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RESUMO

RESUMO

Estudou-se a problemática ambiental urbana e sua relação com o cidadão.
O estudo classifica as queixas ligadas à temática ambiental na Cidade de São Paulo,
através das representações protocoladas em processos oficiais no "Ministério Público do
Estado de São Paulo", no período de 1983-1995. Criaram-se categorias para a análise dos
tipos de danos ambientais dos quais a população se queixa junto ao "Ministério Público
Estadual".
Analisa-se, posteriormente, a correspondência entre as reclamações e o que é observado
pelo Anteprojeto de Lei do Código Ambiental do Município de São Paulo.
I

Esse estudo

e uma contribuição

para o conhecimento das reivindicações por direitos

ligados à temática ambiental, exclusivamente, por intermédio das queixas.

SUMMARY

SUMMARY

The concem of this study is the urban environmental problems and its relation with the
:itizen.
The complaints were classified according to the environment of tht city of São Paulo,
hrough the protocoled representations of the "Ministério Público do Estado de São Paulo",
rom 1983-1995. Some categories were created to analyse the types of environmental
lamages, which the population complain about, to the "Ministério Público Estadual".
Later an analysis is done comparing the complaints with the Preliminary Project of
~nvironment

Law of the city of São Paulo.

This study is a knowledge contribution of the demand for rights connected to the
nvironmental subject restricted to the complaints.
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APRESENTAÇÃO
Perceber que se alcançou - se consegui definir - alguma coisa que se quer
trabalhar, dentro de um determinado tema, talvez, seja o exercício mais
dificil. É impossível tratar com precisão um problema, se não soubermos
enunciá-lo. BACHELARD ( 1996) afirma: "Em primeiro lugar, é preciso
saber formular problemas. E, digam o que disserem, na vida científica os
problemas não se formulam de modo espontâneo" (p.l8).

Foi ao abandonar as regiões habitadas, em busca de novas terras, que a humanidade, na
Antigüidade, ignorou as conseqüências dos danos ao meio ambiente por ela própria
provocados. O comportamento predatório não é recente.
Para o ser humano moderno, as migrações diminuem e são acompanhadas da
necessidade de uma reorientação de valores, de modificações nos processos industriais, da
aceitação do que HABERMAS ( 1990) denomina de "soberania popular como procedimento" e
de um ordenamento juridico da questão ambiental. Atualmente, é conhecida a ubiqüidade dos
problemas ambientais: o de ocorrer ao mesmo tempo e, praticamente, em todos os lugares.
A ocorrência, portanto, dos agravos ao meio ambiente e à saúde causados em escala
global oferece uma possibilidade de compreender o surgimento da "consciência ecológica",
nas três últimas décadas (marcadamente durante a década de 80); de compreender o
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deslocamento da questão ambiental até então circunscrita a alguns espaços - universidades,
entidades ambientalistas, associações de denúncia da degradação ambiental, comunidades
alternativas rurais - para o cotidiano da população, mediante os meios de comunicação, os
movimentos sociais e discussões de caráter político.
O problema ecológico transformou-se em um dos mais sérios desafios que a humanidade
tem de enfrentar a curto prazo. A consciência ecológica não nasce no vazio. Ela emerge, antes
de tudo, de uma realidade: a poluição, a fome, as desigualdades sociais, a interferência do
sistema econômico no sistema ecológico, a deterioração da qualidade de vida, a degradação do
meio ambiente, a ocupação desordenada do espaço ambiental.
A consciência ecológica emerge, igualmente, no contexto de uma nova consciência ética
(GRÜN, 1996). Para o entendimento dos problemas ambientais, é preciso pensá-los a partir de
uma perspectiva ética. Os problemas ecológicos somente serão equacionados na medida em
que se levar em conta todos os determinantes desse processo.
Os problemas ambientais não são somente aqueles derivados do aproveitamento
prejudicial ou irracional dos recursos naturais e os que se originam na contaminação, mas
abarcam, também, problemas derivados do subdesenvolvimento. Estratégias para o
desenvolvimento, proteção e melhoria do meio ambiente devem estar vinculadas entre si e
constituir expressões integradas do comportamento da humanidade para melhorar sua vida.
Nesta perspectiva, é preciso reconsiderar as propostas dos modelos de crescimento e
desenvolvimento.
Para a compreensão desta problemática, parte-se de uma questão fundamental: como as
pessoas, individual e coletivamente, se colocam nesta relação com o meio ambiente?
(CHAVES, 1993). As causas radicais de qualquer um dos problemas ambientais encontram-se

não somente na interação do ser humano com a natureza. Para se resolver a crise ambiental há
que se resolver os problemas sociais (FEENBERG, 1982).
O debate tem sido intenso. Os desacordos científicos, no domínio do meio ambiente, são
determinados politicamente. A constatação de que a problemática ambiental reflete uma
cosmovisão, confere ao meio ambiente dimensões mais abrangentes do que a simples
manipulação técnica de recursos naturais, por melhor que ela seja (COIMBRA, 1979).
Começa, aqui, a evidenciar-se a interdisciplinaridade: as soluções perpassam os caminhos da
Filosofia, Ciências Sociais e do Comportamento, das Ciências Naturais e das Ciências Exatas.
O conhecimento do que é feito no meio ambiente, nas cidades, é, praticamente novo.
Pouco se sabe ainda a este respeito. Não é como a classificação dos vegetais, a ordem dos
mamíferos, os acidentes geográficos ou a regra de três em matemática, estabelecidos a
centenas de anos (POMPÉIA, 1994).
A temática ambiental e sua relação com o cotidiano, a problemática ambiental urbana e
sua relação com o cidadão (sujeito moral público) situam as dimensões da pesquisa. O registro
de queixas junto ao Ministério Público - inclusive queixas relacionadas com o meio ambiente apresentou-se como uma estratégia e possibilidade objetiva de uma "cidadania em
construção", portanto, objeto de investigação.
Concorreu para a escolha da Cidade de São Paulo, como área geográfica de estudo, sua
condição exemplar de região metropolitana brasileira. Mais do que ruas e avenidas, casas e
favelas, o Município de São Paulo, nas últimas décadas, representa, vive, expressa e
transforma as grandes contradições do desenvolvimento brasileiro.
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O ponto de partida desta pesquisa, portanto, foi o conjunto de representações (388
queixas) protocoladas em processos oficiais junto ao Ministério Público do Estado de São
Paulo, de 1983 a 1995, tendo como tema o meio ambiente na Cidade de São Paulo.
Descreve-se o repertório das queixas, classificando-as segundo o tipo de dano ambiental,
dando exemplos de reclamações examinadas, buscando não perder de vista as aproximações
com a realidade. A seguir, apresenta-se as relações dos representantes ou queixosos (que
entraram com as representações) e dos interessados ou infratores (autores, segundo as
denúncias, dos agravos).
Na fase seguinte, mediante indícios característicos, analisa-se a presença ou ausência, no
Anteprojeto de Lei do Código Ambiental do Município de São Paulo, de cada um desses
direitos reivindicados. Isto é, analisa-se a correspondência entre as reclamações, no tocante ao
espectro das categorias propostas para tipos de danos por este estudo, e o que é observado pelo
Código Ambiental.

I- COTIDIANIDADE E CIDADANIA CONSTRUÍDA
Estabelecer a luz supõe
da sombra
uma morna metade.[ ... ]
("O Cemitério Marinho"- Paul Valéry)
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1 - ESTRUTURA DA VIDA COTIDIANA

A vida cotidiana é a vida de toda pessoa. Na cotidianidade, é-se atuante e fruidor, ativo e
receptivo. HELLER ( 1972) decompõe:
"A organização do trabalho e da vida privada, os Jazeres e o descanso, a
atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação são partes orgânicas
da vida cotidiana" (p.I8).

Assim como os esforços para conquista de um modo de vida justo e solidário, também,
fazem parte da vida cotidiana.
A pessoa nasce já inserida em sua cotidianidade. O amadurecimento significa, em
qualquer sociedade, que o indivíduo adquire as habilidades imprescindíveis para a vida
cotidiana da sociedade em questão. É o adulto quem é capaz de viver por si mesmo a sua
cotidianidade. HELLER ( 1972) acrescenta:
"Quando é capaz de se manter autonomamente no mundo das integrações maiores
- saindo do grupo (por exemplo, da família) -, de orientar-se em situações que já
não possuem a dimensão do grupo humano comunitário, de mover-se no âmbito
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da sociedade em geral e, alem disso, de mover por sua vez esse mesmo ambiente "
(p. 19)

A autora chama a atenção para a compreensão de que a vida cotidiana não está "fora" da
história, mas no "centro" do acontecer histórico: é a essência da substância social.
Não é possível conhecer a cotidianidade sem o conhecimento critico da sociedade
(global). Não é possível conhecer a sociedade (global) sem conhecer a vida cotidiana. É
preciso dizer que a maior parte dos textos desenvolvidos que têm como temática o meio
ambiente adotam esta abordagem complementar para suas análises. É consensual a aceitação
da estreita relação entre o microssocial e o macrossocial, entre a organização e a qualidade de
vida de indivíduos e grupos e as determinações sociais, econômicas e políticas. Bastaria
lembrar as "palavras-de-ordem" caras aos ambientalistas: pensar globalmente, agir localmente.
Neste trabalho, a busca de eventos que dissessem respeito ao microssocial foi com a
intenção de compreender melhor como o tema ambiental tem participado do cotidiano das
pessoas: situações julgadas infrações, danos ou violações ao meio ambiente, pelas quais
tomam a iniciativa de ação. Em outras palavras, a identificação das queixas protocoladas no
Ministério Público do Estado de São Paulo, no Centro de Apoio ás Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente, auxilia na análise dos problemas que uma cidade como São Paulo enfrenta.
Entretanto, a natureza dessas ações e queixas não é alcançada apenas pela identificação
de suas existências, mas na sua relação com eventos presentes no nível social e histórico, com
os quais a análise macrossocial se preocupa.
A pretensão de investigar as queixas cobrou uma arquitetura conceitual que orientasse a
análise a ser efetuada. Nesta procura, encontrou-se conceitos valiosos em LEFEBVRE (1972),
HELLER (1972), inspirada principalmente em LUKÁCS, e PENIN (1995).
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PENIN (1995) lembra:

"Apesar de ter sido LUKACS quem introduziu o tema do cotidiano, foi
LEFEBVRE o primeiro autor a fazer da vida cotidiana o objeto de uma reflexão
filosófica sistemática: sua primeira obra sobre o assunto data de 1946" (p. 13).

É necessária, aqui, a apresentação de algumas posições teóricas e conceitos sobre a vida
cotidiana e sua crítica.
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1.1 - Vida cotidiana

O cotidiano é uma expressão da modernidade. LEFEBVRE (1972) faz uma distinção
entre cotidiano e cotidianidade. A cotidianidade insiste sobre o homogêneo, sobre o repetitivo:
mesmos gestos, mesmos trajetos. Seria o cotidiano cristalizado. É um discernimento possível,
mas, neste texto, emprega-se ambos os termos, expressando um mesmo e abrangente sentido:
abarca o que o dia-a-dia tem de instalado e consolidado e o que ele tem de "possibilidades".
O cotidiano é objeto de programação, é submetido ao mercado e à publicidade, mas
também é lugar para as iniciativas pessoais. Não há vida cotidiana sem espontaneidade,
pragmatismo, recorrência à analogia, juízo provisório e mtmese. Todos esses momentos
característicos do comportamento e do pensamento cotidianos formam uma conexão
necessária.
Contudo, aceitando o rigor de LEFEBVRE (1972), uma primeira providência para
tomar mais preciso o conceito de vida cotidiana é compreendê-lo em relação ao conceito de
práxis. Nesse sentido, o autor posiciona-se diferentemente de HELLER (1972) ao considerar
que as atividades cotidianas fazem parte da práxis: distingue os dois conceitos, mas não os
separa; os liga, mas não os confunde.
HELLER ( 1972), ao contrário, reserva apenas aos momentos de exceção o caráter
transformador da realidade, destituindo a vida cotidiana desta potencialidade.
Para LEFEBVRE (1972), práxis abrange a totalidade da prática humana, inclusive as
atividades cotidianas. PENIN ( 1995) esclarece:
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"Engloba tanto a base como as superestruturas e as interações entre as duas. Sua
conceituação de práxis coincide com a totalidade em ato, incluindo tanto a
atividade objetiva do homem, transformadora da natureza e do mundo social,
quanto a.formação da subjetividade humana" (p. 15).
Ou seja, todos os momentos do homem, todos os seus tipos de ação, reflexão e
sentimentos, fazem parte da práxis. A vida cotidiana é compreendida, portanto, como um
nível da totalidade da prática humana, um nível da realidade social.
PENIN (1995) salienta:

"A vida cotidiana apresenta-se como um nível da totalidade, da mesma forma que
são níveis, e podem ser investigados como tal, o biológico, o fisiológico, o
psicológico, o econômico, etc." (p. 15-6).
O conceito de nível assemelha-se ao de implicação, onde cada nível resulta de uma
análise que restitui e explícita o conteúdo de outros níveis. Por constituir-se nível de realidade,
a vida cotidiana não se reduz ao conhecimento de situações circunscritas apenas a este nível da
realidade. Ou seja, diria PENIN (1995):

"Estamos, ao mesmo tempo, na vida cotidiana e fora dela. Isso significa que o
nível cotidiano não é um campo fechado, mas liga-se a outros níveis da realidade,
assim como à globalidade" (p. 16).
É no cotidiano que se dão as iniciativas, decisões e os instantes, às vezes dramáticos, de
ação.
HELLER (1972) reconhece, apesar da separação que opera entre vida cotidiana e práxis,
que:
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"A atividade individual e muito poucas vezes completamente individual; em geral,

e uma projeção das a.~pirações e dos interesses de uma categoria ou grupo social"
(p. 32).

Passar dos nscos umversats à situação do indivíduo pode parecer uma transição
estranha, contudo resulta apropriada em um mundo em que os sucessos universais e as ações
individuais têm alcançado uma vinculação tão estreita (GIDDENS, 1996).
Essas afirmações nos conduzem à importância de estudos do cotidiano para iluminar a
reflexão de problemas de conhecimento, qualquer que seja o objeto em questão.
Os estudos das iniciativas cotidianas podem favorecer o entendimento da problemática
ambiental. É na vida cotidiana e a partir dela que se cumprem as criações, aquelas que
produzem os homens no curso de sua humanização.

13

1.2 - Crítica da vida cotidiana

Esta seção é pautada pela análise das características da cotidianidade. Para isso, recorrese ao esquema de compreensão da cotidianidade proposto por LEFEBVRE (1972). Este
esquema, adverte PENIN ( 1995), encontra-se implicitamente em MARX, a propósito do
trabalho social. Portanto, um recurso, agora, utilizado ao cotidiano: formado por fatores
relacionados à homogeneidade, fragmentação e hierarquização.
Um esquema sempre distorce a realidade, para que ela caiba nele. E o esquema de
LEFEBVRE (1972) é um esquema. Contudo, emprega-se como um elemento dentro de uma
arquitetura conceitual.
Reproduz-se, aqui, a sua concepção geral: fatores homogeneizantes, fatores de
fragmentação e fatores de hierarquização do cotidiano. O homogêneo cobre e contém o
fragmentado, deixando lugar a uma estreita hierarquização.

a. Fatores homogeneizantes do cotidiano
• a racionalidade tecnológica e burocrática
• a lógica que se pretende unitária e se aplica a todos os domínios
• o tempo do relógio decomposto repetitivamente
• as mídias: produzindo atitude uniforme de passividade diante do fluxo de informação,
de imagens, de discursos
• as representações estereotipadas
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• o mundo da mercadoria, intimamente ligado aos compromissos contratuais
• as tarefas repetidas linearmente
• os intervalos ocupados pelos interditos
• a segmentação das funções elementares (comer, dormir ... ) no cotidiano uniformizado,
que acompanha a fragmentação das funções ditas superiores (ler, apreciar, conceber,
gerar. .. ) e sua repartição programada no tempo
• as ilegalidades múltiplas na legalidade formal da lei
• os campos epistemológicos e recortes operados para e no saber
• as burocracias e fidelidades burocráticas
• a tendência geral de gerar a vida cotidiana sob o modelo de uma pequena empresa
• a tendência de fazer apelo ao saber ligado ás normas e, por conseqüência, reduzir o
vivido.

b. Fatores de fragmentação do cotidiano (no seio da homogeneidade)
• as múltiplas separações, segregações,
natural/técnico,

"pré-cidadãos" /cidadãos,

disjunções,

tais como:

trabalhadores

concebido/vivido,

protegidos

por

estatutos,

sindicatos/os outros menos ou nada protegidos
• os espaços especializados de forma a estabelecer guetos
• a atenuação do contraste entre os momentos "fortes" ("sagrados") e os momentos
"fracos" do cotidiano; multiplicação crescente de instantes neutros, indiferentes.
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c. Fatores de hierarquização do cotidiano
• a hierarquia multiforme das funções, dos trabalhos, dos lucros, que se estende aos
objetos: carros, habitações, vestimentas, etc.
• a hierarquia dos lugares, das "propriedades", das qualidades reconhecidas aos indivíduos
e aos grupos
• o corte dos tempos pelas mídias, difundindo as representações fragmentárias
completadas por ilusórias visões globais
• a hierarquia do saber, o fundamental e o aplicado, o importante e o sem importância, o
essencial e o anedótico
• os graus de "participação" no poder e nas tomadas de decisões
• a burocracia, a serviço da tecnocracia (não sem conflito), que vem tratar o cotidiano e as
pessoas no cotidiano como a matéria-prima de seu trabalho: "como um povo a assistir".

Contudo, a presença desses fatores não dominaria todo o cotidiano. O esquema, também,
refere os movimentos de resistência à homogeneidade, fragmentação e hierarquização do
cotidiano. Os fatores de oposição ou linhas de ação são: 1) as diferenças, contra a
homogeneidade; 2) a igualdade, contra a hierarquia; 3) a unidade, contra a fragmentação e a
cisão.
Quanto às diferenças contra a homogeneidade, PENIN ( 1995) aprofunda:

"Diferenças definem-se socialmente, nas relações sociais. As diferenças não se
isolam, mas tomam lugar no conjunto. É no curso das lutas das particularidades
(etnias, povos, categorias, realidades econômicas, entendimento do que seja
qualidade de vida) que nascem as diferenças" (p. 25).
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Quanto à igualdade, PENIN (1995) acrescenta.·

"A igualdade contra a hierarquia pode ser identificada na tentativa, não de
nivelar a sociedade, mas de fortalecer o social* no que diz respeito ao nível
mediador entre o econômico e o político" (p. 25).
Não de valorizar a diferença, que termina por levar à desigualdade. Mas, de valorizar a
igualdade das diferenças.
Quanto à unidade contra a fragmentação, a autora define: "Unidade determinada pelas

contradições dialéticas que acontecem no curso da busca e realização da unidade" (p. 25). O
combate travado por essas forças, que se opõem aos fatores que submetem e consolidam o
cotidiano, implica uma concepção dialética e não lógico-estática:
• multiplicidade dos centros, mobilidade e dinamismo; acesso a diferentes fontes de
informação
• subjetividade, portanto, sujeitos
• socialidade opondo-se à burocracia do Estado e opondo-se ao econômico como definidor
do mundo da vida (HABERMAS, 1990), transformando as relações em trocas e
mercadorias.
Embora a cultura de massa leve, grandemente, a homogeneidade, fragmentação e
hierarquização, isto não é determinante e irrecusável no nível das subjetividades:

"Como apoio a essa possível reversão, HELLER diz que em cada homem
contemporâneo existe um ser alienado (poderia se dizer que seria aquele que se
sujeitou, o que lida em âmbitos de sua vida com a predeterminação estrutural e

* Negrito do autor.
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cultural). mas que existe, ao mesmo tempo. um ser universal, a que ele pode
recorrer e fazer valer seus valores no processo social cotidiano. E com isso pode
criar relações sociais que ultrapassem as da história momentânea, acenando para
uma sociedade mais avançada em termos de vida humana" (MANZINI-COVRE,
1994, p. 142-3).
A acelerada mudança da situação social exige dos indivíduos qualidades que podem ser
designadas como capacitação à flexibilidade, ao comportamento emancipado e critico.
Contudo, as condições de aprendizagem em geral não correspondem a este modo de pensar. É
importante atentar para ADORNO ( 1995) e a um momento específico da sua critica: o da
heteronomia, o da subordinação ou sujeição à vontade de outrem ou a uma lei exterior - o
momento autoritário, o que é imposto a partir do exterior. Nele existe algo de usurpatório:

"E encontra-se em contradição com a idéia de um homem autônomo,
emancipado, conforme a formulação definitiva de KANT, na exigência de que os
homens tenham que se libertar de sua auto-inculpável menoridade" (ADORNO,
1995, p. 141).
Ao pensar uma prática que pretende gerar emancipação, ADORNO (1995) aponta para
dois problemas. Em primeiro lugar, a própria organização do mundo em que vivemos
exerceria uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que superaria toda a educação. O autor
acreditava que seria efetivamente idealista, no sentido ideológico, se quisesse compreender o
conceito de emancipação sem levar em conta o peso imensurável do obscurecimento da
consciência pelo existente. Contudo, para além de ADORNO, é preciso descobrir, também, a
positividade do vivido, a utilidade do cotidiano. Na expressão de PINON (1994), descobrir a
finalidade daquela parte da vida que se repete.
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O segundo problema apontado são os aspectos em tomo do tema da adaptação. De um
certo modo, emancipação significa, segundo ADORNO (1995), o mesmo que conscientização,
racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da realidade, e
esta envolve continuamente um movimento de "adaptação". ADORNO (1995) é categórico:
"A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e
não preparasse os homens para se orientarem no mundo" (p. 143).
Porém a educação e a participação social seriam igualmente questionáveis se ficasse
nisso, produzindo nada além de pessoas bem ajustadas, em conseqüência do que a situação
existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes termos, desde o início existe uma
ambigüidade no conceito de educação para a consciência e para a racionalidade.
Neste ponto, o pensamento de ADORNO ( 1995) segue por uma vereda controversa.
Afirma que nos encontramos numa época de ampla carência de possibilidades sociais de
individuação, porque as possibilidades sociais mais reais, ou seja, os processos de trabalho, já
não exigem mais as propriedades especificamente individuais.
Duas indagações: primeira, serão mesmo os processos de trabalho as possibilidades
sociais, hoje, mais reais de individuação? A vivência dos danos ambientais e as conseqüentes
iniciativas cívicas de cidadania, os movimentos pelos direitos civis e os denominados "novos
movimentos sociais", por exemplo, não podem ser alguns dos atuais lugares de individuação?
Segunda: a rapidez das mudanças no processo de trabalho não estaria recolocando novas
medidas de comportamento individual? A necessidade de continuas mudanças exige uma
espécie determinada de disposições individuais novas. Isto é, a permanente mudança nas
funções toma necessária uma espécie de educação para o controle das mudanças e para a
resistência- não no sentido de se opor, mas de ter uma envergadura interior que as suporte.
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Esta educação para suportar as contínuas mudanças é aquilo que confere um novo
significado ao indivíduo - novo, face a uma pedagogia tradicional que pensava o individual
como sendo fixo e estático. Atualmente, a participação social e a educação têm mais a declarar
acerca do comportamento no

mundo do que intermediar alguns

modelos

ideais

preestabelecidos. Educar significa impor um dever-ser ou significa difundir a complexidade
do vivido?
ADORNO ( 1995), decisivo, afirma:
''É preciso se opor ao antiindividualismo autoritário. Porém, por outro lado, esta

não é uma questão fácil. A educação para a individualidade não pode ser
postulada. Eu não diria que é possível conservar a individualidade das pessoas.
Ela não é algo dado. A situação é paradoxal. Uma educação sem indivíduos é
opressiva, repressiva. Mas quando procuramos cultivar indivíduos da mesma
maneira que cultivamos plantas que regamos com água, então isto tem algo de
quimérico e de ideológico" (p. 153-4).
O apocalipse adorniano teria detectado a destruição da subjetividade pelo capitalismo.
Entretanto, independentemente da perpetuação, inaceitável, da exploração social, a vitalidade
do subjetivo impõe-se. A equação que incompatibilizava capitalismo e subjetividade
fracassou. Não foi, com certeza, uma iniciativa do sistema para ludibriar as coletividades o
que invalidou a relação diagnosticada pela Teoria Crítica, mas as práticas comunitárias de
redefinição do jogo social (SILVA, J. M., 1996).
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2- A CIDADANIA DO COTIDIANO

2.1 -Princípios históricos da cidadania

Em todas as propostas de democracia, o elemento comum é a busca do estabelecimento
de relações entre Estado e sociedade, reconhecendo-se o caráter muitas vezes autoritário do
Estado e a dissociação e falta de legitimidade face a uma sociedade civil de natureza complexa
na sua tendência à auto-organização.

As diferentes adjetivações que o conceito de democracia recebe denotam as profundas
divergências de origem e significado que se lhe quer atribuir em cada projeto político: desde a
desestatização da economia, passando pela preservação dos instrumentos de alternância no
poder, até a incorporação dos setores excluídos e suas demandas políticas e sociais em um
novo pacto econômico-social.
Na busca de maior precisão, pode-se afirmar que o conceito de democracia, segundo
BOBBIO (1983), remete a três regras principais: participação (ou participação coletiva e
generalizada, ainda que indireta, nas tomadas de decisões válidas para toda uma comunidade);
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controle a partir de baixo (com base no princípio de que todo poder não controlado tende ao
abuso); e liberdade de dissenso.
Para BOBBIO ( 1987), existiriam hoje quatro paradoxos inerentes ao desenvolvimento
da própria democracia, os quais se colocam como limites objetivos a sua expansão. O primeiro
paradoxo da "democracia dos modernos", contraposta à "democracia dos antigos", nasce daí:
garantir a democracia em condições objetivas sempre desfavoráveis. Nada é mais difícil que
fazer respeitar as regras do jogo democrático nas grandes organizações.
Um segundo paradoxo, ainda mais complicado, nasce do fato de que o Estado moderno
cresceu não somente em dimensões, mas também em funções, e cada aumento de funções do
Estado foi resolvido com um crescimento do aparelho burocrático, isto é, de um aparelho de
estrutura hierárquica e não-democrática, de poder descendente e não ascendente.
Um terceiro paradoxo - o mais macroscópico - é conseqüência do desenvolvimento
técnico característico das sociedades industriais, isto é, o fato de terem aumentado nestas
sociedades, de forma sempre mais acelerada, os problemas que exigem soluções técnicas e não
podem ser confiados senão a especialistas, de onde deriva a freqüente tentação de governar
unicamente através de técnicos ou da tecnocracia. Outro paradoxo, quarto e último, é o que
nasce do contraste entre processo democrático e a massificação de que sofrem todas as
grandes sociedades.
A identificação do regtme democrático com o governo dos cidadãos encontra no
conceito de cidadania a síntese das noções de eqüidade, individualidade e representação,
buscando expressá-las a partir da vinculação jurídica de cada cidadão a um determinado
Estado nacional. A democracia, portanto, além de um conjunto de regras formais de exercício
do poder político, é o "locus" de articulação das mediações entre Estado e sociedade. A
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cidadania é, pois, a mediação que dá organicidade a esta relação, na medida em que, para além
da ou em negação à fragmentação da estrutura social, articula o conjunto de indivíduos de
uma nação com o Estado representativo, assegurando-lhe a legitimidade necessária ao
exercício do poder. A cidadania é, também, cada vez mais um lugar crucial no exercício
político e um lugar social real imprescindível para a capacitação ao comportamento
emancipado (BUFF A, 1988). Contudo, assim como a democracia, a cidadania pode ser
considerada um tipo ideal que a história real dos homens tratou de problematizar.
O paradoxo apontado por MARSHALL ( 196 7) acerca da igualdade básica inerente ao
fato da cidadania ter sido a condição de viabilidade de uma estrutura social fragmentada,
portanto não-igualitária, já é clássico na Ciência Política. Ele aponta para as reformas
introduzidas no sistema capitalista que, longe de destruírem este sistema, fortaleceram-no na
perspectiva de sua humanização e alcance de maior legitimidade política. As evidências
históricas não podem, no entanto, obscurecer a natureza contraditória da trajetória de
constituição da cidadania nas sociedades capitalistas.
Em sua acepção mais ampla, a noção de cidadania busca expressar a igualdade dos
homens em termos de sua vinculação jurídica a um determinado Estado. No entanto, a
condição de cidadão está vinculada à legislação do Estado; portanto, este tem o poder de
definir os condicionantes do exercício da cidadania. O cidadão constitui uma criação do
Estado, que vai moldá-lo ao seus interesses (SPOSATI, 1985).
BENDIX (1996) histeria:

"No Estado-nação, cada cidmlão encontra-se numa relação direta com a
autoridade soberana do país, em contraste com o Estado medieval, no qual essa
relação direta é desfrutada apenas pelos grandes homens do reino. Por
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conseguinte, um elemento essencial da constmção da nação é a codificação dos
direitos e deveres de todos os indivíduos que são classificados como cidadãos" (p.
109-10).

A questão é o quão exclusiva ou inclusivamente o cidadão é definido. É nesse sentido
que se quer enfatizar a historicidade da cidadania, não como tipo ideal, mas como formato
concreto da relação de inclusão-exclusão dos indivíduos no interior de contextos nacionais
singulares. A cidadania vista como um status, concedido àqueles aos quais uma determinada
sociedade atribui a condição de cidadão, implica que cada Estado usa, quanto ao status de
cidadão, critérios diferentes de seleção e exclusão (PEIRANO, 1982).

Elementos de cidadania

Os vàrios direitos de cidadania devem ser distinguidos. MARSHALL (1967) formula
uma tipologia de direitos tripartite:
• direitos civis como o de locomoção (ir e vir), pensamento e expressão, religião, integridade
fisica., opção sexual; o direito à propriedade e a concluir contratos válidos e o direito à
justiça;
• direitos políticos tais como o direito de voto e o direito ao acesso a cargo público; liberdade
de associação partidária;
• direitos sociais e econômicos: os direitos trabalhistas e os direitos a prestações de natureza
social reclamadas ao Estado (educação, saúde, seguridade e previdência, moradia,
segurança pública, infra-estrutura básica).
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Quatro grupos de instituições públicas correspondem a esses tipos de direitos, segundo
BENDIX (1996):
• os tribunais, para a salvaguarda dos direitos civis e, especificamente, para a proteção de
todos os direitos extensivos aos membros menos articulados da comunidade nacional;
• os corpos representativos locais e nacionais como vias de acesso à participação na tomada
de decisão e na legislação;
• os serviços sociais, para garantir um mínimo de proteção contra a pobreza, a doença e
outros infortúnios;
• as escolas, para possibilitar a todos os membros da comunidade receberem pelo menos os
elementos básicos de uma educação.

No seu início, na Europa ocidental, tais direitos de cidadania emergem com o
estabelecimento de direitos iguais perante a lei: a igualdade legal. BENDIX (1996) continua
esclarecendo:

"Cada homem possui, e111ão, o direito de agir como uma unidade independente.
Os direitos civis são estendidos aos filhos ilegítimos, estrangeiros e judeus; o
princípio de igualdade legal ajuda a eliminar a servidão hereditária, iguala a
posição de marido e mulher, circunscreve a extensão do direito dos pais, facilita o
divórcio e legaliza o casamento civil. Conseqüentemente, a extensão dos direitos
civis beneficia os setores inarticulados da população, dando um significado
libertário positivo ao reconhecimento legal da individualidade" (p. 112).
Entretanto, esse ganho de igualdade legal subsistirá ao lado da desigualdade social e
econômica. A igualdade legal avançará à custa da proteção legal de privilégios herdados.
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Com algumas exceções, a cidadania a princípio excluía todas as pessoas social e
economicamente dependentes. Na Europa ocidental, durante o século XIX, essa restrição
maciça foi gradualmente sendo reduzida até que, finalmente, todos os adultos passaram a ser
classificados como cidadãos. Em muitos países daquele continente, a extensão da cidadania
tomou-se nacional. A integração gradual da comunidade nacional, desde a Revolução
Francesa, reflete essa tradição. Esse caráter extenso da cidadania é mantido isolado do resto do
mundo.
Os fenômenos sociais definem-se na interface entre o campo socialmente estruturado e
as determinações do "aqui-e-agora":

"O processo individual ou grupal de constrnção da pessoa cidadã tem lugar no
'aqui-e-agora' do mundo vivido, mas que encontra suas determinações, também,
no desenrolar da história de sua sociedade" (SPINK, 1994, p. 93).
Esta é a clave para vincular cotidiano, cidadania e história.
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2.2 - A extensão da cidadania no Brasil

No Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1975}, a definição de
cidadania é descrita como "a qualidade ou estado de um cidadão" que, por sua vez, é descrito
como "o indivíduo no gozo dos direitos civis ou políticos de um Estado, ou no desempenho de
seus deveres para com este". A cidadania é, portanto, uma consciência aguda de direitos e
deveres. Entretanto, é importante compreender o significado que o termo foi tomando ao
longo do tempo.
O sentido histórico no qual se fixou a noção de cidadania, no Brasil, diz respeito a
situações e movimentos libertários que tiveram a finalidade de definição de espaços de grupos
emergentes na sociedade. Na sociedade escravocrata, o conceito de cidadania e a aspiração de
exercê-la se articularia com a necessidade de libertar a força de trabalho para tomar o
indivíduo livre. Para SCIDMDT ( 1988):

"Era uma necessidade legítima do exercício da cidadania: libertar o indivíduo
das amarras da escravidão, embora, dadas as condições e limites impostos pelas
contradições vividas pela sociedade da época, não se houvesse operado a partir
daí o alcance da cidadania em sua plenitude" (p. 78).
Quer dizer, os agentes sociais que protagonizavam a história na passagem do regime de
escravidão para a "liberdade" do sistema burguês emergente impuseram novos limites, novas
condições ao exercício da cidadania plena.
Estabeleceram-se novos parâmetros para definição do indivíduo e de suas relações com
a sociedade e o Estado, baseados na trilogia iluminista: liberdade, igualdade e fraternidade.
Postulou-se um projeto político de organização social expresso na fundamentação jurídica em
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que o direito era, de fato, substitutivo do privilégio. A partir deste marco histórico, surge a
definição do conceito de "universalidade". É instituído o valor dos direitos universais.
Para SCHIMDT ( 1988), a "burguesia" institui o valor da "coisa universal" e dos direitos
universais, traduzindo, assim, necessidades do novo indivíduo que emergiu da expansão das
condições sócio-econômicas: "Podemos, sem temor, afirmar que o conteúdo dessas novas

formulações era libertário" (p. 78).
No entanto, como bem analisa SCHIMDT (1988):

"Asjormulações universalizadas e as regulamentações de direitos universais não
conseguem amenizar as desigualdades sociais. Daí que a noção de cidadania
passa a ser dada pela expansão dos direitos de cada segmento social e, em
especial, daqueles esmagados pela racionalidade dos códigos" (p. 79).
Falar em cidadania é reafirmar o direito pela plena realização do indivíduo, do cidadão e
de sua emancipação nos espaços definidos no interior da sociedade. É, também, falar na
expressão ou nas diversas expressões que vem assumindo no decorrer da história.

