa! pnvadas que 
usam o aterro. a1rav~s de concorrên· 
c1a publica". assegurou o d1retor do 
Departamento de Limpeza Urbana 

\)~/I 2/1995 

(limpurb). Paulo Gomes Machado. 
Não há prev1s~o para a Instalação·. 

Segundo Machado. o atraso deve-se A 
escolha dos tcm:nos para Implantação 
das us1nas. Duas áreu Já foram pre
VIamente defintdu A pnme1ra delas é 
na estrada Anhanguera-Perus e a ou
tra. que pencncc ao Banespa. f1ca pró
\lma a atual us1na de compost". 6 cm. 
na rodovia dos [landctrantes. · 
(Projeto repórter 2.000). Obor~ 
l'ro I et 03 Ea ~X<: !Jak 
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Zonas Sul e. Leste vão 
ganhar incineradores 
A Pn:feiwra vai iniciar até junho a "llojc, a tecnologia pennite n instala· 

construção das usinas de inetncraçào de çào de incineradores sem incômodo", 
li~o em São Matcus, Zona Leste, c em defendeu. Zulauf argumenta também 
Santo Amaro, Zona Sul. O anúncto foi que a mcmeração é a melhor opção para 
fctto ontem pelo secretário munictpal o h~ o hospttalar. Ele disse amda que es· • 
do Verde c Meio Ambiente. Werner tá de pleno acordo com o fechamento 
Zulauf. durante debate com vereadores dos 1ncmcradores anttgos, mas tsso só 
c cnttdadcs de moradores na Câmara deverá oconer em dots anos, depois que 
Munictpal sobre o problema do trata- as novas usinas estiverem funcionando. 
rncnto do li~o na Capital. Para Zulauf. a população não está con· 
· O proJeto da Prefeitura. contudo. cn- tra os mcincradorcs. "São só meia dú· 
frcntará diftculdadcs para ser implanta- zta". afmnou. As duas novas usmas se-
do. O presidente da Cetesb. Nelson Ne- rão construídas por consórcios de emprc-
fussi. disse que nenhuma ·usma poderá sas, que vão administrá-las por 20 nnos. 
ser implantada sem autorização da em· Célia Regina Nojcrino c Nnir. Alves 
presa. c o pedido da Prefeitura nem se- Rezende Norimbeni, integrantes do 
quer foi encaminhado. Além disso. os Movimento contra lnclllcradorcs de 
vereadores e os moradores das áreas São Mateus. disse que os moradores 
pró~irna.~ nos futuros incineradorcs pro- não vão permitir a construção da usina. 
metem rcsist.lr à instalação. "Se for preciso. vamos desrnanchá-

':O:uQtJncradorcs são altamente po- la", dtsse. Segundo o vereador Adriano 
luentcs c as to~mas ~ooem provoQL_ D10go, urna ação popular contra os in-
~~necr'":(iíssc õ-vêrc:~~{!O Dw- cmcradorcs está tr:umta~r..lo na Justiça. 
go (PI), um dos organizadores do DISCUSSAO 

·evento. S~nJO:.Qi~&õ,ã~~õc~ O infcio da instalação dos novos inci
r~~tmaçào do li~o são a gtlÇlUC.:_ ncradorcs de li}, O na ctdadc pode cnar ou-
ktiVã.'"ãrCcíclagcm c a ampltação dos tra WS(;ussão entre a Prcfc!lura c o Govcr-
atcrros. Os pmicipantcs também cxtgi- no EstJdual. O m:uor problema é o valor 
rarn a desativação imediata das ustttas da taxa que as cmprc!ICJras têm de pagar 
da Ponte Pequena c na Árua Funda, para entrar com o pcdtdo de licença na 
1nstaladas há mats de 40 an"'· Cctcsb: 0.5% do utvestimento. ou aproxi-
. Segundo o secretáno. o~ tttunerado· madamente R$ 750 mil pata cadJ incine· 

res são necessários porque não há rnats rador. "Este valor é incnvclmcnte alto", 
espaço físico para novos aterros santl;í- aftnnou Zu!Juf Segundo ele. a Prefeitura 
nos c os que já cxtstcm estão saturados. está ncgoctando um novo valor dJ taxa. 
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J,ustiça lihe1•a obras de 
usinasl'iiiciitel•adoras · 
O T1 ibunal de Justiça (lJ) conflr. 

1nou dcclsAo que llbern os obrM dr ln~
tlllaçnu de duo~ uslnu lnclncradoras nu 
Cnphnl. A declsno foi tomAda pela 
5'CAnturu de Dircilo Público que Inde
feriu r~.curso (ngravo de Instrumento) 
r1 epoqo por 97 pc~soas que AS~Inam 
uma nçno populnr contra o rnuniclpio. 
O ndvognllo AntOnlu Pemsndo Pinhei
ro Pedro alega que houve irregulnrlda· 
dcs nn fHOCe~so de licilaçftn. 
A~ du~s usinas cstJo Si tunda~ em Sa

pqpcmb.\ wna Leste. e Santo Amnro, 
Zona Sul. Sq;undo u Prdeiturn. das 
vno queilllar junta> 2.4 mil toncladns 
de li~o. UO totnJ ue 12 mil prodlllÍdUS 
dlariomentc. A licitaç!ln que e~tá ~rndn 
contnt~da nu Justlç~ foi ~bcrln em no
nmbrl• de 1991. /\ rut1corr~Hcin foi 
9onduJda em 1.~ r~ nbrll de 19fJ4 com 
~ 1 ltórln du~ con~órclos Etc~co/Dc 
!lattulottw. e Vcu~·SupavcfMurtin. O 
prímcirÓ flc(,u CUIII ! COOH[llçdo da 
111inn de Snnto AIJinru. tnquantb·u t.e· 
gunJo cont n de Su!JO(Xlllba. 

AlndR seaundo a Prefeltun~. cada u~l· 
na cstt orçada em USS 1!10 milhões. O 
!innnclamento foi obtido por consórcios 
em bancos do Exterior. A Fttfeltura foi 
ft avolbta do flnsndrunttllO USllndo pon 
!sw 11 LUa do limpeza urb4na. Pelo con· 
trnto, 11!1 empresa.~ com traem tu usina! e 
tm troca ~ldem operá-los pelo prazo dç 
20 nnos. Depois desse pcnodo. u ual· 
nu pns.~run a peuencer no Munlcfplo. 

O odvogado Femnndo Pinheiro Pe· 
dro alega que, além das irregulnridndd 
na tidlaçlo, e lnstnlnç!lo dos lncintlll· 
dores V~l colocar em pcn~o A vida e a 
nllde dos morndorcJ dJS AreM próxi· 
ma•. Segundo e Te, o perigo ~c dar4 pela 
e~posíçao As diol<.lnns (sub$tAndns pro
duzldl, princlptllmente po:ln queima de 
produtos como cloro. phl\tko e p~pel). 

l'or votn !o un~nlme. a ' C4maru 
dei re lo P co enlerHleu que_u. 
ubru nao v ao provocar danos ltrep,. 

-nvw e ne ou o ~dldo de llrnlnnr 
goro. a n o u elo volt~ "tramll.llr 

Vem da Fnun a lc~. 

11/05/1997 
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lncineradores 

deixam população 
revoltada 

Apesar dos prot~stos de moradorc~. 
JOÜlJcn!al!stas c de o ca>o estar sendo 
contestado na Jusuça. o sccrct:ino mu· 
nJClpal do Verde c Meto Ambiente, 
w~mer Zulaut. Çt)IJCedcu licença <1111· 

bJcntal para a construç;lo de u01s inctnc
radorcs d~ ltxo - um em Santo Amaro, 
Zona Sul, e otnro em São Mateus, Zona 
Leste. A autonlaÇ âo rcvollou a popula
ção. que promete fazer tudo que for 
possível para cvllar as obras. Em São 
1-.lateus. os moradores prometem até 
acampar no local onde o equipamento 
scra comlmido. :\ ubra., orçat.la em US$ 
·100 nulhõés. dcYcra la ulic10 no pn
mwo In mestre tlo ano que vem 

··Não pcmuurcrnus esse JncJncrador 
de forma algum.t. Vamos ate acampar 
na arca. Isso sena a dcStrlllção do nosso 
h.urro e das ndadcs VJZmhas", afmnou 
o tecnólogo Sérg1o Paulo NoJen. de 46. 
que mora no bamo h;í 17. Ele garanuu 
que há estudos mtcmactonaJs provando 
que ~sse !lpo de cqutpamcnto pode cau
sar graves probkmas à saudc, como cân
cer e mutações gencucas c honnonats. 

lndtgnada est;i a moradora Olimpia 
de t-Ido S1lva. de 55. cu1a casa lica a 
menos de do1s quilômetros du futuro 
Jnc111erador ... N;io ptc.:cisanws desse 
equ1pamen1D A popula~;io Ja e doente 
porque niio tem um atcndtmcnto de 
;,]Utk puhiJcn oltkqllado. es~C IIIC!nel d 

dllr SO \'JI prqudJt:ar JIJJd,i JII;IJS Ufllói 
r~g1;io bastante c.ts:1gada''. avaliou. Ela 
acrescentou que o banw Já suf1c com ,J 
pullllção que vem do pólo pcuoqunnl
cn em Maua. rq!JJO do Grand~ AUC. 
que ftca a menos u~ c1nco quilómetros 
do bamo. Nan Alves Norembcne. do 
l\lovunenlo uc Saúde. garantiU que a 
construção nau !cri IIIICIO ··\'amos L1 

l ------

ter tudo para unpe1hr. o que lt'r pr'"' 
so. E uma nnoralidadc conslnm esse ll

po de obra ao lado da populaç:iu ... ava
liOu. No local onde deverá ser msta.lado 
o mcmcrador h;i uma escol.l de educa
ção mfanlil c um posto de s<Hilk 

A detenmnação do Dcpanamcnlo de 
Controle da Qualidade Ambiental. da 
Secretaria Munictpal de Verde c Me1u 
Ambtcnle, que autonza a Instalação. l01 
publicada quarta-fcna no Diáno Olicial 
do Mumcip1o. Em I 995 a sccrflana Fi 
havia concedido a licença amblcotal 
pn'vta. pnmcira ta'c.: do p1L1[:Jam;J. que 
está sendo contestada na Jus!lça ror 11111 
processo de ação popular 1111pclrado wr 
!50 moradores da rcg1ão Leste "Con· 
ceder a segund.t licença é mul!o c'liJ· 
nho e tmoral. O sccrelano cone o nsro 
de ser rc>ponsabtl!zado até pcssoal
menlé pelos prquizos que a Prcíellur;, 
pode ter", d1ssc o advogado t\ntónJo 
Fernando Pinheiro Pedro. presulente da 
Associação dos Advogados ArnlJ!cnta
hstts c da Comissão de Me10 Ambtentc 
da Ordem dos Advng~dos do Brasil 
(OAU-SP). que deu entrada na ação. 
"O ~ecrctjtio nào potleria dar a segun
da licença. ele terra de esperar a deCJsàtl 
da Jusli~·a". acroccntou 

Segundo c:lc. o ,u~unH.:nto ulllizado n.1 
ação fut de que os mcmeradurcs n:io po
dem SCI !JccnclóidO.I p<.:i<> lllll!llcíjliO fXJI· 

que S;iu Paulo pcnencc a I<c:·J;\o :\lcLiu 
polllam e urna obra cnn1o cs1.1 causa Hll· 

pacto arnlllcnl,tl Clll toda a are.t. A aç;lo 
ah:ga l,JI!Ibérn que o CSliiUO tk lllljlJClU 
arnbtcnlal lm Jcno antes UJ escolha dos 
locais a serem mstalados. O 1\!Jn~>réno 
l'rihlico Já tku parecer lavor ave! ~ a-,;1<> t 

acon><:lhou o JUIL a Jlllf-ar proccdcnlc a 
rc>ponsabdJd.idc dos cnvolvidu 

26/12/1997 



Zu.lauf diz que cuntprc a lei. 
(I vnrl!uto lltUJUrtp.11 1h1 Vrulr ,. 

Mru• Amlurntr, \\'r111r1 /ul.wl. nlu· 
uu qut :1 rrrl:un:u,;:'1o cnntr:1 l unpl:tn· 
t.u,.\u IIO\ lfll l11t'f,1dnlr'\ t Jhllilll<l r 11-1· 

alllllltllliU, l1c'\fiH'IIIIIIII11 11\ 1UIIhll'tll.1· 

llr.l:t\, /.ul:111l 1~:11a111c~ t!llf u fUIIJt"lo ~ 
tlr tolotl 'qnu;u11~:.1 ··o"' fwhcc ti~ J.'=l· 
\!:'~ l1htrado\ pel:\ ch:umnC tlc 100 me· 
tm\ de altur:t tem tmp:.cto nrrlrv:tnh.·. 
tio ponto de ''"l:t prjticn··. rrs~:thuu 
"f n mr~nm qm• t;i rt:t :trrthl u:. /\Ir· 
IIUUthn r IIJ~tlltl t• O fUUi\lltt'IIH l'tlttlllcltt 

pua httlo\ 11<. p:thC"\ ~~~~ l:.uu•p:t. ·' 
O ~cue•:h10 1=:u:ut1111 flue c~t;i rrJ· 

poi<bdn I•F•Imrnte F.le di1. que • rr<n· 
ht\;lu tln Cwt\tlho Nncínu:1l 1ln MrtH 
Amlurult'. lu;ul.1 110 iníru' tln f!';., tlll 

Hra,íll:"i. pcumtr :to nmnicirtn lrl=t.d:u 
'nhrc IJUC\ItK"' ;unfurr.f.11\ "Se cu h· 

rrnt1n n1111111111dpm. o f:,l;uln nftn 1••· 
tlr 111trlft111 JHtiHIU1 e ntlmuu~II:IUV.t· 
rnrnlt" .<ic n;\1"'1 cnncmclo11, potiC' trOI:'ll 

illlnl.11.a 11.1 htUt\:\", rlpltnut 
(h l':l\ltt\ fUIII 11\ IIU:IIIfiRIItltr' 

~rt.lo h:uu:ntlo~. imrinlmcntc, pcJn 
ltllr;.1ll\la prtv:\d.~. tle :\rortlo com 
Zubul O munt<ÍJ!IO •ó tln•r;l ~3Sior 
•Ju3ntJ,, o~ t:1nurradnrc\ J·1 c~uvcrcm 
lunCI\li1311UO ... A rtcfrituu JliJII' 
pw lttnrlnd~ ,le lixu •tur. enuc.nr c 
ou lun~u tlr ~U """' "''' nh 111 'um u~ 
fll~lll\ OflCI:\(:ÍOnôli\ C' :t ftii10illl3c;o\n 

tln eqntpamenlo. o tJUC é vihel". 
nlirmnu. O vrrrallor Adrinno l>io~o. 
du 1''1. rnuctantu, ,,·u:dt:a tjtlt"' n f"n• 
~:uurntu \t'"d frillt 1tur lllf'to &ir em· 
ruc~t1mn~. «111r aurncnt.uãu o cnchn
•l3mtnlo Uo nmnicípto. 

26/12/1997 
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Falta de aterro para 
lixo a111eaça Capital ..... 

A coleta eu l; .>lamento de h~u 11.1 
H.cg-l:lo ?-.1ctrupoiltana, CUll1 r; llll
;l,nc~ de it,IÍJiLIIilL'~, \llutl 11111.\ c~

[H'LIL' 111' iHIIJilJ.t~lt'lti)~lil, Lill\1 O~• 

,\ulundade' culpuna!ldo o pro
bkiu.l para u...., ~\lCl':l~or~..:s. Por b

su, t.:.:,pcct.dbLl~ p1evl:cn1 1.1111 Iu

~ill{l L.ILi~tld(Jcu, di:Hll\1 de t;~~ 
1IhJ~. (;U~llltlU J. L.ipJLlli~HÍL tJ~~jH 1 -
lli\'Ll JtoJe nu;, • .lteuu~ c::,t.u.\ c~f!_u· 

t.1Ú.J. Ek> ale proJ<.:lalll colltlltu> 
tilrctos entre ,, pollul.,ção e ,L, ;w
tor.u,,dcs j>llbilcJ~ sut;re ,, lllclhol 

dcstlilJt.;àu do ltxu. 
:Otl .1 L.!pll.ll, COlll unn popuu

<;ão cn1 tomo de W mdhócs de h<~· 
illt.1lllt:s, praucaillcntc 11áo tem 
!llals c.> paços pJJ a colocar iL' I~ 1\111 
tone1.1J.tS Je 1 c.:,JJuo~ pruduz.1Jo.:, 
LÍlari.JlllCilte Lh UIUCOS doi~ óller

!05 úe que a c:d.1dc d1spõe. v llJJ•· 
deirautcs, Clli l'cr11s, Zo11a Uc,tc, c 
o Sáu João, Clll São l>latcus, l..o11a 
Leste. lclll v1<i.l utd Je, no 11\.U.l· 
1110. trc.s ano~- P .. ifa co:npiet4lr, pr.t
tJc~lllL'Ille n.lu cxt~te Luicl~l ~ctettv.~ 

C ,IJh\11\l;L\ J.\., iilllill.lS ,1Jt:,l\ \'Cl· 
dco. 'illC podciialli g,\Jaiilil qll;dl
d.Hlc de vid,, ,1 popui.1çàu, c·st;iu 
sendo lllVadid,ls por !!xôcs ci.w
ttc!->::lld~ e Íotcatncnto::llfTChllbrc.::. 

t) UIUJlilu, Ld\'C,'. LUJII LU.iL\t:· 

liSllCi!S SeJileJJ.anlcS <lO Jll C V I!> lU 
por Cillidadn llllernaclollais pelo 
controle das fontes de agu;1, p po
de ~t'l ~cnlldo t:Hl 11li1Jios po11to:, 

PtlllL)ji.lilJH.:JilC ll.l) /.Oliol~ 1-l'::C.ll', 

Nort•: c Oeste. onde lnócs cLw-
:dc:.lll\os são SCillJliC iucalu.lllus 
:Pela l'rckillll ,, c pcl.1 Cclesb, ;d
'i~llil..., .i\~ l'!l\ ·\ll'.J~ dt' Jlltllt'\··-l!' de 
llld.ll.JJlU,Il:,. l Ol!ltl .l ~'Jt ! l ,I d.l. L . .ti!· 

t.1f(ll<i e ..i..S ll1.JI~t."IlS d.LS tl'jlfC~â.:, 

Bdlinp c c;u;nap!Lllll;.L Lin .!1-

guns caso~. \'ihldS ar!ll.ld11S u.::. 
prolCí;Cill, illllillHiandv tisc;m 

i !J. c1ncu anos, qH.l!Hiu .1 Prc
fcltura tcntol; utdu.J:· (J átl'Ciu t!t' 

:ta:::q.:,J., .1~ ;:~.1rL:c·;~:-, \í.i :c;,:e.:-,,, 
BlJ.i:ih)· j;.l:-d dCjiU1t:.t: ll.\\J d. 