2.2.1- Cidadania regulada: pós-1930 até 1964

SANTOS ( 1987) sugere que, no caso do Brasil, o conceito-chave que permite entender
como é feita a passagem da esfera da acumulação para a esfera da eqüidade, principalmente
pós-1930, é o conceito de cidadania regulada. O autor define:

"Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontramse, não em um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação
ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido
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por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da
comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações
reconhecidas e definidas em lei" (p. 68).
A extensão da cidadania se faz, pois, vta regulamentação de novas profissões e
ocupações, em primeiro lugar, e mediante ampliação do escopo dos direitos associados a estas
profissões, antes que por expansão dos valores inerentes ao conceito de membro da
comunidade. A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se
aos direitos do lugar que ocupa no processo de trabalho, tal como reconhecido por lei.
A implicação imediata deste ponto de vista é clara: há os que são pré-cidadãos. Tomamse pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja ocupação a lei desconhece (SANTOS, 1987). A
associação entre cidadania e ocupação proporcionará as condições institucionais para que se
inflem, posteriormente, os conceitos de marginalidade e de mercado informal de trabalho,
uma vez que nestas últimas categorias ficarão incluídos não apenas os desempregados, os
subempregados e os empregados instáveis, mas, também, todos aqueles cujas ocupações que,
por mais regulares e estáveis, não tenham sido regulamentadas.
SANTOS ( 1987) agudiza esta análise a ponto de dizer:

"Instituiu-se, nos anos 30, a carteira de trabalho: a evidência jurídica
fundamental para o gozo de todos os direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo,
produziu-se abundante legislação regulando categoria após categoria econômica,
na área urbana, sem o que seria impossível a implementação das leis. A
população é partilhada em regulamentados e não-regulamentados" (p. 69).
Os direitos dos cidadãos são decorrência dos direitos das profissões e as profissões só
existem via regulamentação estatal. O instrumento jurídico comprovante do contrato entre o
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Estado e a cidadania regulada é a carteira de trabalho que se toma, em realidade, mais do que
uma evidência trabalhista, uma certidão de nascimento cívico. Segundo SANTOS (1987),
essas são as condições nas quais a estrutura da "ordem social" vai se organizar até o
movimento de 1964.
Várias políticas sociais, que incumbe ao governo administrar em beneficio dos cidadãos
- por exemplo, saúde pública, educação, saneamento, nutrição, habitação - deixavam de ter
grupos específicos legítimos que por ela demandassem, visto que o reconhecimento social se
fazia por categorias profissionais. Criaram-se, também, barreiras à entrada na "arena política"
via regulamentação das ocupações, e, conseqüentemente, todas as demandas relativas a
emprego, salários, renda e beneficios sociais ficavam na dependência de um reconhecimento
prévio, por parte do Estado, da legitimidade da categoria demandante. Se era certo que o
Estado devia satisfação aos cidadãos, era este mesmo Estado quem definia quem era e quem
não era cidadão, via profissão.
Esta é uma época da simultânea ênfase na diferenciação da estrutura produtiva, na
acumulação industrial e na regulamentação social. SANTOS ( 1987) comenta:

"Os movimentos convergem para um único leito através do conceito não expresso
de cidadania regulada que permitia administrar, ao mesmo tempo, os problemas
da acumulação e da eqüidade. O sistema foi montado nos primeiros quatro anos
da década de 1930 e solidamente institucionalizado. É ele que condiciona a

estrutura do conflito social desde o fim do Estado Novo até o movimento de 1964,
com uma única, embora ponderável, modificação legal: a promulgação da Lei
Orgânica da Previdência Social (LOPS), em 1960, que uniformizou, sem unificar,
os serviços e beneficios prestados pelo sistema previdenciário brasileiro. Foi este
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o único golpe no conceito de cidadania regulada, embutido nas instituições
sociais brasileiras" (p. 71-2 ).
Ao desvincular a prestação de serviços de assistência médica e o pagamento de
beneficios das categorias profissionais, a LOPS começou a minar o conceito de cidadania
regulada na etapa intermediária do processo de conversão dos anônimos membros da
sociedade brasileira em cidadãos estratificados. SANTOS (1987) conclui:

"Contudo, o ponto inicial da constituição da cidadania, o do nascimento cívico,
no Brasil, permanece como via a regulamentação da ocupação no processo
acumulativo" (p. 72).
Uma realidade, portanto, onde grande parcela da população se encontra marginalizada
de qualquer acesso ás condições mínimas de cidadania, a começar, justamente, pela inserção
no mercado formal de trabalho, raiz do padrão de extensão da cidadania regulada (COHN,
1992).

2.2.2 - Cidadania em recesso

A violação da ordem democrática, em 1964, colocou em recesso a dimensão
democrática da cidadania brasileira. As cassações de mandatos e de direitos políticos que se
seguiram, a extinção dos partidos políticos, em 1966, o fechamento de diversas associações
civis e a intervenção maciça nos sindicatos evidenciam a desorganização provocada. Para
SANTOS (1987), a sociedade brasileira voltou a um estágio quase que pré-organizado,
política e socialmente, em que os sindicatos, as entidades estudantis e outras organizações
passaram a ser mantidos sob severa vigilância.
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Desbaratada a rede de organizações sociais que preexistem a 1964, são as "variáveis
naturais'' - crescimento populacional, urbanização e divisão social do trabalho - acopladas a
mudanças na composição da elite, que passarão a marcar, significativamente, na determinação
das decisões de políticas governamentais:

"Período em que as políticas sociais, jórmuladas no âmbito restrito do aparato
estatal, são regidas, fundamentalmente, por preceitos técnicos, uma vez definidos
seus objetivos a partir da exacerbação da apropriação privada da esfera pública"
(COHN, 1992, p. 17)

2.2.3 - Movimentos reivindicatórios e cidadania

No final dos anos 70 e em meados dos 80, a idéia do "povo como sujeito" passa a
comparecer intensamente no discurso de diversos atores socialmente relevantes: a Igreja
Católica, especialmente seus setores ligados à ética do compromisso social; segmentos da
intelectualidade acadêmica, principalmente, os que fundaram centros independentes de
pesquisa em resposta ao "expurgo das universidades, impetrado pelo regime militar"; e
agrupamentos de esquerda, então dilacerados pela ditadura e tão logo desencantados com as
fórmulas violentas de ação transformadora (DOIMO, 1995). Ao processar as novas influências
intelectuais e correntes européias de pensamento, ao estabelecer um diálogo crítico com a
tradicional cultura política autoritária brasileira, bem como ao revalorizar outros traços da
tradição cultural- comunidade, relações interpessoais -, esses atores recuperaram de tal sorte a
capacidade ativa do "povo" que conseguiram não só colocá-lo no centro da elaboração teórica
como promovê-lo a personagem central da vida política.
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Jamais as idéias de povo e participação popular alcançaram tal significado social. No
vácuo da falência do nacional-desenvolvimentismo - ideologia tecnocrática que dominou os
anos 60 e 70 -, finalmente se descobria que a sociedade civil seria fundamental na produção
das necessárias transformações De uma concepção passiva e quase objetai de participação,
inaugura-se uma concepção centrada na capacidade ativa da sociedade civil, pela qual não
havia mais lugar nem para o culto do Estado-nação, que prometia o desenvolvimento pela
eficácia instrumental-administrativa do planejamento, nem tampouco para a ação das
vanguardas, que previam combater o imperialismo e o latifúndio pela conscientização das
massas amorfas, passivas e indiferentes (DOIMO, 1995; DURHAM, 1984)
Pela identificação de cinco dos principais movimentos sociais populares, ocorridos no
Brasil nos anos 1975-1990 (Movimento do Custo de Vida, Movimento de Moradia,
Movimento de Luta Contra o Desemprego, Movimento de Saúde e Movimento de Transporte
Coletivo), pode-se verificar que eles perfizeram um grande ciclo reivindicativo em cima do
imenso rol de carências que afetam a sobrevivência imediata no espaço urbano. DOIMO
( 1995) analisa:

"No período de fechamento político, no crepúsculo do regime militar do final da
década de 70, privilegiou-se a mobilização como meio de pressão sobre o sistema
de decisões, momelllo em que se compuseram os impulsos mais expressivodisroptivos deste ciclo reivindicativo. No entanto, nos anos subseqüentes, de
abertura política e consolidação democrática, tais impulsos arrefeceram, dando
lugar a sua face illlegrativo-corporativa, pela qual se requisitou o lado provedor
do F..stado, na busca de sanções positivas às demandas então constniÍdas" (p.
119).
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Ao lado de reivindicações muito específicas e pontuais, como postos de saúde, linhas de
ônibus, glebas de terra, casas populares, frentes de emprego, esses movimentos tocaram
também na institucionalização de políticas públicas, como seguro desemprego, reforma urbana
e descentralização da saúde. Alguns chegaram até mesmo a mexer no sistema de representação
de interesses, especialmente naquilo que se refere à institucionalização de novas formas de
participação, a exemplo do sistema de conselhos nas áreas da saúde e do meio ambiente.
De qualquer modo, mesmo se os movimentos reivindicatórios requereram o lado
provedor do Estado e, em certa medida, convergiram para a reciclagem do sistema de
representação de interesses, não se pode esquecer que, paradoxalmente, suas práticas foram
fundamentalmente

informadas

por

códigos

ético-políticos

um

tanto

avessos

à

institucionalidade (DOIMO, 1995). Por trás do modo sempre reificado como o movimento
popular é tratado, encontra-se uma sociabilidade altamente cambiante que oscila entre a face
marcada por condutas de negação à institucionalidade política e uma face integrativocorporativa, marcada pela interação seletiva com o Estado. Contudo, a face mais expressiva,
do ethos disruptivo, parece ter subjugado o exercício da cidadania.
O que não foi percebido, de acordo com DOIMO (1995), é o fato de que o espaço da
política não pode ser um mero prolongamento dos movimentos sociais, sob pena de se trocar o
velho clientelismo por um corporativismo movimentalista que, proclamando-se autoabrangente, repõe novas formas de distribuição seletiva dos bens públicos. Regras
procedimentais devem se interpor entre estes dois espaços. A autora explica:

"Reconhecer a especificidade da esfera política significa não só admitir a
separação entre Estado e sociedade, como perceber a autonomia da política como
esfera governada por leis próprias. A separação entre o público e o privado é,
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enfim, precisamente o princípio do Estado Modemo, criado através de regras
universais e racionais que

não especificam a política como simples

prolongamento da sociedade ou como mera extensão dos gmpos de interesses" (p.
18-1).

Imaginou-se um "poder político popular" contraposto ao burocratismo, à divisão social
do trabalho. DOIMO (1995), neste ponto, mostra-se enfática:

"Na busca de hegemonizar seu ethos 'genuinamente popular' acaba mostrando
seu lado illlolerame. Ao não distinguir as instituições. estmturas e papéis do
sistema social e do sistema político, esta concepção não reconhece a validade das
regras procedimentais que norteiam o govemo, locus da decisão política" (p.
185-6).

WEFFORT (1984) que, após ter formulado a paradigmática idéia de que "precisávamos
construir a sociedade civil" em tempos de ditadura, ajudando a legitimar a recuperação da
capacidade ativa das classes populares, consagrou-se novamente durante a abertura política,
tentando fazer valer a importância da atuação político-institucional, fortalecendo a democracia
política.
Substituir "pobres" ou "povo" por sociedade civil não é tão tranqüilo, porque implica
reconhecer que, dentro da sociedade civil, é-se constrangido a agir segundo escolhas racionais,
perseguindo os objetivos por meios que se enquadrem nas regras públicas, o que,
evidentemente, se coloca muito mais perto do Iluminismo do que da tradição romântica
(FERNANDES, 1993).
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2.2.4 - A mudança de valores e o apelo à cidadania

Com a crise dos modelos desenvolvimentistas do pós-guerra (li Guerra Mundial) e das
utopias, tornou-se impossível a manutenção daquele discurso mais radical que propugnava o
"poder popular" através da implementação de condutas associadas ao duplo poder ou ao poder
paralelo. Não é, portanto, de se estranhar este apelo aos direitos de cidadania como uma das
traduções da "megatendência liberalizante" do mundo contemporâneo:

"Não é de se estranhar que, em pleno limiar do século XXI, se reacenda o apelo
liberal para, em nome da cidadania, representar o generalizado clamor por
autonomia da sociedade em relação ao Estado" (DO IMO, 1995, p. 215).
A uma nova conjuntura política somou-se a exigência de resultados concretos da ação na
relação custo-beneficio e a desativação dos programas organizativo-mobilizadores em
educação popular:

"Na mesma proporção com que se desativou o grande ciclo reivindicativo popular
e o reinado da 'pedagogia popular ', cresceu o grau de exigência das agências
internacionais quanto à maior racionalidade no uso dos recursos e quantos aos
'resultados concretos' da ação" (DOIMO, 1995, p. 214).
O resultado foi a erosão das redes movimentalistas sociais locais, o estímulo ao
empenho ativo-propositivo (passagem do nível reivindicatório para o propositivo)

e a

disposição para a conquista de novos dispositivos institucionais voltados à participação direta
e semidireta e para a luta pela ampliação dos direitos sociais. Com a dissuasão das condutas
"do contra" e o desestímulo aos códigos ético-políticos referidos à negação do institucional,
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realçou-se a linguagem dos direitos que, afinal, há muito tempo já estava posta. Foi um passo
para o aparecimento do generalizado apelo à cidadania, neste universo.
Para DOIMO (1995), aqueles protagonistas do campo "popular" que haviam atuado sob
o ethos movimentalista, marcado pelo paralelismo e pela negação indiscriminada do
institucional, buscam redefinir seu lugar e sua postura no jogo das relações entre a sociedade e
o Estado:

"Agora, mediante condutas 'ativo-propositivas' e a seletividade positiva para com
o espaço institucional. redefinem-se até mesmo os procedimentos de ação e os
apelos ético-políticos, de sorte a desativarem-se os projetos de educação popular
e de incrementarem-se condutas integrativas e corporativas, que têm como eixo o
apelo à cidadania" (DOIMO, 1995, p. 213).
Antes reverberada basicamente como direitos humanos, a cidadania passa agora a ser
reconhecida como direito de acesso à participação e a bens, naquela acepção clássica de
MARSHALL ( 1967) - que divide analiticamente a cidadania em três tipos, a civil, a política e
a social, desenvolvidas, respectivamente, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX nas
formações liberal-democráticas européias, como referido anteriormente.
Sabe-se que, do ponto de vista sociológico, a cidadania supõe uma sociedade civil forte
e organizada, capaz de conquistar e de instituir direitos, cabendo ao Estado o papel de
consolidá-los sob a forma de tribunais de justiça, organismos de representação política e
sistemas educacional, assistencial e previdenciário (MARSHALL, 1967).
DOIMO (1995) julga:

"Nos últimos 50 anos, no entanto, o Estado cresceu com tal vigor, ampliando suas
funções sobre a sociedade, que essa equação praticamente se inverteu" (p. 215).
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No Brasil, não se alcançou nem mesmo à plena configuração de uma esfera pública, pois
o Estado expandiu-se a partir de uma dinâmica centrada no clientelismo e na tecnocracia e, em
vez de cidadania plena, estabeleceu-se uma burocracia forte e poderosa, um sistema
representativo frágil, uma sociedade civil marcada pela desarticulação e, por conseguinte, uma
cidadania concedida (SANTOS, 1987). Ou cidadania negativa, caracterizada pela condição e
perspectiva de "clientes" assistidos, patemalisticamente, pelo Estado (COHN, 1992).
Entretanto, a atual evidência da incapacidade provedora do Estado Brasileiro tem gerado
ações-diretas em busca do cumprimento de direitos historicamente consolidados e em busca da
instituição de novos direitos.
Neste cenário, emergem as organizações não-governamentais (ONG's). Contudo, para
além de conquistar direitos de cidadania, as ONG's colocam-se como veículo de organização
societária no âmbito da crescente fragmentação que marca o fenômeno da globalização,
influindo na mudança das relações entre Estado e sociedade.
A construção da cidadania neste caso requer, para além dos partidos políticos - que se
organizam em tomo de um eixo vertical regido pela lógica racional-competitiva organizações multidirecionais que atuem em plano horizontal segundo critérios consensuaissolidarístícos. Requer um novo formato político que, se bem não procure a representação, atue
porém no espaço público com base numa ética fundada em princípios altruístas. "Privadas
porém públicas", são como as ONG's começam a ser concebidas nos anos 90 deste século
'
'
compondo uma espécie de "terceiro setor" entre o Estado e a sociedade, como veículos da
construção democrática junto à sociedade civil (DOIMO, 1995; FERNANDES, 1994).
Neste cenário, emergem as iniciativas individuais. Entretanto, COHN (1992) alerta:
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"Viabilizar. sim, a participação dos setores não-organizados da sociedade.
garantindo sua autonomia frente ao Estado, porém, também. dos setores
organizados*, pois ensina nossa história a necessidade desta cautela para a
preservação das normas democráticas - preceito básico da universalidade da
cidadania" (p. 42).
Na reflexão sobre a cidadania, leva-se em conta a criação e manutenção de condições
estruturais democráticas, pois é onde está o fundante da cidadania:
"No abrir caminhos. que acenem para a Utopia, a cidadania conti1ma a ser uma
categoria estratégica,

principalmente,

na possibilidade de

seus

novos

conteúdos**. agilizados no desenvolvimento das frágeis formas fragmentárias que
advêm dos movimentos populares" (MANZINI-COVRE, 1994, p. 141 ).
Isso implica conceber a ação cidadã em termos de suas qualidades de auto-manutenção e
expansão.

* Institucionalizados.
**Negrito do autor.
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2.3 - Cidadania do cotidiano: enraizada na multiplicidade das inserções sociais

No marco atual, o sentido da ação social e individual não pode prescindir de uma cultura
cívica que valorize a busca de uma "vida boa" e digna, tanto pessoal como coletiva: da
"política da vida", como quer GIDDENS ( 1991 ), aos "movimentos culturais" de TOURAINE
( 1989) ou à "sociedade feliz" de GARRETÓN ( 1992).
KRISCHKE ( 1995) enfatiza a importância da cultura cívica para os processos de
consolidação democràtica. GARRETÓN, segundo KRISCHKE, ao comentar as mudanças da
cultura política e cívica e da ação individual e coletiva, afirma:
"Aos princípios utópicos apontados pela igualdade, a liberdade e a soberania
nacional, agrega-se hoje outro que, sem substituir os anteriores, questiona as
formas tradicionais de ação coletiva: o princípio de auto-realização. Não se trata
aqui do triunfo do individualismo, nem que os problemas clássicos da
desigualdade e da opressão tenham sido superados, mas de uma combinação
entre a luta pela auto-afirmação individual e a de um nós coletivo" (p. 200).
Talvez, os discursos clássicos tenham se tomado inaceitáveis e a hegemonia de um
projeto, impossível. A negociação entre múltiplos interesses articularia o cotidiano.
KRISCHKE (1995) comenta:
"Com qualquer nome que a chamem, felicidade, auto-realização, ou qualidade de
vida, esta nova dimensão da ação pessoal e coletiva não é simplesmente subjetiva
ou individualista, mas parte collStitutiva da mentalidade e das instituições
democráticas, integrante da cultura cívica em construção" (p. 202).
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O principal interesse da cultura cívica como dimensão da ação está em sua ênfase na
iniciativa e pluralidade social, tanto na vida dos indivíduos, grupos e organizações sociais,
como na ação orientada à esfera pública - como exemplos: o reconhecimento do direito à
diferença como valor a ser preservado e incentivado institucional e intersubjetivamente; as
iniciativas cívicas de cidadania. KRISCHKE (1995) menciona as mudanças na cultura cívica:

"Esta nova cultura política redefine o continuum esquerda/direita, distingue e
enfatiza as questões sociais {. .. ]; enfatiza a iniciativa individual[... ]; orienta o
debate político tematicamente e não porjidelidade partidária{ .. ]" (p. 198).

Ecologia e contestação cívica

Não é dificil comprovar historicamente que os movimentos expansionistas do mercado
provocam tensões sociais que afetam profundamente a vida das comunidades, gerando nestas
contramovimentos de autoproteção (LEIS, 1995).
Segundo LEIS (1995):

"Nas últimas décadas, têm-se assistido à rápida emergência de um 'novo ' ator
inspirado em principias de proteção ambiental que, a rigor, representa a
continuidade histórica do contramovimento de proteção social surgido,
basicamente, no século XIX" (p. 29).
Formas antecedentes dos atuais movimentos "verdes", também, podem ser localizadas
no século XIX. Os primeiros destes tendiam a ser fortemente influenciados pelo romantismo e
procuravam basicamente responder ao impacto da indústria moderna sobre os modos
tradicionais de produção e sobre a paisagem (GIDDENS, 1991 ).

-H

ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT (1992) confirmam:

"Na origem das colllestações ecologistas. encontramos geralmente uma iniciativa
coletiva de cidadãos expostos aos efeitos nefastos da modernidade. A colllestação
ecologista nasceu como uma oposição cívica à ordem estatal-mercantil e tem, na
maioria das vezes. no agrupamento associativo a forma primeira e principal de
seu combate. Contudo, nem essa reação cívica de base, nem esse recurso à
associação são um fato social novo que a contestação ecologista tivesse
inaugurado. E pode-se mesmo dizer, bem ao contrário. que ela tem suas raízes na
história universal do protesto social e representa um amálgama de tradições
extremamente variadas: o irredentismo camponês, o socialismo utópico, o
mutualismo e a cooperação operária, o marxismo, o esquerdismo, o lobbying
consumista, etc. " (p. 85).
Entretanto, pode-se muito bem imaginar que a ecologia assuma uma outra via. Para os
sociólogos ALPHANDÉR Y, BITOUN e DUPONT ( 1992), essa outra via é aquela que levaria,
através da contestação ecologista, ao advento de uma nova cidadania baseada em direitos e
deveres cívicos inéditos. Hipótese sedutora, altamente plausível, se é que não provável, mas
cuja idealização exagerada é preciso evitar.
O que muito provavelmente é a novidade da ecologia é a extraordinária expansão que
deu tanto à vida associativa quanto aos domínios da contestação cívica. Todos os movimentos
ecologistas nacionais de certa importância repousam sobre uma base associativa, reunindo
centenas de simpatizantes e extraem sua vitalidade do engajamento destes em uma miríade de
combates cívicos e cotidianos que dizem respeito, muito ou pouco, ao conjunto da vida social.
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No Brasil, um marco da contestação ecologista foi o mês de Setembro de 1978: JOSÉ
LUTZENBERGER foi levado à "tribuna" do Primeiro Simpósio Nacional de Ecologia,
organizado pelo Governo do Estado do Paraná. Ao contrário do elenco de personalidades
internacionais que participou do simpósio, LUTZENBERGER - jà conhecido por suas
manifestações públicas - não fora convidado, mas um ardil permitiu-lhe acesso ao microfone
e, em nome de algumas entidades ambientalistas brasileiras, ele apresentou o Manifesto:

Declaração de Princípios do Movimento de Luta Ambiental (LUTZENBERGER, 1990).
Seguiu-se um expressivo abaixo-assinado, em que o público exigia espaço para que fizesse sua
conferência. A pressão funcionou, e o Manifesto de Curitiba, como ficou conhecido, acabou
sendo subscrito por 99 entidades.
Em Temática ambiental: instituições envolvidas e a imprensa na Cidade de São

Paulo, CHAVES ( 1993) classificou entidades ligadas à problemática ambiental, na Cidade de
São Paulo, através dos artigos publicados na imprensa de Janeiro de 1981 a Dezembro de
1991. Acompanhou, na imprensa, o discurso e a atuação das diferentes entidades, com a
identificação das propostas técnicas, projetos, campanhas realizadas, mobilizações dirigidas ao
aumento da participação da população, atividades voltadas à pesquisa ambiental e ao
ordenamento jurídico do meio ambiente, com destaque para as ações educativas. Caracterizou
a ênfase dada por essas entidades quanto ao papel a desempenhar.
Segundo esse trabalho, os objetivos e as ações desenvolvidas relacionadas com o meio
ambiente que distinguiram as organizações foram: a administração dos recursos naturais, o
planejamento territorial, o controle da poluição industrial, a gestão integrada de recursos, a
participação popular na definição e cumprimento das políticas ambientais, o envolvimento
popular na análise das conseqüências ambientais de políticas de "desenvolvimento", o

estabelecimento de normas e parâmetros para a preservação do meio ambiente, o controle e a
fiscalização dessas normas e parâmetros, a educação pública para o uso adequado dos recursos
naturais e a conservação do meio ambiente.
Uma breve relação lógica, e por conseguinte não exaustiva, das "lutas ditas ecológicas"

é proposta por ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT (1992) e que permitiria medir a
amplitude do fenômeno:
• lutas pela proteção da fauna e da flora: manutenção de espécies e variedades em vias de
extinção, criação de zonas de proteção, proibições municipais.
• lutas pela indenização de populações por ocasião de catástrofes naturais ou tecnológicas:
inundações, terremotos, vazamentos de petróleo no mar, acidentes nucleares, poluições
químicas.
• lutas pela preservação do território em face de intervenção estatal-mercantil: oposições às
atividades nucleares no âmbito civil e militar, à construção de aeroportos, de auto-estradas,
de barragens, de instalações turísticas, à criação de lixões; lutas pela defesa das identidades
regionais.
• lutas por outras políticas setoriais no campo da defesa, da energia, dos transportes, do
consumo, da saúde, da poluição sonora e experiências sociais diversas: desenvolvimento
local rural, agricultura biológica, energia solar e eólica, ecomuseu.
Segundo GIDDENS (1991):

"A área de luta dos movimentos ecológicos - em cuja categoria os movimentos de
contracultura também podem ser incluídos - é o meio ambiente criado. A
categoria do ambiente criado se refere ao caráter alterado da relação entre seres

44

humanos e o ambiente jisico. A variedade de perigos ecológicos deriva da
transformação da natureza por sistemas de conhecimentos humanos" (p. 160).
A simples quantidade de riscos sérios ligados ao ambiente criado é bem assustadora: a
radiação a partir de acidentes graves em usinas nucleares ou do lixo atômico; a poluição
química nos mares suficiente para destruir o plâncton que renova uma boa parte do oxigênio
na atmosfera; um efeito estufa derivando dos poluentes atmosféricos que atacam a camada de
ozônio, derretendo parte das calotas polares e inundando vastas áreas; a destruição de grandes
áreas de floresta tropical que são uma fonte básica de oxigênio renovável; e a exaustão de
milhares de acres de terra fértil como resultado do uso intensivo de fertilizantes artificiais uma lista de riscos globalizados.

Direito das pessoas ou camisas-de-força cívicas

A essas lutas ecológicas são dirigidas, habitualmente, uma grande quantidade de críticas
- provenientes, aliás, tanto de dentro quanto de fora do movimento ecologista. Ou se denuncia
sua excessiva heterogeneidade, seu caráter parcial e localizado, seu aspecto estritamente
defensivo e conservador ou, ao contrário, denuncia-se sua dimensão revolucionária e utópica.
ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT (1992) analisam:

"Evidentemente, essas críticas não são sem fundamento e destacam a dificuldade
bastante real que enfrentam atualmente todos os movimentos ecologistas em
formar um conjunto coerente, suscetível de promover um projeto político global.
Mas, ao mesmo tempo, elas colocam em evidência aquilo que sem dúvida é a
própria originalidade da contestação ecológica: encarnar uma nova forma de
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cidadania, uma cidadania do cotidiano (cidadão como aquele que se faz
cotidianamente), fragmentada já que enraizada na multiplicidade das inserções
sociais, dos papéis e expressões do individuo moderno (urbano, rural, civil,
militar, usuário dos serviços públicos, consumidor, automobilista, pedestre, vítima
de catástrofes, membro de uma minoria, etc.)" (p. 87).
Assim, em muitos dos combates ecológicos localizados, encontramos temas importantes
do pensamento político: economicismo comum ao sistema liberal e o caráter apenas formal
dos direitos do homem em face dos poderios industrial e financeiro, por exemplo.
Mais concretamente, as lutas ecológicas manifestam, seja de maneira construtiva, seja
por seu próprio conservadorismo, uma aspiração a novos direitos e deveres cívicos ligados às
diferentes facetas do indivíduo moderno:
• direito do morador
• direito a um controle sobre a evolução da ciência e da técnica
• direito do usuário
• direito das minorias
• direito à autonomia e a formas mais diretas de democracia
• dever de respeito em relação à natureza
• dever de solidariedade, de ajuda mútua e de vizinhança,
• dever de um modo de vida mais poupador, etc.

Em resumo, pode-se legitimamente pensar que, através da própria fragmentação das
lutas ecológicas, é ao esboço de uma nova cidadania que se assiste.
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ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT (1992), entretanto, alertam:

"É preciso manter-se bastante circunspeto em face dessa nova cidadania. Dois
caminhos são sugeridos. Num primeiro caminho, esta nova cidadania consagraria
a emergência de uma geração de direitos denominada direito de pessoas (uma
terceira geração de direitos, depois dos direitos politicos e dos direitos
econômicos e

sociai~~.

que asseguraria uma renovação da vida democrática e

uma melhora substancial da condição de todos" {p. 87).
No entanto, uma outra interpretação totalmente diferente pode ser considerada. A
multiplicidade dos direitos de categorias nada mais seria que a tradução de uma fragmentação
crescente da sociedade civil e acompanharia a expansão do individualismo (CALIGGARIS,
1996) e o desenvolvimento de grupos sociais vivendo situações e dispondo de status desiguais:
uma infinidade de células cívicas, espécies de camisas acolchoadas ou camisas-de-força,
segundo o caso (ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT, 1992). Corresponderia ao advento
da civilização pós-moderna, temida por FLECHA ( 1996). Contudo, como decidir, hoje em
dia, sem cair de uma maneira ou outra na caricatura, qual dos dois caminhos obterá êxito no
futuro? Talvez, a pergunta fundamental seja: quais são os valores, hoje, que nos fazem
procurar ver em outras direções?
Esta indagação é sugerida pela lembrança de COPÉRNICO. O valor da precisão - a
busca pela precisão - o fez ver em outras direções. Ele afirmava que a teoria de PTOLOMEU
não tinha mais valor, porque não era precisa - isto no século XVI. O instigante é que, apesar
de ser uma teoria falsa, a teoria de PTOLOMEU foi até o século XIX uma teoria útil:
empregava-se para a orientação na navegação.
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Além de representar a luta pela possibilidade do acesso a efetivos direitos, bem como a
empreitada de se criarem novos formatos ampliados de participação, a cidadania também tem
sido reapropriada como se tivesse vida própria para redimir as relações de exclusão social:

''Temos presenciado, por exemplo, tanto a cidadania em ação contra a fome e
pela vida, quanto sua original desenvoltura para mover caravanas por este país
afora, lançando a

e~perança

de novos arranjos políticos estruturais. Quais

seriam, ao certo, não se sabe muito bem. O que se sabe é que o sonho
revolucionário da grande transformação da sociedade cede terreno para a
reengenharia do sistema de representação de interesses, com vistas à maior
abertura de possibilidades de integração social, pela ampliação dos direitos de
cidadania" (DOIMO, 1995, p. 218).

Breves considerações da Ecologia sobre a cidadania do cotidiano

Para MORAES ( 1994 ), uma forte sobreposição de entendimentos parece marcar o
conceito de ecologia, o que revelaria um espectro conceitual:

"Ora a ecologia aparece como uma ciência, seja autônoma seja como um
subcampo da biologia, tendo por objeto próprio o estudo da inter-relação dos
organismos que coabitam num dado meio. Em outros contextos, a ecologia em si é
apresentada como método, seja autônomo seja como uma variante do
funcionalismo. Este método, relaciona/ por excelência, articula uma visão
orgânica dos fenômenos, uma concepção reativa da causalidade e uma ótica
mecânica do movimento. Preside-o a idéia do equilíbrio como tendência natural
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dos fenômenos. Enquanto método, a ecologia conhece aplicações em campos
variados da ciência. Há análise ecológica em geografia, estudos de ecologia
urbana, teorias ecológicas em economia" (p. 71-2).
Há ainda um terceiro significado atribuído ao termo. Em certos contextos discursivos a
ecologia aparece como uma questão social, como objeto de interesse e de intervenção política.
Aí tem-se não uma ciência nem um método, mas como um campo de atuação com formas de
organização política, táticas, estratégias e metas estabelecidas. Neste sentido a ecologia
aparece como fundamento de um determinado tipo de movimento social urbano, de grande
apelo na atualidade.
Entre a chamada ecologia da cidadania e a ecologia política, não se pode imaginar uma
fronteira estanque, com uma separação radical. Quando abre brechas inesperadas no espaço
democrático e favorece a eclosão de um direito das pessoas, o civismo ecológico abre caminho
para a ecologia política.
No entanto, segundo ALPHANDÉRY, BITOUN e DUPONT (1992), para os
simpatizantes das lutas localizadas, os ecologistas radicais costumam levar o seguinte
discurso:

"Vocês não podem se limitar à defesa do seu meio ambiente cotidiano. Por mais
urgente e indispensável que seja esse combate, ele nada mais é do que um remédio
para os sintomas. Não ataca as causas profundas da destruição da natureza e da
degeneração da condição humana. Condenação global da civilização atual, a
ecologia constitui uma cultura no sentido mais amplo do termo e deve, então,
desembocar em um projeto geral de transformação social em cada pais e em
escala planetária" (p. 88).

49

CASTORIADIS, segundo SILVA, J. M. (1993 ), ratifica:

"Vemos os resultados da luta diária, mas ela não chegará ao fim desejado se não
assumir o problema político da instituição da sociedade. A crise ecológica implica
o conjunto da estrutura econômica e social e não somente de cada sociedade
nacional ou local" (p. 56).
Implica todo o planeta e põe em questão as formas de existência dos Estados.
A hipótese de uma nova expressão da cidadania é atingida pela marca da incerteza,
mostrando-se suficientemente ambígua para poder fortalecer tanto o projeto da ecologia
política quanto a expansão da civilização pós-industrial.
A importância discursiva da questão ambiental traduziu-se num ordenamento jurídico
comparativamente avançado, embora não consolidado. Entretanto, assim se expressam
VIOLA & LEIS (1995) a este respeito:

"Os comportamentos individuais estão muito aquém dos conteúdos dos discursos,
sendo muito poucas as pessoas, inclusive entre os 'ambientalistas militantes', que
pautam conscientemente seu cotidiano pelos critérios da eficiência energética,
reciclagem de materiais, redução do consumo suntuário e participação voluntária
em tarefas comunitárias de limpeza ambientai. As políticas públicas estão hoje a
meio caminho entre um discurso-legislação bastante ambientalizados e um
comportamento individual-social bastante predatório, sendo que, por um lado, as
políticas públicas têm contribuído para estabelecer um sistema de proteção
ambiental no país, mas, por outro lado, o poder político é incapaz de fazer os
indivíduos e as empresas cumprirem uma proporção importante da legislação
vigente" (p. 136).
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Todas essas considerações levaram à proposta da realização de um estudo como se
apresenta a seguir. Este estudo mantém, como questão de fundo, uma indagação que vem
instigando desde a pesquisa de mestrado (CHAVES, 1993): como a temática ambiental tem
chegado ao cotidiano das pessoas?
Contudo, esta pesquisa tem suas perguntas específicas: o que é compreendido como
problema ambiental de uma cidade (como São Paulo), a partir de uma demanda social dada
pelas queixas registradas no Ministério Público? Que direitos relacionados com a temática
ambiental são reivindicados? -direitos incluídos na denominada "3" geração".
Ainda que na realidade não se possa estabelecer linearidade, no âmbito dos organismos
internacionais os direitos aparecem na forma de gerações: os direitos humanos, civis e
políticos são a primeira geração; os sociais e econômicos, a segunda; os direitos coletivos, a
terceira; os direitos dos povos, a quarta geração (JELIN, 1994).
Quebrada a linearidade histórica analisada por MARSHALL (1967)- que discorre sobre
a evolução dos direitos do cidadão na Inglaterra para elucidar o que chama de tensão
irredutível entre o princípio da igualdade (implícito na idéia de cidadania) e as desigualdades
inerentes ao capitalismo - a realidade desse fim de século apresenta um mosaico
aparentemente caótico: depois dos períodos ditatoriais, em que os direitos humanos básicos e
os direitos políticos ficaram suspensos, a transição para a democracia restabelece direitos
políticos, enquanto estão em crise os direitos sociais e muito em questão os direitos civis. Ao
mesmo tempo, a preocupação global com o meio ambiente e o reconhecimento de direitos
coletivos constituem o eixo de um debate contemporâneo.
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3 - MINISTÉRIO PÚBLICO E O REGISTRO DE QUEIXAS

O Ministério Público, pela Constituição Brasileira, tem um papel fundamental na
proteção ambiental. A Seção I, do Capítulo IV (Das funções essenciais à justiça), Título IV
(Da organização dos poderes) da Constituição da República Federativa do Brasil, trata do
Ministério Público.
O Artigo 127 diz: O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. No Artigo 129, encontram-se discriminadas
as funções institucionais:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
li - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da
União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
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V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar
mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua
finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas.
O destaque é para a cláusula III do Artigo 129, que atribui ao Ministério Público a
função de proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.
Pela Constituição vigente, o Ministério Público estrutura-se como um órgão de
importância para a garantia das instituições democráticas, do respeito aos direitos
constitucionais e para a tutela dos interesses coletivos da sociedade:

"O direito a um meio ambiente sadio e equilibrado é prerrogativa de todo
cidadão, isto é, das coletividades que compõem a população brasileira. Diante
disso, cabe aos movimentos ambientalistas levar ao Ministério Público o
conhecimento de fatos, irregularidades e problemas que prejudiquem os direitos
dos cidadãos e das coletividades, exigindo dele uma solução no âmbito de sua
competência" (AGUIAR, 1994, p. 70).
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A cidadania é um exercício tenso e seu campo de ação está na luta política no campo dos
direitos:

"A luta pelos direitos não se restringe a meras petições à luz das normas jurídicas
positivas, nem se esgota no simples atendimento de reivindicações imediatas. O
exercício democrático da cidadania é, fundamentalmente, ético" (AGUIAR, 1994,
p. 32).

Proteção ambiental: uma finalidade institucional do Ministério Público

O crescimento da importância da temática ambiental, no Brasil, é evidenciado pela
própria evolução da legislação ambiental:

"Em matéria de Direito Civil, a concepção individualista do direito de
propriedade impediu durante largo tempo a atuação do Estado em matéria de
proteção ambiental. No Código Civil, apenas pouquíssimos artigos davam lastro a
demandas ecológicas* que dissessem respeito apenas à defesa do direito subjetivo
à integridade ambiental. A defesa contra grupos econômicos ou contra o próprio

Estado tornava-se, praticamente, impossível" (RIBEIRO et ai., 1992, p. 9).
Com a Lei 6.938 de 1981, procurou-se uma "tutela mais adequada ao meio ambiente",
traçando uma política de âmbito nacional. Outorgou ao Ministério Público a legitimidade para
propor ações de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente.

* Negrito do autor.
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O defeito dessa lei, que jogava exclusivamente sobre o Ministério Público a
responsabilidade pela titularidade da ação, foi corrigido pela Lei 7.347 de 1985, que passa a
admitir a legitimação para agir daquelas associações civis legalmente constituídas há um ano,
no mínimo, e que incluam entre as suas finalidades institucionais a proteção ambiental,
concorrentemente, à legitimação de outros organismos e entidades, como o Ministério
Público, a União, os Estados, os Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações e
sociedades de economia mista. Admite, também, ao lado da tutela reparatória, a tutela
preventiva. Disciplina o exercício da ação civil pública. Tal ação é cabível nos casos de danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (RIBEIRO et al., 1992).
Para MILARÉ, segundo RIBEIRO:

"Com esta lei, resolve-se o problema da legitimação para a propositura de ações
em defesa dos chamados interesses difusos, isto é, daquela categoria de interesses
que tem por titular todo o grupo social ou uma parcela significativa deste, como é
o caso do interesse que repousa sobre a preservação do meio ambiente" (p. 10).
E AGUIAR (1994) complementa:

"O salto jurídico dado pela Lei 7.347 está no fato de abrir o exercício da
titularidade da ação para o Ministério Público, associações com legitimidade e
Poder Público. Esses titulares são competentes para propor ações que procurem
resguardar direitos difusos, isto é, direitos de grupos sociais, que são ou podem
ser prejudicados por atos, por exemplo, que agridam o meio ambiente ou a
qualidade de vida" (p. 84).

55

Entretanto, o Ministério Público pode ser um potenctaàor mstttucional das iniciativas
populares. O que não impede, é certo, as associações ou entidades de recorrerem às ações civis
cabíveis. É preciso destacar que se multiplicam, no Ministério Público, curadorias do meio
ambiente dedicadas a tratar, exclusivamente, da problemática ambiental (AGUIAR, 1994).

Funções do Ministério Público

No Brasil, particularmente, as ditaduras sempre suprimiram a independência do
Ministério Público. Durante o período autoritário, com a censura aos meios de comunicação e
as perseguições ideológicas, o poder tutelar das Forças Armadas eclipsou as possibilidades do
Ministério Público, confinando-o em guetos do fórum sem força política ou institucional para
assumir papel de destaque (VASCONCELOS, 1988).
No entanto, há o registro de atuações mais que suficientes para negar o preconceito de
que o promotor cedia sempre e, invariavelmente, às pressões do poder. Assim foi, por
exemplo, na ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, enfrentando a Administração
Pública e uma série de pressões, culminando no fechamento da Usina Nuclear de Angra dos
Reis enquanto não ficasse comprovada a adequação do seu sistema de segurança
(VASCONCELOS, 1988).
O Ministério Público ingressou na República na seguinte situação: sem centro, sem
ligação, sem unidade e inspeção. A Lei Estadual Paulista n2 18 de 1891 dispunha que os
membros do Ministério Público eram, meramente, representantes de uma comissão do
Governo. O Decreto 1.237 de 1904 não deixou dúvidas: todos os membros do Ministério
Público eram de livre nomeação e demissão do Presidente do Estado (FREITAS, 1996).
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Sem garantias, a promotoria significava um bom começo para um escritório de
advocacia, o melhor estágio para a magistratura e o início de uma carreira política ensaiada
como vereador. O Procurador Geral, nomeado livremente entre bacharéis em direito, não tinha
condições para conduzir a instituição com independência. A situação acabou por provocar a
ingerência do Judiciário. Uma reforma constitucional no Estado, em 1922, estabeleceu que o
Procurador Geral seria um Desembargador*. Seguiu-se o período dos Procuradores
Desembargadores que elevou o prestígio do Ministério Público (FREITAS, 1996). Ao mesmo
tempo em que era definido como um dos órgãos de cooperação das atividades
governamentais, dava-se início a abertura de caminho para um desenvolvimento autônomo da
instituição.
O desenvolvimento institucional realizou-se ao longo do tempo com uma atuação
marcante da Associação Paulista do Ministério Público, fundada por promotores em 26 de
Novembro de 1938. Não havia ilusões quanto às dificuldades que se encontravam,
especialmente, no "regime de exceção", mas foi possível defender as conquistas realizadas e
preparar o modelo moderno de Ministério Público, consagrado na Constituição de 1988
(FREITAS, 1996).
Do ponto de vista da lógica de um Estado Democrático, o Ministério Público legitima
seu poder na soberania popular. VASCONCELOS ( 1988) afirma:

* Juiz do Tribunal de Justiça, ou de Apelação.
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''A luta e o movimento que se registram na sua história. de crescente autonomia e

prerrogativas frente aos demais poderes. tomam-no como que l'ocacionado a
refletir os anseios da societkzd.e civil organizatkz, posto que mais independência
significa maior sensihi/itkzde às pressões das instâncias de poder intermediárias,
tais como as minorias, os movimemos ecológicos, as entidades representativas de
classes e gntpos" (p. 135).

O autor ainda acrescenta:
"Como fiscal tkz lei, representante judicial do interesse público*, cresce o
número de suas atrihuiçôes de colllrolar o legítimo exercício dos poderes
constituídos, defesa dos direitos humanos e sociais, enfim, uma instituição que se
presta à mediação elllre a sociedade civil e o Estado, partilhando da natureza de
ambos, social mas dotada dos atributos do poder político: uma instituição paragovernamental" (p. 135).

A Lei Orgânica do Estado de São Paulo**, além de confirmar o papel fundamental de
proteção ao meio ambiente que cabe ao Ministério Público, ancora este desempenho num
abrangente conceito: proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao patrimônio
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos, homogêneos
e individuais indisponíveis.

*Negrito do autor.
**A Lei Complementar nº 734 de 26 de Novembro de 1993 institui a Lei Orgânica Estadual
do Ministério Público.
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O registro da queixa

A estratégia da apresentação de queixas (representações) ao Ministério Público é uma
possibilidade objetiva de "cidadania em construção". O direito de representação integra o
conjunto das garantias fundamentais, direitos fundamentais da pessoa humana, como o direito
à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança. Embora possa ser utilizado
mesmo quando não ocorrer ameaça ou ofensa a um direito. DALLARI (1994) esclarece:

"Qualquer pessoa poderá dirigir-se a uma autoridade pública. para defender um
direito, pedir uma providência ou denunciar abuso cometido. Essa denúncia
poderá consistir, pura e simplesmente, na comunicação da ocorrência do abuso,
como poderá incluir também um pedido de providência" (p. 78).
A Constituição assegura a qualquer pessoa o direito de fazer uma denúncia ou um
pedido, seja qual for a autoridade ou agente responsável pelo abuso ou de quem se espera a
providência. DALLARI ( 1994) acrescenta:

"O objetivo da representação ou do pedido tanto pode ser alguma coisa de
interesse imediato de quem toma a iniciativa, como pode ser também qualquer
coisa de illleresse gerai" (p. 78).
Trata-se da presença do direito na vida de cada um e dos caminhos para sua defesa.
No caso do Município de São Paulo, a queixa é recebida no Fórum João Mendes Jr. *,
por carta ou fax.

*Praça João Mendes Júnior (s/no- Centro- São Paulo- SP- CEP: 01501-000), na Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente (16" andar, sala 1617- fones: 233-4844 e 233-4843 e fax: 6042940).
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O Promotor-Secretário, avaliando se se trata de dano ambiental e se diz respeito à direito
coletivo e não direito privado, dá o parecer para instaurar ou não o inquérito. Em caso
desfavorável, a pessoa tem 1O dias para informar melhor o conteúdo da denúncia*.

* Comunicação pessoal junto ao Ministério Público.

li- CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
E PRESSUPOSTOS DE TRABALHO
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I - Caracterização do problema

A estruturação do problema e dos pressupostos deste trabalho decorreu de algumas
considerações preliminares. A problemática ambiental urbana constitui um tema muito
propício para a reflexão em torno das práticas de expressão de demandas da população,
afetada pelos constantes e crescentes agravos ao meio ambiente e, em conseqüência, à saúde.
Esse feixe de preocupações - a temática ambiental e sua relação com o cotidiano; o
cidadão (sujeito social ativo) e sua relação com essa problemática - situa as dimensões da
pesqutsa.
Distingue-se, portanto, a cidadania passiva - aquela que é outorgada pelo Estado, com a
idéia moral do favor e da tutela - da cidadania ativa, aquela que institui o cidadão como
portador de direitos e deveres, mas, essencialmente, criador de direitos para abrir novos
espaços de participação.
A cidadania se define pelos princípios da democracia, significando, necessariamente,
conquista e consolidação social e política. A cidadania exige instituições, mediações e
comportamentos próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais e na definição de
instituições permanentes para a expressão política (com o sentido de participação e de
racionalidade critica) como órgãos do poder público, legislação, partidos.
Há uma grande distância entre a formalidade da lei, por uma lado, e a consciência e a
prática dos direitos dos presumidos sujeitos do direito por outro. Teoricamente, todos são
cidadãos. Mas, na prática, trata-se de uma cidadania formal.

É sobre essa brecha que se inscreve o interesse por indagar a construção da cidadania a
partir das maneiras como aqueles/aquelas que formalmente são definidos/as como
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cidadãos/cidadãs* levam avante as práticas correspondentes a essa condição: em que espaços e
âmbitos?, frente a que instituições?, em relação a que demandas?, com que conteúdos? Ou, em
outros termos, como se manifesta a cidadania nas práticas da vida cotidiana?

2 - Pressupostos de trabalho

1. A prática de apresentação de queixas ao Ministério Público pode ser vista como iniciativa

de um exercício de cidadania.
2. O cadastro "Controle e Acompanhamento de Protocolados" (CAP), que registra por temas
todas as queixas aceitas pelo Ministério Público, é um banco de dados útil para a elaboração
de diagnóstico ambiental.
3. O Anteprojeto de Lei do Código Ambiental do Município de São Paulo contempla de
maneira bastante satisfatória as queixas da população em foco, podendo auxiliar a que o
Ministério Público as acate com mais fundamentos.

Com relação ao significado da apresentação de queixas ao Ministério Público do Estado
de São Paulo, a expectativa é de que expresse iniciativas de cidadania, denotando uma das
maneiras de levar avante, na vida cotidiana, as práticas correspondentes a essa condição.

*A intenção é apenas recordar que essas expressões genéricas têm gênero.
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Quanto ao CAP, pretende-se verificar a pertinência em considerá-lo como um banco de
dados, fornecendo informações sobre os problemas ambientais da Cidade de São Paulo que
mais preocupam a população em foco.
Com relação ao Anteprojeto de Lei do Código Ambiental, a expectativa é de que
predomine em seu conteúdo a demanda encontrada nas queixas.

111- OBJETIVOS
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OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Contribuir para a compreensão do lugar da temática ambiental no cotidiano das pessoas, de
forma a gerar subsídios para programas educacionais identificados com a perspectiva de
participação.

Objetivos Específicos:
1. Identificar os representantes, os interessados e os assuntos das representações (queixas)
protocoladas em processos oficiais, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, no
Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, no período de 1983-1995,
referentes à Cidade de São Paulo.
2. Descrever os problemas ambientais da Cidade de São Paulo, a partir do conjunto de queixas
registradas no Ministério Público do Estado de São Paulo.
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3. Contribuir para a interpretação sobre como é compreendida a temática ambiental pela
população em foco e quais direitos são por ela reivindicados.
4. Relacionar os direitos reivindicados em termos do Código Ambiental do Município de São
Paulo.

IV- PROCEDIMENTOS
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1 - INTRODUÇÃO

A definição da natureza do objeto define o método que se utilizará. O método contempla
não a realidade toda, mas o que ele se propõe a contemplar. Em outras palavras, um discurso
sobre o método cientifico será sempre um discurso de circunstância.
O ponto de partida foi o conjunto de queixas registradas no Ministério Público, de 1983
a 1995, tendo como tema o meio ambiente na Cidade de São Paulo. O procedimento básico
será o de analisar essas queixas apresentadas.
Para cada reclamação recebida, é aberto um cadastro no Centro de Apoio Operacional
(CAO) das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Acidentes do Trabalho e Habitação e
Urbanismo*. Foram aos cadastros, denominado Controle e Acompanhamento de Protocolados
(CAP), que se teve acesso, possibilitado pela interveniência de um promotor de justiça, para
quem foi exposto o projeto da pesquisa, ressaltando o valor dos dados ali mantidos.

*Rua Libero Badaró, 600, 122 andar, Centro- São Paulo- SP- CEP: 01008-908 (fones: 2334669, 233-4647 e 233-4649).
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A coleta dos dados exigiu algumas idas ao Centro de Apoio Operacional, para a cópia
das queixas. O CAP está informatizado, com o periodo cobrindo desde 1983. Apenas dois
critérios delimitaram o universo de estudo: o periodo - início do registro até 1995; a
delimitação geográfica - Cidade de São Paulo.
O levantamento inicial apanhou todos os registros realizados durante aquele periodo na
Comarca da Cidade de São Paulo. O material continha não apenas queixas relacionadas com a
Cidade de São Paulo, mas também referentes a outros municípios que compõem a Comarca:
Embu, ltapicirica da Serra, etc. O primeiro passo consistiu em realizar essa triagem,
resultando em 388 queixas, ponto de partida da pesquisa. Cópias de algumas queixas constam
no ANEXO I, informando a maneira como são registradas.
Sabe-se que não é apenas o Ministério Público a receber queixas relacionadas com o
meio ambiente. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) é outra
entrada. Entretanto, as queixas que chegam à CETESB, diferenciando-se das que são
encaminhadas ao Ministério Público, são essencialmente relacionadas com acidentes
ambientais e procuram, geralmente, respostas técnicas (ANEXO li). Ao contrário, as
encaminhadas ao Ministério Público buscam a maneira adequada de interpretar e aplicar a
legislação ambiental e até a criação de jurisprudências.

70

2- CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS

Na primeira fase, organizou-se o material a ser analisado. Para isso, fez-se necessária a
leitura detalhada de todas as queixas registradas -já dispostas em ordem cronológica, de 1983
a 1995 - a fim de tomar contato com a diversidade de motivos e os tipos de danos
'
denunciados e descobrir os queixosos e os infratores. Desta leitura resultou o levantamento
das queixas segundo assunto, tipo de dano, representante, interessado e agente responsável
(ANEXO III). Esses termos são utilizados no registro com os seguintes significados: assunto:
motivo ou razão da queixa; tipo de dano: caracteriza de modo conciso o tipo de agravo
(material ou moral) e serve para agrupar um conjunto semelhante de assuntos; representante:
queixoso, reclamante; interessado: infrator, autor do dano; agente responsável: diz respeito à
natureza jurídica do interessado (pessoa física, pessoa jurídica, Município, Estado, União).
Na segunda fase, de acordo com os objetivos e questões de estudo, definiu-se as
categorias para tipo de dano. Esse momento exigiu várias leituras do levantamento produzido
na primeira fase. As leituras permitiram que critérios internos de classificação, emergentes do
próprio cadastro das queixas analisadas, fossem identificados.
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Esses critérios internos, compatibilizados com critérios externos, inspirados em textos
como Educação ambiental e municípios (FERREIRA & POMPÉIA, 1995) e Meio
ambiente nos tribunais: jurisprudência (RIBEIRO et. al., 1992) e em informações não tão

sistematizadas (participações em seminários e fóruns),

possibilitaram reorganizar a

classificação das queixas, agora com base num conjunto de núcleos temáticos ou categorias
analíticas.
Há duas ordens de categorias: as categorias empíricas e as categorias analíticas. As
categorias empíricas são as evidências que se constatam junto ao material, junto aos dados.
Essas categorias, no processo de pesquisa transformam-se em categorias analíticas, já com
referências teóricas mais precisas, mais fechadas. De categorias empíricas transformam-se em
categorias analíticas: de ordem teórica e, portanto, mais abstratas. Na formulação

das

categorias são necessários os recortes do objeto, isto é, uma delimitação elaborada a partir de
um quadro teórico. A garantia da cientificidade está aqui: tendo referências teóricas claras
'
tem-se delimitado o que se pretende e se está desenvolvendo no trabalho.
A palavra categoria, em geral, refere-se a um conceito que abrange elementos ou
aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. GOMES (1994)
acrescenta:

"Essa palavra está ligada à idéia de classe ou série. As categorias são
empregadas para se estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas
significa agmpar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz
de abranger tudo isso. F~-se tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser

utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa" (p. 70).
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Com base na obra de SELL TIZ (Métodos de pesquisa nas relações sociais, 1965),
GOMES ( 1994) aponta três princípios de classificação para se estabelecer conjuntos de
categorias:

"() primeiro se refere ao fato de que o conjunto de categorias deve ser
estabelecido a partir de único princípio de classificação. Já o segundo princípio
diz respeito à idéia de que um conjunto de categorias deve ser exaustivo, ou seja,
deve permitir a inclusão de qualquer re.\posta em uma das categorias do conjunto.
Por último. o terceiro se relaciona ao fato de que as categorias do conjunto devem
ser mutuamente exclusivas, ou seja, uma

re~posta

não pode ser incluída em mais

de uma categoria" (p. 72).
No material recolhido, foram identificadas as categorias empíricas utilizadas pelo
Ministério Público Estadual para classificar o repertório das 388 queixas. Essas categorias
foram reunidas em núcleos temáticos, dando origem às categorias analíticas - colocadas, no
texto, em negrito:
1. poluição ambiental

poluição sonora
poluição do ar
poluição odorífera
poluição eletromagnética
poluição radioativa
poluição ambiental por radiações não-ionizadas
poluição da água
águas subterrâneas
esgotos domésticos

poluição visual
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poluição do solo
resíduos sólidos, destinação tinal inadequada, aterro irregular, destino irregular do lixo
poluição no ambiente de trabalho e entorno
Existem interrelações entre as diversas formas de poluição, exigindo, portanto, que as
soluções para os problemas ambientais sejam equacionadas em conjunto. Assim, por exemplo,
a incineração do lixo urbano, sem os devidos cuidados, irá aumentar a poluição do ar; a
disposição do lixo no solo, de forma inadequada, pode criar problemas de poluição das águas
superficiais ou subterrâneas. Impõe-se o controle da poluição do meio ambiente, visando não
apenas à proteção da qualidade do meio ambiente e da saúde pública, como, também, à
preservação dos recursos naturais.
A poluição ambiental pode ser conceituada como:

"Qualquer alteração das propriedades fisicas. químicas ou biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de energia ou por qualquer substância
sólida, líquida ou gasosa, ou combinação de elemefllos despejados no meio
ambieflle, em níveis capazes de. direta ou indiretamente. ser prejudicial à
segurança e ao bem-estar das populações; criar condições inadequadas para fins
domésticos, agropecuários, industriais e outros, propiciando, assim, condições

adversas às atividades sociais ou econômicas, ou ocasionando danos relevantes à
fauna, à .flora e a outros recursos naturais" (OLIVEIRA., 1992, p. 83).

2. danos ou obras irregulares em bem tombado/área envoltória
tombamento
patrimônio histórico
construção irregular
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3. loteamento irregular
área de proteção aos mananciais (APM)
área de proteção ambiental (AP A)

4. desmatamento
destruição de área verde
aterro irregular de vegetação
corte irregular de árvores
queimadas
venda de madeira
área de proteção aos mananciais (APM)
área de proteção ambiental (AP A)

5. ocupação urbana inadequada, uso irregular do solo
plano diretor, lei de zoneamento
impacto ambiental por construção de túnel
reurbanização de parque
ausência de porção verde suficiente no projeto de reurbanização
impacto ambiental por construção de aeromóvel

6. maus tratos a animais
cativeiro, sacrificio ou atrocidades contra animais

7. mineração irregular
pedreira
uso irregular de explosivos
extração de terra sem licença
ampliação irregular dos limites da lavra
licenciamento irregular para mineração de areia e pedregulho
lavra irregular de areia
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8. queixas relacionadas com legislação

9. manejo inadequado de curso d'água
córrego
canalização de córrego
impacto ambiental com implantação de avenida ao longo de córrego
assoreamento de nascentes
soterramento de várzea

1O. transporte e armazenamento inadequado de produtos perigosos

11. irregularidade de atribuições

12. impacto ambiental por asfaltamento ou duplicação de rodovia, por desmatamento e
queimadas às margens de rodovia

13. uso irregular de herbicidas e agrotóxicos
manipulação irregular de venenos
contaminação de alimentos por agrotóxicos

14. uso indevido de galeria pluvial

15. queixas relacionadas com política ambiental
política de saneamento

16. criação de vetores

17. outros
matadouro clandestino
inquérito policial por crime de imprensa
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Essa etapa foi concluída com a elaboração de uma nova listagem na qual os motivos de
todas as queixas foram reagrupados segundo as 17 categorias para tipo de dano e que serviram
de base para as etapas subseqüentes de análise (ANEXO IV). O número de danos ambientais
denunciados (439) é superior ao número de queixas protocoladas (388), pelo fato de uma
mesma queixa conter, muitas vezes, mais de um motivo listado contra o infrator.
Esses núcleos temáticos ou categorias para tipo de dano, compondo a problemática
ambiental na Cidade de São Paulo, como se verá na apresentação dos resultados, confirma a
abrangência e pertinência dessa conceituação.
As definições das categorias para reclamante e infrator seguiram o mesmo procedimento
utilizado na elaboração das categorias para tipo de dano. Retomou-se, mais uma vez, aos
registros para se evidenciar os critérios internos do Ministério Público no preenchimento
destas duas informações. Com isso, produziu-se dois novos levantamentos: um apresentando
todas as entidades, organizações e iniciativas em comparecer ao Ministério para se queixarem;
o segundo, enumerando todas as entidades, organizações e pessoas fisicas que foram
denunciadas nas reclamações (ANEXO V)
As categorias empíricas para reclamante ou representante sugeridas pela leitura do
material foram:
1. União
2. Governo do Estado de São Paulo

3. Prefeitura do Município de São Paulo
4. Câmara Municipal de São Paulo
5. Juízos de Direito de Varas da Fazenda, Cível e Criminal do Município de São Paulo
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6. Ministério Público do Estado de São Paulo
7. Iniciativas Pessoais
8. Organizações Não-Governamentais
9. Entidades de Classe
10. Imprensa
As categorias empíricas para infrator ou interessado sugeridas pela leitura do material
foram:
1. União
2. Governo do Estado de São Paulo
3. Prefeitura do Município de São Paulo
4. Procuradoria Geral de Justiça
5. Indústrias
6. Construtoras, Incorporadoras
7. Mineradoras
8. Bares, Casas Noturnas
9. Estabelecimentos comerciais
10. Transportadoras de produtos perigosos
11. Hospitais e/ou Maternidades
12. Meios de Comunicação Social (Sistema Brasileiro de Televisão- SBT)
13. Pessoa Física
14. Entidades Religiosas
15. Outros
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Dessas listagens pode-se perceber que as categorias que o Ministério Público lançou
mão poderiam ser reagrupadas em categorias mais gerais, marcadamente mais analíticas.
Estabeleceu-se, portanto, as seguintes categorias analíticas:
para reclamante ou representante:

1. Estado
2. Iniciativas Pessoais
3. Sociedade Civil
4. Imprensa
para infrator ou interessado:

1. Estado
2. Iniciativa Privada
3. Sociedade Civil
4. Pessoa Física
A terceira fase ocorreu a partir de princípios de um tratamento quantitativo. Entretanto,
as informações estatísticas somam-se à busca em expressar outros conteúdos e significações
característicos dos dados que se está analisando. A relação da quantidade é pensada como uma
das qualidades dos dados aqui estudados.
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3- ANTEPROJETO DO CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL

Nesta fase do estudo, são apresentadas e discutidas cada uma das 17 categorias para
tipos de danos - núcleos temáticos encontrados no universo das queixas apresentadas ao
Ministério Público e que comporiam a problemática ambiental urbana de São Paulo, segundo
a população em foco.
Descreve-se o repertório das quetxas, segundo o tipo de dano ambiental, dando
exemplos de reclamações examinadas, buscando não perder de vista as aproximações com a
realidade. Informa-se, também, os representantes ou queixosos que entraram com as
representações e os interessados ou infratores, autores, segundo as denúncias, dos agravos.
Simultaneamente, mediante indícios característicos, analisa-se a correspondência entre
as reclamações, no tocante ao espectro das categorias propostas para tipos de danos por este
estudo, e o que é observado pelo Anteprojeto de Lei do Código Ambiental do Município de
São Paulo - utilizado como um contraponto para a análise.
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O Anteprojeto do Código Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES)*, foi publicado em 4 de Junho de 1996,
no Diário Oficial do Município. O texto encontra-se, atualmente, na Assessoria Técnica
Legislativa da Prefeitura do Município de São Paulo, de onde será encaminhado à Câmara
Municipal para as tramitações habituais e para as audiências públicas, só então entrando em
vigência.
Este é um momento para se mencionar a configuração matricial do Código Ambiental.
A matriz é aquela estrutura cujas linhas, colunas e diagonais, num segundo nível, oferecem
relações tão significativas quanto o conjunto. Por exemplo, as áreas de proteção aos
mananciais estão referidas, em função de diferentes aspectos, ao longo de todo o texto da lei:
nos capítulos sobre a poluição da água, sobre a vegetação de preservação permanente e o
desmatamento, no capítulo que legisla sobre os loteamentos irregulares em áreas de manejo
sustentável ou no capítulo das determinações para a ocupação urbana e uso e conservação do
solo.

* Resolução n" 15/96.

V- RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Reparar os conseqüentes impactos dos aglomerados humanos e da concentração de
atividades industriais e comerciais exige esforços das administrações municipais voltados para
a elaboração de políticas ambientais que visem a qualidade ambiental urbana. Intervir no
ambiente urbano é intervir na qualidade da vida urbana.
Uma política municipal de meio ambiente consiste no planejamento, controle,
monitoramento e gestão das ações do Estado e da coletividade, visando a preservação,
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural e construido, em
consonância com as demais políticas públicas. É preciso pensar a cidade como um todo e ter
uma ação mais integrada e global. O desenvolvimento sustentável, a priorização de ações
preventivas, a participação popular e a responsabilização do degradador são princípios
fundamentais que devem nortear uma política municipal ambiental:

"Uma política ambiental para São Paulo que desenvolva ações setoriais, como
controle da poluição das águas, controle da poluição do ar, controle de
inundações etc., assemelha-se a uma medicina curativa que não se preocupa com
os aspectos preventivos" (SOBRAL, 1996, p. 77).
SOBRAL ( 1996) acrescenta:

"Mesmo quando as políticas ambientais urbanas têm tido intervenção mais
global, a solução tradicional tem sido o zoneamento, que foi adequado em certo
momento, quando as atividades produtivas eram altamente poluentes e as
populações urbanas menores. Hoje em dia, o zoneamento é visto, também, como
causador de problemas originados pela acentuada segregação e pela necessidade

de intensa circulação de veículos, o que, por sua vez, é fator de degradação
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ambiental. Nas grandes cidades, os principais distúrbios estão bastante centrados
na figura do automóvel" (p. 77).
Até a década de 1970, o processo de urbanização brasileiro esteve intimamente
vinculado à atração de grandes contingentes populacionais associado a um contínuo e intenso
fenômeno de industrialização e metropolização, cuja expressão máxima ocorreu em São
Paulo. Esse modelo desenvolvimentista e industrializante esgota-se na crise econômica que se
acentua na década de 1980. BOUSQUAT (1995) historia:

"Essa conjuntura de crise econômica é acompanhada por uma nova divisão de
papéis entre as regiões do Estado de São Paulo, acentuando-se o processo, que já
se fazia sentir nas décadas anteriores, de periferização e interiorização das
plantas industriais privadas. Em decorrência, registra-se uma redução do peso
relativo da capital paulista na produção industrial" (p. 121 ).
No entanto, tais tendências se afirmam, paralelamente, à extensão da pobreza e dos
problemas ambientais na área metropolitana, como observa SOBRAL (1996):

"Alguns progressos havidos no controle da poluição de origem industrial, pela
saída de algumas indústrias e pela atuação do órgão de fiscalização ambiental,
não chegaram a produzir uma melhoria na qualidade ambiental, pois foram
anulados pelo agravamento de outros problemas: favelização, encortiçamento,
loteamentos clandestinos e seus corolários, desmatamento e ocupação de encostas
e fundos de vales, com conseqüente erosão, deslizamento, assoreamento e
inundações" (p. 11-2).
Uma política ambiental urbana precisa, sobretudo, preocupar-se com os aspectos sociais.
A Cidade de São Paulo possui cerca de 1 milhão de favelados, 3 milhões de encortiçados e
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uma estimativa que varia de 5 mil a 30 mil moradores de (ou na) rua, ou seja, cerca de 40% da
população vivem em condições insalubres (SOBRAL, 1996).
A diversificação e o agravamento da problemática ambiental na Cidade de São Paulo e
as políticas ambientais estão profundamente relacionados com o que se apresenta a seguir.
Na Tabela 1, apresenta-se a distribuição das representações protocoladas em processos
oficiais que deram entrada no Ministério Público Estadual, no período de 1983-1995, tendo
como tema o meio ambiente na Cidade de São Paulo.
Os dados percentuais são relativos ao total das queixas apresentadas: na coluna de
percentagem observa-se a proporção de queixas registradas em cada ano em relação ao total
encontrado no período de 1983 a 1995 (388 queixas).

TABELA 1 -QUEIXAS PROTOCOLADAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1983-1995,
TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

ANO

NA

%

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

I

0,3
0,8
2,8
8,8
9,5
6,4
10,6
15,2
10,8
8,0
13,4
8,5
4,9

TOTAL

3
11
34
37
25
41
59
42
31
52
33
19
388

100,0

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor
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Surpreende o reduzido número de queixas registradas quando se tem como referência a
população residente no Município de São Paulo nesse mesmo período (Tabela 2).

TABELA 2 -POPULAÇÃO RESIDENTE NA CIDADE
DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1983 A 1995

ANO

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Fontes: SEADE

*IDGE.

POPULAÇÃO RESIDENTE

8.794.544
8.899.772
9.004.231
9.107.910
9.210.668
9.312.431
9.413.083
9.512.545
9.610.659
9.707.396
9.800.997
9.869.990
9.839.436*
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Queixas com falhas
É necessário fazer-se referência ao preenchimento incompleto dos registros, com perdas

de informações. De várias representações, não se conhece o reclamante ou o infrator. Outras
apresentam o preenchimento para tipo de dano em desacordo com o assunto, ou que não
caracterizariam, propriamente, um dano ambiental.
Entretanto, é importante salientar que, ao se ler os registros feitos ao longo do período
estudado, nota-se um aprimoramento na discriminação feita dos assuntos e na sua
correspondente categorização por tipo de dano.
A Tabela 3 informa o número de vezes em que alguma informação encontra-se
incompleta e a Tabela 4 o número de falhas por registro.

TABELA 3 -FALHAS, SEGUNDO TIPO DE INFORMAÇÃO, APRESENTADAS
NO PREENCHIMENTO DOS REGISTROS DAS QUEIXAS PROTOCOLADAS NO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1983-1995,
TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

TIPO DE

QUEIXAS

INFORMAÇÃO

COM FALHAS

interessado

39

representante

38

agente responsável

30

assunto

o

tipo de dano
O
Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor
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TABELA 4- NÚMERO DE FALHAS POR REGISTRO DAS QUEIXAS PROTOCOLADAS
NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1983-1995,
TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

FALHAS

NA

%

uma falha no registro

47

12,1

duas falhas no registro

30

7,7

311

80,2

388

100,0

sem falhas
TOTAL

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

Das 388 queixas, 77 (47 + 30) queixas, correspondendo 19,8% do total, não apresentam
preenchimento em pelo menos uma das informações solicitadas.
O reconhecimento e o respeito aos direitos do cidadão foram orientações adotadas na

reforma de sistemas de saúde e sistemas nacionais de meio ambiente e na reforma de serviços
soc1a1s em vários países:
"O reforço e a expansão dos direitos implicam no aprimoramento dos
mecanismos de reclamações de forma a torná-los mais claros, mais críveis e mais
efetivos, seja em relação ao recebimento e cadastro das queixas, seja em relação
ao encaminhamento dado - vistoria, fiscalização, reparação, abertura de
inquérito, criação de jurisprudência" (MENDES, 1996, p. 35).
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Tipos de danos
A Tabela 5 mostra os assuntos das 388 queixas classificados segundo as 17 categorias
para tipo de dano definidas por esse estudo, já referidas no capítulo sobre os procedimentos.
TABELA 5- TIPOS DE DANOS A QUE SE REFEREM OS ASSUNTOS DAS QUEIXAS
PROTOCOLADAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO
DE 1983-1995, TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

NA

%

119

27,1

Danos ou obras irregulares em bem tombado

66

15,1

Loteamento irregular

66

15,1

Desmatamento

50

11,4

Ocupação urbana inadequada

44

10,0

Maus tratos a animais

20

4,6

Mineração irregular

15

3,4

Queixas relacionadas com legislação

12

2,7

Manejo inadequado de curso d'água

12

2,7

Transporte e armazenamento inadequado de produtos perigosos

6

1,4

Irregularidade de atribuições

4

0,9

Impacto ambiental por asfaltamento ou duplicação de rodovias

3

0,7

Uso irregular de herbicidas e agrotóxicos

3

0,7

Uso indevido de galeria pluvial

3

0,7

Queixas relacionadas com política ambiental

2

0,4

Criação de vetores

2

0,4

12

2,7

TIPOS DE DANOS

Poluição ambiental

Outros*
TOTAL

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

* Queixas mencionadas uma única vez.

439

100,0
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Como se observa na Tabela 5, os cinco primeiros grupos de danos ambientais (poluição
ambiental, danos ou obras irregulares em bem tombado, loteamento irregular, desmatamento e
ocupação urbana inadequada) correspondem a 78,7% (27,1 + 15,1 + 15,1 + 11,4 + 10,0) do
total das representações protocoladas no Ministério Público.

Reclamante

Das 388 queixas que entraram no Ministério Público, no período estudado, 350 têm o
representante (reclamante) discriminado e 38 delas não o apresentam identificado.
A Tabela 6 refere-se ao levantamento dos representantes identificados. O número de
queixosos (367) é superior ao número de queixas (350), uma vez que, em algumas, constam
mais de um nome.