ESPECIALISTAS duem IJIIC uàv h.í iugur parJ.15nul tontladas diána.s 

illCSliCO, i\ popula~ào 1 t:ilgi\1 Clll 

,.cld.Hktr.! b.!tallu camp;.; c en
t:·uu Clil choque com a Gua1da LI· 
'iÍ l>lct1upohtana, dc~lillilldü o 
.:lei tu. So111clllt: depois de .lcotdu 
entre ;LS p.1rlcs, '>C voltou a dcpo
'itar entulho no local. 

llnlltcs 
\',de lendHar que. ,tu ,'\lullt.:, o~ 

c:dadc é linutaJa pd.1 ~e r 1.1 d.J 
Laul.\1 c1ra, p mui lo dq;rad .• da, c 
;~o Sul pelas arcas de prolc,·ão 
dllli>ICI!Ld d.1s reprcs;L·· Bililllt;S c 
(,d.l1d!li1~111J.;.i, LllJO~ JHid;!Clll~\.::0 

~~lu LUJlÍH~ClliOY A .l ... c~lc L d. L)c!:»Lt.:. 

" qua.>c lotaí ocup;lt;;io dus tcrrc
llU'>, .!Ícm de L:uxa' ría illilla da 
Cantarcira, iiilpossibdililiil .1 illS· 
i.lla,·ão Úc aterro: •. 

P._lra fl!Or~n .1 sJtu~1~·iu. cnquan-
.1 !lUpl:ía~:..lu .tun~cn~ .•. c;n IIH> 

'•~ü, •. !(.v .lU • .L;:u. :,c;-:',llh;~) tidJv_, 

do lmtilulo !Jrasileiro tlc Gcobfa
t::. e blalislJca (IBGE), a produ
~;;" uc itw cresce em proporções 
êlllCU VClC~ liHliOfCS, OU SCJa, 
G,JG':o, numcros que aumenla
J.un coin a estabilidade ecouônu
ca do i'l.!ilO Real. 

"Ou .1 coleta púbhca vai parar 
oll v,lllll>> ter úc jognr o lixo ciu 
,IÍ6Ulll lu~ar, porque os resíduo:. 
não vão desaparecer", alertou u 
lcCJlicu d.1 Cctc.sb, Pedro Pentea
do. U pesquisador do Centro de 
L:.ll\Uv> dc c..::tura Contcmpori.· 
nca c ;•roícs:.or de Soc1oiog1a J" 
L'n~p, ~!arcos Teixt...ara, consa.icr~ 
que . .1 mcdio prazo. a Situação 
poúc 11car multo complicada. 
"!'oue1nos ter um cont1ito gcnera
:ua.G(, c.t~v n.iu se torncin fHüVI

liénc:.b coe:-el:tc!:l com a ~ravlllct
dL u .•. ;:a:~l..lv. uÜnn.J.. 



Anexo 2 - Levantamento de fontes por matéria 
publicada no jornal Diário Popular 



N" fítulo: Data: Classiticaçào da fonte: Número de fontes 

I" lncmerador ~704194 • Político em oposição I 
')O Usina de lixo sera tcita no • Político em oposição -

parque Anhanguera ~4 O.S/01 Orgão !!OVernamental- proponente 
., 

• -
30 Usina de incineração de lixo • Movimentos Sociais 

causa Protesto ~9.05 94 I 

-r' Mt)radores levam prato de lixo • Movimentos sociais 

para secretario 09 0694 • Orgão governamental- proponente _, 

• Político em oposição 
so Maluf quer incineradores de • Político Favorável 

lixo em toda cidade 16/06/94 I 

6" Usina de incineração de lixo • Movimentos sociais 

causa protesto 30!06;94 • Órgão governamental- pro_IJ_onente ~ 

T O cartel do lixo na cidade • Político favorável 
~9 07 94 Movimentos Sociais 

., 
• -

8 O lixo e a demagogia • Político em oposição 
08 0894 Político Favoravel 

., 
• -

9" Secretario Promete resolver • Orgào governamental- proponente 
problema do lixo com usinas ~6 08/94 I 

lO" Lona Leste recusa combustào • Movimentos sociais 
de lixo ~8 ()9.94 • ( )rgào governamental- proponente ~ 

li'' Protesto contra usina despeja • Movimentos sociais 
lixo na Câmara ~8/()9•94 I 

!~" Moradores contra incineradora • \1ovimentos sociais 
de \taluf ~4 lO 94 I 

13'' Protesto marca audiência • Movimentos sociais 
sobre usina de lixo ~6111 94 • Empreendedores 3 

• Or!!ào governamental-_pro_IJ_onente 
14" I nc merador 30 li 94 • Político em oposição I 

I 5" Moradores protestam contra • Movimentos sociais 
lixo OI 1~.94 • Org<1o governamental- proponente 

") 

-
16'' Prefeitura mantem aterro c • Orgào governamental- proponente 

usma de lixo em Perus 09 I~ 94 • :vtovimentos sociai~ 
.., -

17 Adiada votaçào de relatorio • Movimentos sociais 
sobre incineradores de I ixo • ()rgào Governamental regulador 4 

Jan. 95 • Organização não governamental 

• Orgão governamental pro_IJ_onente 
18" Protesto contra incineradores 06 O I 95 • Movimentos sociais I 
19'' Cades aprova instalação de • Orgão Governamental regulador 

incineradores de I ixo 1410 I 95 • Empreendedor 3 

• Órgào governamental- _E!"~onente 
~O" Manllcstação cntica usina de • Organização não governamental 

lixo na região de perus ~6.01 9:' • Movimentos sociais 
.., 
-

:; I" Moradores entram na justiça 
contra incineradores de lixo I 5 03'95 • Movimentos sociais I 

')--,0 Sào :vtateus protesta contra • Movimento social --
incinerador 10'04 9:\ • Político em oposiçào 2 

"')""'O __ , 
Manitcstaçào rejeita • Movimento social 
incinerador de lixo 06/06195 • Político em oposiçào ~ 

~4" lncineradores de lixo são idéia • Órgão governamental- proponente 
da gestão Erundina ()9!06 95 Político favorável 

-, 
• -



~s~) Justiça suspende • Empreendedor 
desapropriação de área em .:::5'()8,95 • Orgão governamental-regulador .::: 

Perus 

.:::6" Moradores abrem guerra • Organização não governamental 
contra incinerador de I ixo 05 1.::: 95 • Movimento social 4 

• Orgão governamental- proponente 

• Político em oposição 

"''" Zona sul c leste vão ganhar • Orgão governamental- proponente _, 
incincradorcs .:::0'04 96 • Orgüo Governamental - regulador 4 

• Político em oposição 

• Movimento social 
.:::8" Justiça libera obras de usinas • Orgào Governamental regulador .::: 

incineradoras li 05 97 • Orgüo governamental- pr~onente 
_::qo lncineradores deixam • Org;1o governamental- proponente 

população revoltada .:::6 1.::: 97 • Movimentos sociais 3 

• Orgào Governamental regulador 
30° Zulauf diz que cumpre a lei • Orgào governamental- proponente 

.:::6 1.::: 97 • Político em oposição .::: 

-~ I() Falta de aterro para lixo • Orgào Governamental - regulador 
ameaça capital 30 09 98 • Empreendedor 2 



Anexo 3- Cópia das matérias publicadas no jornal Folha de S.Paulo 

(1994 a 1998) 

Ordem Cronológica 



DATA 
04/02/94 
I 0102194 
li /02/94 
I 0/04/94 
26/05/94 
20/06/94 
20/06/94 
30/06/94 
02/07/94 
16/09/94 
o 1/10/94 
o 1/10/94 

15/12/94 
19/12/94 
21/03/95 
22103195 
21/08/95 

21 /08/95 

18/09/95 
30/06/96 
27/08/96 
29/10/96 

30/1 o /96 
14/01/97 

11/04/97 
06/02/98 

24/06/98 
04/10/98 

Folha de 
S. Paulo 

TITULO 
Concorrência do lixo fere lei de licitação 
Preteitura suspende o "embargo"' do lixo 
Três empresas entram na licitação das usinas 
S P recicla apenas 0,06% do lixo produzido 
Moradores protestam contra usina de lixo 
Cidade importa incinerador de lixo 
Ambientalistas apontam risco de Câncer 
Protesto reúne 1500 contra construção de usina de lixo 
Prefeitura será "avalista" de coletora de lixo 
Estudo condena incinerador 
Teste em cobaias comprova risco à saúde 
O lixo em São Paulo 
Decisão do BC atrapalha plano de incineração da 
!prefeitura 
Zulauf defende usina que antes atacava 
A reciclagem do lixo ..._ 

Especialista faz crítica a incineradores de lixo 
Gás de incineração pode causar Câncer 
Maluf quer usina ao lado de parque 
Aterros da prefeitura só têm capacidade para mais 3 
anos 
O que é incineração'? 
A ameaça dos resíduos urbanos 
Lixo hospitalar pode ter novo tratamento 
Cidade sofre com tàlta de locais para colocar suas 17 
mil t diárias de lixo 
Dos males, o incinerador é o maior 

Sobre a incineração 
Fentograma 

A coleta seletiva simultânea 

Aterros de S P se aproximam da saturação 



I 

ConeotTência do h~çfere lei de licitaçã_l 
LUIS HENRIQUE AMARAL 

í'' "L :n ,.r, r~· 
.k l'\) 1(11) 

\1\,J ~; ' ';-... ''- '1 I l.' 

LJi, t.,l Jl'\ v\J' ' rx·l-1 Fo!tu ( > 
\t'lf ·dt•r LJnJr·,·rn J"'lf1 

,-fl'\11 kLIIIllf' :' 

d; :c\ ,1:\ !J I' ', \ "'' 

rrl' \ '1\n_' .:( 

;r' 
1(,.1. ·r \r 1' 

tPl \ <-'!llld ,\•111 l'l'f',''<:'l I\ 

\1:: ll'ltll P~.HL 1 L"t.J...!u,d 
C I L:' ,L' J "h~:' r J dt' 

I, 
1 1 Ir, 

,, 
!);;•, 

1\'<' \ :r 
·,;:.til.: '-''11.' ;-rnh. t 

.• '-~ t 'J r J J ... , L" J . ~" !1 
t.,lif l\:11(• 

·h·r .~;.; ! S') \0 

,-,'t'tTt'ta rias 
mio n·-poru /em 

,I{~'UI)Jt'/)((J njo \Cf\C pJrJ
d)n,:ruçJo J:H usinJ5, q:,: 
n.J\J t' 'H.'f\ IÇO t;:Ç~t:nciaf. 

tD 
I 

r'J 



Prefeitura suspende· 
'' mh .,., d lix o e argo o o 

Empresa que ganhou ação contra licitação l·olta a ser paga 
LUIS HENRIQUE AMARAL 

0.1 Reporugem LOC.ll 

,\ prclctlura .munc10u untem J 

:tbcra,·.íu du pagamento de US$ 
(,()() mti par;1 ;1 cmp1ôa Spl11;c, 4uc 
rcahu J wlcta de hxo na Penha 
1zona oeste!. A empresa teve seus 
;1J~amcnto~ :,u~pcnso~ no~ me.)CS 
Jc dc:.embru c pnctro, Segundo o 
Jtrctor-prcstdcntc Ja empresa. An
:onllJ Bddt. a suspensão dos paga
mentos 101 uma "rctahaç.lo" Ja 
pn:te!!ura (:ontra a SplCc. 

O mouvo da rctaltação tena stdo 
as iunm;ucs oDudas na Jusuça pela 
empresa suspendendo as ltctt;lções 
muntcrpats para a coleta de lrxo 
comum tno valor de US$ 433 llll
lhôcs 1 c para a coleta de lrxo hos
pttalar tdc US$ lO mrlhõcs1. 

:"os dors casos. lkiJi Jcusa a 
;crctcrturJ de favorecer as empresas 
yue tonnam o c·hama<Jo ·\:arte! do 
lt.\ll" "E:. ta suspcnsáo c ilegaL 
btamos sendo msestr~ados ha urn 
mês c mt:~o c nada for encontrado 
,·omra nós". Jrz Ocldt. Segundo 
ele. a prelenura amda não dcposr
tou o~ pJg:Jmentos. t\ !IcJtaç.io pa
fJ .1 ...:olcta (_k ln.o -.:ornum c J 

rnJror em JtHlamcmo rro llraStL 
Ontem. a asscssona de rmprcnsa 

Ju sccretarto Revnaldo de Barros. 
do Dcsenvolvrmcnto L"rbano. to, 
lurmou que <h pagamentos para .r 
Splh:c :oram suspensos P<'rquc J 
empn:~:l cstJ. ~orrcnJo umJ J:l\'C)tl

gJÇJL) Ue rotJnJ. que amda nJo ter
rnrnuu. Quanto aos pagamentos. a 
rte!cnura tnformou que eles tramr
ram na Sccrctana J,r, Ftnanças c 
~.kvcm ocorrer nos prox1mos d1as. 

O JUIZ José .\larcto do Valle 
Cíarcra. Ja J~ V ara da F.rzcnda. 
concedeu lnnrnar na semana-pas
sada para outra empresa Jo ~rupo 
Jc Bcldt. a CRTS rCump;ulhta Jc 
Redes T clctômcas S,Jrocabana 1. 

suspendendo a ltcrtação p;ua a co
kta de lt\\J hosprtalar. ,\ pretertura 
J.mda esta preparando sua uctcsa 
para tentar dcrrub;u a ltmrnar, 

Em JCLembro. a Sp!tcc uotevc 
uma l!!n1nar contra .1 it~...'ltJ.çJn ;1ar.1 
J LOlcta de !1 v. o dLH11lC!llar n.1 ~,._·ata
Jl..:. m~l\ c!J !UI dc:rut)Jd.l por occt
"·lo du l"nbu:lJl de Ju\t!I.,;J :\:-.pro
PlJ\t.i~ :~,."..._"nJLJ\ L'\t.JO ... cnúo .Hl.lll

"Jl1J'> c\) rC'.UHJd;J l1.1 ituu-.; •. dJ l.h.> 

e O QUE É 
Coleu de lixo 
ern brm;W~!.. 

hosptUJS e pouos 

' '·~ 
de uude 

e VALOR 

·" 
USS 1 O mdhões 

,lj 
,e PRAZO DO 
: CONTRATO 

;j- -.anos e me.a 

;;, ,:e OQUE É 
i Coleu de li)( O e 

>nrnçio de ruu 1 I 2 
mtl ton por 011 n;; 

ClpiUJl 

Í 'e VALOR 
US$ 433 m>lhóes 

e PRAZO DO 
CONTRATO 
-4 anos e meto 

. 'e O QUE É 

''" 

Construçio e 

openç.io óe duu 

USin.iS de lnCintr.lÇiO 

\2.5 mu ton por d1• 

em c:.tdl ustnl) 

• VALOR 
USS 200 mdhóes 

e PRAZO 00 
CONTRATO 
20 1nm 

Usina 

•cRITICAS e OUTRO LADO 
Fere a let de he~açóes ~o Extgenc~~s gar.1ntem a 
esubetecer c:nttno de preço qu~ud~de do !.trYIÇO 
rmmmo (a prefe!tur. n.io ~ct1ta 

proposw ~nfenoru a que til COMO ESTA A 
estJPU!OUL obnga ~ • LICITAÇÃO 
lpresenuçao ae m~ c:om fo1 su~penu DeL~ 

1nforrnações que so • empreu }u~uç• 011 l7 de 
que 11 u~ no meruco pouuJ; ilt\etro. 

obng1 1 emprua a ter os Pruo de entrega 
equ1pamentos antes ele uber se du propos u.s e~ 

ganhou ou n.io a concorrtncla Cll <4 ae f~re1ro 

e CRITICAS 
Fere 1 let de hc::uç óes ao 

esube1eC:er cnttno de 

preço mmtmo. oonp 
apresenuçao 

de m~pa detaJN.ndo u 

120 md ruu d4 c.d•de, 
horano e tn.Jeto dos 
ummhóe\ ae coteu. 
f•vorec:e o cartel áo i!)(O 

•CRITICAS 
Fere 1 1e1 Je :!Citl.Çóes 

l.O est.abe1eter cmeno 
de preço m1ntmo 

Nlo exoge ou 
empresas estuao para 
medtr o 1m pacto 
amb1ent.a.1 du ooras. 

e OUTRO LADO 
E.xrgénc11S garantem .a 
QU.ih<bde dO Sfrf1ÇO. 