TABELA 6- REPRESENTANTES QUE PROTOCOLARAM AS QUEIXAS JUNTO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE
1983-1995, TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

REPRESENTANTE
Iniciativas Pessoais (pessoa tisica)
Ministério Público do Estado de São Paulo
Governo do Estado de São Paulo
Organização Não-Governamental
Prefeitura do Município de São Paulo
Entidades de classe
Juízos de Direito de Varas da Fazenda, Cível e Criminal do
Município de São Paulo
Câmara Municipal de São Paulo
União
Imprensa

TOTAL
Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

NA

%

117
72
55
51
49
10
7

31,9
19,6
15,0
13,9
13,4
2,7
1,9

3
2

0,8
0,5
0,3

367

100,0
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Ou reagrupados dessa forma, tomando os dados mais significativos:

TABELA 7- REPRESENTANTES QUE PROTOCOLARAM AS QUEIXAS JUNTO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE
1983-1995, TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

REPRESENTANTE

NA

%

Estado

188

51,2

Iniciativas Pessoais

117

31,9

61

16,6

Sociedade Civil
Imprensa

0,3

TOTAL

367

100,0

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

Para quem o meio ambiente é uma preocupação cotidiana? Constituem problema para
quem? Importante notar é a proporção de queixas protocoladas pelo Estado (188) em relação
ao número de representações registradas por iniciativas pessoais (117). E justamente as
organizações não-governamentais apresentam, relativamente, baixa presença neste tipo de
atuação (51 denúncias; ver Tabela 6).
Estes números significam o quê? Isto significa que os problemas ambientais não fazem
parte do cotidiano das pessoas?
O registro de queixas junto ao Ministério Público - ainda que numericamente possa ser
vista como pouco expressiva - é uma possibilidade objetiva de cidadania em construção, como
mostra esse estudo.
No entanto, partindo de uma afirmação esquemática e simplificadora da realidade:
mesmo quando existem direitos formalmente definidos e aceitos, as pessoas, na vida cotidiana
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habitual, poucas vezes os exercem, os exigem ou apropriam-se deles. Isso não significa que
não haja iniciativas individuais e lutas populares que impulsionam a expansão da cidadania e
dos direitos. Contudo, encontra-se recortado sobre um fundo histórico-cultural de aceitação e
naturalização da dominação - visão naturalizadora das hierarquias sociais -, que se estende até
o presente e se revela muito dificil de abandonar.
Como se aprende a ser cidadão? O processo de construção da cidadania implica um
duplo jogo, no qual, simultaneamente, reconhece-se quais são as responsabilidades do outro
em relação a mim (meus direitos) e aprende-se quais são as minhas responsabilidades em
relação ao outro. Processo que não só implica esse aprendizado de expectativas e de condutas
responsáveis, como, também, a definição da amplitude do espaço da responsabilidade de cada
sujeito. De uma perspectiva analítica, o conceito de cidadania refere-se a uma prática
conflituosa vinculada ao poder, que reflete as lutas sobre quem poderá dizer o que, ao definir
quais são os problemas comuns e como serão tratados.
JACOBI (1997) analisa:

"A alternativa da participação deve ser vista pela ótica dos níveis de concessão
dos espaços de poder, e, portanto, pela sua maior ou menor ruptura com
estruturas tradicionais, patrimonialistas e autoritárias. Isto configura a
possibilidade dos cidadãos assumirem um papel relevante no processo de
dinamização da sociedade, assim como reforça o exercício de um controle mais
permanente e consistente dos usuários na gestão da coisa pública, controle este
sustentado
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acesso à informação sobre o funcionamento das políticas

ambientais para todos os grupos sociais" (p. 2).

92

A administração de nscos e danos ambientais coloca a necessidade de ampliar o
envolvimento público:

"Através de iniciativas que possibilitem uma elevação do nível de consciência
ambiental dos moradores, garantindo a informação e a consolidação institucional
de canais abertos para a participação numa perspectiva pluralista" (JACOBI,
1997, p. 2).

O desafio atual consiste em como ancorar o sentido da "comunidade" - da solidariedade
- e pertença em princípios éticos de eqüidade, associados à preocupação humana pelos outros
e à preocupação pelos direitos e pelo reconhecimento recíproco. Fala-se da ética e de uma
cultura da cidadania. Dai a relevância prática das preocupações que aqui são expostas.
A Tabela 8, a seguir, apresenta as atividades humanas e os problemas que mais
preocupam aos que se queixaram:
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TABELA 8- REPRESENTANTES QUE PROTOCOLARAM AS QUEIXAS JUNTO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1983-1995, TENDO COMO TEMA O
MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO, SEGUNDO O TIPO DE DANO
TIPOS DE DANOS

ESTADO

INICIATIVA

SOCIED.

PESSOAL

CIVIL

IMPRENSA

TOTAL

Poluição ambiental

38

40

10

89

Danos em bem tombado

38

11

11

60

Loteamento irregular

52

7

4

63

Desmatamento

22

16

9

47

Ocupação urbana inadeq.

9

25

9

43

Maus tratos a animais

6

3

10

19

11

3

1

15

1

5

3

2

8

3

1

5

Mineração irregular
Queixas relacion .I egislação

3

Manejo inad. curso d'água

3

Transp. produtos perigosos
Irregularidade atribuições

1

1

Impac.amb.duplic.rodovias

3

2

1

Uso irregular de agrotóxico

1

1

2

Uso indevido galer. pluvial

1

2

3

Queixas sobre política amb.

1

Criação de vetores

1

1

188

117

TOTAL

2

1

2

61

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

1

367

As queixas que partiram do Estado visaram, primeiramente, os loteamentos irregulares
(52), seguidas pelas denúncias de poluição ambiental (38) e danos em bem tombado (38). A
maioria dessas queixas relacionadas a danos ao patrimônio cultural foram feitas pelo Estado,
especificamente, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Ambiental
e Turístico (CONDEPHAA T) da Secretaria de Estado da Cultura.
As queixas que partiram de iniciativas pessoais denunciaram a poluição ambiental ( 40),
a ocupação urbana inadequada (25) e o desmatamento e destruição de áreas verdes dentro do
perímetro urbano ( 16 ). Em relação à ocupação urbana inadequada, a maioria das queixas
foram apresentadas por iniciativas pessoais e por entidades da sociedade civil organizada, 25 e
9 respectivamente, contra o Estado.
Quanto à sociedade civil, as reclamações giraram em tomo dos seguintes temas: danso
em bem tombado (ll ), maus tratos a animais ( l 0), poluição ambiental ( 10), desmatamento (9)
e a ocupação urbana inadequada (9).

Infrator
Das 388 queixas que entraram no Ministério Público, no período estudado, 349 têm o
interessado (infrator) identificado - considerados prováveis responsáveis pelos danos que
motivaram o protocolo da queixa - e 39 delas não o apresentam discriminado.
A Tabela 9 refere-se ao levantamento dos infratores identificados. O número de
infratores (396) é superior ao número de queixas (349), uma vez que, em algumas, constam
como infrator mais de um agente.
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TABELA 9 -INTERESSADOS REFERIDOS NAS QUEIXAS PROTOCOLADAS
JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1983-1995,
TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTERESSADO

Pessoa Física
Construtora, incorporadora, empreendedora imobiliária
Prefeitura do Município de São Paulo
Indústrias
Governo do Estado de São Paulo
Mineradoras
Estabelecimentos comerciais
Bares, casas noturnas, restaurantes, espaços para show
União
Transportadoras de produtos químicos
Entidades religiosas
Hospitais e/ou Maternidades
Meios de Comunicação Social
Procuradoria Geral de Justiça
Outros*
TOTAL

NA

83
75
71
45
44
16
13

12
6
6
3
2
2
2
16
396

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

Ou reagrupados dessa forma, tomando os dados mais significativos (Tabela I 0):

* Interessados referidos uma única vez.

%

21,0
19,0
17,9
11,4
11,1
4,0
3,3
3,0
1,5
1,5
0,8
0,5
0,5
0,5
4,0
100,0
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TABELA 10 -INTERESSADOS REFERIDOS NAS QUEIXAS PROTOCOLADAS
JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE
1983-1995, TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTERESSADO

NA

%

Iniciativa privada

183

46,2

Estado

126

31,8

Pessoa Física

83

21,0

Sociedade Civil

4

1,0

396

100,0

TOTAL

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

Quem são os infratores? Diversos agentes do desenvolvimento urbano - administrações
municipal e estadual, união, empresas e cidadãos - são responsabilizados e denunciados por
comportamento predatório.
A Tabela 11 informa de que agravos os infratores são acusados de autoria.
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TABELA 11 -INTERESSADOS REFERIDOS NAS QUEIXAS PROTOCOLADAS JUNTO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1983-1995, TENDO
COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO, SEGUNDO O TIPO DE DANO
TIPOS DE DANOS

ESTADO

INICIATIVA
PRIVADA

PESSOA

SOCIED.

FÍSICA

CIVIL

TOTAL

97

Poluição ambiental

65

26

5

Danos em bem tombado

29

28

23

Loteamento irregular

41

3

22

66

Desmatamento

11

12

21

44

Ocupação urbana inadeq.

8

38

7

54

Maus tratos a animais

9

6

5

20

Mineração irregular

1

81

13

13

Queixas relacion.legislação

Transp. produtos perigosos

5

4

Manejo inad. curso d'água

3

3

1

Irregularidade atribuições

2

2

2

3

Uso indevido galer. pluvial

1

2

Queixas sobre política amb.

2

2

lmpac.amb. duplic. rodovias
Uso irregular de agrotóxico

1

2

Criação de vetores
TOTAL

183

I

126

83

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

4

396
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A iniciativa privada foi a mais denunciada (Tabela 10). Às vezes, encontrando-se várias
queixas contra um mesmo infrator. Por exemplo, contra a Empresa Benito Gonzales e Filho
Ltda.: poluição sonora provocada por prensamento de sucatas; poluição do ar por geração de
fuligem; criação de vetores, transmissores de doenças como a dengue e malária, por
armazenamento de água em sucata.
Denúncias freqüentes, contra a iniciativa privada, foram as de poluição ambiental. A
maioria apresentada por iniciativas pessoais (Tabela 8), referindo-se a moradores queixandose da poluição sonora pela atividade de bares e casas noturnas. As queixas associadas à
poluição ambiental por atividade industrial compareceram mais durante o periodo de 1983 a
1990. Acompanharam as mudanças da economia na Cidade de São Paulo (para o setor
terciário - de serviços - e as indústrias de pequeno e médio porte), com reflexos no padrão de
ocupação e crescimento do Município e, portanto, nos tipos de problemas ambientais.
Outro tema das queixas, contra a iniciativa privada, foram os loteamentos irregulares
envolvendo empreiteiras e incorporadoras, geralmente, em regiões protegidas por mananciais.
A maior queixa contra o Estado foi a de ocupação urbana irregular (38). O segundo
maior motivo de queixa contra o Estado foram os danos ao patrimônio (28). Essas
apresentadas ao Ministério Público pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico da
Secretaria de Estado da Cultura (CONDEPHAAT) contra a Prefeitura Municipal de São
Paulo, por alterações ou demolições de bens tombados.
A seguir, as queixas voltaram-se para a poluição ambiental (26), onde a Prefeitura
Municipal foi, novamente, o destino da maioria delas, que a responsabilizaram por lixões e
aterros irregulares, provocando mau cheiro, riscos de incêndio, poluição do solo com a
conseqüente contaminação de lençóis freáticos e reservatórios hídricos para abastecimento.
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Contra a Prefeitura, houve, também, denúncias de autorizações concedidas pela
administração para o desmatamento de área junto á Billings - protegida pela Lei de
Mananciais - para construções e o manejo inadequado dos córregos da cidade.
Contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP),
encontrou-se reclamações como: necessidade de troca de tubo de avenidas que recebem a
carga de esgotos e não dão vazão suficiente, ocasionando invasão dos mesmos nas residências,
em Vila Formosa; poluição da água pela entrada de esgoto doméstico nas águas do Lago do
Parque da Aclimação.
Contra a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), foram
apresentadas denúncias de negligência em sua função de fiscalização - por exemplo, a queixa
quanto ao seu descaso em relação à poluição do ar por fuligem, produzida pelo Grupo
Industrial TROF A, na industrialização do alumínio.
Houve representações que surpreenderam por sua extensão e preocupação como a
oferecida contra o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) pelo aumento da poluição do ar em
função da alteração da composição da gasolina utilizada pelos veículos em geral, causando
danos à Saúde Pública. Ou aquelas que solicitaram abertura de inquérito por desperdício de
matéria prima pela atividade de construção civil.
Quanto às pessoas fisicas, as reclamações apresentadas, fundamentalmente, referiram-se
a danos em bem tombado e a desmatamento e loteamento em áreas de mananciais. Os
registros não informavam dados como idade, sexo, formação, ocupação e endereço, para se
poder explorar outras relações.
Apresenta-se, nos itens a seguir, cada um dos 17 núcleos temáticos - tipos de danos encontrados no universo das queixas protocoladas.
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POLUIÇÃO AMBIENTAL

Como se observou anteriormente (Tabela 5), no que se refere a poluição ambiental, 119
queixas correspondem a 27,1% do total das queixas registradas. A Tabela 12 mostra as
dimensões que compõem a categoria referente a esse conjunto de queixas.

TABELA 12- QUEIXAS RELACIONADAS COM O TEMA "POLUIÇÃO
AMBIENTAL" SEGUNDO AS DIMENSÕES QUE O COMPÕEM

POLUIÇÃO AMBIENTAL
DIMENSÕES

NA

o/o

poluição do ar

43

36,2

poluição sonora

35

29,4

poluição do solo e resíduos sólidos

16

13,5

poluição da água

12

10,0

poluição no meio ambiente em geral

6

5,0

poluição eletromagnética e radioativa

4

3,4

poluição no ambiente de trabalho

2

1,7

poluição visual

0,8
TOTAL

119

100,0

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

É interessante observar que 65,6% (36,2 + 29,4) das queixas referem-se à poluição do ar e à
poluição sonora. Vejamos que aspectos se inserem nessa problemática.
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A poluição do ar* em São Paulo excede com freqüência os padrões aceitáveis de
qualidade do ar, especialmente, em razão de altas concentrações de monóxido de carbono e de
material particulado. Entre suas causas, destacam-se: a frota de veículos, a poluição das fontes
estacionárias (indústrias), a falta de áreas verdes e o modelo de transporte coletivo
(ANCONA, 1993, p. 416).
O repertório das queixas associadas à poluição do ar (36,2%) procede dos seguintes
aspectos, registrados nas representações examinadas e que se apresentam a seguir: poluição do
ar por atividade industrial (fuligem, despejo de fumaça preta, material particulado em
suspensão, emissão de dióxido de enxofre, exalação de odores, funcionamento irregular de
chaminés, lançamento de gases e produtos químicos. Há denúncias de que operações desta
natureza, muitas vezes, são realizadas em período noturno); poluição do ar por atividade da
construção civil; atividade do Aeroporto de Congonhas; funcionamento irregular de caldeira
em hospitais ou maternidades; emissão de produtos de combustão de lenha por restaurantes e
pizzarias; queima da cana de açúcar; associada à disposição de lixo urbano sem "acabamento"
(lixões).
O teor de algumas queixas, relacionadas à poluição do ar, sugerem a interdependência
entre meio ambiente, poluição atmosférica e Saúde Pública. Por exemplo: o impacto
ambiental, os danos à Saúde Pública e os altos índices de poluição atmosférica na Cidade de
São Paulo, em decorrência da alteração danosa da composição da gasolina, utilizada nos
veículos em geral, pela redução da participação de álcool etílico anidro combustível.

* Para facilitar a leitura, as dimensões incluídas na Tabela 4 encontram-se em negrito, no
texto.
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Esta como outras queixas agrupadas na dimensão poluição do ar indicam a compreensão
da relação entre Saúde Pública e meio ambiente: ameaça à Saúde Pública pelo funcionamento
irregular de usinas asfálticas, geradoras de material particulado em suspensão; ameaça à Saúde
Pública pela manutenção de produtos e misturas químicas em tambores a céu aberto.

poluição do ar e o Anteprojeto do Código Ambiental
O Artigo 108 define poluente do ar. É qualquer forma de energia ou substância, em
qualquer estado fisico, que direta ou indiretamente seja lançada ou esteja dispersa na
atmosfera, alterando sua composição natural e que seja efetiva ou potencialmente danosa ao
meio ambiente.
Os Artigos 111 e 112 tratam, especificamente, de temas da várias reclamações. É
proibida a queima, ao ar livre, de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, bem como de qualquer
outro material combustível, exceto se autorizada pelo órgão municipal competente, em
situação emergencial. A frota de veículos da Administração Municipal deve utilizar
combustíveis, comprovadamente, menos poluentes.

A poluição sonora (29,4%) constitui problema ambiental perceptível para grande parte
da população. De acordo com ANCONA ( 1993, p. 417), seu controle conta com legislação e
parâmetros específicos, em geral, aplicados a fontes estacionárias, tais como indústrias,
construção civil, estabelecimentos de comércio e serviços, residências, etc., a partir de
reclamações de moradores.
O repertório das queixas ligadas à poluição sonora inclui: nível excessivo de ruído
ocasionado por atividades industriais (por exemplo: engarrafamento de cerveja, prensamento
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de sucatas, operação irregular de chaminés); impressão de jornal; trânsito intenso de
caminhões

e ônibus; atividades do Aeroporto de Congonhas; atividades da construção civil;

funcionamento de estabelecimentos (bares, casas noturnas, salões de baile, espaços para shows
e quadras de esporte) em área residencial e em horários impróprios, desrespeitando a
legislação e as normas ao silêncio; cultos da Igreja Universal do Reino de Deus; alto-falantes
colocados nos caminhões de entrega de gás; instalação de Câmaras de Compensação, por
bancos, em área residencial.

poluição sonora e o Anteprojeto do Código Ambiental

O Artigo 113 é explícito. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos com
ruídos e vibrações de qualquer natureza que ultrapassem os níveis legalmente previstos para as
diferentes zonas de uso e horários. O parágrafo 3° complementa: serão legalmente permitidos
os níveis de som estabelecidos nas leis de parcelamento, uso e ocupação do solo e no
zoneamento ambiental.
Os Artigos 117, 118 e 119 abarcam os sons e vibrações produzidos por obras de
construção civil. Aos domingos e feriados, as atividades de construção civil somente poderão
se realizar mediante autorização especial que indique os tipos de serviços que poderão ser
executados, os horários a serem obedecidos e os níveis máximos de som permitidos.
Quanto ao trânsito intenso de caminhões e ônibus, o Artigo 120 determina que órgão
municipal competente implantará a sinalização nas proximidades de hospitais, prontossocorros, sanatórios, clínicas, escolas e de quaisquer outras instituições que exijam proteção
sonora. Contudo, principalmente, afirma que os limites de níveis de som emitidos pelas fontes
móveis e automotoras serão fixados por normas técnicas.
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Sobre o funcionamento de bares, casas noturnas e quadras de esporte, em área
residencial e em horários impróprios, o Artigo 121 proíbe qualquer tipo de manifestação
ruidosa com ou sem equipamento sonoro, que incomode a vizinhança. Eventos poderão
realizar-se mediante autorização de órgão competente, com horário e local estabelecidos,
previamente, ou nas situações consagradas pela tradição, como festividades religiosas,
comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos carnavalescos, festas juninas, passeatas,
desfiles e espetáculos ao ar livre.

A poluição do solo e resíduos sólidos (13,5%) abrange a disposição do lixo coletado
pela Prefeitura em aterros nem sempre operados em condições adequadas e a disposição
clandestina de lixo industrial, doméstico e das atividades de comércio e serviço, muitas vezes
constituído por materiais perigosos (ANCONA, 1993, p. 418).
As queixas relacionadas com a poluição do solo e resíduos sólidos referem-se,

principalmente, á disposição final inadequada do lixo da Cidade de São Paulo: resíduos
sólidos domiciliares, industriais e hospitalares e resíduos da construção civil em aterros
irregulares ou lixões clandestinos. As principais conseqüências da destinação do lixo urbano
são a destruição de áreas verdes para dar lugar aos lixões e a ocorrência de incêndios nestes
depósitos, geralmente, resíduos constituídos por compostos orgânicos, sem "acabamento", que
propiciam a auto-combustão.
Outras reclamações relacionadas com a poluição do solo referem-se ao acúmulo de
8.000ton de detritos, espalhados pelas áreas verdes e ruas da Zona Sul da Cidade de São
Paulo, devido às suspensões da coleta de lixo, assim como à contaminação do solo por
chumbo em terrenos que abrigam terminal de estocagem de derivados de petróleo.
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poluição do solo, resíduos sólidos e o Anteprojeto do Código Ambiental

O Artigo 82 considera poluição do solo a disposição, descarga, infiltração, acumulação,
injeção ou o enterramento, em caráter temporário ou definitivo, de substâncias ou produtos
poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso.
Na Cidade de São Paulo, poluição do solo e resíduos sólidos estão, estreitamente,
relacionados. O Artigo 123 responsabiliza a Prefeitura Municipal pelo gerenciamento do
sistema de limpeza urbana, que envolve a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação
final dos resíduos sólidos de origem domiciliar, comercial, industrial, de varrição, entulho,
demais resíduos oriundos de serviços de limpeza pública e os resíduos gerados nos
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde.
Os Artigos 134, 135 e 136 normatizam os aterros clandestinos. A Administração Pública
deverá implantar sistema funcional de fiscalização e controle ambiental, aplicando sanções à
disposição inadequada de resíduos sólidos. Todo e qualquer sistema público ou privado de
geração, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação de resíduos sólidos,
localizado no Município de São Paulo, estará sujeito ao controle da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente, nos aspectos concernentes aos impactos ambientais resultantes.
As unidades de tratamento e/ou destinação final de resíduos deverão ser implementadas com

tecnologias que minimizem os impactos ambientais.
Para os casos de acidentes, como o da contaminação do solo por chumbo em terreno que
abriga terminal de estocagem de derivados de petróleo, o Artigo 86 define a responsabilidade
com as despesas de restauração e recuperação das áreas atingidas, bem como pela execução
das medidas necessárias para evitar ou minimizar a poluição ambiental decorrente.
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A poluição da água (10,0%) diz respeito ao comprometimento dos recursos hídricos da
Bacia do Alto Tietê, onde se localiza o Município de São Paulo. De acordo com ANCONA
( 1993, p. 417), 90% dos esgotos produzidos na Região Metropolitana não são tratados e cerca
de 40% nem sequer são coletados*. Outros fatores, como o lançamento de lixo em córregos e
sua disposição no solo, sem controle adequado, contribuem para a poluição das águas
superficiais e subterrâneas da bacia. Tal situação expõe amplos contingentes da população a
sérios riscos diretos de contaminação e compromete as condições de manutenção e ampliação
do sistema de abastecimento de água.
As reclamações associadas à poluição da água podem ser assim listadas: poluição da

água por despejo de esgotos domésticos sem qualquer tratamento em lagos (Parque
Aclimação), rios (Paraíba, Tietê) e reservatórios hídricos (Represas do Funil, Guarapiranga e
Billings); lançamento de etluentes líquidos de processamento industrial (metais pesados:
chumbo, mercúrio, cádmio; ácido clorídrico) em córregos; ocupação e loteamento irregular
em áreas de proteção de mananciais; aprofundamento do leito do Rio Tietê, com desvio do
curso de suas águas, ocasionando a diminuição de vazão em seu curso superior e agravamento
da poluição do Reservatório Billings, sem prévio Estudo de Impacto Ambiental; lançamento
de esgotos em galeria pluvial, que deságua na Represa de Guarapiranga; contaminação de
águas superficiais e subterrâneas por resíduos químicos industriais, próximo ao Reservatório
Guarapiranga, por negligência da CETESB; invasão de terras dentro dos limites de áreas de
proteção ambiental.

* Com o Projeto Tietê, levando ao aumento da coleta dos esgotos produzidos na Região
Metropolitana de São Paulo, estes dados têm se alterado.
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poluição da água e o Anteprojeto do Código Ambiental
Pelo Código Ambiental, o Município deve realizar convênio com o Estado para o
gerenciamento dos recursos hídricos de interesse local, incluindo atividades de fiscalização,
proteção e conservação dos corpos d'água. O Artigo 95 determina que o Poder Municipal
deve adotar medidas visando a proteção e o uso adequado das águas superficiais, podendo
fixar parâmetros para a execução de obras e a instalação de atividades nas margens de rios,
córregos, lagos e represas.
Aqui, as queixas giram em tomo do lançamento de esgotos e efluentes industriais, sem
qualquer tratamento, em lagos, rios e represas. E da implantação de cemitérios às margens das
represas. O Artigo I 07 proíbe o lançamento de efluentes, de qualquer natureza, sem o
tratamento adequado, nos corpos d'água localizados no Município. Já o Artigo 96 dá poderes
ao Município para exigir modificações nos projetos de implantação e operação de cemitérios,
visando sua melhor adequação às características geológicas e hidrogeológicas da área e à
proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

As seis queixas que denunciam a poluição no meio ambiente em geral (5,0%) referemse aos danos causados ao ambiente por atividades industriais, sem detalhar especificidades,
falha esta a que voltaremos adiante.

As representações relacionadas com a poluição eletromagnética e radioativa (3,4%)
expressam as seguintes queixas: poluição eletromagnética provocada pelo sistema de telefonia
celular; poluição ambiental por emissão de radiações não-ionizadas provocadas por emissoras
de FM e TV localizadas na Av. Paulista; instalação e operação pelo Instituto de Pesquisas
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Energéticas e Nucleares (IPEN) de reator nuclear no Campus da Universidade de São Paulo;
poluição pela operação e processamento de areias monazíticas com emissão de radiação em
níveis superiores aos administrados.

Apesar da existência de um cadastro específico, no Centro de Apoio às Promotorias de
Justiça, relacionado com a poluição no ambiente de trabalho e acidentes do trabalho,
encontrou-se 2 queixas relacionadas com o tema (1,7%): o uso indiscriminado de amianto e
poeira de amianto em todo o interior e exterior de fábrica e a intoxicação por benzeno no
ambiente de trabalho.
Segundo NOGUEIRA (1984), o benzeno é classificado como um agente químico tóxico
e parcialmente narcótico. É um excelente solvente, de custo baixo, mas pode ser substituído
por outros solventes menos tóxicos como o tolueno ou o tricloroetileno:
"O benzeno é muito usado como solvente - seu uso é proibido em diversos países.
Desempenha ação narcótica geral sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) e ação
tóxica sobre a medula óssea e sobre o fígado. O quadro clínico caracteriza-se por
alterações importantes do quadro sangüíneo, especialmente, anemias" (p. 104-5).

O amianto é a forma fibrosa dos silicatos minerais e a poeira da amianto são partículas
de amianto em suspensão no ar ou partículas depositadas suscetíveis de se transformarem em
material particulado em suspensão. Os principais riscos para a saúde com a exposição ao
amianto são a asbestose (fibrose do tecido pulmonar) e o câncer de pulmão (carcinoma dos
brônquios). É um problema gravíssimo, que a Saúde Ocupacional vem enfrentando e
procurando normatizar ao propor limites de exposição, controle do local de trabalho, medidas
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de prevenção por meio de ventilação, uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e
substituição por outros materiais (Oficina Internacional dei Trabajo, 1984).

Quanto à poluição visual, através do Ministério Público, tem-se notícia apenas de uma
queixa (0,8%) contra a Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), sem se
saber, entretanto, qual a natureza do dano.
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DANOS OU OBRAS IRREGULARES EM BEM TOMBADO

No dia 30 de março de 1989 foi apresentada queixa ao Ministério público, pelo
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Ambiental e Turístico
(CONDEPHAAT) da Secretaria de Estado da Cultura, quanto ao risco de demolição da
mansão Matarazzo, situada na Avenida Paulista, em processo de estudo de tombamento.
Naquele mesmo ano, numa madrugada silenciosa, a Avenida Paulista foi sacudida por
um ruído que quebrou vidraças e assustou os cidadãos. Membros da família Matarazzo haviam
tentado implodir a mansão para poder negociar o terreno mais valioso da Cidade de São
Paulo. O ato foi realizado porque, desde 1987, havia entrado no CONDEPHAAT um pedido
de tombamento da casa e da área verde. Temendo o tombamento e os prejuízos que traria para
a especulação imobiliária, tentou-se derrubar a casa. A alegação era a de que se tratava de uma
propriedade privada e, portanto, sob a soberania inquestionável dos proprietários. Houve,
porém, um esquecimento: tratando-se de uma intervenção que envolve as cercanias e afeta a
vida da região, implodir ou demolir exige autorização por parte do poder público municipal.
CHAUÍ (1992) recorda:

"A reação pelos meios de comunicação não se fez esperar. Para alguns, tratavase da escalada comunista contra a propriedade privada. Para outros, tratava-se
da arbitrariedade da esquerda radical, sempre pronta a desrespeitar a
propriedade privada e a tomar atitudes infantis e arbitrárias*. Outros, enfim,

* Correspondia ao período da administração da Prefeitura Municipal de São Paulo pelo
Partido dos Trabalhadores (PT).
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alegaram a falta de valor histórico do imóvel que tornaria injustificado o pedido
de tombamento" (p. 37).
Andando-se um pouco mais no tempo: ano de 1991. O Departamento do Patrimônio
Histórico (DPH) da Secretaria Municipal de Cultura realiza o Congresso Internacional
"Patrimônio Histórico e Cidadania - o direito à memória". CHAUÍ (1992) aproveita sua
participação na mesa-redonda sobre as relações entre política cultural e preservação do
patrimônio histórico para relacionar os dois episódios:

"A celeuma da mídia em torno da mansão Matarazzo, a seguir, a celeuma da
mídia em tomo do tombamento da mancha do Bexiga e, posteriormente, a
celeuma da mídia em torno do tombamento da mancha do Vale do Anhangabaú
fariam supor um grande interesse dos meios de comunicação a respeito das
questões do patrimônio histórico e faria supor que, ao ser realizado um congresso
internacional sobre o assunto, os meios de comunicação se fizessem presentes,
colocassem as questões para os cidadãos e polemizassem com os especialistas
aqui reunidos. Em vez disso, os meios de comunicação estão silenciosos,
discretíssimos, fazem pequenas mençt>es às personalidades estrangeiras aqui
presentes, mas não participaram do debate público. O silêncio e a discrição não
são casuais, mas exprimem um confronto. Vejamos qual a diferença em jogo.
Trata-se, fundamentalmente, da recusa em discutir as relações entre o público e o
privado nas questt>es de memória e de patrimônio" (p. 37-8).
As tentativas de demolição da mansão Matarazzo - sem qualquer pedido de autorização

ao poder público municipal - e o silêncio dos meios de comunicação durante a realização do
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evento sobre o patrimônio histórico e a cidadania possuem isso em comum: expressam a
negativa em dialogar sobre o tema.
Para auxiliar nessa abordagem, é esclarecedor diferenciar as reações de determinados
setores da sociedade quando a legislação de proteção ao patrimônio histórico e a ação dos
órgãos públicos de preservação são aplicadas a bens móveis e quando aplicadas a bens
imóveis. As razões para uma disparidade nas reações não são dificeis de compreender:
aplicada a bens móveis como objetos de arte, coleções de documentos privados, fotografias,
mobiliário, a legislação contribui para valorizá-los ao máximo perante as leis de mercado, por
significar na prática uma espécie de certificado de autenticidade e valor cultural - significa
igualmente valor financeiro no restrito e sofisticado negócio das "antiguidades". Contudo,
quando aplicada aos bens imóveis de significação histórica e cultural, esta mesma legislação
tem sido entendida e duramente combatida como um verdadeiro atentado aos direitos de
propriedade, porque significaria na prática a desvalorização de bens particulares, na maioria
das vezes com alto valor monetário.
Esta disparidade caracteriza a permanente tentativa de controle das classes dominantes
(na falta de uma melhor denominação) sobre os critérios e as práticas de preservação neste
país, que se materializa na aposta quanto à permanência do jogo da especulação imobiliária e
o lucro desmesurado como último critério no uso do solo urbano.
Se em uma grande cidade como São Paulo a preservação do patrimônio ambiental

urbano imóvel encontra tantos obstáculos e desencadeia tantos protestos de proprietários e
incorporadores é, justamente, por ser considerada antagônica aos conceitos e políticas ditadas
pelos grandes especuladores e empreiteiras, que transformam a cidade de acordo com suas
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diretrizes privadas. Não é outra a razão pela qual, na prática, persiste a recusa em incorporar a
preocupação com o patrimônio histórico e sua preservação à idéia de planejamento urbano.
O campo da preservação do patrimônio histórico é marcado por uma prática pública que
opera no fio da navalha com os conflitos entre interesses e direitos. O que justificaria,
enfaticamente, a participação dos cidadãos nessas decisões, com a criação de espaços de
locução. No tema sobre patrimônio histórico, propriedade e interesse cultural, privado e
público, a participação é condição para saber se os cidadãos se reconhecem naquele símbolo
celebrativo; questionar as noções de identidade local, regional e nacional; desenvolver uma
crítica à política tradicional que busca preservar retirando as obras, os documentos e os
monumentos do contexto histórico, social e político que lhes dá sentido, fazendo-os absolutos
abstratos.
Trata-se, fundamentalmente, de questionar a aparência de unidade e de identidade da
memória em face dos objetos e espaços postos como memoráveis numa hierarquia tácita de
exercício de dominação social e política. CHAUÍ ( 1992) é categórica:

"Uma política cultural de preservação do patrimônio histórico deve buscar a
multiplicidade, a pluralidade e a diversidade das memórias e tradições,
procurando, por exemplo, desenvolver nas várias regiões da cidade o trabalho da
história oral dos movimentos sociais, dos movimentos populares e dos movimentos
operários, para quebrar a imagem ideológica de um passado unívoco e de um
presente idêntico" (p. 40).
KERRIOU ( 1992, p. 89-99), por sua vez, mostra os limites das concepções do museu
como o conhecemos, de fundamental importância, mas aponta a necessidade de inventar um
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outro museu, vivo e definido pela participação da própria comunidade, onde seria implantado,
que determinaria o que é e o que não é memorável e preservável.
A idéia e a prática de uma cidadania cultural implicam na cultura ser compreendida
como direito do cidadão, direito sob três aspectos: como direito de acesso à informação e de
fruição da criação cultural; como direito de produção das obras culturais; e como direito de
participação nas decisões de política cultural.
O conjunto das queixas que dizem respeito ao patrimônio histórico, cultural e
arquitetônico da Cidade de São Paulo evidencia a gravidade com que são recebidas as
violações e demolições de bens tombados. É expressivo o fato de ser o segundo motivo mais
freqüente a levar as pessoas ao Ministério Público, depois das representações ligadas à
poluição ambiental (ver Tabela 5).
O sentido original da palavra patrimônio significa "o que se possui", não o que se é.
Entretanto, o patrimônio é um indicador - um vetor - de identidade. HARTOG esclarece, em
entrevista para COURI:

"São vestígios que conduzem à construção da história e fundamental para revelar
a forma de utilizar o tempo. O patrimônio é um estudo da sociedade. Hoje, o
'movimento universal' é o da defesa do patrimônio - histórico, artístico,
arquitetônico, urbanístico, paisagístico ou natural" (COURI, 1997, p. D6).
Como se observou anteriormente (Tabela 5), no que se refere a danos ou obras
irregulares em bem tombado, 66 queixas correspondem a 15,1% do total das queixas
registradas. A Tabela 13 mostra as dimensões que compõem a categoria referente a esse
conjunto de queixas.
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TABELA 13- QUEIXAS RELACIONADAS COM O TEMA "DANOS OU OBRAS
IRREGULARES EM BEM TOMBADO" SEGUNDO AS DIMENSÕES QUE O COMPÕEM

DANOS OU OBRAS IRREGULARES EM BEM TOMBADO
NA

%

danos, falta de conservação, obras irregulares

43

65,2

demolição

20

30,3

3

4,5

DIMENSÕES

queixas contra o tombamento de áreas
TOTAL

66

100,0

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

De que tipos de danos ao patrimônio histórico e cultural se queixam os reclamantes?
Encontram-se nas representações as queixas mais variadas, como as alterações em casarões,
prédios e edificios em processo de tombamento, a remoção e instalação do Monumento aos
Heróis da Travessia do Atlântico em área tombada dos Jardins ou a pichação de "cunho
eleitoral" em monumentos e bens tombados.
Encontram-se, também, reclamações de falta de conservação e obras irregulares na
plataforma de embarque da Estação da Luz, Residência Oficial do Horto, Solar da Marquesa
de Santos e Pátio do Colégio, Mercado Municipal, Palácio das Indústrias e contra o projeto de
reurbanização do Centro Velho da Cidade de São Paulo.
Contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, há denúncias de descaracterização do
Parque Aclimação por obras inadequadas e barracas montadas em espaço público. Contra a
Eletropaulo, em conseqüência da construção de sub-estação de transmissão de energia elétrica,
em área tombada, sem estudo prévio de impacto ambiental.
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Quanto a queixas sobre utilização de imóveis tombados, encontram-se o projeto para
transformar o Edificio Alexandre Mackenzie (ex-Eletropaulo ), no Viaduto do Chá, em
Shopping Center; construção de Apart Hotel em logradouro tombado; alterações em área
tombada pela construção de corredor de trolebus, ligando Santo Amaro e Nove de Julho.
No que se refere à demolição, inclui: imóvel situado no polígono tombado dos Jardins; o
conjunto arquitetônico da Rua da Assembléia; o risco de demolição de dois casarões do início
do século, situados na Avenida Paulista.
No que se refere às queixas contra o tombamento de áreas "alegando que prejudicariam
o meio ambiente", estão as representações solicitando anulação de tombamento dos Jardins
Europa, América, Paulista e Paulistano.
É percebido, através das queixas, que a violação e as alterações sem autorização em bem
tombado ou em bem envolvido em processo de estudo de tombamento, pelo CONDEPHAAT,
são recebidas como "graves prejuízos ao patrimônio cultural e arquitetônico da Cidade de São
Paulo".
Há a valorização da conservação do patrimônio. HARTOG, mencionado por COURI,
acrescenta:

"O patrimônio está ligado à memória. É um acesso privilegiado à maneira como
as coisas aconteceram no passado. Mas o ponto de partida é sempre o presente: a
história é uma reflexão de hoje" (COURI, 1997, p. D6).
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danos ou obras irregulares em bem tombado e o Anteprojeto do Código Ambiental
O Código Ambiental tàz referência ao patrimônio apenas no Artigo 12, dos objetivos de
uma política municipal do meio ambiente, e especificamente nos seguintes termos:
inciso XIII - a proteção do patrimônio ecológico do Município, inclusive em seus aspectos
artístico, histórico, estético, arqueológico, paleontológico, geomorfológico, geológico,
paisagístico e turístico.
O patrimônio ambiental urbano imóvel e do patrimônio histórico, em sua pluralidade e
diversidade de memórias e tradições, tem ficado sob a responsabilidade do CONDEPHAAT
da Secretaria de Estado da Cultura, coadjuvado pelo Departamento do Patrimônio Histórico da
Secretaria Municipal da Cultura. Um bom tema para se fomentar a participação do
componente ambiental, numa perspectiva intersetorial, seria a definição de uma política
cultural de preservação. Os problemas ambientais compreendem, também, as questões da
proteção dos patrimônios cultural e histórico.