• COMO ESTA A 
LICITAÇÃO 
Propost.ls foram 

entregues dta! 2 de 

dezemoto por 1 b 

empres.u Result.ldO 

deve u1r em março 

e OUTRO LADO 
A prete1tun. enterce c~.oe,• 

"'OYa 1e1 ce IICitlÇÕes 

permrte o cueno de pre!o 
mm1mo 

e COMO ESTA A 
LICITAÇÃO 
Fo1 entregue ped1d0 de 
~uspem.ao a ;un,ça Ci.l _. ce 

feveretro_ O ;,:~razo c e • 
entrega Cl:. ;::~oDo'iC.U e di.a 
, O de te11ere'rO 

:ruthôC7~ ..:J.JJ un~~l 

O vere aJo r Admno Dro~o r PT, 
::ntrou ontem ~_·um rcprcscnta.;Jo 
na Vara Jo i\lctu t\mbtcntc dD .\lt
iltSteno Publtco htaóual suitc"ttan

A abcnur J. J..:.ê) ~)rDpU::.[J::, ç).u1 
'"'1n~tru\·Jo JJ\ U\Jn .. , '>CfJ Jm..ll':,; 

\'J rcprc~cntJ~Ju. Cd . .: ,11lmu que· 
cdHal nJ.o \Ulh.:ltou dJ.~ cmprC.'Il.' 1 
c\c~:u~·Ju uu RdJLUnd J.: lmPJ• ·1 
\rnba~n!..!l. ~.-'<Jtno .JCtcrrr.J.nJ ~ 
C,JD\tllLill.:::d 

·' ltutaç~o 
dUJ'l U\1!1.1~ 

:t\~1. rlJ (lúJCC 

1 /0 /1 94 

8-J 



Três eanpresas entram 
na licitação das usinas 

Da Reponagem Local Segundo Tatto. este critério fere 

Trê' cPilS<lrCIIl' apresentaram 
propostas Plltenl para part1c1par da 
cllncorrênCia para a con,tru~·üo de 
dua' l"ITlJ'- tk rrKmeraL·ão Je lixo 
em São Paulo CaJa U'llla tern pre
ul L'\lllllado em USS 100 milhües 
~ dC\l'r:Í rroCl'\S;tf 25 lllrl toncla
Ja, Je lrw ror tlla. A carllal pw
duz 12 lllli tnndada por d1a. 

Trê' empre,as hraq lena\. 
aL'OinpanhaJas por trt;, e'trangei
ros. formaram o-; cPns<.lrcio,. A 
Ve~a-S•'IXI\e. que ::tu:r ru arca de 
coleta Jc '''"· ,,. :l''~'l'Hm a lran
c e' :1 Com p ;r~ nc < i e n cr :II c: de 
Chaufk. :\ t'IIIPIC:llC:If:J Etc:-;co \C: 

a-.sociou a Dt.> lbrtolomc1s. c: a En
terpa. yuc: t;unhem reall1a coleta 
de lí\o. ,·rJtrPu iU111o com a Von 
l<ool :\ menca Inc. 

Ontem tamhem. o \ ert:ador :\r
'diiHl Tattn 1 PT1 entrnu L"Pill re
pre-.ent:u;:·t" 1111 \línr,tnln Puhlicn 
f:.-.t;tdual '''ltctl.tlld•' que .1 ltclla~·;lo 
'l'J;t 111\e,tr~;!li.t. f:k ;til'l!:l ljlll' a 
(lll'lt'rtura th:r 11n cdtt;tl o crriL;rio 
Jo prl\·o 1111111111n. ou 'l'ta. ;r' cm

pre,as rr;iu pPtkrn nfncrer prnpn'
ta' ab:tl\o dn-. I 'S" 11111 mtlhúes 
dt:tl·rmrnados reLr prckrrura. 

a nova lei de licitações. que deter
mina que a proposta vencedora se
ja a que oferece o preço mais van
tato'o. Na sua representação. ele 
kmhra que o governador Luu Ao
tolHO Fleurv Filho anulou. na se
mana passáda. duas licitaçües da 
Eletropaulo que usavam o cmério 
do preço mínimo. 

Retaliação 
O diretor-presidente da Splice. 

c\ntonio Beldi. afirmou ontem que 
;1 prefeiiUra ainda não pagou o' 
L'S$ 600 mil referente' à coleta de 
lixo no hairro da Penha 1 10na le\
telno., meses de dczcmhro e tanei
ro. Ek acusa o secretário Rev.naldo 
de Barrm de ter '>uspendido ·m flil· 
~amcntm como forma de retalia
ção contra as limrnarcs que a Splr
Cl' rt•ceheu ern dt:;cmhro. 
,u,pcndcndo a hnta\;;io para a co
kta de li·w dominlrar L' ho,pnalar 

,\ a-;scssoria de Barros informou 
que 0\ ra!!amentos fpram suspen
" 1s temporariarnl'llll' porque a em
i''t''a pas-.:.1 por uma I l\c,tlr7~rção. 
mas 1~i foram liberado' I UIA l 

11/02/1994 
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S P recicla i!_pena~j)_,J)6% 
do lixo produzido 

DANIEL CASTRO 
Da R•porag•m local 

Apenas 0.06'7'~ da~ 13.5 mil In 
nrl:ida~ de lixo pmduziela~ di;Jri~
ml'ntc rm S:io Paulo s:io rrciC:)Jdas 
(mnihzadasl pela prcfeiturJ 

::-it.:!!lllldo o !Jepart:rnH"nlo dt: 
Limpeza Urbana. o1IU tonei;Jdas t.i~ 
lixo _,iio levado~ por d1:1 pJra· o 
Centro ele Tri:trem. em l'lnheirm 
(zona 0cs!t:l. Nn lrk·al. n matcnal 
(vidro. papel. mct:us c plaq1col é 
separado e ''"'1<l1do para empresa~. 

O lixo rccill:;. ·I é rrcolhidn 
attavés da colct:~ selei I\ a. Nesse 
sistema. a po~ui:lr;ão separa o lixo 
e dcpn-;1ta crn <PillêHll"rn c'palh:l
dos em Jnc11' púhlicus. 

!Jurantr t<>do o mês ele mar(('. a 
prctcJtura enterrou o ll\o rcucLí
vcl. 1\ cok~\Clrll\·a era fctta. 1nas 

o malenal levado p;Jra o centro de 
tnagem era tr3n~porrado para 11111 
alerro S<Hlll:ino em f'erus. A Folha 
nagfPLI a Of1CraÇ<l0. 

A rcctri:Jrrm de· Ji\P pm prclci
lur~s 110 p;JI\ l' J'r;JilLHll<"nle lllSI[!· 
niiJC<~nlc.· (irJnde pane do lixo ré
iJCI.i,rl \'Cfll ua <••iri<J llliOf!HJI. 

k lia pnr eti,Hi< •: o de p.1pel. pN 
ncmplo. N.i(l h:i e\taiJ\IJcas sobre 
cS'e mnodo rrn S:io Paulo. 

Sr~undo a Pl.1sliv1da (a_lsocJa
\·ào de cmpre~a' d~ rccJcla):!em de 
pla\IJco). 20tl md lonelad:1s dr 
pl:'l'licn ~:io reCJci:H.Ll~ por ano no 
JlJ:JSJI. l:"c numero eyuJvalc :10 li
xo rcucl:ívcl que a Pirfcllura de 
S~'" P.nJio. rccolhrnrio ,<; lnnrla
tbs/rh:J. cniel:u 1:1 CJil (,1-\ anr>~-

/\ maJOr pane do li~o pauJiq:llH• 
(Q l.2r; -c no de 12.1 mtl tnllr
i.JU:ll por d1.1) é cnlcrr:lth' em af<·r-

10/04/1994 

ro~ 'anir:írio1 !\ lradiç~n de cnlcr
rar Jí,o. além c;m<ar dano1 ao 
meio ambJl'lllC. c.'l:í li:ti.Cildu pro
hlrma~ .I admml'lt :1~-."J(l pt.Jblica. 

lln1C. IJ:i -'" do" .11nrn1 .<.JnJt.i
rJ\1\ CJll 11J1CI.1\--Ío na CJdatk. S··
!.!llllrin "' (t'Cnl< ('' :1 C:IJl:lCÍd;JdC 
d<'l>cl a!c Jrll< tin·t· ac:1h.Jr Cll1 'fi. 

J\ prdcl!liJ.J t'nL'<llllrJ dillculd:J
dc~ em cn:1r J'(1\ ns atenn1. Fm 9.\ 
dcndo a prole,!<>> da popU<!J,~;-,o. a 
prde1tur:1 dcSJ"Jll rk 111.-fl:urrJJr 
arcrn11 Clll Vila t\lbcJ~Jr .. J (ll:'na 

norte) c I!:JinH:a (;on:t <uil. i\t~al
mcnlc. rqud:J-<c :1 cn.l'"'"' r!c- '\11111 
ai erro crn liaqucra ( 1rma leste). 

I' ar;, t::uh<:..~ l!tllr o<.; atcrroc.. :1 pre
fcilur;t ílJ'I'"Lt no .... incincr;ulnr-c·~.,. ;\ 
trlll\IIIIC.J<> rk dt•~< 1kln. cnm ca
p:JCJd:~rlc l""a ~ (lllil lnnc!ad.J,/dia. 
c,t,J <cndn IJC!l.Jda. 
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Moradores protestam 
contra usina de lixo 

Da FT 

Moradores da re~1ão de Pen1s ( 10na nor
te) fizeram ontem pela manhã uma mam
testação contra a 111\lala~·üp de uma ustna 
de composta!!elll llJUC tran'-lorma n lno em 
adubol e um JllCJnerador !aparelho lJUC 

4ueima o lixo não-orgàrnco 1 no parque 
-\nhanguera. 

A cnn.;;tnlc-to Ja u>Ína de proce"amentn 
. de lixo pro\ J\dlllellle 'a1 começar 110 t mal 

deste ano. de acordo com a Secretaria Mu
nicipal do \erde 

O secretàrio muntcipal do \'erde e Meio 
Ambiente. Werner ZulauL 57. afirma 4ue 
a mstalaçào du u~ina e do mcmerador não 
afetará de tonna alguma a área do parque 
Anhanguera. 

"Eles \ÚO tra1er o lixão para c;í porque 
aqui é o baJITo mais pohre de São Paulo ... 
diz Precio'a Cmta da Si I v a. moradora de 
Perus. 

O par4ue :\nh;mguera tem 'I quilúmetro'i 
4uadrados. 'e~undo J,Mta adtnml',tração. O 
e~paçn é u,aJo pda P<'rulação como ;írea 
de lazer e pr;itKa de esportes Cerca de I :'iO 
moradores da fL'2!iãn participaram do pro
testo de ontem. 

O ~e<.:retjnn lllllntcipal \\ erne1 Zulaul 
disse 4ue a tecnologia c: ;l\ ançada c nüo 
pennuc o 'a/amento de re~ídum e nem 
odore-;. "l h lll<lradores n.:io precl'.;am se 
preocupar porque nüo h;l\crà lixo expos
to ... alínnou. 

26/05/1994 

..... _ .. 
' 

"• . ~ ,. . - .... " .. . . .· 

Parque onde será instalada a usina 
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/~· ~ -. . . . -. -. .... 
Giftarle _lllli)()lia mcn1,er·aclor· ele hx:o 

Usm;a de mcmeraçjo em P.ans semelh.&ntf! a de S.io P.aulo 

LUIS HENRIQUE AMARAL -'.\ U!dOJ~ )d ':;r!J(!J~ '><''"-"~ 

,on\lrutd.:l!> em \:.::eu\ 
t\~C 1 e .).mto Arr.::..:-2, 10".1 ;u, 

:::-1~ ,we em 1 ':!'Ih e~t.lJJ re~<JJ> 1J,. ~"~':''C'>J\ ..:on',trtJ!Or.H 

Jcl\ rrno1err..n rr...t:\ .:r:t>e~ ...:..: ~'.:;.L'Tl rrroresttmo'> n.:cr:c 
- ·..::..:.Je o que :..::er -S • ·-, :nli..·J IJJ 

'clne:ac::J..<. Jt' 1: \O prouuz,..;..;:, '-'J 

'lJrr.er:e Por '<"US llJDit.tntes 

\JfJ de e\re:-wr e 1:. 
,:,_,l.L' l ~(Xl rTlill1de\ . u 

~ ·e.~re p:.lrJ , .1mrra ó':! m:J 

:''~'d\ :--ouerao orcu .±S :'• r 
·rc:oenúo ~·:.~ ;:;;:ne:-.::_,· 

1\o ~rn uuo ~ J ::-rere:tL..-
'=' '' n\e renoev. J o('(;;::,_,, -..:~ 

w;,,'lJS ~e r::~ CJ. pre~ !'!1L.r:.l 

LEIA'MAIS ·' , 
r.>'>e e o preço dJ comtrução De .~ .. --<HID<OI~, l 

ues U'>JnJj, <Je m:me-raç.w toue1mJ1 
;e J:\0 EIJ> serJo comtruJd.a.s n;u 
:cm.u ()(~te te\re c ~u! da ç1d.1Jc 

con\•,den' o rroo1ema Jo 11 
\O em )jo Paulo re;ol\ :co J,z o 
lt'de:..:mo de Ue;r-r11 o,, unent(' L r 
:->aoo kevna1Jo de Ba.rr0; 

:.L> L ."!'la tcra te~noJOI:"lJ rrJ.Jlce;a 
e a o .. nra :taJt.lil.l A tercew.1 :kJU 

;.>u de1 e ocorrer no Prü'-1mo me~ 
l)el em esw pronta~ em Olm J.IlO> 

.\.~\.U do re\ult.ado dJ l1.:rwçJo 
.';'JaJ Ler \JJ,1 di\ Ull:JJO d 

't"a.JtLJJ:U llu.l.S rnanne~W,;tlo:!'S .:e 
\ illfi!HH .ll U\Hl.l.'> COntra a OOr::! 

~,'TI 11JCO JO mO'IfnU:!O 

:'Jent~J\!..1 Greenpe:h·e L;ue CJrcu:a 
110~ t'laJrrn'> onde ;erJo c~HHtruJJJ .. s 
.l~ L:\,nJ.s . .111rma que u; l'J,e> 
JU/IOc'~ ['Xlr e 'J .:.JJJ< .un , .L":.:er r 

~~JJJofTI'.aç\X.'~ Je tetu; 

e um.t mtniJr:l P.ln\ 

,JJ torre ~en:.rn dJ 
1 I..Jd.adc rebJte b.v-ro~ 

'U/06/1994 



USINAS DE LIXO 

Ambientalistas apontain risco ele câncel· 

M p tf"~'~' 
l.wrra r o I ll'a 

tI .\ f,n,.:,rh• l 'u.'>l;, ,, Jc 

}.~o • P .J u l-· c n• •· oU ui >. 1 • ' 
~'· IIUI.J Jcrc nto• n.<ntJ., '-l " r 
' tiWh fru.,J,; l ..t.J\ U\lll.H O.Jol 

l.t"1Jm lnh ,;M./ .J) "·rn ..1 ~;wv 

~~ Jo (.it' um h.:J R1m.1 1E• 
lu.JJ ú< lmp~ "' --. mtlu' !!I .J I r 

tJ t" \ l tJ·kl .Jn.>I >-..J .J I "''hr 
., •. r , , I.J\ lL I" • l u· ~ .j< l • .lu• J 
d.J ('t" I .J n •nJ f' J il •• mt" ••• 
• n •tl•cnh "J•--4.1.J .J 1'- 'Jl"IJ\..k ' 
H/lflhJ 

'"\ 'o('l/ r.llJ, J ol J.i. 'fi ' fn1 

lr"o l .) J f'..l.!l U tJr UO IJ rqrr
<.t" li l.J~jJ ,Jn • t"Tr- ..loJ.>t -\ dn.J 
n..• ()) ,,g ., t f'TJ ' E um Jb 
\ UI I n .. rr~/ (" 1/v/J •t•m. ,J I 

l.lrrl..l nbf .J J.:- \\(' lmfi.A IU \<" ) 

bfr J popul~ J,l <.t"m :lll ..1l 1, n 
I U.J{ C"OnH''fllt"O~ l .h . • ,/I) 

P •oJf ·• 
5<-L't. n. t. • ,, -..r.u rJII• • ~ 'I 

n.~ I.J.; ck tl .d'HJ"J. o b ,J R 1m .J 
c:-, t j K'l)(),l pn ~ ~ r.kncuo -.11'1 ('C 

/.1, ;· mprr ~ .H ~uc •Jo • ••ll'o 
tn.ur 4.l. U\ln., , 

,_.._ _ .... . ...- _ 

_,. ,..: t . VEJA COMO f~1'49_pNAA USINA 

O A.#>JUN ~~ Ú oN W:.~ou ~ I O O, run pro-do.a40l peta~~ lu..-ro~ IJ'" ' 
_ _ .. _o_""'_'o...:""'- ""-------- - -' :-",.;.,;. .. ~:-:;::;-' '~ ' ""G""' ~ ~· ~ ·q 
O I.Jm ~ ~·' 1 r ...m r l-e trc.om..i ~t-p~tun o 

l'f'"~U "•' ot r' "-(.0 {1.1 m.lto..-,~d.n ) . u 

l'f'"· • • ~" • •.aJ ....C..c..~-.-.c-1 t!.-0 ti , O lf"'"tt ulho 1~ 0 

1) r o ~ . • ...,ra~ 11.1 n-..1 ~~.-~d•l ! 