118

LOTEAMENTO IRREGULAR

Associados à fragilidade natural dos terrenos onde predominam, os loteamentos
precários, irregulares e clandestinos não contam com infra-estrutura mínima, especialmente,
pavimentação e sistemas de drenagem. São estabelecidos da forma menos adequada possível:
mediante a remoção de toda cobertura vegetal e execução de terraplanagens drásticas, que
expõem os solos a alterações, extremamente, erodíveis. ANCONA(1993, p. 419) alerta:

"Ocupando cerca de um terço da conurbação* metropolitana, esses loteamentos
constituem, a partir da década de 50, a solução habitacional mais freqüente para
a população de menor renda e incluem vários conjuntos habitacionais construídos
pelo

'poder público'. Junto com as favelas,

configuram uma condição

habitacional de risco potencial para cerca de 3,5 milhões de moradores, apenas
no município de São Paulo" (p. 419).
O desenvolvimento do uso do solo na região de mananciais (Represa Guarapiranga e
Represa Billings), nos últimos 50 anos, caracterizou-se pela substituição da atividade agrícola
e de pequenos povoados para a situação atual: intensa urbanização dessas áreas.
Em 1976, foi promulgada pelo governo estadual a Lei de Proteção aos Mananciais com
o objetivo principal de ordenar o uso do solo nessas áreas, coibindo atividades inadequadas à
preservação

dos

* Conurbação:

recursos hídricos. O processo de ocupação,

que se desenvolveu

conjunto formado por uma cidade e seus subúrbios, ou por cidades reunidas,
que constituem uma seqüência, sem, contudo, se confundirem [No Brasil, o ABCD - Cidades
de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema - que tem por
núcleo a Cidade de São Paulo, é exemplo de conurbação] (FERRE~ 1975).
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desfavoravelmente à necessidade de conservação dos mananciais, contou, inclusive, com a
formação de favelas e loteamentos clandestinos desprovidos de infra-estrutura urbana
(GUIMARÃES et al., 1993, p. 142).
À ocupação urbana se somam atividades sócio-econômicas, como exploração agricola,

minerações, cemitérios, indústrias, desmatamentos e outras, completando o conjunto das
intervenções antrópicas, responsável pela quase totalidade da carga poluidora afluente às
represas. Em decorrência, a degradação da qualidade das águas vem se intensificando,
colocando em risco o abastecimento de grande parte da população da Região Metropolitana de
São Paulo.
No segundo semestre de 1990, no Reservatório Guarapiranga, a densidade de
microorganismos patogênicos aumentou em função do grande volume de material orgânico
lançado, acarretando em sua água mau cheiro e gosto desagradável, provocando insatisfação
da população abastecida e criticas veiculadas pela mídia. A imprensa influenciou no
desdobramento de ações, visando uma melhor integração dos órgãos e entidades envolvidas na
problemática.
Como uma das respostas, foi firmado em 03 de Junho de 1991, um Termo de
Cooperação Técnico-Administrativo entre o Governo do Estado de São Paulo, através de suas
secretarias e dos municípios envolvidos para a fiscalização, proteção e recuperação ambiental
das áreas de mananciais.
No que se refere ao dano loteamento irregular, como se observou anteriormente (Tabela
5), 66 queixas correspondem a 15, 1% do total das queixas registradas. A Tabela 14 mostra as
três dimensões que compõem a categoria referente a esse conjunto de queixas. A ilegalidade
no parcelamento do solo é verificada não somente em áreas de proteção aos mananciais e em
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áreas de proteção ambiental, mas, também, em áreas urbanas, como bem mostram as
reclamações: 31 referências a este tema nas queixas.

TABELA 14- QUEIXAS RELACIONADAS COM O TEMA "LOTEAMENTO IRREGULAR"
SEGUNDO AS DIMENSÕES QUE O COMPÕEM

LOTEAMENTO IRREGULAR
NA

%

áreas dentro do perímetro urbano

31

47,0

áreas de proteção aos mananciais ( APM)

28

42,4

7

10,6

DIMENSÓES

áreas de proteção ambiental (APA)

TOTAL

66

100,0

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

A dimensão referente a loteamento irregular em área de proteção aos mananciais (28,
42,4%) agrupam os seguintes problemas: invasões de terras, ocupações clandestinas,
construção de conjuntos residenciais, construção de cemitério; causando desmatamento,
erosão e assoreamento em área de proteção aos mananciais (Represa Guarapiranga e Represa
Billings), com graves impactos à fauna, flora e aos reservatórios hídricos.
SOBRAL (1996) comenta:

"Os movimentos comunitários ambientalistas e de moradia têm sido inimigos
históricos, na medida em que as únicas áreas disponíveis no município para
habitação de baixa renda são de grande importância ambiental" (p. 76).
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O forte crescimento demográfico havido nas áreas de mananciais, na última década, não
foi acompanhado pelo adequado suprimento de serviços e infra-estrutura da parte do poder
público pela indisponibilidade de recursos e pelos limites da Lei de Proteção aos Mananciais.
A dimensão referente a loteamento irregular em área de proteção ambiental (7, 10,6%)
agrupa os seguintes problemas: implantação de loteamentos clandestinos ou a denúncia da
possibilidade de invasões em APA's - Parque Ecológico do Tietê, Parque Estadual Alberto
Leofgren, Áreas em Região de Mata Atlântica, Serra da Cantareira.

loteamento irregular e o Anteprojeto do Código Ambiental
A legislação ambiental municipal acerca do uso do solo ocupa-se com as áreas frágeis
como mananciais, fundos de vale, declividades iguais ou superiores a 30% (sujeitas a processo
erosivo acelerado e movimento de massa) e áreas com ocorrência significativa de vegetação
arbórea. O Artigo 70 dá competência ao Poder Público Municipal disciplinar a utilização
dessas áreas. Quanto às áreas dentro do perímetro urbano, propõe uma "política de uso
racional do solo" em harmonia com a dinâmica sócio-econômica local.
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DESMATAMENTO

As áreas verdes, numa zona urbana das dimensões de São Paulo, desempenham uma
importante função de amenização climática além das interferências sobre a qualidade do ar, o
ciclo hídrico e a estruturação da paisagem urbana. Ao longo das últimas décadas, tem havido
uma redução da ocorrência de vegetação arbórea, especialmente, na zona urbana do
município.
A existência de inúmeros instrumentos legais - que desde há muito tentam garantir a
existência de áreas verdes na cidade - não foi, entretanto, suficiente para se contrapor à lógica
dominante de produção do espaço urbano que trabalha em sentido contrário. Desde a década
de 1940, o crescimento da cidade tem se dado, principalmente, baseado num padrão periférico
de ocupação horizontal protagonizado, em grande parte, pelos loteamentos clandestinos ou
irregulares:

"Esses loteamentos caracterizaram-se, dentre outras coisas, por uma ocupação
inadequada do meio jisico e pelo desrespeito aos índices mínimos obrigatórios de
doação de espaços livres, de áreas para arruamentos e para usos institucionais. A
conseqüência desse padrão de crescimento foi o comprometimento do estoque
público de espaços livres não só para implantação de áreas verdes como, também,
para instalação de equipamentos públicos" (SILVA, L. 0., 1993, p. 426).
Surpreende o fato de que o comprometimento de áreas verdes do município dá-se, entre
outras causas, pela atuação da própria administração municipal.
As denúncias de derrubada de árvores, encontradas nos primeiros registros, referiam-se

ao corte irregular de "indivíduos arbóreos em passeios públicos". Contudo, com o tempo,
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passam a denunciar a eliminação de áreas verdes da cidade por vários agentes, inclusive a
Prefeitura Municipal de São Paulo. Dada a carência de áreas disponíveis e escassez de
recursos para ações de desapropriação, acaba fazendo uso da já diminuta reserva de áreas
verdes e espaços livres, na área urbana, para a implantação de equipamentos sociais e aterros
sanitários.
As queixas de destruição pelo Município de extensas áreas verdes e áreas de mata
natural em zona urbana estão relacionadas com a construção de sacolões, instalação de creche
e centro de juventude com caráter assistencial, conjuntos habitacionais, etc. Encontrou-se, por
exemplo, queixa contra a Prefeitura pela aprovação de projeto que concede a favelados o
direito de uso, por 90 anos, de terrenos legalmente destinados a parques e equipamentos
sociais. Outra queixa associava-se ao desmatamento autorizado justamente pela administração
municipal, em área junto à Represa Billings - área de proteção aos mananciais -, para a
construção de cemitério.
O Estado diante da questão ambiental manifesta uma situação paradoxal. MORAES
(1994) analisa:

"Parte de seu aparelho constitui os principais canais institucionais de defesa da
qualidade do meio ambiente, outra parte constitui os principais agentes de
degradação. A resolução do paradoxo nos remete ao nível de democratização do
regime político vigente, enfim ao grau de controle do Estado pela sociedade" (p.
57).

Os exemplos de queixas apresentadas ao Ministério Público contra o Estado
(administração municipal) evidenciam com vtgor o paradoxo estatal apontado. Os dados
respaldam as considerações sobre a situação paradoxal em que se encontra o Estado: 51,2%
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das denúncias são registradas por ele (Tabela 7), enquanto que, ao mesmo tempo, 31,8% das
queixas são contra ele (Tabela 10).
MORAES ( 1994) acrescenta:

"No Brasil, um dos traços de nossa formação política expressa, exatamente, a
prática das

'tran~formações

pelo alto ', em que a coisa pública é tratada como

negócio privado das elites. Daí que não apenas o paradoxo, mas a desproporção
entre as partes mencionadas - Estado e Sociedade - atinge um nível imensurável"
(p. 57).
Opções técnicas discutíveis, políticas públicas inadequadas, falta de transparência e de
controle social das decisões vêm determinando a dilapidação do patrimônio ambiental da
sociedade brasileira, em especial, da Cidade de São Paulo. O processo de controle da
degradação ambiental deve fluir do movimento da prática social, através de seus condutos
próprios (os partidos, as associações, as organizações não-governamentais, as iniciativas
pessoais) e da democratização - mesmo que lenta - de instituições e órgãos do Estado (como,
por exemplo, o Ministério Público, ao amparar as queixas da população).
Fundamental, também, é o aperfeiçoamento da legislação existente, que disciplina a
ocupação, com o estabelecimento de diretrizes definindo regras de acordo com a metragem do
espaço livre em questão. Por um lado, procurando limitar essa ocupação, garantindo assim
maior proporção de espaços efetivamente livres e, por outro, procurando qualificar,
ambientalmente, esses espaços livres, limitando sua impermeabilização e induzindo a
implantação de vegetação arbórea (SILVA, L. 0., 1993, p. 425-49).
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Como se observou anteriormente (Tabela 5), no que se refere ao desmatamento, 50
queixas correspondem a 11,4% do total das queixas registradas. A Tabela 15 mostra as três
dimensões que compõem a categoria referente a esse conjunto de queixas.

TABELA 15- QUEIXAS RELACIONADAS COM O TEMA "DESMATAMENTO"
SEGUNDO AS DIMENSÕES QUE O COMPÕEM

DESMATAMENTO
NA

o/o

áreas dentro do perímetro urbano

28

56,0

áreas de proteção aos mananciais (APM)

12

24,0

áreas de proteção ambiental (APA)

10

20,0

50

100,0

DIMENSÕES

TOTAL

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

A compilação das queixas vinculadas ao desmatamento, desdobrada em três grupos, é
mostrada a seguir:
desmatamento em área dentro do perímetro urbano

corte de árvores considerado irregular por causa da espécie derrubada ou por estar em
área envoltória de bem tombado; supressão por terraplanagem de vegetação de
preservação permanente (tipo capoeira) e o desmatamento de extensas áreas verdes e
de mata natural sem a licença legalmente exigível; desmatamento e ocupação de áreas
públicas pela administração municipal para a instalação de equipamentos sociais;
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desmatamento em área de proteção aos mananciais

desmatamento às margens das Represas Billings e Guarapiranga, sem a autorização
de órgão público competente, para a implantação de loteamentos clandestinos, ou
com a autorização da Prefeitura Municipal, para a construção de cemitério;
desmatamento em área de proteção ambiental

invasão de terras dentro dos limites de área de proteção ambiental (Vale do
Aricanduva, Serra do Juá, Horto Florestal, Parque Regional da Serra da Bocaina,
Estação Ecológica Juréia-Itatins, Serra da Cantareira), causando danos ambientais
como desmatamento, queimadas, venda irregular de madeira.
Decisões como as de se construir creches, centros de juventude, conjuntos habitacionais,
etc., em áreas públicas e áreas verdes podem ser resoluções razoáveis, mas só se tomam ou
não razoáveis a partir de um processo de participação social, onde a demanda por
transparência e democratização nas tomadas de decisões sejam atendidas.
A participação significa - além do pressuposto da dignidade das condições de vida das
pessoas - a disponibilização de informações, dilatando o repertório para a compreensão de um
fenômeno que se está vivenciando. Perder informações é perder na decisão.
Segundo, ela implica na criação de espaços de locução e, por fim, exige a garantia das
condições para que as tomadas de decisões sejam coletivas. A cidadania sem essas presenças é
uma cidadania imperfeita.

desmatamento e o Anteprojeto do Código Ambiental

O Artigo 173 estabelece que as florestas, os bosques e quaisquer formas de vegetação
existentes no território do Município, reconhecidas de utilidade para as terras que revestem,
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para a fauna silvestre, para a paisagem, para o clima e para os demais elementos do meio
ambiente, são de interesse comum da população*
Para as queixas envolvendo áreas verdes dentro do perímetro urbano, encontram-se os
Artigos 187 a 189 (Da arborização urbana) dando suporte. O parágrafo 2° do Artigo 188 é
categórico: a infra-estrutura urbana a ser implantada deverá ser compatível com a arborização
existente.
Quanto às quetxas envolvendo as áreas de proteção aos mananciais e de proteção
ambiental, o Artigo 175 é, necessariamente, conceitual. São de preservação permanente:
• a vegetação situada ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água; ao redor dos lagos,
lagoas ou reservatórios hídricos; ao redor das nascentes, qualquer que seja sua situação
topográfica; no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas áreas de pouso de aves de
arribação; nas encostas.
• a vegetação de porte arbóreo propagada natural ou artificialmente que, por sua localização,
extensão ou composição florística, constitua elemento de proteção ao solo, à água e a
outros recursos naturais ou paisagísticos que visem o equilíbrio ambiental.
• a vegetação que constituir mancha contínua, ocupando área igual ou superior a 2.500m 2 ; se
destinar a proteger sítios de excepcional valor paisagístico, científico, cultural ou histórico;
constituir remanescente de floresta natural, independentemente, de suas dimensões; se
localizar em encostas com declividade igual ou superior a 30%; por ato do Poder Público,
for declarada patrimônio ambiental.

* Negrito do autor
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As áreas de proteção aos mananciais e de proteção ambiental são tratadas, pelo Código
Ambiental do Município de São Paulo, na subseção dos espaços territoriais, especialmente,
protegidos. São enquadradas no grupo das unidades de manejo sustentável. Através dos
Artigos 20 a 27, denominam-se as unidades de conservação ambiental e destinações. Ao se
definir as unidades de conservação, tem-se os seguintes objetivos: proteger amostras de toda
diversidade de ecossistemas, assegurando o processo evolutivo; proteger os recursos hídricos,
minimizando a erosão, o assoreamento e a contaminação dos mananciais.
As AP A' s, de domínio público ou privado, são destinados a proteger e conservar
paisagens naturais, semi-naturais ou alterados, com características notáveis e dotadas de
atributos bióticos, estéticos ou culturais, para a melhoria da qualidade de vida da população
local, cabendo ao Poder Público Municipal instituir o zoneamento econômico-ecológico.
Cabe ao Poder Municipal, em conjunto com o Estado e a Federação, evitar a devastação
da cobertura vegetal e prover ou exigir a recuperação de áreas degradadas, especialmente
aquelas classificadas como áreas de preservação permanente (APP): matas ciliares, topos de
morros, ecossistemas sob proteção, mangues, vegetação de restingas, etc.
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OCUPAÇÃO URBANA INADEQUADA

Quanto à ocupação urbana inadequada (uso irregular do solo), como se observou na
Tabela 5, 44 queixas correspondem a 10,0% do total das queixas registradas. A Tabela 16
mostra as seis dimensões que compõem a categoria referente a esse conjunto de reclamações.

TABELA 16- QUEIXAS RELACIONADAS COM O TEMA "OCUPAÇÃO URBANA
INADEQUADA" SEGUNDO AS DIMENSÕES QUE O COMPÕEM

OCUPAÇÃO URBANA INADEQUADA
NA

o/o

22

50,0

área residencial

7

15,9

área envoltória de bem tombado

5

11,4

área de proteção aos mananciais ( APM)

3

6,8

área de proteção ambiental (APA)

3

6,8

outros

4

9,1

44

100,0

DIMENSÕES

parques, praças e áreas verdes

TOTAL

Fonte dos Dados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Organização dos Dados: autor

O repertório das quetxas encontradas ligando a ocupação urbana inadequada e a
problemática ambiental é o seguinte:

parques, praças e áreas verdes
instalação de centro de treinamento esportivo no Parque Ecológico do Tietê;
desapropriação de parte de área denominada de Parque do Povo para implantação de
Posto da TELESP, com prejuízo de área verde e de lazer; descaracterização do
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Jardim São Paulo, afetando o Parque Domingos Luiz, por implantação de terminal de
ônibus urbano, pela Cia. do Metro; queixa contra a proposta de reurbanização do
Parque D. Pedro 11; pedido de anulação do RIMA aprovado pelo CONSEMA,
referente a construção de túnel sob o Parque do Ibirapuera, do Projeto Corredor
Viário Sudoeste-Centro; denúncia de impacto ambiental no Parque do lbirapuera por
construção de aeromóvel que ligaria os Bairros de Pinheiros e Vila Mariana; impacto
ambiental por construção de dois túneis paralelos sob o Parque do lbirapuera, ligando
as Av. Jucelino Kubitschek e 23 de Maio; eventual implantação do projeto "Rua 24
horas" no Parque do Ibirapuera; construção de prédio em área verde do Parque do
lbirapuera; suspeitas quanto a legalidade do muramento da Praça Whitaker Penteado;
obras irregulares de paisagismo e criação de garagens subterrâneas em praças;
construção de creche e centro de juventude com caráter assistencial em área pública;

área residencial

construção de galpões industriais e depósitos de substâncias tóxicas, instalação de
shopping center, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço e implantação
de cemitérios em áreas residenciais, em desconformidade com a Lei de Zoneamento,
prejudicando, segundo todas as queixas, a qualidade de vida e o patrimônio
arquitetônico, histórico e ambiental;
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construção irregular em imóvel tombado
alterações em área tombada por construção de corredor de trolebus, ligando Santo
Amaro e Nove de Julho; construção irregular no Solar da Marquesa de Santos e Pátio
do Colégio; construção de Apart Hotel em logradouro tombado;
Estas queixas estão aqui computadas por terem sido, no ato do registro da representação,
notificadas tanto como infração cometida contra bem tombado como estando em
desconformidade com a Lei de Zoneamento. A rigor, qualquer violação à edificação protegida
implica numa infração ao Plano Diretor da cidade: é o que estas queixas dizem ao fazerem a
dupla notificação.

área de proteção aos mananciais e área de proteção ambiental
construção de prédios, instalação de estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviço, construção de cemitérios e cadeias públicas junto às Represas Billings e
Guarapiranga; abertura de via perimetral-norte, que atravessará região protegida por
mananciais; construção de garagem pelo Município para 250 ônibus, em área de mata
atlântica;

outros
usinas de incineração e compostagem que se pretende construir em áreas impróprias
do Município; irregularidades referentes a licenciamentos ambientais, em obra
realizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo (CDHU), num bosque no Bairro do Butantan; projeto "Vamos Florir São
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Paulo", com o qual a Prefeitura pretende plantar 2 milhões de mudas de Eucalipto,
sem prévio estudo de impacto ambiental.

O Estado (administração municipal e estadual) é o agente mais denunciado quando a
queixa é justamente a de ocupação urbana irregular, desobedecendo a Lei de Zoenamento:
implantação de aterros em lugares impróprios e usinas de incineração e compostagem em
lugares inadequados; cemitérios e cadeias públicas em área protegida por mananciais; obras
viárias - túneis, viadutos, alargamento de avenidas - com impactos ambientais; construção de
garagens subterrâneas - sob praças. A iniciativa privada é o segundo agente mais denunciado
(Tabela 11 ).
Iniciativas pessoats e, em segundo lugar, organizações da sociedade civil, são os
queixosos mais freqüentes quando o tema é a qualidade da ocupação urbana (Tabela 8).
As políticas de desenvolvimento urbano não podem desconsiderar as seguintes pautas

constitucionais e as suas ênfases: 1) o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um
direito fundamental de todos os brasileiros e condição essencial para a sadia qualidade de vida
(Art. 225 da Constituição Federal); 2) o Plano Diretor, como instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana, tendo por objetivos ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (Art. 182, parágrafo 1~, da
Constituição Federal); 3) a garantia da participação dos munícipes, por intermédio de suas
entidades representativas, no planejamento municipal e na elaboração, controle e revisão do
Plano Diretor (Art. 29, item X, da Constituição Federal, bem como Art. 143, parágrafo 3"', e
Art. 150, parágrafo 2"', da Lei Orgânica do Município).
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O direito a um meio ambiente "ecologicamente equilibrado" e o direito da natureza a ser
respeitada ou não explorada emergem como direitos fundamentais, onde as palavras respeito e
exploração são, exatamente, as mesmas usadas, tradicionalmente, na definição e justificação
dos direitos do homem. Já a terceira pauta assegura o direito à criação de espaços de locução e
tomada de decisões coletivas.
A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo que ainda vigora em São Paulo
(Lei de Zoneamento) foi concebida conforme diretrizes estabelecidas pelo PUB (Plano
Urbanístico Básico), elaborado em

1968, e segundo o PDDI (Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado), de 1971, que pressupunham a construção de extensa rede de vias
expressas e de metrô, com vistas, entre outras coisas, a alterar a estrutura radiocêntrica da
cidade. Respondiam à visão de planejamento urbano da época do "milagre econômico", que
previa altos investimentos em infra-estrutura viária e de transportes.
O fato é que, em decorrência da histórica falta de recursos públicos, esses investimentos
não foram realizados e o que se tem hoje é uma Lei de Zoneamento desenhada com base numa
malha viária inexistente. MANNA ( 1998), membro da Comissão Normativa de Legislação
Urbanística do Município de São Paulo (CNLU), analisa:

"As oito zonas de uso inicialmente propostas foram, ao longo dos anos, se
multiplicando para responder às demandas concretas da cidade, tendo-se chegado
hoje a dezenove tipos de zonas e seis tipos de co"edores de uso especial. As
sucessivas adaptações introduzidas na lei transformaram-na em complexo
documento com cerca de mil páginas, de difícil compreensão, dominado apenas
por um grupo de técnicos especializados no assunto" (p. C2).
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Também sob o aspecto ambiental, a legislação, calcada no sistema de vias expressas,
acabou desconsiderando a base fisica da cidade, incidindo sem diferenciações sobre áreas que
apresentam problemas na sua ocupação, como fundos de vale e áreas de solo erosivo.
Nos 25 anos que separam da criação da Lei de Zoneamento, a cidade foi passando por
inúmeras transformações em suas estruturas fisicas e a legislação não vem oferecendo
respostas adequadas, necessitando, portanto, passar por um processo de atualização.
Algumas questões, de acordo com ANCONA (1993, p. 423-5) que devem orientar a
implementação de um Plano Diretor, que se proponha a atuar sobre o parcelamento, uso e
ocupação do solo na cidade, são as seguintes:
- como melhorar o controle sobre a poluição resultante das atividades econômicas sem
desestimulá-las, agravando os níveis atuais de desemprego e pobreza urbana?
- como inserir as prioridades municipais nas políticas de saneamento e abastecimento de água?
- como incentivar usos do solo não urbanos que sejam economicamente rentáveis e
compatíveis com os condicionantes da preservação dos mananciais?
- como apoiar e exigir do setor empresarial a resolução dos problemas de sua competência,
relativos à disposição de resíduos e à recuperação de áreas degradadas por mineração?
-como aperfeiçoar os diversos processos de reciclagem de resíduos e reduzir a sua produção
pelos diversos agentes urbanos?
- como melhorar o padrão das obras urbanas, evitando a erosão do solo, possibilitando
soluções mais criativas e melhorando a qualidade da paisagem?
- como estimular comportamentos, ambientalmente, positivos como a manutenção de áreas
verdes ou a instalação de dispositivos destinados a retardar o escoamento de águas pluviais
nos terrenos urbanos?
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- como aumentar as áreas verdes e espaços de lazer de uso público diante da falta de recursos
orçamentários suficientes para atender o conjunto de demandas prioritárias da população?
- como reduzir a pressão para ocupação das áreas rurais e de proteção ambiental diante das
carências habitacionais do município?
- como desenvolver processos de recuperação e manutenção de áreas urbanas e edificações
deterioradas sem eliminar suas caracteristicas histórico-culturais?
Segundo MANNA ( 1998), as mudanças deverão introduzir uma nova estratégia de
controle de instalação de usos:

"Deveremos romper, definitivamente, com a abordagem funcionalista da cidade,
baseada no zoneamento clássico, onde o espaço urbano é fragmentado em zonas,
cada uma delas com predominância para alguns usos" (p. C2).
Essa predominância estabelecida pelo regime zonal, seja por meto de limites
diferenciados para coeficiente de aproveitamento, seja por meio da proibição ou por restrições
que inviabilizam a instalação de determinados usos, além de supervalorizar alguns setores da
cidade para instalação de certas atividades, força a dependência entre zonas e contribui para
aumentar a necessidade de deslocamentos de grande parcela da população para o atendimento
de demandas elementares, gerando congestionamentos desnecessários e saturando o sistema
viário.

ocupação urbana inadequada e o Anteprojeto do Código Ambiental
Consta, nos princípios fundamentais e nos objetivos da Política Municipal de Meio
Ambiente (Artigos 11 e 12) e na Lei do Uso e Conservação do Solo (Artigos 69 a 81),
menções aos temas que preocupam os queixosos, como o destino de parques, praças e áreas
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verdes, ocupações inadequadas em área residencial, área envoltória de bem tombado, área de
proteção aos mananciais e área de proteção ambiental.
O controle e fiscalização da utilização do solo para fins urbanos, considerando a
dinâmica sócio-econômica local, a promoção da ocupação ambientalmente sustentável das
áreas de proteção aos mananciais, prevenindo e corrigindo a ocupação descontrolada controlando as atividades econômicas, permitindo somente aquelas compatíveis com a
proteção da qualidade dos recursos hídricos-, balizam as diretrizes do Plano Diretor.
Já o patrimônio histórico, cultural, artístico, estético, paisagístico e turistico está
protegido pelo Artigo 12, inciso XIII.
O Artigo 27 resguarda os parques municipais como sendo aquelas áreas de domínio
público municipal com atributos excepcionais ou de comprovado interesse público, a serem
preservadas de acordo com sua vocação específica, para somente serem desenvolvidas
atividades científicas, educativas, culturais recreativas e contemplativas.
Um Plano Diretor não apenas vigente, mas eficaz, que discipline a ocupação urbana,
assegurando desde porção de áreas verdes até a definição das zonas industriais, comerciais e
residenciais, parece ser outro direito não atendido.
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MAUS TRATOS A ANIMAIS

No que se refere a maus tratos cometidos contra ammats, como se observou
anteriormente (Tabela 5), 20 queixas foram protocoladas, correspondendo a 4,61% do total
das queixas registradas.
O repertório das queixas ligadas ao cativeiro e atrocidades contra animais é composto
por: maus tratos a animais silvestres mantidos em cativeiro; utilização sistemática de vários
animais em brincadeiras e gincanas através da programação dominical do Sistema Brasileiro
de Televisão (SBT); sacrificio e abate de animais em rituais; "sevícias" e maus tratos sofridos
por animais em vaquejadas e rodeios, solicitando a suspensão de espetáculos; tráfico e
comercialização de espécimes da fauna silvestre brasileira (comercialização de aves silvestres,
tartarugas; apreensão de partes de animais silvestres comercializadas em restaurante); captura
e exibição de botos; superlotação do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres
do Parque do Tietê; suspensão de verba, pela Superintendência do DAEE, para alimentação
dos animais no Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres; morte de animais na
Fundação Parque Zoológico de São Paulo em razão de greve; abate de aves por uso de
"repelente americano".

maus tratos a animais e o Anteprojeto do Código Ambiental

Os maus tratos a animais silvestres mantidos em cativeiro (Artigo 191), o sacrifício de
animais em rituais (Artigo 191 ), o tráfico e comercialização de espécimes da fauna silvestre
brasileira, como aves silvestres e tartarugas (Artigo 192), apreensão de partes de animais
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silvestres comercializadas em restaurante (Artigo 192) e os maus tratos sofridos por animais
em vaquejadas e rodeios (Artigo 199), são todos delitos previstos no Código Ambiental.
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MINERAÇÃO IRREGULAR

A atividade de mineração desenvolvida no município de São Paulo está voltada,
basicamente, para a produção de matérias-primas empregadas na construção civil como areia e
brita. Em menor escala, são produzidos caulim, argila vermelha, feldspato, quartzito e água
mineral (SILVA, A. A. et al., 1993, p. 349).
Grande parte das minerações do município está localizada em áreas, hoje,
comprometidas pela urbanização, resultando em inúmeros conflitos com a população de seu
entorno ou com outras formas de uso do solo. Além da interferência com os processos do
meio bio-fisico (erosão, desmatamento, assoreamento de corpos d'água, etc.), a mineração
provoca uma alteração na paisagem e o desconforto ambiental. Este último aspecto é um dos
mais importantes e, no caso das pedreiras, está ligado à geração de vibrações. As pedreiras
estão localizadas em bairros periféricos da porção norte (a maioria) ou da porção leste do
município:
"O conflito entre mineração e comunidade assumiu tamanha proporção que, em

1990, surgiu o 'movimento para fechamento das pedreiras', reunindo moradores
de vários bairros da região norte. É nesta região que se mantêm as áreas de mata

mais significativas da cidade, como é o caso da Reserva Estadual da Serra da
Cantareira e algumas minerações operam em áreas limítrofes à Reserva. A
extração de areia, por outro lado, está concentrada, basicamente, na porção sul
do município - a porção sul constitui área de preservação de mananciais, de modo

que, aqui, o conflito com a mineração tende a assumir outras características. De
um modo geral, os portos de areia localizam-se ao longo das Represas Billings e
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Guarapiranga, integrantes do Sistema Alto Tietê" (SILVA, A. A. et ai., 1993, p.
352).
Há um número significativo de áreas de mineração abandonadas ou desativadas. Em
ambos os casos, essas áreas não passaram por um processo de recuperação ambiental. Apesar
da legislação ambiental vigente desde os anos 80, a maioria das mineradoras não usa
tecnologia adequada para explorar e recuperar as suas áreas de lavra. Ao final, prevalece a
prática do simples abandono, do que decorre processos de degradação físico-ambiental da
paisagem, de conseqüências mais graves ainda se, ao redor, já estiverem assentadas
populações.
As leis de uso e ocupação do solo Ja existentes contêm as diretrizes básicas
normatizadoras da ocupação:

"Entretanto, diversas leis, bem elaboradas em seu corpo, porém desconectadas do
processo social em sua dinâmica - este impossível de ser contido no
'encamisamento ' formal de leis apenas restritivas -, não oferecem outras
alternativas que não a sua burla" (TA VEIR.A et ai., 1993, p. 371).
O setor mineral necessita de Plano Diretor de mineração, onde os distritos mineráveis
seriam caracterizados e individualizados (bem mineral, tipo de jazimento, reservas e formas de
exploração) e correlacionados com a expansão urbana, resultando no zoneamento mineral.
A exploração dos "Minérios Classe II" (para a construção civil: areia, pedras, calcário,
argila, etc.), cujo licenciamento é de competência municipal, significa a maior receita do País
na área de mineração, depois do petróleo (FERREIRA & POMPÉIA, 1995). Todo o processo
de urbanização e de construção de estradas depende de existirem minas das principais
matérias-primas (pedra, areia e cal, por exemplo), a uma distância relativamente curta, sem o
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que as obras ficariam muito encarecidas pelo transporte. Portanto, é estratégico para o
desenvolvimento de um município definir de onde extrairá ou de onde "importará" esses
minérios. Por outro lado, é de sua competência e interesse regular a atividade minerária, sem o
que ela poderá ser altamente degradante para o ambiente local.
No que se refere à mineração irregular, como se observou anteriormente (Tabela 5), 15
reclamações foram registradas no Ministério Público, que correspondem a 3,4% do total das
quetxas.
A atividade de mineração - lavra de areia, mineração de pedregulho e extração de rocha
granítica- é considerada irregular quando:
• localizada em área de mananciais e exercendo atividade, potencialmente, poluidora;
• localizada em área de proteção ambiental, sem autorização dos proprietários ou do poder
público;
• com licenciamento irregular;
• há ampliação clandestina dos limites de lavra;
• emprego de técnicas agressivas como o desmonte hidráulico ou uso irregular de explosivos,
causando danos à Saúde Pública e a casas e estabelecimentos próximos.