O O ,...trrul or1inot o ... p~n. u l A4 l IH 

(C"''O"" Li:f~"'" • ..-"1 o .,, ...,.~ - • dubo 

O r-nn.•'>O 'QO p...n ,...,.. t u rro 0or ""..n u 

D En•n I Ht-1 p.H u m IX-' ..m fohro t- 'rtr o H ,U oe: o 

I ~ t onóo.f' U doo l Ü 1<1V'd0 ptTodvudo poo
I I U ~~,u~o uJÍI' r tou•-rwnfo p~ .-. 

~utnl•ut 1 po&....( i o 

O A 1 ,.,. ,_., ""' n •m poo ..m pl"O( tno tJor 

to:>.,~u~~ r nr-vtr ;ol.u t}o Ó01 r-rskl ut.o 1 

~01 r l i o r-nrr • >'ld • lt"""TI ~tr rr o , 

t i1i 'lt1 'I C pJ n lkH·~ rr• oJutl 

J .,\ pt i J ~\~" b t.hl k tn. J0 G~n
pc l · ~ .~o fi rm :un que O\ p10J ut o \ 
qu ln ;~o,>, ltbcr...J.~ pc i.Jo tu.n •;,;;J lU 

O .w k o Jfi"r~n•J, n Jn._.n n-lf 

Ir_., •U~ JJ• ~' que rn.w .~orn p!O i t 

" '•'" -' ,...,, n_, \ •' '"" 011 .)txn.,.& 
f lfl um ltCl ho u p.:tnO(' IO J fH · 

IIIJ 'JIIC J q~ l mJ ll>~ \i 10 pi <.a.hH 

' J •·• \tft J \ que \.KJ " ' ;u ub\Ün· 
t•,h m .. l\ lf'l 1 1Cil C J;:Um<IIJ i tv U 

rn :. . . \ l •• clomt'l.)ol .h 1'< 1" , uq)() J 
1 " nt.. ~~--" pd..1 u f' t\l. o ..I 

(h mt>t:ldo tr . .. · nrk. .. Ht• " l '"'lc 
t•• h:n.t.r .. nllo ~uc ~ u \ on.J \ Cil 

CL•tht ruiJ..:a e n uc u m P' •\H.o dt \.IIU · 

dt: um J c oh: c un• COflju l'\h l tu, 
btl.h 11W&.ol ~ t óf\SI I'\.I idol e m mu111~0 

O '-('( IT !lfh1 R .HTO \ <kfcno.k \C U 

P'"t"- 1'-' · A u .. tn• n}O polm c """ 
lcm ~ nhu nl dw: uo O p;..dli-1 óc 
con trvk ..~ rnb tc nl.:. l c: t uropcu .-'.\ 
l nll~ .l\ c \I l o !.endu fc\1.1\ ['Of pc\· 
~< .. h ffi ..1 l IOI Pffil~J Jl \)\1 \.üm 101( 

t t" ' '-< po )lllkO ... Jll 

Sr ~unJv o cn.r;c nhcu n -\n ll.lflh) 

{ ),._ 1 JIO , r't 'J 1\.JVcl pd t U\ IOJ que 
~1.1 C ~>O \ Inudo pc!J t mprt:11C:I r1 

l•c~ . o . dJ nlo u ~~ n ,. o\ l \ JUdc 
'" l:. l-1 ltnl J mc :.mi ICC OUI! !J I.l dt: 
U ~ lr, ;. , 4ll C: (1.1 ~ \ ( IT\ há JOt) \ li i\ 

p BO .. lf\ .J I \ ~ d JJc\ J.J Et.tl 'f'.l . 

-\ \,hll\.1 U•..l Ol>U o-I• I _, J, >111• ( 

r: k u ,~ 1.~11· u I ~~~ J >~ , ,., _ ru ck · 
~.1 d e <0.1 um Cll ' 'l " ' •n-o~f .. rr 
co que pH·n<.k .J\ pJn KuLJ\ Jc P' ' 
lu1 , l- t C \ t U nJ . ~ 11u< .:L~ '>.i.Jil 1"
IJ ..:h.Hrnnc 

S . u Rc t c r. ,Jc J ' .1 ,_.,,, 11 . 

J.. li.au..k .J ,.~ Lon.~ Lc ~ J ~o~ • ~ol .. .. La 
11C pHU111, _.. C:b U\11 l ~ J lt rJIO _. 

fot ut \U p•odu l lun • .._ J " ""! '"'' .JI' 

qU(lnl .l , k ~ ~ J>lrl h .nd...JJ, .lc h · 

l O P' 'f l,h l . 

". tc n t >l.l u "l•) ,k •r" H>• • •,~ 

dc"e ~ r:r u - n ~11u. !., "" PJ ~> jiH' 
A roh .. n ~U(' IJ n,J • ,, 1 . • ..1! ~•f• • l • ,., 

t1c mnru,J ..... 

·- \~fnQ' dt- IIJI '" 10r r" c " " II J 

lut C• ~ ''" ' luf 1 ~ll\ol p.l! l on opc 

d u J Ct >n'lolfUÇ 1u dJ. U\llU Oo • bJ tl 

ro . Ju N•rr 
A u•un..1 de ) ,.~,, ~I ,~<._·,., tt••U .I 

!n u 1 -..r r-3 • 00 ,lf\J kb J,;->f u u, l<.O 

\.On:ll• e-n uc "' Ver., S·Jfl-l ' C t ~ ru pol 
O AS I e J rt.J h .Jn r ~t ... n rn A u ~ t n J 

de S.arn:u 4. m4f0 tNn J \ui I ,· , tl .l 

c;ugo da E1r: ....:o. cnn\ .•t.•~ ...... IJC 
S .l/11\k mc t\. l un~ c -..J 

Ú (,n~nc l ... tn( I'IIO r-» ..I .i •'"' U.,. 

çjo J~ \ u \•nJ\ te. ,,., .,Ju p.. l• 
con Jon.ll •\ em ti .J I\I. O) J,. , C\ ICil<' 

Pelo .._unU JIO .. o m l pn ll !I•H , 
d ..:-., ~ l,. ~ un ~ I I UU .I\ I• 1., ..1 \ ~ l ~"k 

rio ,~rj lu rw x ~~~ .m"\ lloc pot, 
dt n t' pc tu..J.. h u -IB~ , ;n ,,_)n l 
p.ul ... pnlnh~• J ti li \ I 

llsinas ocuparão antiga fúl,rica 

~ k111 , J.J , ur , l..l\1"-'' J.:- tn..•oc 
IJ,lo ..1 ptdCII tU J V ~ l Col-tUiruU 

oou J , J u l ' u'ttn.J ~ .1c • omp,..u 
l(' m. " "cmJ que lt ..ll\ \ lutmJ o h 
u •• oeg ..~ n ... u tm .lduho 

PJr.t l\\•• fUI " l"•mprJ•i-' •un 1cr 

1mo n.. • P.11~ue 4. 1\Juncuca u o•u 
oc \lc 1 vn..k d~ ) w: no in)JJ.I.Jtb.i a 
um p!clju au'll.b nkl dc tcnmn.do 

No mi \ que vr m l.ln'tN-m \ot rí 
m,,l.l.l.Jdo e m 1•-..t de IC: \IC\ , lJ. 0 \ 1 

cl ml r.l Je Cl e m~}t· de .~on . m~u 

1mpo-n..l.U do hpl •• 
Alu~lmrnlc . .l p!dc!lu t::l t4UCI 

m l . em mtJ t• . 200 ochurros 
um.l \.)1. .1 c um .:: JY i lo pllf dt • 
··s.c o lt\ t <:n~ lvt .1pro• ~ ...cn 
..lhrnJ lu.:ll.:.., l n p;i l l l t ' '"'I ' ' "J · 
dt~ R c : nJ id,J ..k 0&~1 < ,, 

Lixo rm SP 

or on, n .:l c.:.,. 

4111' (., r..~w lO/\ trhl 1,. 1!..1 ~ c" ' •k 

2ú ""''"' I ~ m J f"· .1 " " J\o "'hl.o H • 
C~HS.o I JI~t tL u n d 1oJII ..: ..t uulr • nJ 

Ponte: Pc4'K'nJ ll .II'IJ • • ' IC I I .. 1.1 
u~ t( m c~ ~-~. l.....k P"' ' -' '!'" .' '' '-' ' 
bi"IU HJOC" I.ld.1, de lt t O po •r <h.J 

A m~ lt of p-"te J. , IJ, .. ~ ..~ ,pu~ 

Q ) .l tenO"\ \.1n!1 .l n .,, t) m .• u of , lo_ {c, 

t .;, Skl JWo nl fl .ot\ .1 k ,~t· S-e 
cum.n u:u .l rt • c~ t l l.j<~.l l'll ~o. l:dc 
dt 11\ U .l l u -1 1 ~Ul l .. \'_.. ;JlJ( ) (" 0:\ 
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SÃOMATEUS 

Moradore!l'-em protesto contra construção· de usina de incineracão de lixo 

Protesto reúne 1.500 contra 
construção de usilla de lixo 

Da Reportagem Local 

Cerca de 1.500 moradores d:1 região de 
São \Llteus real!z:1ram cntem p~otesto 
contra a construção de uma usma de InCI

neração de lixo da prefeítura.11o .bairro. 
Segundo os moradores. :1s usinas produ

zirão gases tóxicos. que causam cãncer. 
doenças respiratórias e problemas em feto-

s.A ·usina será construída 
em um terreno da prefeitura 
que fica ao lado de uma es
cola pública e de um posto 
de saúde. que amda não foi 
inaugurado 

Durante :1 manifcstaçao. 

houve orações e canções religiosa\. ''Não 
fot um protesto. mas um ato a favor da vi
da", disse Nair Rezende. do \lonmento 
de Saúde da Zona Leste. 

Os mamfcstantes mvadtram o terreno da 
prefeitura. que ja passou por uma terrapla 

nagem para iniciar a construção da usi
na. Crianças do grupo escolar vtzinho ao 
terreno plantaram árvores no local. 

A prefeitura afirma que a usina. que 
custará USS 250 milhões. não polui e não 
causa dano à saúde. Ainda ~egundo a pre
feitura. a usina segue o "padrão europeu .. 
de controle ambiental. Ela cxemplifica 
lembrando que existe uma usma semelhan
te a que será construída em São Paulo na 
região central de Pans 1 França!. 
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Prefeitura será 'avalista~ 
de coletora de lixo 

Cân1ara aprova projeto de lei que obriga o governo a 
assz.unir einpréstiJnos bancários das cn1prcitciras 

Da Rcporugcm Locai 

A Cámara :'\lunJcJcal de Sj,, 
Paulo aprovou anteontem J~ :~ll 
proJeto de le1 que faz da Dretenur~l 
"avalista" de empresas a e colela ~ 
desunação fmal de li\o que preci
sarem ae empresllmos bancJIIC" 
no Bras1l ou extenor. 

Segundo o projeto. a prefenura 
terá que assum1r dív1das das em
preitetras. 

A garanua será arraves da vmcu
laç.ão das rece1las da taxa de limpe 
za ao pagJinento da_, emoreJte1ra' 
que fazem a coletJ do lixo. 

A taxa dl' ilmoa;. ~ ~obrada ~J 
canela do IP11' 1 lm;Jo,to Predial e 
Terntonai !..."rban''' c': todos C' 

propnetmos de JmoveJ' 
O dmhe1ro CJ D\.J .:.· tnnoez.: 

fiCJ '·canmbJ:Jp .·~· l'énC!lCH' 
das t:mpre!lelrJó. r, f\5,1 J QJfJ.ntiJ 
que as cm;Jr~S;J'> tÍC COIC!.1 poder:Íc' 
oferecer ac-, banco, auanuo pedi
rem empre5t!mos 

O secretano Jc hnan .. l'. Cels\' 
Pma. d1s>e uue ~· ~::ranttJ '>CnJ 
possível COI71 11 acen1;ra ·!c umJ 
conta -:orrenw vm(u;;·.JJ 

A conla c Jrrer.rê ·r-. c~·cna di
nheiro 0:0·, (J:\;'' ilc .1~--- '/J e Ü' 

pagamentos . c: •• J•".~clro de~'>.J 

conta so Do:;enan · ,., fenos DJr:c 
as crr.r- ·:te~;:~s de cr·l:u de liXO 

A ~~c;sào f(·· r.1::;:J ..... : :"··:o tu· 
muJl~,."' Ü\ \efCJLidfC, G\..1~.\::' Jn-.

creveran, o~h;: tJ!J~ r~-c :~JrJ.r:l J ... 

ronzadm. conromc c•::-.:~rmna 
regimen!O Interno tL ,-_ ·c::r.J 

-Por CSIJ raz;Jo. O Í': -r) J 
PC do B Jec:d1ram e:ot:J: or.:~n 
com um manda..iu uc \C~~~ J~,J r. 

Tr~bunai Jc JuotJCJ :-oilciiando '' 
canceiJinento aa sessão. 

Ao reaJJo (llJ JUntaao notas ra
ou!cr:Jflc;J'> da :,c"óJO. Ne!J". o ore· 
,·1aente u:~ Càmar:1. !-.lr~:ucJ Coias
suono. autonza o vereador .-\maldo 
:'\ladeira a se pronunciar. Mas. em 
seguida. sem que Maderra raiasse. 
a \:otação e reaitzada. 

Lixo 
Pitta alim1a n;irJ \Cr ·nenhum 

problema no projeto .. "É so uma 
forma de iacJ!ItJI J opera cão a e 
emprestJmo · ·. drsse o sccretJilO. 

Amda se!:!undo ele. a 2arant1a 
sen·ma para· uclirtar :r .1bcnura de 
-:rédiiO para as c:nrm:Jte1ras de lixo 
c:t:c -. .:.·, cons:rJr: em S:io PaulO 
:;;.:s Jnc:ncrJoorcs. 

\ rrctctturJ c.::1e~a J :-ccolnc .. 
t 'SS :c;() rT:Jlh('L'> , c;~:r.c::--',' S'J!-1-
-::entc pJrJ r.:onstn::~ :~J r.:il c.:!S:L\ 
populares' com t:L\J'> Jc limpeza 
Dor :Jno. 

t\nteontcm. cerca de 1 SC{) mo
rJdorec, d.1 rcr:I.Jo de Sjo 1--.lateus 
fCJ;::~~Jrr, ürn [lfntCSicJ cr:ntra :l 

construçJo c..:. us:n:1 d:: JncmcrJc::io 
de l!.\o OJ rrçrertura no b:'Urro 
~-O _0c ~"~"'rr1du.r.:~st

r.J". \';I(' nrnr•w"'l( CJC.CS fC1XICC'\. 0Uf' 

r:J.:;,. Jt•.:r:1 \;•~ rr'"''"'IP•T'''' ('f':l ie!()\ 

-\ usma ~c:J constrJIC:l ~;:'. um 
~~rreno L.i f'r~~~::turJ ouL fl:J .lo JJ· 

;u de '...::-:JJ ::~C'J,~ nct.'J:::.:.::. e :~:.:: l!r:r 
rnqo C:.: SJUC.:. G~~:' J!nl;J ;;,:í'1 !('I 

~~1J.U2tlraoo 

.-\ crçfcttura Jt-mna auc a usJr.:J. 
uu~ custJ l'SS 2.'(; mlihCcs. n::ic' 
:""OtU! C ~~,h_) C.lU.\J dJrHl ~l \JUc..i:-

u /07/1994 
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Estudo condena incinerador 
f,.5 ,1,u.sa dos Estados Unidos diz que usina para lixo pode causar câncer 

.-- •.• ~--- ... VEJA~COHaFUNCJQNA'J'i_USINA:·· 
- ' . . ~ ~ -·- ". -- . . - ~ ~ .... . 

i ~ us•nl reca:M 2.5 m•l toneladas 
jJ ·-: '••O bru::) por diA 

l.; UrN pen•ra e um etetroml 
- . .::;»ram o rnas:erial 

orrinico { 1.2 INI 
toneiocW~ o entulho {50t), 
o material reciclável (SOt) 
• o inclnerivel { l.lmol 
toneladas) 

~O ma..W inonerivel enua em 
estairu que o tevam para a 
fornalha 

~ Os psa produzidos pela lomah 

luom (ltV uma "'"""" que rera 
olotricidado pan a rode da 
Eleuopaulo 

lJ Essu psa passam po< um filtro 
.._ dtrOSti.aco • do condensados. 

O liquido pi'Oduz>do po< asa 
condonsoçlo passa por 
tncamemo pan neu<nlruçlo da 
poluiçlo. 5e(undo a EPA. osso 
SIStema nio bafn rma.irnttnee OI 

d-

1:J lU e~nzu passam por um processo 
do compacaçio • neu<nliuçlo 

dos ntslduos qutrNCOS • do 
enterrados em aten'OI santá.rios 

Cada usina vai custar US$ ISO mi à prefeitura 
Da Reporar"'" local 

D •• ués usinas de incmeraçio 
I< ·:<o uue de\'em ser consuuídas 
1:, '"'' Poulo. duas já for:llll líctUI· 

' l r:lo fica em Slo Mateus tzo
.,·,tco t e a outra próxuna ao ater~ 
·· ~.mto Amaro t zona sul). 

: •• \.io quetmar JUntaS :.4 mil 
• ·•.l:ts de lixo. Je um tot.al de 

. , ··"'<Juzidas di:.narnente. 
' ·- • ":> de Santo Amaro ser.! 

~ .. r:'ll .::.. I"\\r um .:~n"<'rcio for
"" t'CtJ cmpmtetr~ Et~<eo e pe· 
· ·"t''«a tr:li!Ce>J [}: Banolo-

· meis. A outra usina será consuuída 
pela Ve~a-Sopave (pupo OA.S) e e 
pela italiana Mlllin. 

A terceira usina deve ser cons· 
uuída no Parque Anhanguera (ZO. 
na oeste). 

Cada usina está orçada em USS 
ISO milhões. O financiamento foi 
obudo pelos consórcios em bancos 
do exterior. A garantia do financia· 
memo é dado pela prefeitura. atra· 
vés da tua de limpeza u~ 

As empresas vio consuu1r as 
usin:u e pode~o operá-las por 20 
anos. Dep01s desse período. as ust· 
nas passam para a prefenura. 

As dioxinas slo prbduzidas 
principalmente pela quei111a de 
produros que contém cloro. como o 
plástico e o pçel. 

No começo do ano. o governo 
nane-americano proibiu a realiza., 
çjo de licitaÇões para a consuuçio · 
de novos IIIClneradores de lixo aré 
que seu clrriio de defesa do meio 
ambiente complere o estudo sobre 
as dioxinas . 

Após sua publicç3o. o estudo 
ser.! de~tido com ctenrist:u e re· 
presentantes das indúsU1as. O re· 
suhado final ser.! di\'ulg~do em 9S. 

LUIS HENRIQUE AHARAL 
Da"--~ 

Estudo divulrado esta semana 
pela a~ência do governo dos EUA 
responsável pela proteçlo ao 
meio-ambiente afrrma que tncine· 
radores de lixo produzem gases 
que podem causar âaa:r. 

A Prefeitura de SJo Paulo CS1á 
comprando 1m inc:incndores. que 
devem esw funcionando em 1996. 

A pesquiSI -de 2.000 páginas. 
apresentada anteontem em W as· 
hinrton- diz que eXJstem "'evi· 
dênc•as fonlssimas" de que as 
dioxinas ( subSIAncias róxicas pro
duzidas pela usina) causam proble· 
mas no aparelho imunológico. 

A prefeitura afirma que as usi· 
nas sAo seguns e slo modelos 
idénticos aos IISidos em Plris e 
Londres amal!DCIIIC. 
LEIA MAIS -----·---J 



INCINERA DORES 

l'este em eohaias eomprova risco à saúde 
.Suh.,túncia JWoduzitla ua (JLWÍma do lixo mwla cádigo gt·ru~tico das cdulas ('atlsawlo ciim·t·r. afirllla jlt'SI/llÍsa 

l ;-,Í na :-i fun ('i o na m 

t'lll S P hú 10 anos 

Membros do Greenpeace e representantes de moradores discutem projeto sobre usinas 

GLOSSÁRIO 

as aprox1mam 
tentes no rneiJbulbnH• "nrmal e 
vegcwl A' ali\ 1Jalle> 
um de 

um 
EUA, cum funções 
Ce!e>b. Est.;bclccer 
ca> sobre 
gia Suas 
onentação para outros devi-
do ao seu grau lle resputahdid.JJe 

um 
mas lll.üs dica1cs JilifU llllp,clii a 
saíJa de resíduos !0XICüs pciia a 

um 
co qtJc retém a, 

Jc 

Usina de compostngem :-,,~<, 

usrnas que tr.Hb[ormam '' Ir'" nr-

Alt.:rro ~anilúrio ;\!crr1 1 que 
Jc~.,cbc hH1d (J t1po Jc l1xu. Lu!l1 cx
ce,ãu Jo hl"flJUi,~r O liXO é 



ADMINISTRAÇÃO 

O lixo em 
São Paulo 

PAULO PLANET BUARQUE 

São Paulo recolhe 15 mil to
neladas de lixo por dia. E até a 
presente data. o destino fina 
desse lixo são aterros sanitáriO! 
e. em pequena quantidade. inci· 
neração rudimentar. que trans· 
forma o resíduo em adubo. 

O.ç acerros sanitários rema· 
nescem distantes e invariavel· 
mente combatidos pela popula· 
ção vizinha. Mesmo quando 
con~·enientemente cuidados. 
como é o caso do São João. l> 

mar~ novo deles. 
Desde m ano., 60. a Europa 

trata o destino final do lixo acra· 
vés de incineradores ultramo
dernos. com poluição zero e 
edifícios modernos. que nada 
indicam tratarem-se de obras 
sanitárias. Milão. por exemplo. 
cem toda a sua iluminação pú· 
blica e o seu tran.çporte de SU· 

perfície acionado pela energia 
produzida por um incinerador. 

Recentemente. e em boa ho· 
ra. a Prefeicum de São Paulo li· 
CJCOU c contratou com a Etesco 
e a OAS. associadas a grupos 
italianos 1 De Barco/orneis) e 
franceses rGDFJ. a construção e 
a operação de dois incinerado· 
res. com capacidade para .:!.5()11 
toneladas/dia. cada um produ· 
zindo energia suficiente para. 
iluminar toda São Paulo. lnicia
civa merecedora de encômios. 

l!l/10/1CJCJ4 

Dentro de dois a três anos. 
no máximo. teremos essas usi· 
nas em operação. mercê do fi. 
nanciamenco cocal das referidas 
obras por parre dessas empre· 
sas. ressarcidas do investimento 
mediante o pagamento do lixo 
ali incinerado. 

Visitamos as usinas de Paris. 
Londres. Milão e Pizza e pude· 
mos constatar que. infelizmen· 
ce. estamos atrasados 30 anos. 
no mínimo. na forma como 
conduzimos o processo do lixo. 

Usinas moderníssimas. éom 
controle absoluto e extrema· 
mente eficientes e eficazes. em· 
hora operadas por computado· 
res e. portanto. com pouquíssi· 
mos profissionais. O dia em que 
Siio Paulo as ti1er em funciona· 
menro. 1erá a população. 
mesmo a bem próxima (o de 
Paris está a 5 km do Arco do 
Triunfo). que estaremos. por 
fim. ingressando efetivamente 
no Primeiro Mundo nessa área. 

As usinaç contratadas. po· 
rém. não são suficientes. Outras 
duas. ou crês. são necessárias. 
Como as usinas de compo.çta· 
gem e o adequado tratamento 
do lixo hospitalar. nos mesmos 
incineradores. O primeiro passo 
foi dado. Outros se Impõem. ra· 
pidamence. 

PAULO PLANET BUARQUE. 66. bocha· 

r~l ~m d1re1to p~la Ponuftc1a Unrven1dadt 

Cuóhca de São Paulo (PUC·SP). e pres•dentt 

do Tribunal de Conas do MunoCip•o de São 

Paulo. 
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LIXO 

Decisão do BC 
atrapalha plano 
de incineração 
da prefeitura 

LUIS HENRIQUE AMARAL 
Da Reporugem Loul 

O Banco Central negou auton
zação para o Banespa intermediar 
o empréstimo externo de US$ 500 
milhões para a construção de duas 
usinas de incinemçào de lixo em 
São Paulo. 

A decisão. tomada na segunda
feira, compromete os planos da 
prefeitura de. em dois anos. incine
rar metade das 12 mil toneladas de 
lixo que são produzidas diariamen
te na capital. 

Os empréstimos foram solicita
dos a bancos estrangeiros pelos 
dois consórcios que venceram a 
concorrência para a construção das 
usinas. que são encabeçados pelas 
empresas Yega e Etesco. 

Pelo contrato, as empresas vão 
construir as usinas com recursos 
próprios. mas poderão operá-las 

por 20 anos. queunando o lixo en
tregue pela prefeitura. 

Para facilitar a obtenção do em
présumo por parte Jas empresas. a 
prefeitura aprovou na Câmara uma 
lei que coloca a taxa de lixo cobra
da no IPTU como garanua ao em
présumo durante 20 anos. Ou seJa. 
a prefeitura se tomou avalista das 
empresas. 

Essa lei serve como garamia pa
ra os bancos estrangeiros de que 
receberão o pagamento do emprés
llmo feito para as empresas parti
culares. Se elas não pagarem. a 
prefeitura pagará. 

O Banco Central considerou que 
essa lei fere o artigo 25 da resolu
ção número li do Senado, que dis
põe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados e 
Municípios. 

O artigo diz que é vedado aos 
municípios "assumir compromis
sos diretamente com fornecedores. 
prestadores de serviços ou emprei
teiras de obras. mediante emissão 
ou aval de promissórias, aceitação 
de duplicatas ou outras operações 
stmtlares''. 

A decisão do BC também levou 
em conta o artigo r da resolução 
2.008. 

Ele proibe que os bancos aco
lham "qualquer modalidade de 
empréstimo" que tenha como ga-

15/1 /1994 

B-14 

r anua dtreta ou acessóna "notas 
promissonas. duplicatas. lc:.as de 
câmbio ou outros ruulos da espé
cte. Je responsabilidade direta ou 
1 ndireta do se10r público''. 

Além disso. a decisão do BC ci
ta o artJl!O pnmetro da resolução 
2.008 do-propno banco. que lím11a 
1 obtenção de empréstimos por 
parte de instituições financeiras 
feitos para Estados ou municípim. 

O Banespa Já tena extrapolado 
iCU lirmte. o que mvtahilizou que 
mtennedrasse o empréstimo. 

O secretário das Finanças. Celso 
Piua. dtsse ontem que a decisão do 
f3C diz respeuo apenas ao banco 
que vai intermediar o empréstim 
··As empresas podem solicitar 
outro banco para que acolha o er 
présumo. ·' 

Para o vereador Adriano Diogo 
l PT). que enviou ofícto ao BC afir
mando que o empréstimo era irre
gular. a prefeitura não poderia usar 
a taxa do lixo como aval do em
préstimo. "Eles estão usando um 
recursos público para garantir um 
empréslllno que será usado por 
empresas privadas." 

Ontem também o Senado autorí
zou a prefeitura a emiur R$ 606.5 
milhões em Letras do Tesouro Mu
nicipal. Os títulos devem ser utili
zados para o pagamento de desa
propnações pendentes. 



Zulauf defende usina 
qt!e antes atacava 

LUIS HENRIQUE AMARAL 
D• Reporugem loc•l 

A optntào do ~ccretano muntct
pal do Verdr;: e do Meto i\mbteme. 
Werner Zulaut. sobre as usmas dr;: 
1ncmeração de hxo que a prefeuu
ra pretende tnstalar em São Paulo 
mudou radicalmente em menos de 
dez anos. Hoje. Zulauf é um dos 
·principats defensores do proJeto. 

Em 1986. quando era prestdentc 
da Cetesb (Companhia Estadual de 

. Tecnologia Ambiental). ele t~avou 
uma guerra comra a mst~laçao de 
usinas defendida pelo entao pretet
to Jânio Quadros. 

Zulauf deu entrevista~ e escre
veu arttgos dizendo que os gases 
produztdos causavam cancer. , 

Em arttgo publicado na F olha 
no dia 16 de sercmbro lle 1987. 
Zulauf escreveu: . 

"Usinas de mctneração de ltxo 
urbano são mstaJações de alto po
tencial polutdor. fontes de cmzas 
volantes que carregam a d10xma 
para a atmoslem. Esse_ composto 
químtco. não b10degradavel. e ex
tremamente persiSlente e ftg~ra 
como a mats tóxtca das substan
clas conhecidas." 

Cerca de um ano ames. em lJ de 
outubro de 86. Zulauf disse em 
emrevtsta à Folha que as usmas de 
incmeraçào "liberam elementos 
altamente cancerígenos · · 

Em setembro llesrc ano. pi co
mo sccretáno mumc1pal. Zulaul 
afinnou que o mcmerador e a úni
ca opção para o lixo da c1dade. e 
apresentou outra teona sobre o seu 
potencial cancengeno: 

"A contammaçáo pela dwxma 
se dá basicameme através da ca
deia altmentar, quando a substan
cia ca1 em um alimento que sera 
depOts~onsumtdo pelo homem. b-

\O dificilmente ocorrera em São 
Paulo. uma vez que os mcmeraóll· 
res não serão conslrutdos em zo
nas rural>··. d1ssc. 

Na mesma ~ntrevtsta. ao ser 
perguntado sobre os mc1neradorcs 
que Já functonam na udadc. o se
cretáno do Verde e do Me10 r\m· 
btente di~se que .. até hoje so re · 
clamaram do che1ro deles". 

No artigo de 87. Zulauf_ alinha
vava questões que hoje sao ban
dctras dos movimentos que se 
opõem ao proJeto de Maluf . 

.. A iet estadual n~ 1.817 ns. que 
disciplina o zoneamento tndus
tnal. tmpõe que us1nas mcmcrado
ras c compostadora,, ciladas no
mtnalmente. não podem ser tnsra
ladas na Grande São Paulo por se
rem Jllvrllades somente 
compatívets com zonas de uso es
tntamcnte Industrial (ZEil. que 
deliberadamente não foram cnadas 
nessa região para a proteção do )J 
saturado meto ambiente metropoli
tano." As ustnas que a prefeitura 
quer instalar na ctdade_ ficam em 
Santo Amaro c em Sao Mateus. 
ambas na região metropolitana. _ 

Zulauf atnbut suas declaraçoes 
contra os mc1neradores ao duna 
de "guerra" que mantmha com o 
prefeito J;imo Quadros. 

··o então prefeito se recusava 
terrnmantcmente a fazer o hccn
ctamento ambtcntal das usmas. Na 
enoca. a fiscalização era de rc~
ponsablltdad~ da ~· Jc: onde 
cu era prestdente" ~ trma. 

Zulaut dil seu arttgo publicado 
na Folha fot um ''dtscurso dt: 
guerra·· e que. na época. Já achava 
"fundamental que São Paulo t1 
vesse seus tncmcradorcs. Pots a 
posstbiltdade de constnm Jt.~rro' 
'an11áno;, t:Stil\'J se c5gotando 

Conselho 
u valiu estu®~ 

Da Reportagem Local 

O Cades (Conselho Munt
crpal de MelO Ambrentc c 
Desenvolvimento Sustenta
ve/) se eúne hoje. ~ob a pre
sidénc 'a de Zulaul. p.1r,1 

aprova- os rclatóno!> de Im
pacto .lmbtcntal das uswas 
de Sã(l Matcus (zona leste) c 
Santo r\maro (ZOna su/J. 

Os W.imas. como ~ão abre
~~1adw. são estudos que ava
liam as conscquéncras da po
luição para o mcJo ambtence 
c paru a população dos Iu
cals onde dCI'Cm ser wswla
das as usinas. 

A prdcJtura pn:tcn!le en
tregar as usinas de Sao M~
teus e Santo Amaro ate o lt· 
na I de J 996. Elas pí foram il
cuadas. Esta programada 
amda a construção de uma 
tercctra usina. As três dCI'em 
custar US$ 500 milhões. . 

A de São Mateus sera 
constroida por um consorcw 
entre a Vega-Sopal'c (do 
JJrupo OAS) e a Italiana 
Àfanm. Santo Amaro esta a 
canw da Etcsco. consorcJada 
a 6c Hanolomets. trances<~ 

Pc/o comrato. as cmprc
Si!S devem construir as usr
T;as com recursos propnos. 
Lm troca. poderão opera-las 
por 20 anos. Depors desse 
penado. as uswas volcarao 
para a prcfcuura. 