mineração irregular e o Anteprojeto do Código Ambiental
A atividade de mineração, no Município de São Paulo, em seus aspectos ambientais, é
regida pelo Código Ambiental (Artigos 87 a 90) e pela legislação pertinente. As atividades de
mineração que venham a se instalar, ou sejam objeto de expansão da área requerida, estarão
sujeitas ao licenciamento ambiental (Artigo 88). A localização em área de proteção aos
mananciais deve ser disciplinada (Artigo 70, incisos VI e VII). O licenciamento irregular e a
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ampliação clandestina dos limites de lavra são algumas das transgressões envolvendo áreas
degradadas e paisagens comprometidas por atividades de extração mineral.
O emprego de técnicas agressivas, como o uso de explosivos, deve ser, previamente,
estudada por órgão ambiental competente, quando do licenciamento (Artigo 122). São
conhecidos os danos causados à Saúde Pública e a casas e estabelecimentos próximos. A
recuperação da área de mineração, em qualquer situação, é de responsabilidade do minerador
(Artigos 71 e 90).
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QUEIXAS RELACIONADAS COM LEGISLAÇÃO

Como se observou anteriormente (Tabela 5), no que se refere às queixas relacionadas
com legislação, 12 queixas correspondem a 2, 7% do total das queixas registradas. A natureza
dos assuntos relacionados neste tema pode ser decomposta em:
• discordância quanto ao teor de alguma lei (queixas narrando questões relativas à legislação
que trata dos depósitos naturais de águas subterrâneas e da que trata da captação);
• solicitação de parecer da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente acerca da

constitucionalidade de determinada lei (Artigo 204 da Constituição do Estado de São
Paulo);
• sugestões para o aprimoramento da legislação (Código de Proteção ao Meio Ambiente; Uso
e Ocupação do Solo em áreas tombadas; Lei de Zoneamento) e das Curadorias de Proteção
ao Meio Ambiente;
• queixas contra decretos do Executivo (decretos que prevêem revisão de processos de
tombamento).
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MANEJO INADEQUADO DE CURSO D'ÁGUA

A coleção das reclamações associadas ao manejo impróprio de corpos d'água produziu a
seguinte listagem:
córregos

lançamento de efluentes líquidos de processamento industrial; canalização do
Córrego das Águas Espraiadas e implantação da Avenida das Águas Espraiadas, no
Brooklin, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com ausência de porção de área
verde suficiente no Projeto de Reurbanização; implantação de avenida de fundo de
vale, ao longo do Córrego do Tremembé, Zona Norte, afetando a Serra da Cantareira;

manejo do Rio Tietê

aprofundamento do leito do Rio Tietê e desvio do curso de suas águas, ocasionando a
diminuição de vazão em seu curso superior e agravamento da poluição, sem prévio
estudo de impacto ambiental; dano ambiental no Parque Ecológico do Tietê, em
virtude de desassoreamento do leito do Rio Tietê, ocasionando aterro de Lagoas
Marginais;

aterro de riachos, lagos e áreas de várzea

para implantação de loteamentos, sem estudo de impacto ambiental;
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assoreamento de nascentes

comprometendo a alimentação dos reservatórios hídricos Guarapiranga e Billings;

manejo inadequado de curso d'água e o Anteprojeto do Código Ambiental

O lançamento de etluentes de processamento industrial e esgotos domésticos em
córregos, manejo inadequado dos rios, assoreamento de nascentes que contribuem para a
alimentação dos reservatórios hídricos Guarapiranga e Billings e aterro de riachos, lagos e
áreas de várzea para implantação de loteamentos, sem estudo de impacto ambiental, são
infrações abarcadas pelo Código Ambiental - Artigos 91 a 96 (águas em geral), Artigo 107
(proibição do lançamento de etluentes, de qualquer natureza, sem o tratamento adequado nos
cursos d'água) e Artigo 175 (quando trata da vegetação de preservação permanente ao redor
dos lagos, lagoas, reservatórios hídricos, nascentes e olhos d'água).
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TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Os acidentes com produtos pengosos podem ocorrer em qualquer fase do processo:
produção, transporte, utilização, disposição final de resíduos. Entretanto, o principal risco
concentra-se no transporte dos produtos, em decorrência das seguintes deficiências: condição
do veículo, situação da via, estado do motorista, falha de fiscalização e as denominadas
situações adversas, como condições climáticas ou roubo (FIGUEIRA, 1993, p. 266).
O autor apresenta alguns números e define produto perigoso:

"Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), existem,
aproximadamente,

.f

milhões de produtos químicos, sendo que esta quantidade

tende a aumentar em virtude do acelerado desenvolvimento tecnológico. Produto
perigoso é 'toda substância que em virtude de suas características físico-químicas
oferece risco à saúde, propriedade e ao meio ambiente '. Na cidade de São Paulo,
diariamente, são realizadas cerca de 7000 viagens transportando produtos
perigosos" (FIGUEIRA, 1993, p. 266-7).
Estes produtos, com base em classificação internacional, estão distribuídos em nove
classes:
• explosivos
• gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão ou altamente refrigerados
• líquidos inflamáveis
• sólidos inflamáveis: substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em
contato com a água emitem gases inflamáveis

147

• substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos
• substâncias tóxicas: substâncias infectantes
• radioativos
•

COITOSIVO

• substâncias perigosas diversas
Em 18 de maio de 1993, através da Lei Municipal n" 11.368, foi criada a Comissão
Municipal para o Transporte de Cargas Perigosas (CMTCP), coordenada pela Defesa Civil do
Município, com o fim de assessorar, operacional e tecnicamente, a administração municipal.
Segundo FIGUEIRA (1993, p. 268), como resultado das atividades da Comissão, visando
evitar ou minimizar os efeitos de um acidente, foram listadas ações, algumas delas já
implantadas no município: reduzir o fluxo de veículos sem origem e destino; disciplinar rotas
e horários; criar corredor permanente de tráfego; restringir o acesso nas áreas residenciais;
melhorar as condições dos veículos e equipamentos; investir em treinamento para todos os
níveis; fiscalização; melhorar a infra-estrutura viária; criar plano de emergência e equipes de
atendimento.
As queixas encontradas com o tema produtos perigosos e meio ambiente são: acidentes

com carretas e caminhões, transportando produtos químicos (tóxicos e venenosos);
armazenamento inadequado de produtos químicos ou de produtos altamente inflamáveis;
ameaça à Saúde Pública pela manutenção de misturas químicas em tambores a céu aberto.

transporte e armazenamento inadequado de produtos perigosos e o Anteprojeto do Código
Ambiental
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O Código Ambiental, pelo Artigo 154, destina à Defesa Civil do Município a
coordenação da Comissão Municipal para o Transporte de Cargas Perigosas (CMTCP), que
compete elaborar Planos de Emergência Externos, determinando as formas de atuação nas
situações de emergência. A movimentação de produtos químicos por meio de dutos e o
transporte de produtos perigosos por vias públicas está normatizado pelos Artigos 158 a 165.
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IRREGULARIDADE DE ATRIBUIÇÕES

No que se refere à irregularidade de atribuições, como se observou anteriormente
(Tabela 5), 4 queixas foram registradas, correspondendo a 0,9% do total das queixas. Este
grupo inclui as seguintes denúncias:

queixas contra atos do Executivo Municipal
extrapolação de atribuições, invadindo a competência do legislativo, alterando
atribuições de órgão da administração pública por meio de decreto; ato do Executivo
que determinou o descumprimento da resolução de tombamento dos Jardins;

i"egularidade em órgão governamental
descaso e negligência da CETESB em sua função de fiscalização;

i"egularidade em órgão não - governamental
Instituto Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, não regulamentado, exercendo
atividade incompatível com a finalidade a que se propôs.

150

IMPACTO AMBIENTAL POR ASFALTAMENTO OU DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS

No que se refere ao impacto ambiental por asfaltamento ou duplicação de rodovias,
como se observou anteriormente (Tabela 5), 3 queixas foram registradas, correspondendo a
O, 7% do total das queixas. Constituem-se em denúncias: os riscos de dano à flora e fauna por

asfaltamento da rodovia SP-139, no Parque Estadual Carlos Botelho, em São Miguel Arcanjo;
impacto ambiental, destruição de vegetação ciliar e assoreamento do Rio Atibaia por
duplicação da rodovia D. Pedro I, que liga Jacareí a Campinas, sem a aprovação de estudo de
impacto ambiental; impacto ambiental às margens da rodovia BR-116, por desmatamento e
queimadas.

impacto ambientai por

a~faitamento

ou duplicação de rodovias e o Anteprojeto do Código

Ambientai
Os Artigos 28 a 38 legislam sobre a exigência das avaliações de impacto ambiental e
impacto de vizinhança antes da implantação de empreendimentos que possam introduzir
alterações significativas no meio ambiente natural ou construído.
O Código Ambiental prevê a realização de audiências públicas, informando a população
e garantindo aos interessados acesso a todos os dados disponíveis: lugar de exposição dos
conflitos, considerando-se as diferentes percepções de risco de todos os envolvidos.
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USO IRREGULAR DE HERBICIDAS E AGROTÓXICOS

Quanto às queixas registradas no Ministério Publico relacionadas com o uso irregular de
produtos tóxicos, como já se observou, foram encontradas 3 queixas correspondendo a O, 7%
do total. Os motivos dessas queixas podem ser assim especificados: a utilização inadequada de
herbicida para controle de ervas daninhas, em bairro residencial, pela Administração Regional
da Prefeitura. Outro motivo que levou ao registro desse tipo de denúncia foi o da
contaminação de alimentos de consumo diário da população, por agrotóxicos organoclorados.

uso irregular de herbicidas e agrotóxicos e o Anteprojeto do Código Ambiental

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, pelo Anteprojeto do Código
Ambiental, deve exercer o controle e a fiscalização das atividades que utilizam agrotóxicos e
outros biocidas. Todas as empresas que fazem uso de agrotóxicos e defensivos deverão ser
cadastradas (Artigo 84). A preocupação da população é com a contaminação de alimentos
colocados no mercado e com o emprego de herbicidas pelas Administrações Regionais da
Prefeitura Municipal na retirada de ervas daninhas dos passeios públicos e calçadas.
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USO INDEVIDO DE GALERIA PLUVIAL

As queixas referindo-se a este tipo de dano, que correspondem a O, 7% do total
encontrado no Controle e Acompanhamento de Protocolados (Tabela 5), estão ligadas ao
lançamento de esgotos em galeria pluvial, com as seguintes conseqüências: lançamento de
esgotos domésticos em via pública (espaço público); deterioração das galerias pluviais onde
esgotos são lançados; aumento da carga poluidora na Represa Guarapiranga, onde deságuam
os esgotos lançados em galerias pluviais.

uso indevido de galeria pluvial e o Anteprojeto do Código Ambiental

Os representantes, ao denunciarem o lançamento de esgotos domésticos em via pública
ou galeria pluvial, queixam-se das condições sanitárias dos espaços públicos e da deterioração
das galerias. O Artigo 92 é explícito: é proibido o lançamento de efluentes, de qualquer
natureza, em vias públicas, galerias de águas pluviais ou valas precárias.
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QUEIXAS RELACIONADAS COM POLÍTICA AMBIENTAL

As representações classificadas nesta categoria são de dois tipos: aquelas que denunciam
a ausência de políticas ambientais e aquelas que discordam da definição e eficácia de
determinada política ambiental em vigência. Como se observou anteriormente (Tabela 5),
foram encontradas 2 queixas associadas a esse tema, correspondendo a 0,4% do total de
queixas protocoladas.
No primeiro caso, estão as representações denunciando a ausência de uma política
municipal de cumprimento da legislação ambiental urbanística. No segundo caso, estão as
queixas oferecidas contra a política de saneamento definida em relação á Represa Billings:
bombeamento dos esgotos dos Rios Tietê e Pinheiros para a represa e o turbinamento de água
para a Usina Henry Borden, em Cubatão.

CRIAÇÃO DE VETORES

Duas foram as denúncias compiladas em tomo deste tema (ver Tabela 5), que
~rrespondem

a 0,4% do total. Tendo os seguintes motivos: focos de procriação de vetores em

:emitério de viaturas da Polícia Florestal e de Mananciais do Estado de São Paulo, dentro do
>arque do Tietê; armazenamento de água em sucata, criando condições favoráveis para a
1roliferação de moscas e mosquitos, em área da Empresa Benito Gonzeles e Filhos Ltda.
A atenção para o controle dos focos de criação de vetores denota o ressurgimento e
eurbanização das doenças transmissíveis por vetor, como febre amarela, malária, dengue.
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OUTROS

Queixas mencionadas uma única vez foi o critério para compor o repertório das
representações incluídas nesta categoria: queixa oferecida contra a venda do controle acionário
do Anhembi Centro de Feiras e Congressos S.A., com interferência no valor turistico que o
Anhembi representa, caso seja alterada sua destinação original; destruição do Cine Coral por
incêndio, trazendo risco para a saúde dos moradores vizinhos, proveniente da falta de limpeza
no local; desperdício de matéria-prima pela atividade de construção civil; mudança de
empresa encarregada do tratamento de água na região metropolitana de São Paulo;
necessidade de troca de tubulação, pela SABESP, de avenidas que recebem a carga de esgotos
domésticos e não dão vazão suficiente, ocasionando invasão dos mesmos nas residências; ação
ordinária de anulação de multa: os infratores, curiosamente, são a CETESB e PETROBRAS;
obstrução do acesso da população a parques, praças e jardins do campus da Universidade de
São Paulo; poluição ocasionada por trituradores domésticos; abate de animais para consumo
de carne , em matadouro clandestino; queixa solicitando a abertura de inquérito, contra a
Prefeitura do Município de São Paulo, por crime de imprensa (calúnia, difamação).
O registro desta última queixa, entretanto, apresenta falhas: sem a identificação do
denunciante e sem o detalhamento do motivo que o levou ao Ministério Público. Sabe-se,
apenas, do agente responsável, a Prefeitura Municipal.
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Algumas informações, derivadas dos dados, seguem:
1. Do total das queixas registradas no período de 1983 a 1995 (388 queixas), 78,7% (27, 1 +

15,1 + 15,1 + 11,4 + 10,0) referem-se à poluição ambiental, danos ou obras irregulares em
bem tombado,

loteamento irregular,

desmatamento e ocupação urbana inadequada,

respectivamente.
2. Quanto às queixas relacionadas com a poluição ambiental, as dimensões poluição do ar
(36,2%) e poluição sonora (29,4%) são as mais freqüentes.
3. Quanto aos danos ou obras irregulares em bem tombado, a dimensão associada à falta de
conservação (65,2%) representa a queixa mais freqüentemente registrada.
4. Em relação ao loteamento irregular, as reclamações estão associadas tanto às áreas situadas
no perímetro urbano (47%) quanto às regiões de proteção aos mananciais (42,4%).
5. Quanto ao desmatamento, 56% das queixas dizem respeito ao corte de áreas verdes dentro
do perímetro urbano.
6. Em relação à ocupação urbana inadequada, 50,0% das queixas denunciam a utilização de
parque, praças e áreas verdes para a instalação de equipamentos sociais, muitas vezes, com a
participação da própria administração municipal.
7. As queixas referentes a maus tratos a animais dizem respeito a animais silvestres mantidos
em cativeiro, ao tráfico e comercialização de espécimes da fauna silvestre e sacrificio de
animais em rituais.
8. Quanto à mineração, os problemas são de localização em região de mananciais e emprego
de técnicas agressivas com o comprometimento da paisagem.
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9. Quanto às queixas relacionadas com legislação: mostram discordâncias quanto ao teor de
leis ou solicitam parecer da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente sobre a
constitucionalidade de determinada lei.
I O. Em relação aos corpos d'água, as queixas associam-se ao manejo considerado inadequado
dos córregos da Cidade de São Paulo e do Rio Tietê.
11. No que diz respeito a produtos perigosos, registram-se queixas sobre acidentes durante o
transporte e o armazenamento a céu aberto.
Os resultados encontrados expressam as preocupações dos habitante da Cidade de São
Paulo de forma bastante diversificada. Reivindicam o direito, por exemplo, de não ter ao lado
do domicílio um aterro irregular (deposição de resíduos "sem acabamento", em muitos casos
constituídos por compostos orgânicos), exigindo destinação final adequada para o lixo urbano
- doméstico, hospitalar ou industrial.
Entre as queixas classificadas como poluição ambiental, a poluição do ar aflige parte dos
queixosos. Encontra-se aqui desde a queixa que culpa a Prefeitura Municipal pelos impactos
ambientais decorrentes dos altos índices de poluição atmosférica na Cidade de São Paulo até a
representação que responsabiliza o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) pelo aumento da
poluição do ar em conseqüência da alteração da composição da gasolina - em decorrência da
diminuição da participação de álcool etílico anidro combustível - utilizada pelos veículos em
geral, causando danos à Saúde Pública.
O número de denúncias de obras irregulares em bens tombados ou em área envoltória de
bens tombados e de denúncias de danos causados ao patrimônio histórico e cultural é bastante
significativo. Demolições, sem autorização municipal, de imóveis envolvidos em processos de
tombamento são temas provocativos, denotando que o conceito de meio ambiente é
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compreendido como abrangendo o meio cultural e social e não somente o meio físico e o
biológico.
Quer-se, também, ver assegurado o direito à qualidade no abastecimento de água. As
pessoas queixam-se da indisciplina nas ocupações em áreas de proteção aos mananciais e do
lançamento de efluentes industriais nos reservatórios hídricos. Este é o caso da empresa
Solventex Indústria Química Ltda., na região de Santo Amaro, próximo à Represa de
Guarapiranga, que contamina as águas superficiais e subterrâneas com resíduos químicos
industriais.
Reivindica-se políticas ambientais consistentes através de representações como aquela
que registra queixa contra a política de saneamento adotada em relação, por exemplo, à
Represa Billings, ou outra que solicita o cumprimento de legislação ambiental urbanística.
Exige-se o direito de viver numa cidade cuja expansão possa ser controlada por um
Plano Diretor. Nesse sentido, representações aludem à ausência de porção verde suficiente em
projetos de reurbanização ou protestam contra a reurbanização de parques.
Sobre o uso irregular do solo para construções, há queixas que se referem às áreas
públicas, denunciando a atuação da própria Administração Municipal por utilizar a já diminuta
reserva de áreas verdes e espaços livres para implantação de equipamentos sociais e aterros
sanitários. Cobra-se da Administração Municipal as permissões, por ela concedidas,
destinando áreas em zonas residenciais para atividades industriais e comerciais. É o caso de
construção de shopping center em área residencial.
Há representações relacionadas com a poluição sonora ocasionada pelo tráfego intenso
de ônibus em determinadas regiões da cidade, pelo funcionamento de danceterias, bares, casas
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de show ou câmaras de compensação de bancos, em zonas residenciais, desrespeitando a lei e
as normas ao silêncio.
Observa-se, também, a preocupação com acidentes no perímetro urbano, envolvendo
carretas que transportam produtos perigosos - tóxicos e venenosos, como ácido clorídrico,
fenol, etc. -, ou com o armazenamento inadequado de produtos químicos e produtos altamente
inflamáveis. É o caso da representação contra a Shell Brasil S.A., por "contaminação
(chumbo) do solo em terreno que abriga terminal de estocagem de derivados de petróleo de
forma inadequada".
Há representações que cobram o desempenho de órgãos governamentais, como a
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), que se mostra às vezes
negligente quanto a sua função fiscalizadora, ou a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP), por seu descaso quanto à função de manutenção, como
ocorre com tubulações de avenidas, na Vila Formosa, que recebem a carga de esgotos sem dar
vazão suficiente, ocasionando invasão dos mesmos nas residências.
A contaminação de alimentos de consumo diário da população, por agrotóxicos
organoclorados, também, chama a atenção, assim como o direito de se ter garantida as
condições sanitárias dos alimentos postos no mercado.
Esse universo de queixas despertou, também, a análise por uma identificação das
transformações, ao longo do período estudado, dos motivos que levaram a população ao
Ministério Público. De 1983 a 1995, mudanças sociais e na qualidade de vida conduziram ao
surgimento de diferentes demandas, outras queixas.
O registro das queixas não se iniciou, apenas, pelas esperadas - e folclóricas - denúncias
de derrubada de árvores e de espécies animais em extinção. As primeiras queixas já estavam
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associadas a temas como o descumprimento do Plano Diretor para a Cidade de São Paulo e a
contaminação, por agrotóxicos organoclorados, de alimentos de consumo diário da população.
Chama a atenção que este tipo de reclamação, envolvendo qualquer coisa que produza
conteúdos tóxicos nos alimentos ou comprometa suas propriedades nutricionais, desapareça,
no restante do período. É certo que o Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde
absorve esta demanda. Somente, anos depois, volta-se a encontrar alguma denúncia
relacionada: abate de animais para consumo de carne , em matadouro clandestino.
Os maus tratos a animais e a comercialização de espécimes da fauna silvestre brasileira,
apesar de mais sentida nos primeiros anos, atravessa todo o período investigado - se bem que
com freqüência mais discreta.
O ano de 1989, curiosamente, é caracterizado por um tipo de reclamação: os
licenciamentos irregulares de portos de areia para mineração de areia e pedregulho, situados
em áreas de mananciais, próximos aos reservatórios hídricos, exercendo atividades,
potencialmente, poluidoras.
As queixas que mais se apresentam nos últimos anos estão associadas: 1) à poluição
sonora na cidade: em conseqüência do trânsito e pelo funcionamento de bares e casas
noturnas, em bairro residencial; 2) à disposição final inadequada para o lixo urbano (os lixões:
resíduos domiciliares, hospitalares e da construção civil); 3) aos problemas relacionados com
o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico; 4) às áreas de proteção aos mananciais e os
loteamentos irregulares; 5) ao desmatamento nas já escassas áreas verdes do município; 6) aos
danos à Saúde Coletiva, decorrentes dos níveis de poluição do ar na Cidade de São Paulo,
basicamente, em conseqüência da frota de veículos; e 7) o transporte de produtos perigosos no
perímetro urbano e o seu armazenamento inadequado.
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Sobre os pressupostos e objetivos dessa investigação:
pressuposto 1: A prática de apresentação de queixas ao Ministério Público pode ser vista
como iniciativa de um exercício de cidadania.
O registro de queixas junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo é uma
possibilidade objetiva de cidadania em construção. Contudo, a centralização do registro das
queixas constitui entrave para se recorrer ao Ministério Público. Sugere-se, por isso, a
multiplicação de pontos de recebimento, aproveitando a divisão da cidade por regionais, de
forma a facilitar esse processo.
Para chegar a ser cidadão ativo e responsável, faz-se necessano contar com
oportunidades e espaços que permitam e promovam aprender e desenvolver essa atitude e essa
prática. O aprendizado não se dá no vazio, mas em quadros institucionais concretos. Mais do
que observar os processos legislativos de criação de direitos e de jurisprudências, a análise do
material obtido junto ao Ministério Público quis fixar a atenção no exercício da cidadania
como prática que se aprende na participação em experiências concretas. Tanto a cidadania
como os direitos estão sempre em processo de construção e de mudança. Mais que uma lista
específica de queixas, que é mutável e historicamente específica, essa perspectiva implica que
o direito básico é o direito a ter direitos.

pressuposto 2: O cadastro "Controle e Acompanhamento de Protocolados" (CAP), que
registra por temas todas as queixas aceitas pelo Ministério Público, é um banco de dados útil
para a elaboração de diagnóstico ambiental.

161

O cadastro é uma fonte de dados para a identificação dos problemas que mats
preocupam e das atividades humanas consideradas mais negativas para o meio ambiente da
Cidade de São Paulo, segundo a população em foco.
O material obtido, aqui apresentado e discutido, permitiu conhecer temas que compõem
a problemática ambiental urbana de São Paulo a partir dos direitos reivindicados:
• uso do solo: proteção de mananciais, zoneamento industrial;
• qualidade do ar: planejamento, controle, monitoramento e gestão da qualidade do ar frente
às indústrias e à poluição gerada por veículos;
• qualidade das águas: mananciais e abastecimento, manutenção e limpeza de reservatórios,
tratamento e destino final dos esgotos urbanos e industriais;
• qualidade do solo: destino do lixo urbano, destino do lixo industrial, destino do lixo de
serviços de saúde e de resíduos perigosos, controle da erosão;
• qualidade sonora: normas, padrões, tecnologia para veículos, tecnologia para indústrias,
controle de bares e danceterias;
• preservação do patrimônio cultural;
• estética ambiental: posturas municipais frente à poluição visual, regulamentação de
publicidade;
• áreas verdes: preservação das praças e parques, programas de arborização urbana, viveiros
de plantas;
• transporte: estímulo ao transporte de massas, estímulo aos modais com acionamento
elétrico, a gás, enfim com energias limpas;
• ações emergenciais: procedimentos frente a acidentes ambientais, defesa civil;
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• licenciamento ambiental: avaliação de impactos ambientais e de vizinhança, através da
realização de estudos de impacto nos variados setores da atividade pública, com ênfase em
obras viárias, canalização de córregos, unidades de destino de lixo, programas de
renovação urbana.

pressuposto 3: O Anteprojeto de Lei do Código Ambiental do Município de São Paulo

contempla de maneira bastante satisfatória as queixas da população em foco, podendo auxiliar
a que o Ministério Público as acate com mais fundamentos.
Há uma correspondência entre as queixas apresentadas ao Ministério Público pela
população em foco e o Anteprojeto de Lei do Código Ambiental do Município de São Paulo.
O espectro de categorias para a problemática ambiental da Cidade de São Paulo, sugeridas por
esse estudo, é observado pelo Anteprojeto - podendo, por isso, auxiliar o Ministério Público
em suas atividades.
O Anteprojeto contempla, também, instrumentos para ampliar a disponibilização de
informações (repertório para compreender os fenômenos) e assegura a criação de espaços de
locução e de tomada de decisões coletivas. O Artigo 13 define o Sistema Municipal de
Informações Ambientais, a educação ambiental e o planejamento ambiental como três dos
instrumentos de uma política municipal do meio ambiente.
O Sistema Municipal de Informações ambientais deve estar disponível a qualquer
interessado e manter cadastros e registros de quaisquer atividades ambientais, especialmente
daquelas ligadas: às fontes efetiva e/ou potencialmente poluidoras; à exploração de recursos
ambientais; às substâncias e produtos perigosos; aos produtos ou subprodutos da fauna e da
flora; aos jardins zoológicos e criadores.

163

O Artigo 15 garante, como princípio, a participação dos diferentes segmentos da
sociedade no planejamento, na gestão e no controle ambiental.
JACOBI ( 1997) analisa:

··o processo de gestão através do ingresso da cidadania organizada na máquina
do Estado, possibilita conhecer seu funcionamento e seus limites e estimula a

construção de uma relação de co-responsabilidade, visando produzir consensos
cada vez mais qualificados" (p. 2).
Caberia à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), pelo
Anteprojeto: criar mecanismos que possibilitam a co-participação da sociedade na gestão da
cidade; incentivar e promover pesquisas e estudos técnico-científicos de meio ambiente e
difundir seus resultados; implantar programas de educação ambiental.
JACOBI ( 1997) acrescenta:
"A desresponsabilização da população decorre da desinformação e de um déficit
de práticas baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos, que
proponham uma nova cultura de direitos baseados na motivação e na coparticipação da gestão da cidade" (p. 2).
O Anteprojeto não deixa de dar destaque ao desenvolvimento de uma política de
educação ambiental, com ênfase nas escolas públicas municipais.
Contudo, que programas de educação ambiental partem, realmente, das queixas da
população em foco? Qual a significação das queixas, matéria desse estudo? Como se
empregariam essas queixas? O queixoso expõe seu desacordo e insatisfação frente a um dano
material ou moral, pedindo reparação e esperando, muitas vezes, compreender uma situação

164

que está vivenciando*. A educação ambiental deve contribuir para a difusão dos
conhecimentos e das informações

necessários para

se interpretar

os fenômenos que

configuram o meio ambiente, com o propósito fundamental de mostrar com clareza as
interdependências entre os níveis que o constituem**
Propor programas de educação ambiental considerando as queixas da população em foco
é valorizá-las como prática cotidiana de transformação. Programas voltados para o
reconhecimento das categorias, dos danos ambientais denunciados como constituintes de uma
problemática ambiental urbana poderiam incentivar a população a criar uma prática de
apresentação de queixas desta natureza.
JACOBI (1997) acrescenta:

"A análise da dimensão cotidiana da educação ambiental leva a pensá-la
enquanto somatória de práticas e, conseqüentemente, entendê-la na dimensão de
sua potencialidade de generalização para o conjunto da sociedade. Entende-se
que esta generalização de práticas ambientais só será possível se estiver inserida
no contexto dos valores sociais, mesmo que se refira a mudanças de hábitos
cotidianos" (p. 2).

*Está-se a falar no direito à educação e à informação. TOURAINE (1989) menciona a tensão
que existe entre quem detém a informação e quem não têm acesso a ela como uma das
características do nosso tempo.
** Meio ambiente, segundo COIMBRA (1985), é o conjunto dos elementos fisico-químicos,
ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, num
processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação
dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro de padrões de
qualidade definidos. Conceito que reconhece a interdependência dos níveis econômico,
político, social, cultural histórico e ecológico como característica ontológica do meio
ambiente.
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A participação social e, mats especificamente, a participação em programas de
educação, pode contribuir para que as pessoas envolvidas adquiram elementos que permitam,
por um lado, a compreensão crítica da realidade e, por outro, o fortalecimento da confiança na
sua possibilidade de transformá-la (CARVALHO, 1989).

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário contemporâneo é marcado pela sensação de que estamos atravessando uma
crise generalizada, de valores, de ideologias, da ética e de paradigmas da cultura ocidental. O
ambientalismo parece surgir como um grande "guarda-chuva", sob o qual todas as "outras
crises" podem encontrar guarida. Embora simples, essa idéia tem encontrado uma forte
receptividade em diferentes níveis, desde as preocupações do cidadão comum até o discurso
científico especializado. Quanto ao discurso científico, a supercategoria de "crise dos
paradigmas" representa um bom exemplo. A busca de um "novo" paradigma é hoje quase um
lugar comum. E quanto às preocupações do cidadão comum, como se tem dado essa
receptividade?
A política do meio ambiente depende da participação e co-responsabilidade, assim como
do empenho de diferentes grupos sociais. Destaca-se, aqui, o conceito de cidadania em seu
duplo sentido: os direitos e as responsabilidades.
A sociedade dispõe de instituições e de legislação específica como instrumentos de
defesa. No entanto, em grande parte das ocorrências, os mecanismos legais para coibir abusos
somente são acionados por pressão popular. A educação ambiental, nesse quadro, assume
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fundamental importância na formação do cidadão. Sua ação deve vincular-se à legislação (por
exemplo, ao Código Ambiental Municipal), mediante políticas, medidas de controle e decisões
coletivas adotadas em relação ao meio ambiente.
A informação e a educação relacionam-se com a participação social e esta com a própria
cidadania. A participação e a pressão popular para o cumprimento da legislação contribuem
para garantir controle da poluição e controle do uso e exploração do ambiente. Por outro lado,
a pesquisa científica dá subsídios para o direito ambiental (ordenamento jurídico do meio
ambiente), fundamentando o papel normatizador do Estado.
A problemática ambiental urbana constitui um tema propício para aprofundar a reflexão
em tomo do impacto das práticas de resistência e de expressão de demandas da população.
As queixas protocoladas no Ministério Público do Estado de São Paulo, de 1983 a 1995
- pequeno número, relativamente, se pensarmos no aumento dramático dos problemas
ambientais na Cidade de São Paulo nesse mesmo período - mostra, até certo ponto, a
inexistência de mecanismos facilitadores que recebam a queixa. Pode-se pensar na
descentralização do registro das queixas.
A iniciativa em registrar uma queixa é apenas um dos elementos de um momento de
transformação, não devendo ser vista como a solução para os problemas ambientais. Caso
contrário, uma interpretação totalmente diferente pode ser considerada da chamada cidadania
do cotidiano. Nada mais seria que a tradução de uma fragmentação crescente da sociedade
civil e acompanharia a expansão do individualismo e o desenvolvimento de grupos sociais
vivendo situações cada vez mais injustas e desiguais.
Contudo, legitimamente, pode-se pensar num outro caminho: através das iniciativas
cotidianas e da própria fragmentação das lutas ecológicas, é ao esboço de uma nova cidadania
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que se estaria assistindo. Mais concretamente, essas ações manifestariam, seja de maneira
construtiva, seja por seu próprio conservadorismo, uma aspiração a direitos e deveres cívicos
ligados às diferentes facetas do indivíduo moderno: direito do morador, direito do usuário,
direito do consumidor, direito a um controle sobre a evolução da ciência e da técnica, respeito
em relação à natureza. Essa nova cidadania asseguraria uma melhora substancial da condição
de todos.

É necessário que as atuações permitam que a crise ambiental seja pensada associada às
questões sócio econômicas e ao modelo de desenvolvimento, ao invés de considerá-la como
dependente de meros procedimentos e reparos técnicos pontuais ou individuais. Saber se os
agravos ao meio ambiente são compreendidos para além de suas manifestações individuais e
imediatas, de tal forma que a busca de soluções se dê num universo mais amplo de opções.
Soma-se o reconhecimento de que a problemática ambiental é, profundamente, política: sua
defesa, um exercício de cidadania, de identidade social.
As ações, sem maior alcance político, tomam-se inócuas frente a um meio ambiente que
envolve interesses econômicos tão sedimentados na sociedade e que incidem sobre as
estratégias de desenvolvimento. Educação, participação, planejamento e desenvolvimento de
pesquisas tecnológicas são soluções para controlar e prevenir a degradação do meio ambiente.
A realidade, onde nascem as exigências por um direito, é constituída pelas ações e pelos
movimentos que lhes dão vida e as alimentam. Ações e movimentos cujas razões, se
quisermos compreendê-las, devem ser buscadas na realidade social, nas suas contradições, nas
mudanças que tais contradições vão produzindo em cada oportunidade concreta. Devem ser
buscadas nas ações cotidianas. Como sugestão ficaria a realização de estudos da significação
dada pelo queixoso para sua atitude de apresentação de denúncias ao Ministério Público.
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ANEXOS

ANEXO I
Cópia de algumas queixas protocoladas em processos oficiais junto à
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo
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CAF' ···· Co n t r o 1e

ACOI·il::·rd~i

e

* HEIO AMBIENTE *
Acom pa n h ame n to de F' l-_o,_t_o_c__o_l_a_d_o_s______________i _9_1_i_O_I,_9_5-l

:AHENTO DE PROTOCOLADOS
Data: 04/12/85

NQ do F'l-otocolado: i 7. 037/85
Representante: JOSE ARIOVALDO CHINELATI
INDUSTRIAS DE CRISTAIS CAHBE S/A

Assunto: POLUICAO SONORA E POLUICAO DO AR EH TATUAPE.

CLu-so: SAO PAULO

Origem: PJHA SAO PAULn

. . . . . . . _, ___..................................-----·-..·----------------i
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------·- * HEIO AHBIENTE * -·-------------·--·-·-.. . . . . . -CAP - Controle e Acompanhamento de Protocolados
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19/i0/95
____________
_

ACOHPANHAHENTO DE PROTOCOLADOS
NQ do Protocolado: 17.019/85

Data: 04/12/85

F:>-:p, c:.crd.. aiÜE::

F'F\OF'FUFTARIOS

In:. ,,, essa do. .

RUA F·OfnE lf~t1 DO PINHAL

[I(.~S

RESIDFNCIAS

(.1

Rlh'-1 TEOTONIO FREIRE

4~i

E

II11Fn:rl SMJ Pí-H.H Cl

Assunto: LANCAHENTO DE ESGOTOS NA VIA PUBLICA <OCORRENCIA EH TESE DO DELITO
F'RE'JlSlU ~lil ART. i32 DO CODIGO F'ENAU
Origem: PJHA SAO PAULO

Ct.tr· ~>u:

SAO PAULO

* HEIO f.1riBIDHE ;rt, - - - CAP - Controle e Acompanhamento de Protocolados
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·----------------·----·----··-----
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1<?~·--·1

ACOHPANHAHENTO DE PROTOCOLADOS
NQ do

F'HJtocolado:
'

:li

,
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Da t<.~. :

i:-3. 904/86

I

r r u1 ··

r····:

I

18/09/86

I

1 n 1" •·:·~~- ESS<:l do
f.1~;~,unto:

AL. TH:A.;;:AO

Origem: PJHA

BErl TOI•IBADO - CONSTRLJç:(10

DF
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"I·IEZZANINO"

I

Cu1·so: SAO PAULO

SAO PAULO
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F~epn:.-~:;entanb·
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Data:

1.3. 875/86

07/0<7'/86

· PFWriOTOR DO riEIO AHBIENTE "E:< OFFICIO"

c-:· • . : ~ t 1 1

SE I.; f\ I l

()f'

J (\

li F F:; I (.\!111 l!t1 CU L.