OPINIÃO 

A reciclagetn 
de lixo 

WERNER ZULAUF 

O colapso do sistc:ma de: Jestmo 
final de lixo de Silo Paulo é imi
nente. O aterro sanitário de: Santo 
Amaro (/nterlagos) pode dc:sabar a 
qualquer momento, obstrumdo o 
canal do rio Pinheiros ou sotemm
do a ferrovta da Fepasa. O aterro 
de Vila Alberuna (Cantaretro), se 
desa~ pode soterrar duas mdús
lrias e várias casas. O aterro de: 
Bandei'rantes (Perus) já ·desabou 
~ma vez matando um opcráno r: 
poderá ser objeto de novos aciden
tes. 

As emissões de gases e lfquidos 
ocrco/ados (chorumc:) dos aterros 
;onsllluem problc:mas ambtentaJ> 
gnH·es, afetando a saúde das popu
I<Jçõc:s vumhus. o, mcmr:rJdorr:; 
::ttstentc:s (do~:;) são 1elhos e tr:c
nologiC<Jmc:nte superados. ;á qur: 
não possuem nr:m filtros nem Java-

dores de gases da combustão. As 
tl\mas de: composwgem (duas) são 
tJmbém obsolr:tas do ponto de l'is
/.1 tecnológico. gerando stinos m
cómodos (mau cheiro) à popul.1ção 
11z.mha. 

Este e o cenáno em que se deu a 
dec1são para rr:so/1er o m.11s grave 
problema;uubiental de São P.1ulo. 

A solução é suprapamdána. pf 
que se baseta em diretnzes fomlil· 
liz.adas pela prefeita Luiza Enmdi
na, e está sendo implementada pc
lo prefeito Paulo Ma/uf. Até o sau
doso prefeito José Carlos de Fi
gueiredo Ferraz deu uma valiosa 
contnbuição: a viabilidade do em
preendimento. mediante concessão 
à inic1a11va pnvada. decorre da Lei 
7.852/73 de sua iniciativa. 

A solução adotada para o lixo 
seco é a mais modema do mundo, 
já que pcnnite a reciclagem de: to· 
dos os materiais para os quais h.1Jü 
mercado. incinerando-se o restan
te, com reaproveitamento de ener
gia tenno-e/C:tnca. 

A {ração úm1da (/uo orl!.imcoJ 
será rr:c1clada r:m bwg.is 1 ~nerg111 
dr: biOIIIIJSSiJ) e composto orgiim
co, lt:mluante agticola. 

O monliJnte dos mvestimentos. 
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do mais complr:to sbtema de ma
crorcCiclagcm do mundo, sc:rá da 
ordem de 6(}() milhões de dólares. 
todos wvesudos pela inictallva 
pnvada. A preleitura pagará por 
tonelada de !no processado. 

A popu/Jçào tambc!m será cha
mada, no momc:nto oportuno, a 
dar a sua contnbwção, separando 
o lixo doméstico em duas frações· 
o li:to úmido (orgãmco) será acon
dicionado em um recip1c:nte e todo 
o restante (lixo seco) o será em ou-, 
tro. A emreça. para a coleta, será 
smwitãoea tnão haverá coleta dife
renciada para um 011 outro lixo) e 
os caminhões coietorc:s terão dois 
compammentos, um para cada ti
po de IJ:to. 

Por fim, todas as instalações 
passam por um cnvo de licencia
mento ambiental, promovido pela 
Secretaria Munic1pul do Verde e 
do Mr:w Ambiente (SVMA) e. pelo 

.Consellw Munictpai do Mew Am· 

.bir:ntc: e Desenvoil'lmc:nto Susten
IJI'r:i (CADESJ, que: c:tigc:m os 
mais ngorosos par.imc:tros de con
trole ambien/.1/ do numdo. 

WEIINEI'l E. ZULAUF. SI. onr-o tMI • 
wvunsu. • se<ret.âno Murwupai do Verde t óo 

HeM:) ~nte eM Slo Pau'o 



Especialista faz crítica 
a íncineradores de lixo 
Paul Caneu. especialista nane-a
mericano em incineração de li
xo, fez palestra ontem na Câma
ra Municipal de São Paulo. Ele 
criticou o projeto da prefeitura 
de instalar dois incineradores de 
lixo na cidade. Canett está no 
Brasil a convlle do Greenpeace. 

22/03/1995 
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PROJETO DE LIXO IRREGULAR 

Gás de incineração pode causar câncer 
Da Reportagem Local 

Rdat,írw do EPA ( Envm>m
m~ntal Protection Agency. agência 
nort~-americana re.,ponsá\el pela 
proteção do meio amhi~nte). lhvul
gado no ano pa""ado. con>tatou 
que m gase~ que sac:m d(b incine
rador~~ cau~am câncer. 

s~gundo o rdatúrio .. ·~,tá com
provada a ligação t:ntre dioxmas e 
câncer'· D10xina" \ãO dcmentos 

ttÍx1co, que ~é lom1am quando há 
incineração de produto:, químicos, 
principalmente os que têm cloro. 

A teoria foi comprovada em te:.
te" com cobaias, que têm reações 
orgânicas à pohução semdhantes 
às do~ ~cres humanos. 

A Faculdade de Medicina da 
USP chegou à mesma conclusão 
do EPA: ga\eS produzidos na inci
neração causam câncer. 

Segundo o diretor do Departa-

mt:nto de l.unpeza l irb.ma. P,wlo 
Machado. o incinerador que ptlde
rá ser U\ado na área que ~stá sendo 
desapropriada tem ,1stema de fil
tragem que p~mlite a propagação 
d~ índices menorc'> que 0.1-t nano
grama~ ( 10'') dt: dioxinas por tone
lada de lixo incinerado "São inci
neradores modemos que não cau
sam câncer". di1 Machado 

A prefeitura vai in-,talar três 111-
cineradore~ en1 São Paulo. Cada 

um va1 custar cerc.J de I iS~ 150 
milliôes e terá capacltLnk de quei
mar 1.2 tonelada dL' lixo por d1a 

Du~s de~"e" 111Ciner;l,lllles FÍ i<J
ratn licl!ados o de S:llltu .-\mam 
(zona sul) c o de Sapopcnlb.t 1/uln 
leste). Venceram a" u JllC< JrrênciJ\ 
OS COihÚrL·Ítl\ licJeraJth p-:Lts elll· 
presa> E toco 1 wna sul) e ( )-\S 
(zona le>te) O de Peru-, 1/Ulld n• Ir
te) amda não tu i l1utado 

(L uh. Henrique .\maral) 



mdui cotidiano 

Maluf quer 11sina ao lado de parqtle 
I 'n•ft·itura projctn instalação de Í1u·incrador de lixo rizinho a un1a área de proteção arnhiental 

VICTOR AGOSTINHO 
Da Reporug"m loul 

A Prefeitura Je São Paulo desa
propriou os primeiros 3-t mil m' de 
um total Je 400 mil m', enue as ro
dovias Anhanguera e Bandeirantes 
(zona norte\, para instalar um inci
n::r,ldnr de li'o de USS 150 mí-

O local fica ao lado do parque 
Anhanguera, cons1deraJo área de 
pmteção ambiental 

O incinerador ainda não foi 
comprado e nem teve a montagem 
apnwada pelo<; Con~elhos de \1eio 
Ambiente estJdual e municipal 

A C01mssãu de Meio Ambiente 
da OAB 10rdem dos :\d' 
J,l flr;l'dl), ' na 
qu1nta-kíra a área em Perus 
- ~qui' alente a 3.-1 campos de fu
tebol-, eo,tá pedindo na Justiça a 
anuL1ção do ato de desapropriação 

() ad' \lgado Antonio Fernando 
Pmheíro Pt:dro, presidente da co
missão. o pedídu de anu-

desaprorriação dês
re,peua J Constltmção. E 
um estudo pré' io de impacto am
biental que '-''alie a poluição gera
da pelo mcínerador· · 

:\ OAB só ficou >ahendo da de
sapropriaç:io por meio de urna no
tificação do JUIL Lino \1anod 
Duar1e Batl'i.J 1<1heno. da li~ Vara 
da FJZend:J Puhl!ca. que eqj arbl
uandu m '- ,b ,1esapropna-

es
tudos de impacto amhiental na 
ação, o juiz J\ is<lll a entidJde e o 
Mini,tério Público. No local da de
sapropriação funLiéma, desde 1957, 
uma fábrica de <.ebo para ~abonetes 
e de farinha de osso para mção. a 
Jt•ão Gava e Filhos Lida. 

Trabalham na 
c~tmáríos. que 
!Jda; de ossos tnos por dia 

As ;obras dos açougue> \ào le
vadas para a fáhnca e cullda'> em 
12 caldeiras a urna temperatura de 
500 C A gordura é tramform~.da 
em :-.ebo e os os,m. em farínha 

Roherto Ga' a. 65. da 

'al,•r (\ft:rel 
"Filt:rlhlS unn J\aliação c esta

mos pedmdo RS 7 .I milhõc' pela 
fàbnca (terreno m~l!S ocnfeitorÍa<,) .• 
Mas a prefeitur:J quer pagar RS 2A 
mdhiícs. Corn esse dinhe1ro não 

montar a fábríca crn outro 

rênua Todos o'> funcioná!lu<> mo
ram ayu1 do lado Onde é eu 
'ou arrumar no' a 
afímwu Ga' a 

Ele estima que a tran-,f·" · 
sua fábrica demorará ce1 
ano para >e r conchnda. 

LEIA MAIS . 

, .. 

1a Je 
·•m 

UJ 
I 



LJXOES 

~Aterros da prefeitura só têm 
capacidade para mais 3 anos 
Instalação dt• dois incúwradores poderá aliliar o problema em 1997 
VICTOR AGOSTINHO 

À"--""""' 

e 1.1 es!lotadLl em três quartos de 
'>CU potenctal L começa a acumul;;u 

ulumJ 1.re.1 re.;,.en·adJ 

mcmeradores d<: lu.o 
rJ!lt licu.aaos e poderão entrar em 
operJç5.o em São Mateus 1 zona 
leste 1 e em Santo Amaro i zona 

d..lo:u1 a dets oo tres anos 
LX-por s c.e Lil'st.lildOs lOCH'H' 

l S.O~YlÔA .atemJ<, 
i.Cíl a.t mau trts Quatro ~. 

~!>.&de 
~nto Muruc1 

de Lunpcu Lrl:lanL 
tnc:tneralior tem 

ava.hado em Rl trulhõei. Elu 
poderão n:çeO.,r 5\XXJ toneW:w 
de lao dtanaznellte, 

As cmzas do que for quelll18rlo, 
al~o em tomo de 30% do que enrra 
para ~r mc-mua.do. conunu.arlo a 
~r ctcoout.ada! nos a.terToS 

tonelaa.as a.t 
Altm ues"'s tris aterros. a pre· 

teuura e obngada a dar manuu:n~ 
.;.h) a nutros quatro que estAo dt:sa
tJVados. .\1e-smo dt'f)Ou de fecha, 

JJ.erros cononuam p1"'D(lo· 
tOXIC01 

Fiscalí:uçlo 

Empresa age na 'base do susto· 
D• Repon::agem Local 

,, é etesb iComoanlua de Tec· 
Saneamento Ambten 

t<n 
t.mdo 1àentJfJcar uuaJ 1111 .1 emprr 

Tiro 
Pedro Penteado de Castro Neto 

~erente de dcparu.mento da Ce 

te uuanao o , 'chorume o lll.JUJd(l 
da lennem.a.çào do ll (0 oqza.nJCc 
penetra no e contam!nJ o len 

rre.a.uco tLHAJ 

Poreo podr eausar dano mental 

wa u::ra problemas neuroH1~tcos 
cnrre 

I Me e 12 'l das !Ott:rnaÇóeS psl· 
qu1áD ,, .. , são de pessoas com pro
blema.<; menws causados pela ClS

ucercoS<: , dll Colombo 

àc'"e soore 
canu.a.a áe mcw metro de v 

~da t•a.ra evnar qut O\ Fll.\C~ for
madO\ pela decompnsJçJo do hxo 
cx:plodam. t1eve haver tutl<)\ para 
canaJu;Hos até um I xaJ ;.ào 

r LHA r 



O que é incineração? 
Cláudio da SíJva, 23, estudante, ltapecenca Lia Serra ( SP) 

Paulo Gomes :-.!achado. De-
}'anamcnto Je Lrbana da 
P:-.1SP responde: 

"O processo de ;ncmeraçáo é ba
SICamente a que1r.1a de matena1s 
em altas ter.1peratc::-as lgerair.Jente 

"A 1n~:neração J.::..:.airncntc e 
tante utilizada de\-:lÍo as vantagens 
que apresenta, taLs como redução 
drastlc.J do volur.1e do resíduo 

trUlcáo de bactenas. de nrus e de 
co:.: postos 1nc1ne-

I I ) t) / 1 (_) ~) 

usada 
de São para trata-

mento dos res1duos ge:-acios em es
tabelenrnentos prestadores de ser
ncos de saúde. O resultado do 
cesso e tornar menes 

c:osas. :\ escona e 
tantes da queima ent.ío \er 
dispostas em aterros sanltanos. ·· 

Corresoond'€-nna para a seçJo 
OPve ser encam:nnaoa a ce 
Baráo oe LrmeHa, 425 4'< ancar CE=> 
São Pau!OJ, com nome-, 1dade, orotrssao e ence
re< o. Não serao responc1das canas com oedtdos 
de- aconselhamento meorco CSICO!Og!Co 



OPINIÃO 

A tzmeaça 
lias resíduos 
Llrhanos 

ROBERTO KOCHEN 

,, cl~>p<l\h,JO Jc restJuuS SvliJ~ 
JrOJncn ' 'I!Xo 'J torna >c cJJJ 
.,f 11Ul> 11npurtJnte nu btado~j: 
'.JcJ PJulu. pelOS volumes ger.1dof 
cil.Hl.!lnente por nus;.! populo~çad 
Lm nos>u p.us, Jpen.1s 2J% do liio 
ctlkt.ldo <! trat.Jdo e d1sposto ade
'luJdJmente, c 77% <! dtsposto a 
céU Jbeno (em JtxOeS). de moda 
:.Jt.~imc:nte madet.juJ..to em termo6 

prc,crva, Jo Jo mc:1o arnbtc:nte:. 
·~ll mumc1pw Je )ao PJulo, sàq 

t:cra..tos JJar1amente cerca de 13 
rn1l J 14 mil wnelJdas dtanas de H' 
Hl, Dnsc: t<ltal, .1pro:omadametlt.c! 
2"o ,,w lf1Cincrados. e o% a 7% são 
rr.lt.Jdus c:m usmas de compos~ 
f!C:rn U restJnte e encammhado 
t'Jf J Jtspml,aO final em ate!1'QII 
•. Hlltarlos ( ':11%) A wleta selettv<tê 
rect.:lagem sao realtzad.!s em cerc.j 
,Je l% d.! tonelagem dtana. 

Enquanto no mumCipto de Sáp 
Paulo a coleta. tratamento e dtsp<;>: 
"ção do lu: o urbano encontram'W 
c:quauonados. o mesmo nào ocor: 
re no mtenor do Estado. Levanta
rnenros rc:allLJdos por orgaos p\1> 
tdtcos rcvc:lJrJm J )Seraçao dtan? 
.lé D 121 tcJndddas nesses muntq. 
PIO> llc:s>e t<Hal. cerca Je 3 953 tu
nc:IJJ,J> toSO.o) sao Jrspm!Os em I~ 
\dt:'>. .tpt:>.H das cOfl>étjUéllCl.l> 
rldJ>tJ> Jo mero .1mb1ente e a s.lu· 
,Jt: puhlh ,1 que J prJtlcJ JcJrreta 

/()8/ 6 

\ dt.:llll11pU'::Ili..JU dJ !l1JLCflJ Ol"· 

f!-lrllc.J c'\tst.:nte rws rnrduos solr
du) ll!bJ!l1l') t!C:fJ ~J':IC~ (LUfTIIJ I} 

~nc:t~H1ll c d g .. t::. ::,uirJdnll)l.LJue Jnt .. 
P·h.t~lf11 d rne1u .l111htentc e .. nJm 

r "~'-h J , .;uJc publr.: a. \)(urre 
tJrnbcrn J rorma,ao clé chorum.; 
I um ltquJJo escuru. JitJrnente po, 
lut:ntc:J, cjUé )é lfltíltra no ;olo, 
ctlf1{,HTllf1JnJo a aguJ >Ubterrane.J 
.: u proprro >ubsolo. r\ geotecniJ 
.~rnb1ental. um do:. ramos d.! engtt, 
nnJrra. r rata JJ dl>posr.;ao Je rest, 
,Juos >OÍIJos em -cJndrçoes adc 
quaJas clé preSéfVJ<,JO dO me19 
JmDrente Aterros >JnHanos "<iif 
geulmen!e mats eLonornrcos Jo 
·!Ué >~>temas de trJtJmento Jo li. 
xo. como con1postagem e mctne 
r J~,ao. E. >cs aterros. se projetados, 
consrrurJos e operados corre~r 
mente . ..:oletam os gases gerades 
na masso~ de ltxo em Jccomposrçt' 
1 J1spersanJo-os 11.1 .Hmosiera. l1U 

que1m.1núo os) c: Jrenam o choru
rnc ttJrrno~Jo I t.jllt: c encamrnh.Jdu 
p.Ha e>t.h,Oes Je tr.Jtarnentol. Ev1 
Ll se .lSStm a contJrntno~çâo doso, 
lu. d.1 o~gud c: Jo ar 

t necessano que os rnumcíptO,li 
do nosso btaJo re.Jilum n geren· 
, 1amc:ntu Je st:us re>lduos soltdo> 
urbanos. Lls J!erros :,anl!anos 1 po~; 

!u baao dbto de unptanraçao .. 
uperacao 1 devem ser e:.umulaJos. 
e seu pro1eto e construç,w. realiZA~ 
Jos com cntenos c~e:nttticos, em
pregando-se: os con.:e11os Je geo, 
recnta ambientaL Esperamos quó, 
Jsstm, o5 ltxões citados nesre art(,
~o se1am em breve apc:n.!~ um11 
I tnste) memona Jn passado. 