TUf~f-1

tt:-~:;unt:u·
RFI'F:E':)FI\I'f(t~;,~CI COinl·:f-l DI:
J,~lNIO QUADFW~:; POF;: II'-JCITAR PUBLICAriENTE f.1
PRATICA DE ATOS CRIMINOSOS, NOS TERHOS DO ART. 286 DO CODIGO PENAL.

Origem: PJHA SAO PAULO
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ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLADOS
NQ du Protocolado

06

7\~/88

Data: 12/0·'l/88

Representante

DAISY CHARLES TURNER

Interessado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO

Assunto: CANALIZAçAO DO CORREGO DAS AGUAS ESPRAIADAS E IMPLANTAçAO DA AV D
A AGUAS ESPRAIADAS, NO BROOKLIN,PELA PREF MUN. DE SAO PAULO, C/ AUSENCIA D
E PDRr;:Ait li' l'>L'i-'A VERDE SUFICIENTE. NO PRO~JETO DE REURBrüHUtt;AO
Origem: PJMA SAO PAULO
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N9 do Pl-otocolado: 14.641/87

lntere~.;sado.

i7'/i0/9~i

Data: 16/0Y/87

MARISA ROCHA VIEIRA, GERALDO PRADO GUIMARAES E OUTROS

Assunto: CONSTRUCOES E ATIVIDADES COMERCIAIS EM DESCOFORMIDADE COH A LEI DE
ZONEAMENTO, NA AREA DOS JARDINS, BEM TOMBADO DESTA CAPITAL
Origem

PJMA SAO PAULO

Cu,. su : SAO

P~1UL.O
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Origem: PJHA SAO PAULO
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23.177/88

Representante· SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS HFTROPOLITANOS
Interessado .. · BERNARDO GOLDFARB
Assunto: LOTEAMENTO EM AREA DE PROTECAO DE MANANCIAIS, NESTA CAPITAL

Origem: PJHA SAO PAULO
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Data: 04/05/89
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ESTAMPARIA SAO THOMAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO

Assunto: POLUIÇAO SONORA NO BAIRRO DA LAPA, NESTA CAPITAL

Origem: PJMA SAO PAULO
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SEHAB - PARSOLO
LEAL ADH. DE BENS: NELSON ALCAHTARA DE JESUS FILHO

lntcl-e~;~;ado

Assunto: LOTEAMENTO IRREGULAR DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL COCAIA, PROXIHU
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I

I
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l PRIEDADE

I
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------------
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Orlo••• PJHA SAO PAULO
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I
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~----·IH IR
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L---------- - - - -
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... c.

-
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JOSE MARIA DE OLIVEIRA

LOTEAMENTO CLANDESTINO DENOMINADO JARDIH SAO NICOLAU, COH A ABER308,86 H. LINEARES DE VIAS, BAIRRO PARELHEIROS, CAPITAL.
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Data: 01./06/93

00.364/93

Repl·cscntantc · PROMOTOR DE JUSTIÇA "D:-OFFICIO"
Interessado.

ELISIO SCALA

Assunto DEMOLICAO SEM AUTORIZAÇAO MUNICIPAL DE IHOVEL ENVOLVIDO EM PROCESSO DE TOHBAHENTO. SITUADO NA ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA NQ 238, NO HUNICIPIO
DE St10 PtdJLO
Origem: SAO PAULO

Curso: SAO PAULO
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NQ do Protocolado

I r..~ . r~-' ~.· , _
f;_·

"'· )"

I·?

nt

_n t r.-..~ .

M.

00.388/93

lll/06/93

ARSELINO ROQUE TATTO
USINA MUNICIPAL DE TRATAMENTO DE LIXO

I n t c ,.. c s s a d C.'

Assunto· DEPOSlçAO DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTITUIDOS POR COMPOSTOS ORGANICOS
SEH ACABAMENTO. EH VILA LEOPOLDINA
Origem: PJMA SAO PAULO
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I
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~ACOMPANHAMENTO

DE PROTOCOLADOS
Data· 05/01./93

N9 do Protocolado: 00.024/93

Representante: PROMOTORIA DE JUSTiçA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL
Interessado .. · FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Assunto: CEMITERIO DE VIATURAS DA POL. FLOR E DE MANANCIAIS DO EST.DE S PA
ULO DENTRO DO PQE ECOL. DO TIETE, COMO FOCOS DE PROCRIAçAO DE VETORES QUE
TRANSMITEM A DENGUE, DESTRE OUTRAS DOENçAS
Origem: PJMA SAO PAULO

Cu~-

so:

SttO Pt1ULO

I
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I.C
A.C P
O A.

1
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Da h' ·

, N9 do Protocolado: 00.043/93

07/0 i./93

Representante: GREENPEACE
Interessado.

SHELL BRASIL S/A

?'1s;~:;unt:o:
COI-..ITA!vlli·J(,ÇttO DO SOLO POF' "CHUI·IBO" E'·! TFF:F:EI 11] QUE ABF\IGt, TEF:I·!IIittL D
E ESTOCAGEM DE DERIVADOS DE PETROLEO NA VILA CARIOCA, BAIRRO DO IPIRANGA,
COMARCA DA CAPITAL.

Origem: PJMA SAO PAULO
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Data:

00.766/94

DANILO ANGRIHANI SOBRINHO

I

FIACAO PPOGRESSO S/A

I

::::::::.::.·

I

Assunto: POLUICAO AMBIENTAL COH O FUNCIONAMENTO DE UMA CALDEIRA HOVIDA A

I

I

i"lL.FO

II Origem:
'

I
1

Curso· SAO PAULO

PJHA SAO PAULO

Tipo do dano.
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Tipo da induslri•

!NDUSTRIA TEXTIL
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PESSOA JURIDICA
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~Jq

do PnJtocol<:Hiu:

00. 70':·'/94

fi:;,;t::;\.

Representante

FABIO FELDMANN E LAURA S

lnt:er·essado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO

09/j_J./94

I

VALENTE DE MACEDO

I

I

I {1s~;unto: PF:OJETO "VAMO~; FLORIFi: S~W PAULO", NO QlHtL f.1 PF\EFEITURf.1 HITEI·!CIOI'-If.l
i~ 000.000 DE HUDt1~3 DE "EUCf.li.. IF'TO CITRIODOF\:t1" Elv! APEAS LI'.'RES IM Cl

I

/ f"L.MHAt;:

I

DADE DE SAO PAULO. SEM PREVIO ElA/RIMA.

1

I

I

Ti. PO

do

c (lo

riEIO AHBIENTE

d<'!.no.

GERAL

I

MUI'! I C I F' I O

I

I
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--------·
I IMPRIMIR

I.C

--------·----·----·-------·----------------·--··---------------1
O.A
P I.
ANOTACOES
ou CESC] para voltar I

A CP
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ANEXO li
Queixas apresentadas à Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) possui serviço 24
horas para o recebimento de reclamações. Podem ser encaminhadas por telefone ou fax. A
Cidade de São Paulo é dividida, pela "Companhia", em distritos e as queixas são,
imediatamente, encaminhadas para a regional mais próxima do agravo (distrito de Santana:
(011) 6959-4320; distrito de Santo Amaro: (011) 241-7688; distrito de Tatuapé: (011) 2966711; distrito de Pinheiros: (011) 3030-6742) e para o setor afim (Controle da Poluição do Ar,
Água, Solo, Resíduos e Ruído; Setor de Operações de Emergência e Setor de Análise de
Riscos). As regionais, em função da magnitude do problema, solicitam auxílio da Divisão de
Apoio (Sede). A CETESB atua, complementarmente, em parceria com o Corpo de
Bombeiros.
Um dos tipos de reclamação mais comum é o de acidentes ambientais envolvendo
produtos químicos. Foi consultado, junto ao Setor de Operações de Emergência, o Cadastro
de Acidentes Ambientais (CADAC), onde estão registradas.

Os acidentes ambientais com produtos químicos enfrentados pela CETESB estão
associados às seguintes atividades: transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo;
transporte por duto; armazenamento inadequado; residência: rede de água I esgoto; posto de
abastecimento; indústria; comércio; oficinas mecânicas; frigoríficos; aterro sanitário.
Como ilustração, apresenta-se, a seguir, o Quadro 1 com a freqüência por ano desses
acidentes no Estado de São Paulo e alguns exemplos.
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QUADRO I -FREQÜÊNCIA POR ANO DAS QUEIXAS RELACIONADAS
COM ACIDENTES AMBIENTAIS E PRODUTOS QUÍMICOS.
RECEBIDAS PELA CETESB. NO ESTADO DE SÃO PAULO

ANO

NA

1978

ANO

NA

1987

116

1979

não disponível

1988

113

1980

7

1989

169

1981

43

1990

127

1982

não disponível

1991

149

1983

17

1992

208

1984

34

1993

175

1985

51

1994

189

1986

108

1995

215

As denúncias cobrem acidentes decorrentes do armazenamento irregular de produtos

químicos ou durante o transporte desses produtos. Uma reclamação deste tipo foi a que
envolveu o rompimento de embalagem (vidro), provocando o vazamento do produto de
propriedade da BA YER no interior da aeronave da VARIG.
Os postos de abastecimento são outra atividade, comumente, sujeita a acidentes
ambientais, devido à corrosão nos tanques que recebem a gasolina para venda, produzindo
furos e provocando o vazamento do produto e a contaminação do lençol freático da região.
Outra reclamação freqüente é a de odor de gás em ralos de residências. Há casos em que
o produto (gasolina) e a origem são identificados. No entanto, na maioria das situações, por
ocasião da vistoria, nada é constatado pelos técnicos da CETESB. Encontram-se, também,
denúncias de cheiro de gás de cozinha em corredores de prédios residenciais.
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Têm-se as queixas onde a atividade envolvida é o comércio (ao realizar serviço de
soldagem na estrutura metálica do Shopping Center Morumbi, ocorreu vazamento de produto
seguido de incêndio em cilindro de propriedade da WHITE MARTINS); oficinas mecânicas
(defeito em válvula de cilindro de acetileno, usado para solda, vazamento seguido de incêndio,
com a população sendo evacuada da área); e frigoríficos (durante manutenção de compressor
de indústria de gelo, vazamento de produto - amônia - através de válvula, ocasionando
incômodos à população vizinha à fábrica).
Outra queixa, menos freqüente mas igualmente característica, é a dos aterros
"sanitários", devido à geração de gás nesses locais, sendo várias residências atingidas pelo
produto, ocorrendo princípios de incêndio.
Apresenta-se, através de algumas reclamações, o tipo de registro utilizado para o
cadastro da queixa:

CÓDIGO: 1672

ATENDIMENTO: 146/95

DATA: 14/08/95

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

REGIÃO: METROPOLITANA

ATIVIDADE: Transporte
Rodoviário

PRODUTO: ÁCIDO NÍTRICO
CIANETO DE SÓDIO

CLASSE: 8
6.1

QUANTIDADE: 20 Kg
Não houve vazamento

DESCRIÇÃO: Devido à colisão com um ônibus na Av. Salim Farah Maluf, ocorreu o

tombamento do veículo Kombi (furgão), ocasionando o derramamento da carga sobre a pista
de rolamento.
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CÓDIGO: 1470

ATENDIMENTO: 134 I 94

DATA: 13109194

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

REGIÃO: METROPOLITANA

ATIVIDADE: Indústria

PRODUTO: HIDROSSULFITO DE
SÓDIO

CLASSE: 4.2

QUANTIDADE:
Não houve vazamento

DESCRIÇÃO:

Devido à manipulação inadequada do produto, ocorreu combustão do mesmo

no interior da Empresa Metalúrgica JOIA, causando incômodos para a população
circunvizinha à instalação.

CÓDIGO: 562

ATENDIMENTO: 045 I 89

DATA: 13104189

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

REGIÃO: METROPOLITANA

ATIVIDADE: Transporte
por Duto

PRODUTO: GÁS DE NAFTA

CLASSE: 2

QUANTIDADE: Não estimada

DESCRIÇÃO:

Devido a problemas na tubulação do sistema da CONGAS, ocorreu

vazamento do produto causando afloramento do mesmo no interior de residência.

ANEXO IH
Queixas dispostas em ordem cronológica, com a identificação do
assunto, tipo de dano, representante, interessado e agente responsável

QUEIXAS PROTOCOLADAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE
1983-1995, TENDO COMO TEMA O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO
TIPO
DE DANO

ASSUNTO

obstrução do acesso da população
paulistana aos parques. pmças e
jardins do campus

gemi

soterramento e terraplanagem de
vegetação de preser. permanente
no Jardim Planalto

gemi

falta de conservação e restaumção
nas
antigas
instalações
do
complexo industrial das Ind.
Reunidas Fnmcisco Matarazzo
poluição sonom

danos ao Meio Ambiente por
corte de vegetação msteira

REPRESEN
TANTE

OAB

PJMA
ex officio

INTERESSADO

USP

M. Bordignon

AGENTE

Estado

PF

tombamento

PJMA
ex officio

Ricci e Associados Eng.e Comércio Ltda.

PJ

poluição
sonora

momdores da Rua
Antônio de Oliveira

Indarmas Artefatos
de Madeim Ltda.

PJ

corte irregular
de vegetação

PJMA
ex officio

C.E.e. Coimbm

PF

PJMA
ex officio

A.C.F. Melhem

PF

aterro em área de várzea

gemi

ocupação irregular em APM

APM

Eng.Agr. Giovannini

poluição
do ar

A.B. dos Santos

V.C. Náutica
Ind. e Com. Ltda.

PJ

SABESP

Estado

poluição amb. e atmosf. : ruídos
excessivos e exalação de odores
entmda de esgoto doméstico nas
águas do Lago do Pq. Aclimação

poluição
da água

W.E. Zulauf

irregularidades que ofendem o
MA no Bairro Jardim Damasceno

geral

PJMA
ex officio

projeto de incorpomção de três
casas, no Bairro da Lapa - bens
objeto de tombamento - pam
edificação de prédio
armazenamento
de
altamente inflamáveis

tombamento

produtos armazen. inadeq
de produtos quí.

impactos ambientais decorrentes
dos altos índices de poluição
atmosférica na Cidade de S.Paulo

poluição
do ar

desmatamento na Serra do Juá - desmatamento
APA-pam implantação de loteam. loteam.irregular

PF

PF

ASSAMPALBA

Incorpomdom

PJ

momdores das vilas
Carioca e Independên.

Química Industrial
Paulista - AUDI

PJ

dep. est. José C. Tonin

PF

veread. Ítalo Cardoso

PJ
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

solicitação de cumprimento da
Legislação Ambiental Urbanística

legislação

SAJEP-SocAm.Jardins
Europa e Paulistano

invasão de terras em área de desmatamento
proteção de mananciais
loteam.irregular
maus tratos a anímais silvestres

extração de granito do sítio Armênia sem autorização dos propriet.

cativeiro/sacrifi
cio/atrocidades
contra animais

UIPA- União lntem.
Protetora dos Animais

APA
minemção

M. e U. Keutenedjian

INTERESSADO

AGENTE

PJ
F.R. Pereim e outros

PF

Circo Dinápoli

PJ

PF

poluição causada por lixões ao resíduos sólidos
longo da Estrada do Pêssego destinação
Itaquem
final inadeq.

PJMA
ex officio

PMSP

Município

plano diretor
construção de Shopping Center
Lei
de Zoneam.
em área residencial: prejudicando
ocupação
a qualidade de vida. o patrimônio
histórico. arquite. e amb.do bairro
urbana inadeq.

Soc.Amigos Vilas
Buarque. Sta. Cecília.
Higienópolis e
Pacaembu

PMSP

Município

obras irreg. em bem tombado Igreja São Francisco de Assis

tombamento

suprimir com terraplanagem veget
de capoeirão -de preserv.perman.
- sem licença legalmente exigível

aterro irregular
de vegetação

poluição do ar por fuligem produzida. pela interessada. na industrialização do alumínio. Queixa qto.
descaso da CETESB no assunto

poluição
doar

poluição sonora causada pelo
engarrafamento de cerveja e pelos
caminhões q fazem carregamento

PJ

PJMA
ex officio

Ordem 3° de
São Francisco e
CONDEPHAAT

Município

PJMA
ex officio

Pedreira AIDAR Ltda.

PJ

O.M. Zerbinatti

Grupo Industrial
TROFA

PJ

poluição
sonom

I. Valente

Cervejaria BRAHMA

PJ

poluição sonora causada por
instrumentos e promoção de
shows em horários impróprios

poluição
sonora

SBI- Soe. Benfeitores
de Interlagos

REGGAE NIGHT

PJ

solicitação tombamento de área
envoltória urbana - que envolve o
Pq. Modernista (Vila Mariana)

tombamento

Assoe. PróParque Modernista

supressão. c/ aterro. de vegetação
tipo capoeira -de preserv. perman.

aterro irregular
de vegetação

Polícia Florestal e
de Mananciais

Koite Okani

PF

corte de árvores de Pinheiro no
interior do Horto Florestal

desmatamento

PJMA
ex officio

LA. Pedro

PF
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ASSUNTO

retirada de vegetação. derrubada
de árvores e remoção de plantas
arbustivas da área contígua à casa
da Av. Paulista. no 1919 tombado I CONDEPHAAT

TIPO
DE DANO

tombamento

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

PJMA
ex officio

MultiPark - Administ.
de Estac. e Garagens

PJ

extrapolação de atribuições por
parte do Prefeito. invadindo a
competência
do
Legislativo:
alterando atribuições de órgão da
Administração Pública (no caso:
CONTRESR) por meio de decreto

geral

PJMA
ex officio

Fazenda Pública do
Município de S.Paulo

Município

supressão de vegetação típica de
várzea através de aterro e alteroção de curso d'água (córrego).
causando desvio e assoreamento

córrego

PJMA
ex officio

Martins Com.Imp.Exp
e
Marbo Transp.c Com.

PJ

dep. Fábio Feldmann

PMSP

Município

construção de creche c centro de plano díretor
juventude com caráter assistencial Lei de Zoneam.
em área pública. Bairro Morumbi ocup.urb.inadeq
corte de vegetação capoeira.
consideroda
de
preservação
permanente

corte irregular
de vegetação

PJMA
ex officio

E. Peretti

PF

poluição do ar. sonoro e visual
provocada pela CMTC

poluição do ar.
sonoro e visual

PJMA
ex officio

Companhia Municipal
de Transportes Terminal Casa Verde

Município

corte de vegetação capoeiro

corte irregular
de vegetação

PJMA
ex officio

L.C. Marques

PF

poluição sonoro provocada por
prensamento de sucatas

poluição
sonoro

PJMA
ex officio

Benito Gonzales
e Filhos Ltda.

PJ

barrocas montadas em espaço
público de local tombado - Parque
Aclimação

tombamento

Vendedores
Ambulantes

PF

CONDEPHAAT

regularização de edíficações em
zona de proteção aos mananciais

APM

PJMA
ex officio

PMSP

Município

ocupações clandestinas nas áreas
de proteção aos mananciais

APM

Secret. Meio Ambiente

PMSP

Município

utilização sistemática de vários cativeiro/sacrifi
animais. em brincadeims e cio/atrocidades
gincanas.
através
de
sua contra animais
programação dominical

UIPA- União lnt.
Proteção Animais

SBT

PJ

ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

PJMA
ex officio

Instituto Butantan

Estado

termo de acordo fmnado entre as
partes: repardção dano ambiental

gemi

poluição de ar. produção de lixo c
desperdício de matéria prima pela
atividade de construção civil

gemi

Jornal da Tarde

construção de bonde pard acesso
entre a Est. Jaraguá - CBTU até o
cume da montanha . contrariando
a Const. Estadual e Lei Orgânica
do Município

gemi

PJMA
ex officio

possibilidade de invasão no Pq.
Estadual Alberto Locfgrcn

gemi

tombamento das áreas componcntes dos Jardins América. Europa.
Paulista e Paulistano. prejudicando o Meio Ambiente

tombamento

pelo
poluição
ambiental
funcionamento
de
caldeim
movida a óleo

poluição do
ar

Assoe. Comercial de
Pirituba e Secretaria
Esportes eTurismo de
São Paulo

Instituto Florestal

PJ
Estado

PF

CAOA-Com. e
Import. Veículos Ltda.

PJ

Sociedade Mundial
Para a Proteção
Animal

SBT

PJ

D.A. Sobrinho

Fiação Progresso S.A.

PJ

PJMA

ex officio

representação contm SBT por cativciro/sacripromover gincanas com animais ficio contm
(novilhos e bezerros) no progr.una
animais
HOTHOTHOT

PJ

projeto ··vamos florir S.Paulo".
no qual a PMSP intenciona
plantar 2.000.000 mudas de
eucalipto, sem prévio ElA/RIMA

geral

dep. fed. Feldmann
e L.S.V.dc Macedo

PMSP

Município

obms irregulares em área tombada

geral

CONDEPHAAT

PMSP

Município

eventual implantação do projeto
horas".
dentro do
viveiro no Parque Ibirapucm

geral

Vereador R. Tripoli

PMSP

Município

atividade minerddom (extração de
rocha gmnítica) em afluente do
Rio Tietê. região metropolitana

minemção

Panomma Industrial
de Gmnito S.A.

PJ

Fazenda Pública do
Município de S.Paulo

Município

ex officio

Vereador R. Tripoli

PMSP

Município

"Rua 24

disposição de resíduos coletados resíduo sólido
em local conhecido
como aterro irregular
Pedreim Itatinga
destinação final
destinação final do lixo na cidade. resíduo sólido
no que diz respeito ao aterro Ban- aterro irregular
destinação fmal
dcimntes

PJMA

ex officio

PJMA
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

utilização de herbicida para
controle de ervas daninhas no
município

uso irregular de
herbicidas

E. Silvestrim

Adm. Regional de
Itaquera

Município

poluição sonora causada por quadra de futebol e lanchonete

poluição
sonora

moradores do
Ed. Pérola

Nabilique Atividades
Esp. e Com. Ltda.

PJ

geral

Assoe. Pró-Parque
Modernista

Goldfard Habitacional
S.A.

PJ

alterações no imóvel - área tombada

tombamento

CONDEPHAAT

M.S.D. de Oliveira

PF

corte de árvores por casas noturnas e estacionamento. por esconderem seus letreiros

geral

D. Gersosimo

PMSP

Município

corte irregular de árvores

Fazenda Pública do
Município de S. Paulo

Município

Núcleo Operac.de
Controle de loteam ..
desm. e uso do solo

B.L. Veiga

PF

desmatamento

V.M.dos Santos

PMSP

Município

poluíção sonora e do ar. causados:
pelo despejo de fumaça preta/gordurosa/tóxica: pelo ruído ininterrupto; despejo de água suja na
srujeta

poluíção
do are
sonora

S.A. dos Santos

Laticinios União
S.A.

PJ

projeto de extensão na Av.Faria
Lima, sem prévio ElA/RIMA

plano diretor

disposição final dos resíduos
domiciliares c industriais

resíduo sólido

loteamento irregular na Capela do loteam.irregular
Socorro

destruição
área verde
construção de um sacolão

para

de
conjunto
construção
residencial em área de mananciais
abertura de loteamento irregular

PJMA

ex officio

APM

dep. fed. Feldmann

PMSP

Município

M.R. de Gouveia

Clube de Diadema

PJ

AP. Lima

PF

lotcam.irregular Núcleo Operac.de Con
trole de loteam., desm.
e uso do solo

corte irregular

corte irregular
de árvores

Vereador R. Trípoli

PMSP

Município

poda irregular de árvores

corte irregular
de árvores

Tucuxi Grupo de
Proteção ao Boto

PMSP

Município

sacrificio de animais em rituais cativeiro/sacrifi
satânicos
cio/atrocidades
contra animais

CAO dos Direitos
Constitucionais do
Cidadão

PMSP

Município
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ASSUNTO

espécimes da fauna
mantidas em cativeiro

TIPO
DE DANO

silvestre cativeiro/sacrifi
cio/atrocidades
contra animais

poluição sonora e do ar causados
pelo uso irregular da chaminé

poluição
sonora c do ar

poluição sonora I desrespeitando a poluição sonora
lei e as normas ao silêncio
aprovação de projeto q concede a
favelados o direito de uso (por 90
anos) de terrenos legalmente
destinados a área verde e equipamentos sociais

plano diretor
ocupação
wbana inadeq.

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

Io Batalhão da Polícia
Florestal e de
Mananciais

V. Evaristo

PF

PJMA
ex officio

Restaurante Nuti

PJ

moradores do Ed.
Monte Cassino

Estabel. Comercial
Halssyma Bar

PJ

PJMA
ex officio

PMSP

Município

AGENTE

cemitério de viaturas da polícia
florestal c de mananciais do
Est.dc SP dentro do Pq. Tietê:
com focos de procriação de
vetores

geral

PJMA
ex officio

Fazenda Pública do
Estado de S.Paulo

Estado

contaminação solo por ·'chumbo"
em terreno que abriga terminal de
estocagem de derivados petróleo

poluição do
solo

Greenpeace

Shell Brasil S.A.

PJ

poluição
sonora

PJMA
ex officio

Empresa de ônibus
Santo Estevani

PJ

poluição sonora e atmosférica ; poluição sonora
armazenamento de água em e do ar. criação
sucata: gerando mosca c fuligem
de vetores

M.D.G.O. Alvarenga

Empresa Beníto
Gonzalez e Filhos
Ltda.

PJ

atrocidades
e
crueldades cativeiro/sacrifi
cometidas contra os animais na cio/atrocidades
Praça dos Gatos - Recanto do contra animais
Bom Retiro

T.S. Paulon

E. Hergenberg

PF

poluição
empresa

sonora causada

pela

poluição do ar por uso indevido
de Pó Preto (proibido); bem como
poluição
sonora:
empresa
funciona 24hldia (inclusive aos
Sábados, Domingos e feriados)

poluição do
ar e sonora

moradores da Rua
Morais Navarro

Empresa Vânia
Ind.e Com.de Plástico

PJ

demolição
sem
autorização
municipal de imóvel envolvido
em processo de tombamento

tombamento

PJMA
ex officio

E.Scala

PJ

deposição de resíduos sólidos poluição solo
constituídos por comp. orgânicos destino inadequado do lixo
sem acabamento

AR. Tatto

Usina Municipal de
Tratamento de Lixo

Município
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

danos causados ao patrimônio
histórico e cultural

tombamento

PJMA
ex officio

L.F. Suplicy

PF

excessivo nível de ruídos. provocados pelos eventos realizados no
salão de bailes

poluição
sonora

PJMA
ex officio

Clube Atlético
Ypiranga

PJ

devastação e plainação de uma
área (200m 2 ). derrubando árvores
e arbustos

desmatamento

moradores da
Vila Mariana

Adm. Regional da
Vila Mariana

Município

AMAM - Assoe. dos
Moradores e Amigos
de Moema

Estado de S.Paulo

Estado

PJMA
ex officio

Suplicy e Associados
Propaganda Ltda.

PJ

poluição sonora e atmosférica poluição sonora
provocadas pelas atividades do
c do ar
aeroporto de São Paulo
Congonhas
danos ao patrimônio hist. c
cultural de imóvel situado a Rua
o• Berta (Vila Mariana)

tombamento

supressão com terraplanagem de
vegetação de capoeira. considerada de preservação permanente

corte irregular
de árvores

polícia florestal
e de mananciais

C. Millani

PF

obras clandestinas no envoltório
de bem tombado

tombamento

PJMA
ex officio

Goldfarb Habitacional
S.A.

PJ

instalação de centro de treinamento esportivo no interior do Parque
Ecológico do Tietê

APA

PJMA
ex officio

ameaça de venda do "Parque do
Povo" à iniciativa privada. que se
localiza em área protegida pela
Lei Orgânica do Município de SP

plano diretor

D. Pessoa

construção de garagem para 250
ônibus em área de Mata Atlântica

APA

PJMA
ex officio

CET-Comp.
de Eng. e Tráfego

Município

poluição sonora causada pelo
tráfego intenso de ônibus e caminhões

poluição
sonora

PJMA
ex officio

CMTC

Município

constatação de irregularidades na
plataforma de embarque da Est.
da Luz - bem tombado

tombamento

CONDEPHAAT

Rede Ferroviária
Federal S .A.

União

desmatamento sem autorização de
órgão público competente e assoreamento de nascentes - Bacia do
Guarapiranga

desmatamento
assoreamento
de nascentes

I.M. Leite

P.D. Santana

PF

DAEE
e Assoe. Portug.
de Desportos
PMSP

PJ

Município
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

projeto de lei n° 53. de 1992 (em
curso no CAO)

legislação

R. Tripoli

decreto n2 33.946. de 19 de Janciro de 1994: revisão dos processos
de tombamento

tombamento

Subcomissão do MA
da C.de Direitos
Humanos da OAB

desmatamento sem autorização de
APM
órgão público competente. em desmatamento
área de proteção de mananciais.
para loteamento clandestino Bacia da Billings
danos causados ao meio ambiente
nos Jds. Europa. Paulistano. América e Paulista

geral

usina asfáltica gemdora de
poluição
partículas em suspensão que afeta do ar c sonom
a Saúde Pública e emissão de
ruídos
em
elevado
nível
decorrente do tráfego de veículos
pesados em área habitacional
loteamentos irregulares em área
APM
de proteção de mananciais
lotcam.irrcgular
protocolo de intenções q entre si
celebmm a USP c o Ministério
Público do Estado de S.Paulo

gemi

ilegalidade do parcelamento do
solo denominado "Coopemtiva
Habitacional Gmjau"- na Bacia
do Reservatório Billings

APM

invasão de terrenos com construAPM
ção às margens da Repr. Billings. loteam.irregular
em área de mananciais. conhecida
como "Balneário Mar Paulista"
acúmulo de 8.000 ton de detritos.
na zona sul de S.Paulo. devido a
suspensão (no dia 03/12/93) da
coleta de lixo

resíduos
sólidos

poluição eletromagnética provopoluição
cada pelo sistema de telefonia eletromagnética
celular
projeto de conjunto residencial na
chácara Edgard Souza, Vila Sônia

APA

I.M. Leite

INTERESSADO

AGENTE

A. C. de Senna e
P.H. Imlau

PF

Fazenda Pública do
Munícipio de S.Paulo

Munícípio

Coopemtiva
Habitacional GmjauCOHAGRAe
Ariel A. Bartosa

PJ

Balneário

PJ

SAJEP - Sociedade
Amigos dos Jardins
Europa c Paulistano
PJMA

ex officio

PJMA
ex officio
Bernardo Ferreim
Fmga

Núcleo Op.de
Controle Reg. de
loteam., desm.
e uso do solo
A.M.G. Pires

Mar Paulista

Vereador

PMSP

Munícípio

A.R. Tatto

V. Baranaustas

PJMA

ex officio

Botti Rubin Arquitetos Associados Ltda.

PJ
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REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

tcrraplanagcm c desmatamento. desmatamento
sem licença. em uma gleba de terras (aproximadamente 47.000m2 )
na Av. Eliscu de AlmeidaButantan

PJMA
ex officio

ENGETERRAEngenharia e Terrapl.

desmatamento de área q margeia desmatamento
a Represa de Guampiranga. com
cerca de 5.000m2 • com obras para
construção de posto da Rede Esso

J.R.A. Tripoli

ZAP Adm. e
Planejamento

PJ

ASSUNTO

TIPO
DE DANO

AGENTE

PJ

construção da estação metroviária
no Jardim São Paulo em área
verde denominada Pq. Domingos
Luis

desmatamento
plano diretor

Sociedade Amigos do
Bairro Jardim S.Paulo

CIA.do Metropolitano
de São Paulo - Metro

Estado

representação narrando questões
relativas a legislação sobre os depósitos naturais de águas subterrâneas( captação de águas subterrâneas)

águas
subterrâneas

Geólogo Celso
de Almeida Bairão

D AEE-Departamento
de Águas
e Energia Elétrica

Estado

acidente com carreta que tmnsportava produtos químicos tóxicos
e venenosos, na Marginal do Rio
Pinheiros

transporte de
produtos
perigosos

J.R.A. Tripoli

Cooperativa Mista
do Vale do Araguaia

PJ

Prefeitura Municipal
de Diadema

Município

seminário
realizado
no
tombamento
CONDEPHAAT. presidido pelo patrim.histórico
Sr. Marcos Gadelho. sobre o tema
preservação do patrimônio hist.

curador do meio
ambiente

corte de árvores em terreno de
APM
aproximadamente 5.000m2 de desmatamento
área. localizado no Bairro Sete
Praias- zona de manancial

R Tripoli

poluição sonora causada pelo descarregamento de máquinas em
dependências da rede - S.Paulo

poluição
sonora

PJMA
ex officio

Mac Donald's

PJ

uso irregular do solo para construção

plano diretor

Juizo de Direito da 8"
V.Civel F.Reg.
Santana

F.M. Neves

PF

poluição sonora causada por altofalantes colocados nos caminhões
de entrega de gás

poluição
sonom

Câmara Municipal
de São Paulo

CIA. Distribuidoras

PJ

abate de animais para consumo de
carne. em matadouro clandestino

vigilância
sanitária

Instituto Brasileiro
de Proteção Ambiental

matadouros
clandestinos

PF

lO

ASSUNTO

TIPO
DE DANO

poluição do ar causada por lançamento de material particulado.
pelo uso de caldeims movidas a
óleo diesel

poluição
do ar

abate de aves por uso do "repelen- cativeiro/sacrifi
te americano"
cio/atrocidades
contm animais
desmatamento para e:-..1Jlomção de
pedreims. na Sub-Bacia do
RibeirJo Perus

desmatamento
pcdrcim

anteprojeto de lei da consolidação
das Leis fcdemis do Meio
Ambiente

legislação

incêndio em depósito de resíduos resíduo sólido
sólidos (lixão clandestino) em destinação fmal
terreno localizado na Marginal do
Rio Pinheiros
emissão de poluentes na região
metropolitana de S.Paulo. em
decorrência da participação de
álcool etilico anidro combustivcl
(AEAC), na composição da gasol.

poluição
do ar

lesão ao meio ambiente causada
por usina de asfalto da prefeitura.
na Rua Catumbi

poluição
do ar e
sonom

irregularidades no instituto (órgão irregularidada
não-governamental, não regula- de atribuições
mentado), exercendo atividade incompatível com a fmalidade a
que se propôs
funcionamento de estabelecimento
comercial,
em área
residencial, provocando barulho
noturno

poluição
sonom
plano diretor

abate de animais nos cemitérios. cativciro/sacrifi
dumnte reuniões desautorizadas, cio/atrocidades
às sextas-feims, a partir das contm animais
22:00h
queima da cana de açúcar

poluição
do ar

REPRESEN
TANTE

Vereador J.Y. Ferraz

INTERESSADO

Tcxtil Corduroy

UIPA - União Inter.
Bryoline - Ind.e Com.
Protetom dos Animais de Produtos Químicos
Ltda.: Cond. Ed.Lotus
Vereador I. Cardoso

AGENTE

PJ

PJ

IUDICE
Minemção Ltda.

PJ

José Roberto Alvaren
ga Tripoli e José
Ricardo Alvarenga
Tripoli

A. de Almeida

PF

Equipe regional
dePJMA
da Baixada Santista

União Federal

União

PMSP

Município

PJMA
ex officio

Instituto Nacional
de Proteção ao Meio
Ambiente

PJ

Berenice T.K. Martin
c Olga V. Lobba

Adega !rapo' s

PJ

C.A.OPJMA

R.Tripoli

Associação
Protetom de Animais
São Francisco de Assis

PJMA
ex officio

PF

setor canavieiro

PJ

li

ASSUNTO

obras irregulares em imóveis

poluição ocasionada por tritur.Idores domésticos

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

tombamento

Secretaria de Estado
da CulturdCONDEPHAAT

M. da C. Moreira

PF

poluição

D. de F. Vieira

Tweeny lnd. e Com.
de Trituradores Ltda.

PJ

depósito de lixo clandestino no resíduo sólido
Butantan
destinação fmal

PJMA
ex officio

A. de Almeida

PF

uso indiscriminado de amianto e poluição no ampoeira de amianto em todo o inte- biente de trabarior e exterior da fábrica
lho e entorno

PJ de Acidentes
do Trabalho

Longhi Garlock
Vedações Ltda.