Aoberto Kodten Sl f proftoUOf de Qf"'f~ 

_~mo.~nt.tl il.t t H~l.t PoliU·<m(.t J.t U)P !Vn..-et 

\•Ü4dt' ar Slo P•uiO!. con\uitOt a. tiut~.tu "• 

Pt0!f't01 
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)tio AMBIENTE Projeto prevê 11 substituiçâo de incineraâorcs por estuç{ics de dcsin(c( \do; rntns Íl Íillll Jlillil ntcn os 

o hospitalar pode ter novo tratamento 
' 

-, 
I 

\ 

FABiO SCH!'VARTCH( 

d.t ~f'port•9of'm lo< i! 

A Prdc11un dé S.lo PJulo pode 
des.l!var no ano que vnn os dn1s 
únicos incíonJd; •rcs ,h; !txo da , 1 

d~de 
O proj~n. dc<>envol'<1do 

Lim1•urb (Departamento de 
peu Urb.tn.a dt S.lo l\llllo), prnC 
a mhs!Íiuiçio dos mó,Julo$ cs 
taçóes d~ d~infetção do !txo 
p1ta!ar, ho~ tr<~!JJo no~ inctrlt'fJ 
dort's Vergut'HO {zono~ ~ui),. !'<li lt· 
Pequena (wna u nlr•l) 

Depoít de trllurado e de p.l~~J.r 
por prcxes.sos de descontamína
çào, o ltxo seria dnpejaJo ndS 

aterros S-anitáriOS (Orno Jqv~u 'u
murn, H'm apresentar fl'><-0 dt" 
[1Hip.ag<~ç.io de doençH 

A propost.a !ter~ apresrHl.atiJ ,,u 
seuetárlo murncipal de Obr•> e 
\~,H Publicas, Hq nJ.ldo de H.ll 

Falta verba para 
incineradores 

0 p!Ojt!O dd 
!.H ts!ai,J<'.i Je r1Ju rn 
viJI>tln.a a constru~áo diJI!. 11u 
vos 1noner-adores de !1xo, lUJ·I Hl~ 
!.alJÇÀo est.á ~ndo adtJth pur Ld1.1 
de vtrbas p«U íinanClJf\H"tl!n 

Os rnóduJos (com rilum rnudcr 
nos) a ser conslrutdos ern SJnlu 
A mar o (zona sul) t Sapop<mh• 
(zona leste}, com capJcniade para 
2500 ton~bdas de l1xo por du, fu 
ram lrcil~dos hã trb o1nos 

São r~e-s.sários cerca dt' R S 1 SO 
milhões pau f('allur o projeto 

i,S, 

rnv11o$ '>t:IS que os (.Ir· 

1 JIS de !H !lJ\ Jo estão prontos. 
'O !i\1YO tr.Jt..nncnto PJrJ o hxo 

!>~ rná UITl C\JS\0 de rnJrm 
h ,,~Jd cko-ad(1 k4tJ. o1 rrdci 
lll!J, tHJS cornpnts.a, pots Va!HJS 
dt tx.Jr de hber.H !óxrcos na 
JlnHJ•,fna", Jtt o do lrm 
1·1Hb, !'Ju!u (;ornes Mad>.Hlo, /S 

( ls ,,ltiJI\ JLt !IH· r ,~dorrs. qut" lra 

\,1'!\ u r, .1 ldPdad.1<. de hx.J 
\11 '' ~'i\ J) ,! I i j !,l, ~,\ < l t '1' I 11 ',\ 
11" 1do~·!J JoLJ(k(,() 

LlJ!llO pu~suern ldtros dJsiJ!elus, 
1;\lt_·r.;m qtJJ.ntJdadc de rt'· 

~.'uv..J'> lúni~..ts 

As nov.;s !tcnH Js 
Lxo h(l~pllJLH ..,:,o 

r e, 

qw: 

r a~ a< i 

de dnlú!llJ!ll!IUÇãO (tt"lü Jtjllt< I 

fllt"O!u HiiUOOlldas, j.i t:!tlll.J 

d,l cr11 (9'9 km ,Je Sl'} 
Un~a ,!Js np<"'lahstas ~.J•\ 

1.\n,us IÓn(as du 
!HlJde amLit"ltl.:dl~!.t}. MJr,pr~c 

!t~!J().!, 49, Jftrttl.l que .1~ !Cdl" .u 
Jc dn11dn \ao .'>..do rn.us diLJZes 
que os inunerJdort':"'-s, fl\J\ rcss.alt;a 

t esstnuJ! a u l(·Ll 

tontagloSJ O roto é reJeito d(, 
ITléSI!CO t' não PfKÍSMIJ li pHa J 

d~SIIlftc çJo". t tpillA 

~ 

I 
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OPINIÃO 

Dos males, 
incinerado~ 
, 

e o mazor 
JOSt LOPEZ FEIJÓO 

(;ostanamos de discoraar 
opinião do sr. Paulo Planet B 
que, consclhmo do Tribunal 
Contas do MumctpiO, express. 
artt~o ··o ltxo de S~o Paulo" i. 
lha." 18/12/96). 

Em recentes ~..hscussócs prCIIl 
v1das por entidades da soCie 
civil e do meiO Sindical, nas qu 
CUT tc•·c p..articlpaç.lo, tornm 
cvtt.iente a c-x1stênC1a Jc aitt'rn:J 
Yas n1a1s saudavcts ao ser humr 
c ao mc1o arnlHcntc par J o c: 
produz1do na Cidade de São Pti 
do que o uso de Incmeradores) 
mo f01 sugerido pelo advogado. I 

A 1.\ conileCidJ coleta sclcti'l 
uma delas. Mas ha também a'"' 
postagem. que transiorrna ~ 

,u.iuoo o 1uo or~ànt(O. ,\1aa • 
metade do itxo brasileiro -61-,. 
c de matcnats or~.:uucos. i 

A reCiclagem ~ .1 rcullhz.açáo I 
embalagens, !larratas e outros rri: 
tena1s também são formas úe 'I 
ta r a oue1ma do lu o. 

f: s~lHJo mundialmente qur1 
Ilh:IJlcraJorcs cnam nsco~ ;J. s.t 
de. A queima do luo libera di~ 
nas c furanos, substânctas <:l 
contammam o ar e a agua c dtstl 
.:adeiam doenças como ciÍll<d 
atroíia nos tesuculos, trcmort"l 
perda de memona quando nori 
orgamsmos as absorvem, me10 
que se1am pequenas quanudadr{ 

Ou seja, os moneradores trcx.i 
produtos lóxicos por outros a~rl 
maiS tóxiCos. E custam caro. Al<l 
dtsso, não é estranho que as usm 
sunam como opção IUStam~l 
quando deuaram de ser acenas< 
seus paiScs de on~em' I 

No i<CIIlO Umdo, onde o sr. r 
net lluarque dusc ter senudo ··~ 
clustvc na ooca Jas chaJnmts c: 
nennum upo de dano ao me1o r. 
b1ente ha com aquela alussima u 
nologia", foram fechados oi! o' 
Clneradores nos últimos anos. N 
EUA foram fechados 280; na E>.~ 
nha, 31; na l'olónia, 21; e na~-· 
trália,IO. 

Amda no Remo Un1do, com 
tou-se em 1990 que o iuo qucJr· 
do pelos mcmcradores era a prJ 
Clpal fonte de dmXJnas. Cinco a~ 
antes. o governo canade-nse hn 
Identificado o mesmo probirn 
Na Holanda. a constatação oc• 
rcu em 91, c nm EUA, em 9);, 

~uéCIJ, há ma1s de uma década 
l(cccntcmentc. o !lC vetou • 

prorcto Jc fmanctamenlo ~.: 
construção de mcmeradores. ~ 
culado peio atual prcfe11o. O prci 
to faz1a do município a.·aüsta J 
construtoras. orerecendo as u ... 
desttnadas a ümpez.a pubüu c c~ 
~aranua para cmprestunos bar. 
nos. Como se vé. há um lobbypa 
.1 construção de mctneradorcs 

é Importante que o problemu 
tc1a comecanoo a causar oreo: 
pações a aommastraçào lU. c.J 

Jc". como aürma o con5clhr<: 
Mas nao será com o patroCim 
usmas de llXO que sera resolv1óc 

JOl. LOP•t feljOO, ot6 ~f\elurQttO f,.~ 

!~d.~o(Uf·\PK•nu•IVru<•dot I1AI:WIIft.ael0" 

OL/1 qq7 
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OPINIAO 

Sobre a 
znczneraçao 

CELSO ORSINI 

Agrava-se o problema do destt . 
no Hnal do nosso lixo sólido. Ot 
mmuem os espaços disponlvtu 
para lixões e aterros sanllários.l.b 
go ninguém vat saber o que ÍaU! 
com as 11 mil ou 12 mtl toneladit 
de lixo que geramos diariamenl! 
na nossa gtgantesca cidade. 

Com isso, aCirrou-se anti~a poli 
mica sol>ro incmcradorcs de li.to 
constrocm-s~ ou não essas "pt 
ças" na cidade! 

Para os oposuores (que são mw 
tos), cssc."~õ "monstro~ poluiUo
rcs" mais comphcam Oo que IJI.I 

dam: melhor sena adotar moda· 
nas e ecológtcas técnicas de ru 
proveuamento do lixo. 

Mas o prefeitura pensa diferente 
E até já deu os pnmcJCos pUlo< 
providenctou projetos para tm 
"usmas de processamento de reo 
duos sólidos domtctltarcs'', nr 
zonas sw.lestc c oeste. 

Cada usma devera ter tres mód, 
los de mcmeraçao. cada um coo 
caoacidade de 480 t de lixo/d11 
chaminé de 100 m, precipitado 
cktrostáuco c lavador Jc gasc< 
-para controlar materia partt" 
lad.l, SO,, CO, HCL c HF (S<n 
controles específicos para dio~ 
nas, furanos e metaiS pesados). 

Consta, também, que tudo fo 
devidamente aprovado pelos au 
torcs dos EINRima (Estudo ti< 
Impactos Ambientais/Relatóriodr 
impactos ao Meio Ambiente), pt 
los consultores Proema e Fipt e 
pelo Cadcs (Conselho Municir-1 
do Meio Ambtcnte c 1Jcscnvoh1 
mento Sustentável). Não obstante. 
o empreendimento cncontra·wo 
embargado pela Jusuça. 

Os prognósticos de qualidade O.• 
ar apresentados pelo ElA (cu101 
resuhados devcnam embasar '' 
escolhas das mltlgações dos 1m 

pactos atmosféricos I const• 
tucm-sc. no entanto, em mn4u1; 
genssofJSilcadas. 

As simulações de diSpersão dt 
roluentes foram íettas para ''"' 
rios sazonaiS ahmentados por d1 
Jos meteorológicos médws (ti< 
dez anos), no lugar de e<nánosor 
dias crjtlcos. Os ampactos atmrc
féncos nos dias críucos (no mu: 
mo. uma dezena por ano) devtm 
ser multo matares. 

Se for inevnávtl apelar para ~ 
"malditos mcmeradores", que • 
CXJjam, pelo menos, duas garan 
uas: 1) que sejam tempor:inos -• 
yuanttdadc de lixo mcincraJa o• 
namente deverá diminutr, ~ 
mesma medida em que se constp 
aumenta r a de lu o recidado; 1' 
que as manutenções dos SJStem•• 
de controle de emiSsões de p< 
lucntes, constantes do projeto,~ 
jam n~orosamente fiscalizadas. 

Além diSso, espera-se que os m 
ponsávets a1am com os pts no 
chão e sem maquta~ens (como" 
cilada). Caso contráno, colour 
em operaçào tres mcmeradores Ot 
~rande porte (1.400 toneladas 0t 
luo/dia), atnda que por poU<o 
tempo. será uma temeridade. 

Cel .. Onlnt 67. f prol•nor lHO< tido 100"1" 
lidO • UIIÓOf • 11-(00I(Mn~OI 097~--·~· 

UHJPO d• t UuóOI 41 PoluiOiilO óo N do Wllfa•l 

de t lt~tl d1 u~P I 

11/04/1997 
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OPINIAO 

Fentogra1na 

WEflNEil E. ZULIIUF 

A Ílllpl.llll.l\•ln, pcL1 JlJcil:lllll•l 
dt' ~.tu I'.Udll, ,k doi<; llh.IUC!.Hio 

lO p.11.1 l'\'ILII o t:ol.ip<.,o do ~L<;i('

!11.1 de dc-.1111.1\ .to tlu.tl de h xo d.t 
dd.tJC t'\1,\ ):CJ,IIIdo 1111\,1 dt\lll.<.· 

~.to tol.tlmt:nl(" mu11i, m.t~ dchc.l
d.t, flll IO!IlH do ll"or 1lo~ pnhll'll

ksqllt' podcr;lu ..... ul pd.tl h.llllll\1..', 
l) polllt'lllt' 111.11~ quc~tlon.u lo L; .1 

(li.un.td.t dtox111.t, P·''·' ,1 qu.1i.t ~)t:
ucl.11 i.1 ~hnmtp.ll dn \'c r de c do 
Melo Amillt'lllt' t'\l,thdl'lC\1 o h 

mÍit' t.h.: O,H llt:hlln' (ll.lllo,:I.IIH.I 

por lltll111·11 lllt'IIO ~.-Uillltl, que C 
IJ:II.II ,1 10•), 011 \ej,\, 11111.1 lr.I\.10 

de um hilloth''ll11n d(· 1'.1 .1111.1 L'lll 

t.td.lllll'IIO\ uh tu• de ,:.h l'111JIJdo. 

A Lh.1111111t'. de ú'llllllt'lloc; de .ti· 
llllol 1 ptopotl!Oil.t 11111.1 dthn,,lo 

d11~ ~!·I~L' n.l .lllllo."'h:l.l. Ate qnc 
.1tinj.nn o ~~õoln, ld 11111.1 thluiç.úl 
.1ditim1.1l d.1 01 drm de I p.u J I mt· 
lhao -111í11S tllllllllhounuuo. 

O que c 1s~n~ Ls~c tcn1 c llH.:Il~u
d\'rl? rdz m.ll ~I saudr? Tem diCI
rn~ l>11cr que n.ln t' poth.tl convtn· 
ll'Uic,emhm.l \'nd.Hit·llo. 

1'.11'.1 o cnlt'Jidllnl'nto do qn<' é 
um 1111lion6tmo de 11111 luilonót
mo (Jn• x lO"::: JO~'::: um kn· 
t''t:r.llll.t),fi7 .• 11!:utt~G\kialtl."'. 

~l' .1qui l'l11 .\,"to l'.ndo um.1 pcs
~oa lanç.u, todos o\ d1.1s. 11111.1 co· 

lhcr pequena de s;li no 'liclê (um 
gro1111<1 I. J~~õ.~~õO 11.10 v.ti allcr.u cmn.l· 

d.l .1 qJJ,ilul.hlt.• d11 11n, lllt'"lllO que, 

.tdnulollllOS, cito n:w cstq.1 polwdo. 
l'odcmos IIII>IJ~in.tr, l'llt:lo, o «JliC 

O(orrct IJ no r 1o J.1 l'r .11.1 11.1 alt ur J 

Jc Buenos Aacs, depois de meses 
ou anos de .Hih,.lo de um J!rama 
por th., de s.1l em ~.111 l'.u1lo. Se 
nem no lofal d.1 adi,.io ot tl,)s.t~~cm 
ser .1 pcrcrpti\'t.:l. imJgute-se Jll. 

1-la~ o~ numcros permitem 111do. 
indtt."õiVC cakular de qu.mlo ser .l ,1 

u~llCtllr.l\;w dt: ~.ti 1.\ n.t Argcnlt· 
n.a.l\u.t ttnl.l \',tJ.útdo lllltlJI'r;tt.l 
d~)J fllllhúcs de ltuos/.'-cgundo •• 1 

lOil(CJitr.1çao o:ocd de J~,o lgfl ((rn 
tngram.ts por hlro). 011 YiO x lO'' 

!!1.1111.1~ por IJtro lk ..tr.u.t do no. 
Cotup.n.td.t 010~ lcoro de dwxi· 

n.1 do~ ÍHLÍIIt'I.HJon.·~. a ttlll(l'll· 

lraçáo tlc sal tio r10 sorá 2.500 vr-
7CS .\upcnor .1 tonn·nlr~•.;;w Uc 
J1oxin.ts no ar de .s:w l'.tuln, que 
scr;i menor do que O,J.I fcntop.rd· 
ma por m' de .tr na alturJ do solo, 
Clll COIIIJIOlOIH a popultl~.lo. 
rcnto~rama nào é p.tlavr:w nem 

é mcn~urjvcl. É apcn.1s um munc
ro fául de c;•lcular, cmbor.1 nu· 
possívd de medir, como o aumen
to Ja ,çalinidJdc Jo rio do1 flr•lla pc· 
la atl~t.,.in Uc um r.rama tlc ~.ti em 
S.io Paulo. Recomendo aos IOrna
lastas, formadores de op1ntJo, c 
JOS CrÍtiCOS ~ISICtHáliCOS d.lS Jni

CJ,ltiV;lS do governo que mcdttcm 

um pmtco ~otnc a lllt.OTl."õ\~tt."llCI.t 

do' argumentos de dctcrmtn.td<t.o; 
ilnhds de pcn~amcnto it.koló~t\.n. 

1\ incincra(.iO em S.io P.1ulo ~c r.\ 
uma a,.h> Jc manorrccicla~:cm de 
h:(o, (Ot11 prt•vt.1 trtJ,:cm de pro
duto~ p.n;t rcutdtJ,\\·.-~n mdu,.tnal 
c postcrun r<'ttlperot~·,io de 20 me· 
r,.twatls por ullJJade de cncr~tJ. 

W••net (uqenlo Zul•ul, f> I ~H\)f't,,,.,o 11~ i,. 

t~l'llUn,t.o # '"''"!.ti!O """'l''P'I fl(l\lf'!OI,.,. d" 

~,A,.,, Amh•"U!,. # '""tori,.rol~ ti• /\"~"'"'~ 1A<H• 

t••clo f<.u1nuo11 ,1,. """"HifltO\ ~ \l,.•n Amh•l'n 

I~J fot r"~'"l"'''• tlA l~lf'th ~I' f' do lbo~~n'• 

06/02/1998 
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OPINIÃO 

A coleta 
seletiva 
simultâ11ea 

WERNER E. ZULAUF 

Iniciar mais tarde qualquer no
\'a atzt·idade possibilita auferir 
vantagens, apropriando acenos e 
et•itando os erros cometidos pelos 
pioneiros; mas exige senso critico, 
capacidade de avaliação c criati
t·idade. 

Na reciclagem de lixo. muitas 
cidades. znclusil·e São Paulo, na 
gestão Erundina (em escala mi
nuscula, diga-se), adotaram a 
forma szmplista de _fazer coleta 
alternada. 

Em certos dias era feita a coleta 
de lixo comum, em outros, a ciw
mada "coleta seletiva". Não per
cebiam <:ue csta1·am duplicando 

,• 11011 nuns caro d,l l111:pc:::a llr

hma: .1 coict,l de' lixo. 
h·nrrc as 11101'(/Cóes da 110\'il J•n

/iuca de limpe:::,z urbana de Sâo 
Paulo destaca-se u "coleta scleu-
1 ,J Simultânea", a ser· nnpiemen
:,uiu ['r(1r:rcSSil'illlll'lltC. ale a (t1· 

h:nura total da czdadc, em pou
,·os anos. 

Trata-se da coleta rrcccdidü da 
.<cparacâo don:cs/Ica do lixo em 
âuas ['(ll'/es: "lixo orgdnico" em 
um rccip1cntc c "lixo seco" em 
outro. 

:\ L"olocaçao na calcada dos 
dois recipientes scrrí (cita nomes
mo dw c hora; C' caminhâo coie
IC'r· tem dois compartimentos, 11111 
para o orgânico c outro par,l o 
seco. 

Desse modo. na mesma t·iagenz, 
com um so motorzsta, um só jogo 
de rrzeus, :mz so consumo de com
!•rlstn·cl. uma so guarnição de g<l
rzs c uma só l'iagem em cada cn
cuzto, scra transportado todo o 
lixo de cada casa sem a necessi
dade de mrstura-lo. 

Com a adoção crescente dos 
"contciricrcs basculáveis", iâ em 
uso experimental em algu~s cir
czlitos. serei rossn·cl ampliar o zn-

24/06/1998 
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!t''Tdi(l c:::r~· l"(lic..:!.L~. rnuncntan 
,/(' uu;d~; nuns u ccononna dl 
1/r:n 111a1.' c.1ro . .; cnlcta rha1·cn 
11111 contt;nlcr para cadtl 11111 de: 
dors tipos de i1xo). 

Xo local de destino fln,<l. SCI<< 

unz .HC7TO sanrtarza ou un; rnc;~ 

t1CrL](.j,"'l7", f:(;t'Cf{] InJl r()S{(l d::. 
:nagcm. local C:'l que o lzxo sCCt' 

scuz SIIÍnncruio t1 scparacao d,,_.; 
componentes para os quazs lza]<~ 

mercado. 
l,omo essa rração não tc1·c con

tato com a jí·acão org:inica. ,' 
multo (âcrl {'roccdcr a SC{JilrtlÇtll), 

scw clammrual 011 mecânica. 
A oferta de auantrdadcs ç;rarz

dcs de alumznio. terra, rri, pa
re!. r•arcltlo. l'idro c plastico mi 
cstmzuiar a 1·mdt1 de tecnologias 
de rcczc/,!gcm que 1d se descnvol
t'cmm tlc tonna zmprcsszorwrJte 
em outros {'aises c mesmo em (!

,/,Ides /Jras1lciras. 

WNnt'r E.uorn1o Zulauf, 61, {'nQPnht>HC'I (lvd #> 

',M'\I!MIS!J, l' ~p(•CtMIO munl(lpa) dC'l \t~rd{' (" 00 

v.~.,..., Af"'"1~·erte C'! S,io ~au!o e ptf'SI0('11fP rL'· 

;;,onJI r.J A'1amma 1Assooacclo N.!cwnal dt' Mu· 
'\1-.1:; c._, ~ ~Jif'.._lo. AmbtcnteJ. F o· pr('~IO('"''te da 

Pf"' !" ," omp,1nht:'! n,-. Tf'CO'JIOQI,) <1" .s.1nf"<:"· 

'"''"fl1'> i•"1Dil'nf,ll• {J(' ),lO ~~dUIO e UO lbcl/0.1 t' 

'.ectetarto c.:o UL">envolvtmento Urbanc e do 
\i" IO Amt:tf'n~e> c c Santa Cat.Htna 
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\\ElO AMBIENTE 3 Ntlo há onde construir JIOI'OS e o IÍnico incinemdor, 11ltrapassodo, se1 d dc-:atirado até o final tio ano 

Aterros de SP se aproximam da saturação 
Projeto prevê 
coleta seletiva 

.!, í rt:tlllJI.l pa~.l!stana 

unpla:ntar a rutu 
99 <ma po!it!ca <.pe rre

\~ a c, 1tt.l s.-de~n• e a mct 

1 ;;--' •. llúltarr.ente 
:\ or~ .. nh a nu 

;-Jra J L<·mpo~t.ogn:t A 
St'"Oa ~rparada 

n.'in pudes~e ser rrd 

:nune-rado 

'<I 

(l prUit'IO H'l!"bt' di1LJ~ 

-..:e .unb1( ntallstJs ipnrhl 

"' . :..,r Ll\.10 k\·;ua ~..er-::a de 
·es anos l'm 1erceuo ser .i 
w pr J.du dlt o fundo .ano 
\\ l"r!H't J1z 0~ r:·1de 

nJ(' 

·~ .. -"" .... "'"' ______ _ 

Mor adore~ d• rua lib•. no Jardim lra<~ma, camínfoam ao lado de depCn1to de liko ~m terreno baldio na dd.tde 

Alemanha discute como eliminar o lixo 
Slt VIA B1nENCOUR.T 
E~~·"' ,,.1 .._,.,,.,.r c lha d• e .. 

-\;•n.u de co:::ar .. om ttL!llt .. JS 

il\ an~Jdas e ama populaç.lo atenta 
ao~ problemas a.mbu·nta.Js, a AJe 
manha ;unJa. d1scute lOmo e!m~1 
r .. H 

O cast;ro e 
pane mdustnaJ nio reodados 
ba~1Camente por duH formas de· 
rÓ~IIOS e lmJneraçio 

A rna.JOr pule do h1o de Berlim 
(um touJ de 1.5 mUhio de tonela
da~. IH\ ano p.LS.s.ado) t uma zen a
da e:~1 Ctn(o depós1WS 10\_a]na,1os 
em \t'tH arredores 

f \\ts derH~IfO~. rnrem. fliiO ~e 

75~ do lu o e 1so 
Lodú f'OI hJn ,;JS r tr.Hado par• 
que nenhum ~.1s f(1rmado pdos 
detntos L>n~aJo no ar. o~ 2)~ 

f'ln~õ~~ Je 
'-l'H' sio <.ontr;i a 

rvr dv!.i! da p,)lwç.io ge· 
r aJa. e~te prNtSS.o dr destruição 
\t'm senJn. h a anos, apt"rfrtçoado 

Ho1e . .a n:aJt•na .. iJ.S U\UHS de U1 

etnera~.'w trJn~forma a energta 
gas\a nP rr(Ht\'-U em vapor {usa
do, por n:emí'.O. no aquenmtnto 
das l.tsas) e t>m eletn<.Hhde 

4. Ju\hÜ. Jfl·ra, e o qtH' fazrr 

de !ao d.H.:jU1 a 
quando a ~.-.apa· 

esgotar Proqve-! 
rnen:e, rna1s lu o será inLmerado 

N• Altmanha. o lixo dome5tlLo 
tambtm t rec!dado, mas o s1ste· 
tna. orgamudn pela ll\1ÓatJ\i! 

\.ida. depende n.i.o só Jo5 
tores das merudonas -re~ron
s<lven pda reod•gem-, r:~as 
tambtrn dos tonsumJdore'i. 

Quando o comurrudor 
um pote de 1ogurte, por 
ele Já está pagando, embutidO no 
prr~o, pela rrCJdagem da embala
gem. que s.6 morrer i s.e de to~ar o 
pote, de preferência lavado no re 
Clf'11"f11t' de hxn 'e no 

~o Paulo. a~sun como prat1ta· 
mente tod..a.s a..s c.tp!l • .tÜ do Brast.L é 
um.t cviade qut produz maa !uo 
do que podena. reapro~lt.i 
poucO t qt.LiU nlo tem espaÇO pa 
r a. dep()s11a lo .1dc-quad.a.nu·n~ 

Os dots un1tos aterros s.an!!.Í:Jos 
d.t adade. São João e Ba.ndeiran· 
tt"S, ~üo próumos do esgotunen
to A prdnrura._ a Ut"b, geren 
ciadoras r t\1\tdad~ ambltnta..ln 
tu e-s-urram a \'1Ó4 u;ú ddes entre 
tr~~ e anfc anos 

E o que~ pwr: não há espa,o ra· 
ra a (onqrut,lo de novos.. AJém 
disso, o urHco innnerador em fun
noru.mento na (J<Údt, o Vtrgutt 
ro, é velho e tecnoiogJcamente su 
ptu.Jo O ~t.llpamt'ntO nio pos
'uJ flltt(;S mm lav~dores do~ ga~es 
produndos na combust1o Será 
de~tiYado .ii!é o flnal do an ,, ':.e 
gundo a prefe1::a a 

Oquefaur? 
'"Em pnrntlfO lugar, t pre\:lS-\J 

imt1ru1t uma pol:tKa. qut mcenti, 
vt a redução Jo luo gerado, a reu· 
tihz..tç.lo e a rt"CK!.gem dos rnalt, 
rials .. , aflfrna Ma.nJane 1 
consultora doCrt"tnpeace. 

O paulnLano gera por du ctrLa 
de 6,6 mil !onel.1d.a.s dt lao domt· 
oltu, ~JOdo a C_.,ete.sh. Con.s1de 
nndo-se o hln produzido pdÓ co 
mércio ÍSilpt"rmerca.dos.. res!au· 
antes., hott!S etc ). o volume 

B<>.t pane de~se volume t r:\J',e 

rul desperdJçaJo Os supermerca· 
dos esttmam, por rxemp!o, que 
24~ das frut.u, legumes t vecdu· 
r.u poduZJdos sáo 1og.:.dus no bo 
por como 

~Nas c.u.1s, o desp.erdíoo lam 
bem é grande'", aiirma Manjane 
St~undo d.l, o governo deHna 
adotar med1das pua c0n.Xtrntiur 
o odadio e obrigar os fabri~anle~ 
.l trabalhJr LOr:l embalagens re1ur 
nlvea 

O t'(onorm~ta Sabet.J.t C~deron!, 
p-esquJSadur do !'ludeo de h·hll 

menorn e 
otconor:-:Jql 

Na Aus1ra::2, o gu>c;no 
guiu rrduz!t a geraçio de l!xo Jo 
m1cd!Jr rt"Co!hendo gratuitamente 
apenas urr: ~a co de hxo ou 
apart;amr~:n QJe:n 
mul:.dl) 

RtCJdagnn 

Do tr>1aJ rec{-H,11.h pela 
a, aper.,a,s l04>t do mJMnal 
nt(O \i! para u<,,r;H de 
gem se 1ran~formar em .. du 
bo) tnorginKo é f{"._ h la 
do, segundo o dnetor do 
mento de t 1mrn.a PublJ~J 
fe1!ura a f ...orlo~ 

P.ua eft1k de 
Jo~rão, cerca de~ lu: o e l 

dado. ~a Hu!a:-~da, 35%. "O pro
blema ~ que não hJ mercado pua 
mwtos , aflrma 
retlJ 



Anexo 4 - Levantamento de fontes por matéria 
publicada no jornal Folha de S.Paulo 



N-" Título da matería Data: Qualificação da fonte: N.° Fontes 

I" Concorrência do lixo fere lei de • Político tàvoràvel 
licitação 04/02/940 • Político em oposição 2 

')O Prefeitura suspende o .. embargo .. do • Empreendedor 
lixo 10/02/94 • Órgão governamental proponente 3 

• Político em oposição 

"' ·' Três empresas na entram na licitação • Político em oposição 
das usinas 11/02/94 • Orgào governamental proponente 3 

• Empreendedor 

4" S.P recicla apenas 0.06°o do lixo 10:04 94 • Orgão governamental ·· proponente I 
produzido 

5" Moradores protestam contra usina de • Orgào governamental proponente 
lixo 26/05/94 Movimento social 

., 
• -

ó" Cidade importa incinerador de lixo • Orgão governamental proponente 
20/06/94 • Organização não governamental 2 

7" Ambientalistas apontam risco de câncer • Organização não governamental 

• Movimento social 
20/06/94 • Orgão governamental proponente 4 

• Empreendedor 

go Protesto reune 1.500 contra construção • Movimento social 
de usina de lixo 30106:94 • Orgão governamental proponente 2 

9" Prefeitura sera ·avalista· de coletora de • Orgão governamental proponente 
lixo 02107/94 • Movimento social 2 

10" Estudo condena incinerador • Universidade 
16/09194 • Orgão governamental proponente 2 

li" Teste em cobaias comprovam risco à • Universidade 
saúde 16/09 94 • Organização não governamental 3 

• Orgào governamental - proponente 
12" O lixo em S.P O I, I 0194 • Empreendedor I 
13{) Decisão do BC atrapalha plano de • Orgào governamental regulador 

incineração da prefeitura 15 12 94 • Orgão go-vernamental proponente 3 

• Político em oposição 
14" Zulauf defende usina que antes atacava 19112:94 • Órgão governamental -- proponente I 

15" A reciclagem de lixo 21 103 195 • Políticos tàvoràveis I 
16'' Especialista faz cntica a incineradores 22 03 95 • Universidade I 

IT Gás de incineração pode causar cáncer • Universidades 
21 08 95 Órgão governamental _Qr()fl_onente 

., 
• -

18'' Maluf quer usina ao lado de parque • Orgào governamental regulador 
21 08 95 • Empreendedor 2 

19" Aterros da prefeitura so tem capacidade • Orgão governamental proponente I 
para mais 3 anos 18109 95 

20'' O que c incineração '-' • Orgão governamental proponente I 
30/06'96 

21" A ameaça dos resíduos urbanos 27 108/96 • Orgào governamental regulador I 
"')')O Lixo hospitalar pode ter novo 29 1 I 0196 • Orgào governamental - proponente 2 --

tratamento • Organiz.açào não governamental 
J""O 
--' Cidade sofre com falta de locais para • Político tinoravel 

colocar suas 17 mil t diárias de lixo 30 'I O 96 • Político em oposiç:io 2 



Dos males. males é o incinerador • Universidades 
14/01/97 • Órgão governamental - regulador 2 

Sobre a incineração • Político em oposição 
11/04/97 • Órgão governamental - proponente 3 

• Empreendedor 
Fentograma • Órgão governamental - proponente 

06/02/98 I 

A coleta seletiva simultânea 24/06/98 • Político em oposição I 

Aterros de S.P se aproximam da • Órgão governamental - proponente 
saturação • Organização não governamental 

04/10/98 • Órgão governamental - regulador 5 

• Empreendedor 

• Universidade 