PJ

PJMA
ex officio

C.E.T Rayel

PF

SOS - Mananciais

ENOB Engenharia
e Obras Ltda.

PJ

loteamento área de mananciais

APM
loteam. irregular

instalação irregular de conjunto
APM
habit. em área de manancial - loteam.irregular
Bacia do Guarapiranga
acidente
com
caminhão.
provocando vazamento de 13 mil
litros de fenol fundido no Km 31
da Rodovia Bandeirantes

transporte de
produtos
perigosos

PJ de Acidentes
do Trabalho

Empresa Catalini

PJ

ruído provocado pelos rangidos
dos rotativos que imprimem os
jornais durante a noite

poluição
sonora

M.S. Emorge e
A. Sabbanelli

Empresa Folha
da Manhã S.A.

PJ

grupo de trabalho com escopo de
elaborar diretrizes que nortearJo
os trabalhos de regulamentação
das áreas envoltórias dos bens
tombados

tombamento

Secretaria de
Estado da Cultura

abertura irregular de loteamento. loteam.irregular
denominado Cond.Auri Verde

SEHAB e RESOLO

Condomínio
Auri Verde

PJ

loteamento clandestino denomina- loteam.irregular
do condomínio Campo Belo

SEHAB e RESOLO

Condomínio
Campo Belo

PJ

Condomínio
Chácara Nova
América

PJ

PMSP

Município

abertura clandestina de loteamen- loteam.irregular Secr. da Hab.e Desenv.
to denominado Chácara Nova
Urbano - Dep. Reg. e
América
Pare. do Solo
oferece representação, bem como cativeiro/sacrifí
encaminha fita de vídeo. para cio/atrocidades
providências quanto a suspensão contra animais
espetáculos rodeio e vaquejada.
programados para o show de
aniversário de SP-CountryFestival

Movimento e
Defesa da Vida
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

suspensão da verba para alimenta- cativeiro/sacrifi
ção dos animais pela Superinten- cio/atrocidades
dência do DAEE. no Centro de contra animais
Triagem e Recuper. de Animais
Silvestres do Pq. Ecológico Tietê

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

A. C. C. Martins
e M.A. Argeli

Fazenda do
Estado de São Paulo

Estado

lançamento de metais pesados
(chumbo. mercúrio. cádmio) em
um córrego em Campo Limpo

poluição
da água

Delegacia Regional do
Trabalho do Estado de
São Paulo

Multinacional
AKZOLtda.

PJ

derrubada de 15 árvores na Rua
Itamarati. Pacaembu

corte irregular
de árvores

CONDEPHAATc
M.A. e Silva

Firma Arnérico
Vídeo

PJ

Condomínio
Chácara São
Silvestre

PJ

abertura
clandestina
de loteam.irregular SEHAB I Secr. da
Hab. c Dcscnv. Urbano
loteamento denominado Chácard
e Dcp. Reg. Parc.Solo/
São Silvestre
RESOLO
abertura
de
loteamento loteam.irregular
clandestino denominado Jardim
Santa C ccília

SEHAB e RESOLO

Jardim Santa
Cecília

PJ

de loteam.irregular
abertura
clandestina
loteamento denominado Chácaras
Village San Fernando

SEHAB e RESOLO

Leal Imóveis
S/C Ltda.

PJ

tráfico de animais (Pq. Ecológico cativeiro/sacrifi
do Tietê)
cio/atrocidades
contra animais

Tucuxi - Grupo de
Proteção ao Boto

J.C.R. Construção
Civil

PJ

demolição de imóvel tombado
situado na Rua General Jardim.
constituido de um casarão
assobradado

tombamento

J. Blandy

loteam. irreg. Jardim Primavera loteam.irrcgular
(representado por Solar Imóveis)

SEHAB e RESOLO

Solar Imóveis Jardim Primavera

PJ

destruição de I O árvores localiza- corte irregular
de árvores
das na Praça da Memória do
Jaçanã, por parte da empresa City
Park Diversões

Câmara Municipal
de São Paulo

City Park
Diversões

PJ

dep. fed. Feldmann

PMSP

Município

loteamento clandestino denomina- loteam.irregular
do Jardim Eliana

SEHAB e RESOLO

Jardim Eliana

PJ

loteam.clandest.denominado Sitio loteam.irregular
Vista Linda, Estrada do Paiol

SEHAB e RESOLO

Sitio Vista Linda

PJ

suspeitas quanto a legalidade da
construção de muramento da
Praça Whitaker Penteado

geral
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

destruição do Cine Coral por
incêndio. trazendo risco para a saúde dos moradores vizinhos. proveniente da falta de limpc;r.a no
local

geral

Secretaria do Estado
da Saúde

Cinc Coral

PJ

poluição sonora proveniente da
casa noturna Bastidores

poluição
sonom

dcp.fcd. Feldmann

Bastidores

PJ

contaminação da Represa de Guampiranga por algas Anabenna
Solitária

poluição
da água

Sind. Trab. Ind. da
Purificação Distr.
Água
Serv. Esgoto de SP
SEHAB c RESOLO

Jardim Novo
Copacabana

PJ

PJMA

L.J. de Souza

PF

abertura
clandestina
loteamento denominado
Copacabana

de loteam.irrcgular
Novo

em loteam.irregular
loteamento
clandestino
terreno situado na Estrada da
Cidade. parte do loteamento 26 da
Quadra L do Sitio Eldorado. no
29 Subdistrito de Santo Amaro/
distrito de SP

INTERESSADO

AGENTE

ex officio

abertum loteamento clandestino loteam.irregular
denominado
Jardim
das
Castanheiras

SEHAB e RESOLO

Loteamento Jardim
das Castanheiras

PJ

loteamento clandestino S/D - loteam.irregular
situado no Jardim Tupy. Bairro
Quavirituba

SEHAB e RESOLO

J.C.de Souza

PF

A.A. Pereira

Administr.Regional
de Santo Amaro

Município

PJMA

PAP -Admin. e

PJ

obras irregulares de paisagismo
na praça localizada na Vila
Olimpia

construção
irregular

desmatamento de área na Avenida
Robert Kcnncdy, Capela Socorro

desmatamento

mudanças
de
empresa
encarregada do tratamento de
água na região metropolitana de
São Paulo

geral

ex officio

sevícias sofridas por animais nos cativeiro/sacrifi
rodeios realizados no parque da cio/atrocidades
Água Funda (maus tratos)
contra animais
sugestões para o aprimoramento
das Curadorias de Proteção ao
Meio Ambiente

geral

Sin.Trab. em Água,
Esgoto e Meio Amb.
do Estado de S. Paulo

Participações
Lins EngenhariaSABESP

Secret. da Agricultura
UIPA- União
Internacional Prot. dos do Estado de S.Paulo
Animais e Outros
PGJ

Curadorias do
Meio Ambiente

PJ
Estado

Estado

PJ
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ASSUNTO
transformação do Edif. Alexandre
Mackenzie (ex-Eletropaulo). no
Viaduto do Chá. em Shopping
Center - tombamento do imóvel

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

tombamento

Instituto dos
Arquitetos do Brasil

Secretaria Estado da
Cultura. Eletropaulo e
OAS Empreendiment.

Estado
PJ

Samir Achoa e/outros
(Walter F .. Bruno F. e
R. Trípoli)

PMSP

Município

moradores na
Vila Olímpia

Danceteria Rua do Rocio. 116

PJ

J.R.A. Trípoli
e outros

PMSP

Município

Condomínio
Terraza Novos Rumos

Banco Do Brasil S.A.

PJ

J.Brandstatter

Sra. Imperia e
Sr. Fernando Minoro

PF

PMSP

SIPRAMAREmp.Part. S/C Ltda. e
JBS Emp. Imob. S/C
Ltda.

PJ

dep. Campos Machado

Concrebras S.A.
Engenh. e Concreto

PJ

Industrial F.L.
Color Ltda.

PJ

SABESP

Estado

implantação de aterros sanitários resíduo sólido
(lixões). na Cidade de São Paulo destinação fmal
(lixo urbano)
implantação de danceteria
ruídos. Vila Olímpia

poluição
sonora

disposição de lixo e entulho na resíduo sólido
Av. Alcântara Machado esquina destinação final
com Rua Uriel Gaspar
danos ambientais causados pela
instalação
da
câmara
de
compensação do Banco do Brasil
derrubada
de
uma
árvore
(Palmeira
Imperial)
com
aproximad. 60 anos. no Jardim da
Saúde

poluição
sonora

corte irregular
de árvores

loteamento clandestino denomina- loteam.irregular
do Condomínio Horizonte Residencial Vilela, Antiga Estrada de
Arelheiros
poluição do ar causada por pó de
cimento. no Bairro do Socorro

poluição
do ar

poluição ambiental por fumaça de
chamínés e caldeiras

poluição
do ar

possível corte de árvores no
parque da SABESP

corte irregular
de árvores

pedido de aprovação para construção sito a Rua dos Guaianazes Campos Elisios
perturbação do sossego público

PJMA
ex officio
AMASP - Assoe. dos
Moradores e Amigos
do Sumaré e Pompéia

geral

CONDEPHAAT

J. Cattan

PF

poluição
sonora

C.R.R. Pavão

Igreja Universal
Reino de Deus

PJ

SEHAB e RESOLO

Condomínio Lado
do Jardim Sabiá

PJ

loteamento clandestino ao lado do loteam.irregular
Jardim Sabiá
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

realização de obms irregulares em
área de tombamento. ao longo de
todo o curso da Rua Santa
Ifigênia

tombamento

CONDEPHAAT

Clube dos Lojistas
de Santa Ifigênia

PJ

extração de flores dos tipos
Bromélia e Orquídea. da mata.
pam venda na feim de flores do
CEAGESP

corte irregular
de vegetação

DEPRN

M. de Souza

PF

poluição do Rio Paraíba e
Represa do Fwúl por esgotos
domésticos

poluição
da água

CETESB

ação ordinária requerida pelo MP
de São Paulo contm Requinati
Dias e seu marido

gemi

Fundo Est. pam Repamção de Bens e Int.
Difusos Lesados

Sm. e Sr. Dias

PF

poluição do ar e odorífica por produtos químicos

poluição
do ar

CETESB

BANN Química Ltda.

PJ

diagnóstico das destinações de re- resíduo sólido
síduos sólidos no solo da Região destinação final
Metropolitana de São Paulo

CETESB

PMSP

Mwúcípio

implantação irregular de loteaAPM
mento. em área de mananciais
loteam.irregular

PMSP

Marigilda Emp.
Imobiliários e M. V.
Palermo

PJ
PF

PJMA

NUCLEMON Minero
Química Ltda.

PJ

opemção e processamento de areias monazíticas. com emissão de
mdiação em níveis superiores aos
administmdos

poluição
mdioativa

ex officio

desmatamento de 5.0 ha de mata desmatamento
natuml. no local denominado
Barmgem, no Bairro Santo Amaro

Polícia Florestal lo BPFM

A. Comdello

PF

soterramento de 4,0 ha de várzea
em uma área de 14,0 ha em
propriedade contígua ao Parque
Ecológico do Tietê

Polícia Florestal l 8PFM

A.J. Nunes

PF

RESOLO - Depto.
de Pareci. do Solo
PMSP

J.M. de Oliveim

PF

soterramento
de várzea

loteamento clandestino denomina- loteam.irregular
do Jardim São Nicolau. com a
abertum de l.308.86m lineares de
vias, Bairro Parelheiros, capital
desmatamento e ocupação das desmatamento
terras do Parque Regional da loteam.irregular
Serra da Bocaina

0

F. Tmvassos
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

construção de via perimetr.ll
norte. que atravessará reg1ao
protegida por mananciais. em área
metropolitana desta capital

APM
obra irregular

dep. F. Feldmann

Companhia DesenvoL
Habitacional e
Urbano- CDHU

Estado

RESOLO - Dept. de
Regul.c Pareci. do
Solo
PMSP

Souza Imóveis Ltda.
Nacional Imóv. Ltda.

PJ

loteamento clandestino denominaAPM
do Condomínio São Marcos. em lotcarn.irrcgular
zona de proteção de mananciais.
com risco de degradação do solo e
relevo
necessidade de troca de tubo de
avenidas que recebem a carga de
esgotos c não dão vazão
suficiente. ocasionando invasão
dos mesmos nas residências. em
Vila Formosa

esgotos
domésticos

M. de Souza

SABESP

Estado

poluição do ar c odorifera pela
deposição de lixo urbano. na Vila
Albertina

poluição
do ar
resíduo sólido
destinação final

A.C. Lemrni
e outros

PMSP

Município

APM
loteam. clandestino Condomínio
Residencial Esplanada. em área loteam. irregular
de proteção dos mananciais Bacia da Represa Billings, na
Estrada do Schirnidt

RESOLO - Dcpt. de
Regul.e Parcel. do
Solo I PMSP

Residencial Cocaia
Adm. de Bens Nelson
A.J. Filho Imóveis

PJ

execução de obras de tcrraplanaAP A
gem. em área de preservação loteam.irrcgular
permanente.
no
Jardim
Samambaia. Serra da Cantareira

PJMA
ex officio

Nivaldo Aguiar

PF

Angela Silva

A. Tadeu Mor.lles
Palmares Produtos
Químicos Ltda.

PF
PJ

RESOLO - Dcpt. de
Regul. e Parcel. do
Solo I PMSP

TERETEC S/C Ltda.

PJ

descarga de produto tóxico, pó
branco não identificado. trazendo
risco à Saúde Pública. no Bairro
Vila Brasilina

poluição
ambiental

loteamento clandestino denomina- loteam.irrcgular
do Parque Florestal. na Regional
da Capela do Socorro
Condomínio
Grajau

Residencial

Novo loteam.irrcgular

código de trabalho para apresentar
sugestões c elaboração de anteprojeto do código de proteção ao
meio ambiente

legislação

RESOLO - Dept. de
Regulariz. e Parcel. do
Solo/ PMSP
Ministério Público
Coordenação do
Meio Ambiente

SIPRAMAR
Empreendimentos e
Participação Ltda.

PJ
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

desmatamento c tcrraplanagcm
APM
em
local
de
preservação loteam.irrcgular
permanente. dentro da área de
proteção aos mananciais do
Reservatório de Guampinmga

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

DEPRN

Robemar Tratores
e Peças Ltda.

PJ

Juizo de Direito
da 2° Vam da Fazenda
Pública

CETESB
e PETROBRAS

Estado
União

Empresa de
Transportes Atlas
Ltda.

PJ

ação ordinária de anulação de
multa

gemi

demolição da fábrica DUCHENPEIXE. bem em processo de
tombamento

tombamento

CONDEPHAAT

construção de duas caixas d'água.
em parque localizado a Av. Santa
Catarina. impedindo o acesso do
público ao complexo esportivo.
no Bairro Vila Mascote

gemi

dep. Fabio Feldmann

desmatamento e assoreamento de desmatamento
lagos sem ElA. em bosque no assoreamento
Bairro do Butantan

Associação
Bmsileim de Imprensa

PMSP

AGENTE

Município

CDHU - CIA. de
Desenv. Habit. e
Urbano do Governo
do Estado de S. Paulo

Estado

loteam. clandestino denominado lotcam.irrcgular
Condomínio Residencial Borore.
localiz. na "Península do Cocaia"

RESOLO

Condomínio
Residencial Borore

PJ

abertura clandestina do loteam. loteam.írregular
Condomínio São Manoel

SEHAB
RESOLO

Condomínio
São Manoel

PJ

poluição do ar e sonom causada
pela construção de um conjunto
de edificios residenciais. na esqu.
das ruas Dr. Mari Fermz e Artur
Ramos, no Jardim Paulistano

poluição do
ar e sonom

Tribunal Regional
Federal da 3° Região

Empresa EREVAN
Engenharia S.A.

PJ

irregularidades
referentes
a
licenciamentos ambientais, em
obm realizada pelo CDHU, num
bosque no Bairro do Butantan

licenciamento
ambiental

Roberto Tripoli

CDHU

Estado

Empr. CLAUPLAST
Indústria e Com. de
Plásticos Ltda.

PJ

poluição sonom ocasionada pela
empresa CLAUPLAST Ind. e
Com. de Plásticos Ltda .. situada a
Rua José Abnmtes, n~ 63

poluição
sonom

Monica de Almeida
Rodrigues

solicita parecer do Dr. Edis
Milare. acerca da constitucionalidade do Artigo 204 da Constituição do Estado de São Paulo

legislação

Grupo Seiva
de Ecologia
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ASSUNTO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

loteam. clandestino denominado loteam.irregular
Sítio Arizona. situado próximo a
Estrada dos Funcionários Públicos

SEHAB
RESOLO

Jardim Vila do Sol Empreendimentos
Imobiliários S/C Ltda.

PJ

loteamento próximo ao Jardim loteam.irregular
Vera Cruz li

SEHAB
RESOLO

Jovino Inácio de
Oliveira

PF

desmatamento de extensa área desmatamento
verde na Fazenda Caguaçu.
proxtmo a Escola Municipal
Saturnino Pereira. em Guaianazes

Fundação SOS
Mata Atlântica

CDHU - CIA. de
Desenv. Habitacional
e Urbano do Governo
do Estado de S.Paulo

Estado

Associação dos
Moradores e Amigos
Pacaembu e Perdizes

R. Lins Morais Filho
e outros

PF

Paulo Roberto
da Silva Passos

J. F. de Figueiredo
e outros

PF

dep. Fabio Feldmann

ELETROPAULO

Estado

DEPRN

M.Pires Gabriel e
J.Macena de Lima

PF

Serviço Público
Federal

dep. Samir Achoa

PF

PJMA

Centro de Triagem e
Recuperação Animais
Silvestres do Pq.Tietê

Município

ex officio

dep.Fabio Feldmann

ICI do Brasil

PJ

construção de edificio a Rua José
de Freire Guimarães. em área sob
processo de tombamento pelo
CONDEPHAAT. no Pacaembu

TIPO
DE DANO

tombamento

construções irregulares em área loteam.irregular
do Parque Ecológico do Tietê.
consistindo em barracos de
madeira e alvenaria
em São
Miguel Paulista
construção de sub-estação de
transmissão de energia elétrica
em
área
tombada
pelo
CONDEPHAAT. sem estudo
prévio de impacto ambiental

tombamento

venda de lotes sem documentação
AP A
legal. com vegetação de Mata loteanl.irregular
Atlântica
dano ao patrimônio histórico
consistindo na remoção da estátua
e da placa comemorativa do
tombamento
do
Parque
Aclimação, sem autorização do
CONDEPHAAT

tombamento

dano ao patrimônio histórico.
referente à pichação de cunho
eleitoral, no monumento à
Imigração Japonesa

tombamento

superlotação do Centro de cativeiro/sacrifi
Triagem e Recuperação Animais cio/atrocidades
Silvestres do Parque do Tietê
contra animais
poluição odorifera decorrente da
liberação de gases no periodo
noturno, no Bairro Jaçanã

poluição
do ar

dep.Fabio Feldmann
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TIPO
DE DANO

ASSUNTO

loteamento
Almeida

clandestino

REPRESEN
TANTE

Jardim Iotcam.irrcgular Sccrct. da Habitação c
Desenvolv. Urbano
SEHAB - RESOLO

INTERESSADO

AGENTE

Condominio Jardim
Almeida

PJ

abertura clandestina de Ioteam.. loteam.irrcgular
próximo do Jardim Santa Fé

SEHAB
RESOLO

Condomínio Arco-Íris
Saturno Imóveis

PJ

loteamento clandestino. em Santo
APM
Amaro. ameaçando a vegetação loteam.irrcgular
local. em área de proteção aos
mananciais

SEHAB
RESOLO

Chácaras Recanto
do Lar
Empr.TERRATEC
Jurecyl Siani

PJ
PF

loteamento clandestino em área
APM
de proteção aos mananciaiS Ioteam.irregular
hídricos. localizado próximo à
Estrada do Barro Brdllco

SEHAB
RESOLO

Condomínio Jardim
Ideal

PJ

loteamento clandestino em área
APM
de proteção a mananciais hídricos lotcam.irrcgular
próximo a Estrada de Sto. Amaro

SEHAB
RESOLO

Sítio Carioba
Sítio Cascavel

PJ

em Ioteam.irregular

SEHAB
RESOLO

Parque Sumaré
Augusto de Marchi

PJ
PF

AP ASC - Assoe. Para
Proteção Ambiental de
São Carlos

Alpargatas
Confecções Nordeste
S.A.

PJ

abertura clandestina de lotcam.. Ioteam.irrcgular
Chácara Boa Esperança

SEHAB
RESOLO

Chácara Boa
Esperança

PJ

abertura de loteam. clandestino Iotcam.irrcgular
Parque Cavalo Branco

SEHAB
RESOLO

Parque Cavalo
Branco

PJ

loteamento
Parelhciros

clandestino.

apuração das responsabilidades de
Alpargatas Confecções Nordeste
SI A, na produção de danos
ambientais

poluição
ambiental

liberação de gases poluentes. no
período noturno. pela referida
indústria no Bairro de Jaçanã

poluição
do ar

dcp.Fabio Feldmann

DOUTEX S.A.
Indústria Têxtil

PJ

poluição do ar e odorífera por
atividade metalúrgica. Sto. Amaro

poluição
do ar

dcp.Fabio Feldmann

Indústria
Metalúrgica PRADA

PJ

poluição do ar causada pela
queima de óleo combustivel. com
emissão de fumaça, fuligem c
odor, no Bairro do Bras

poluição
do ar

CETESB

Hospital Maternidade
Nossa Senhora da
Conceição S.A.

PJ

A. Braz e
M. Rezende

PF

loteamento irregular denominado
APM
Recanto Parque Cocaia, próximo loteam.irregular
a Represa Billings, em área de
mananciais

SEHAB
RESOLO
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

demolição de imóvel. situado na
Av. Paulista. n" 1230. Mansão
Matarazzo - com processo de
estudo de tombamento

tombamento

CONDEPHAAT

Maria Pia Matarazzo

PF

poluição sonora na Bairro da
Lapa

poluição
sonora

CETESB

Estamparia São
Thomaz S/A Indústria
e Comércio

PJ

loteamento irregular denominado
APM
Parque
Residencial
Cocaia. loteam. irregular
próximo à Represa Billings. em
àrea de proteção aos mananciais

SEHAB
RESOLO

J. Leal Adm. de Bens

PJ
PF

aprofundamento do leito do Rio manejo inadcq.
Tietê. com desvio do curso de de curso d'água
suas águas,
ocasionando
a
poluição
diminuição de vazão em seu curso
da água
superior e agravamento da
poluição do Reservatório Billings.
sem prévio EINRIMA

PJMA
ex officio

Governo do
Estado de São Paulo
Secretaria de
Energia c Saneamento

Estado

aterro de riacho e lagoa para aterro irregular
implantação de loteamento no loteam.irregular
Km 29 da Av. Teotônio Vilela

J. Alves de Souza
e outros

emissão de fumaça preta e poluição do ar
dióxido de enxofre, bem como
c sonora
emissão de ruídos por indústria
têxtil. no Belenzinho

CETESB

Indústrias Têxteis
Aziz Nades S.A.
e outros

PJ

B. Coslovsky

Conselho Nacional do
Petróleo - CNP

União

LUBECA S/ A
Empreendimentos e
Administração

PJ

aumento da poluição do ar pela
alteração da compos1çao da
gasolina utilizada pelos veículos
em geral, causando danos à Saúde
Pública

poluição
do ar

implantação de empreendimento
APM
dep.Fabio Feldmann
imobiliário na chácara Tangará, loteam.irregular e OIKOS - União dos
Defensores da Terra
àrea de preservação permanente e
de mananciais, com graves
impactos à fauna, flora e estética
mbana, no Bairro do Morumbi
depósito de substâncias tóxicas a
céu aberto, construção de galpões
industriais e outras irregularidades
em àrea residencial (Z-Z), na Rua
Secundino, em Vila Prudente

plano diretor
ocupação
mbana inadcq.

S. R. Diniz e
S. M. Bonini e
outros

Nelson Alcântara de
Jesus Filho
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

desmatamento
de
vegetação
permanente no Morro do Piolho.
para expansão de cemitério com o
conseqüente erodimento de graves
proporções no Jardim Tremembé

desmatamento

D. Martins

Cemitério Particular
do Horto Florestal

PJ

emissão de fwnaça preta pela
utilização de caldeira aquecida a
óleo. no Bairro da Liberdade

poluição
do ar

CETESB

Hospital e
Maternidade Modelo
Tamandaré S.A.

PJ

duplicação da rodovia D. Pedro L
que liga Jacareí a Campinas.
causando destruição de vegetação
ciliar e assoream. do Rio Atibaia.
sem a aprovação do EINRIMA

impacto
ambiental por
duplicação de
rodovia

PROESPSociedade Protetora
da Diversidade das
Espécies

DERSA

Estado

SEHAB
PARSOLO

L. C. Gilard Falaschi
e outros

PF

Indústria RHEEM
Metalúrgica S.A.

PJ

implantação de loteam. irregular
APM
denominado Cidade Júlia. em loteam.irregular
área proteção de mananciais hídri.
poluição do ar por gases
odoríficos. na Chácara S.Antônio

poluição
doar

M. L. R. de Castro

detonações explosivas irregulares.
causando graves danos à Saúde
Pública
e
às
casas
e
estabelecimentos próximos. no
Bairro de ltaquera

uso irregular
de explosivos

Câmara Municipal
de São Paulo e
I. Cardoso

Pedreira Itaquera S.A.

PJ

risco de demolição de dois
casarões do início do século.
situados na Avenida Paulista.
n°5 • 542 e 548, em processo
de
tombamento
pelo
CONDEPHAAT

tombamento

dep.Fabio Feldmann

Fundação Getúlio
Vargas e Construtora
Presidente S.A.

PJ

Grupo de Pesquisa e
Ação Ambiental São
José dos Campos e
outros

Porto Mineração
Xavante Ltda. e
outros

PJ

PMSP

Gilberto Imóveis
e outros

PJ

A. de Oliveira

TERMO Química

PJ

extração de terra, sem licença, extração terra s/
licença
através da técnica agressiva de
com ampliação irreg.
desmonte
hidráulico,
ampliações irregulares dos limites dos limites da
da lavra, em Jacareí
lavra
implantação loteam. clandestino.
APM
denominado Condomínio Graúna, loteam.irregular
causando desmatamento. erosão e
assoreamento em área de proteção
aos mananciais
pol. odorífera e ameaça à Saúde
Pública pela manutenção de
misturas químicas e tambores a
céu aberto. na Vila Antonieta

poluição
doar

Pizzoti Mendes
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REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

licenciamento irregular do Porto
APM
de Areia Américo Pongliupri liccnciam.irrcg.
Mineração de Areia c Pedregulho. pam mineração
situado em área de mananciais.
de areia c
próximo ao Reservatório Hídrico
pedregulho
de
Guarapimnga.
exercendo
atividade poluidora

Adm.Rcgional da
Capela do Socorro e
R. Tripoli

Américo Pongliupri.
Mineração de Areia
e Pedregulho

PJ

licenciamento irregular do Porto
APM
de Areia Espólio de José Hcssel. liccnciam.irrcg.
situado em área de mananciais. pam mineração
próximo ao Reservatório Hídrico
de areia e
pedregulho
de
Guarapiranga.
exercendo
ativid. potencialmente poluidor-.1

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Tripoli

Porto de Areia
Espólio de José
Hessel

PJ

licenciamento irregular do Porto
APM
de Areia Paineims Ltda.. situado licenciam.irreg.
em área de mananciais. próximo pam mineração
de areia e
ao Reservatório Hídrico de
pedregulho
Guampiranga exercendo atividade
potencialmente poluidora

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Tripoli

Porto de Areia
Paineims Ltda.

PJ

APM
licenciamento irregular do Porto
de Areia Mineração Dcvecchi. licenciam. irreg.
situado em área de mananciais. pam mineração
de areia e
próximo ao Reservatório Hídrico
pedregulho
de
Guampiranga.
exercendo
ativid. potencialmente poluidora

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Tripoli

Minemção
Devecchi Ltda.

PJ

APM
licenciamento irregular do Porto
de Areia Indústria de Extmçào de licenciam. irreg.
Minemis Natale. situada em área pam minemção
de areia e
de manancmts. próximo ao
pedregulho
Reserv. Hídrico de Guampiranga,
exercendo ativid. potencialmente
poluidora

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Tripoli

Indústria de Extmção
de Minemis Natale

PJ

licenciam. irregular da Empresa
APM
de Mineração e Extmção Olifar licenciam.irreg.
Ltda.. situada em área de pam minemção
mananciais, próximo ao Rescrv.
de areia e
Hídrico Guampiranga, exercendo
pedregulho
ativid. potencialmente poluidora

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Tripoli

Empresa de
Mineração e Extmção
Olifar Ltda.

PJ

licenciamento irregular do Porto
APM
de Areia Mogi - Lauro Pavan & licenciam.irreg.
Cia.Ltda.. situado em área de pam minemção
mananciais. próximo ao Reserv.
de areia e
Hídrico Guampiranga, exercendo
pedregulho
ativid. potencialmente poluidora

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Tripoli

Porto de Areia
Mogi - Lauro Pavan
& Cia. Ltda.

PJ

ASSUNTO

TIPO
DE DANO
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

APM
licenciamento irregular do Porto
de Areia Global. AdministrJção c Iicenciam.irrcg.
Construção de Imóveis Ltda .. para mineração
de areia c
situado em área de mananciais.
pedregulho
próximo ao Reserv. Hídrico de
Guarapiranga, exercendo ativid.
poluidora
sugestão de apresentação de
idéias que possam ser incluídas
nas Constituintes Municipais

legislação

AGENTE

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Trípoli

Global Administração
Construção de
Imóveis Ltda.

PJ

Porto de Areia
Viterbo Machado Luz

PJ

G. Farkas.

PF

PJMA

APM
licenciamento irregular do Porto
de Areia Viterbo Machado Luz. liccnciam.irreg.
situado em área de mananciais. para mineração
de areia e
próximo ao Reservatório Hídrico
pedregulho
de
Guarapiranga,
exercendo
ativid. potencialmente poluidora

Adm. Regional da
Capela do Socorro e
R. Trípoli

APM
loteamento clandestino em área
aproximada de 82. 740m 2 em zona loteam.irregular
de proteção de mananct:us.
denominado Condomínio ChácarJ
do Meio Jardim Apurá, no Bairro
Apurá

SEHAB
Dept. Pareci. Solo Int.
Urbanas

A. F. Pinheiro Bove
e outros

AP A
Movimento em Defesa
invasão de terras. em propriedade
privada. dentro dos limites da poluição d'água do Vale do Aricanduva
área de proteção ambiental
queimadas
e outros
(APA). causando diversos danos venda madeira
ambientais como poluição da
água, queimadas. venda de
madeira e outros

Congregação
Agostiniana e
Parque e Fazenda do
Carmo

PJ
Município

tráfico e comercialização de cativeiro/sacrifi
animais da fauna brasileira. como cio/atrocidades
papagaios, maritacás e tartarugas, contra animais
em Jardim Campo de Fora, Santo
Amaro

F. C. dos Santos

Comercial Nutriaves
Ltda.

PJ

desmatamento com utilização de lotcam.irregular
trator para implantação de lotcam.
clandestino, na Estrada do Barro
Branco, s/n, Parque América

Polícia Florestal
e de Mananciais lo BPFM- 1• CIA

M. V. Santana I Vitor
Empreend. Imob. e
Adm. de Bens S/C

PJ

A. H. Salles Lima Jr
Produtos Químicos e
- Promotor de Justiça - Artefatos de Borracha
Fulgor Ltda.

PJ

Juizo de Direito da 1•
Vara Criminal Santana

PF

poluição do ar, odorífera e sonora,
por fumaça acompanhada de odor
acre e sons excessivos, na Vila
Madalena
infração ao Artigo 12 C/C Artigo
27. da Lei 5197/67, em Santana

poluição
do are
sonora

geral

J. M. Blanes
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TIPO
DE DANO

ASSUNTO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

infração ao Artigo 1o C/C Artigo
3°. da Lei 5197/67. em Santana

geral

Juízo de Direito da ~o
Vara Criminal Santana

R. P. Bartholomeu

PF

poluição do ar pela emissão de
produtos de combustão de lanha.
por pizzaria. em Pinheiros

poluição
do ar

CETESB

Pizzaria Mamma
Lamarca Ltda.

PJ

risco de erradicação de 76
indivíduos arbóreos de grande
porte. para construção edifícios
de apartamentos. Rua Maranhão.
n~ 690. em Higienópolis

corte irregular
de árvores

R.Tripoli

Incorporadora Paulista
Ltda.. Construtora
Adolpho Líndenberg

PJ

lançamento de esgotos em galeria uso índevido de
pluvial. que deságua na Represa galeria pluvial:
APM: poluição
de Guarapiranga
da água

PJMA
ex offício

Limpa-Fossa
Bandeirantes

PJ

apreensão de partes de animais cativeiro/sacrifí
silvestres comercializadas no cio/atrocidades
restaurante Gogo da Ema. Largo contra animais
13 de Maio. Bairro de Sto. Amaro
intoxicação por benzeno
ambiente de trabalho

PJMA

no poluição no amCuradoria de
biente de traba- Acidentes do Trabalho
balho e entorno

loteamento em área de proteção
APM
de mananciais
loteam.irregular

C. de Moraes Veras

PF

ORNIEXS/A

PJ

B. Goldfarb

PF

ex offício

Secretaria de Estado
dos Negócios
Metropolitanos

edificação de Apart Hotel. no
Jardim Paulista. em desconformidade com o zoneamento e
tombamento do bairro

plano diretor

dep. Fabio Feldmann

PMSP

Município

instalação e operação de reator
nuclear, pelo IPEN, no Campus
da Universidade de São Paulo

poluição
radioativa

dep. Fabio Feldmann

Instituto de Pesquisas
Energéticas e
Nucleares - IPEN

Estado

PJMA
ex offício

Tinturaria e
Estamparia de
Tecidos ARTEC Ltda.

PJ

dep. Fabio Feldmann

Vera Cruz
Empreendimentos
Imobiliários

PJ

poluição do ar, da água, sonora e poluição do ar.
odorífera. proveniente da emissão da água, sonora
e odorífera
de material particulado de
processamento industrial e do
lançamento de efluentes líquidos
em córrego, Vila Rosário
construção de Apart Hotel. no
Bairro Jardim Europa. logradouro
tombado, sem autorização do
CONDEPHAAT e em desconformidade com a Lei de Zoneamento

plano diretor
tombamento
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TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

obras de refonna da Praça João
Mendes. em área envoltória de
bem tombado. sem autorização do
CONDEPHAAT

tombamento

CONDEPHAAT

PMSP

Município

edificação irregular no imóvel
sito
na
Alameda
Gabricla
Monteiro da Silva. no 1.048. nos
Jardins. em área tombada

tombamento

CONDEPHAAT

M. S. Dupre de
Oliveira

PF

asfaltamento da SP - 139. no
Parque Estadual Carlos Botelho.
em São Miguel Arcanjo. com
riscos de dano à flora c fauna

impacto
ambiental por
asfaltamento
de rodovia

FUNATURAFundação PróNatureza

Fazenda do Estado de
São Paulo
Secr. dos Transportes

Estado

anulação do RIMA aprovado pelo
CONSEMA referente ao túnel
sob o Parque do Ibirapucra. do
Projeto Corredor Viário SudoesteCentro

impacto
ambiental por
construção
de túnel

dep. Fabio Feldmann

PMSP
Secret. de Estado do
Meio Ambiente

lançamento de resíduos industriais
na V. Presidente Wilson. do
Ipiranga

poluição
da água

Juizo de Direito da I o
Vara Civil do Foro
Regional Ipiranga

Indústria J.B. Duarte
S/A

desmatamento irregular de 0.3 ha
de mata natural, no Jardim Eliane.
em Santo Amaro

desmatamento

Secretaria do Meio
Ambiente

A. Pereira Silva

PF

ausência de preservação da Casa
Bandeirista - bem tombado - com
grave preJutzo à edificação
protegida e ao patrimônio cultural
e arquitetônico

tombamento

P.Bohonoletz de Abreu
Dallari I
R. Tavares Maluf

Naji Robert Naltas
Grupo Selecta S/C
Ltda

PF
PJ

descaracterização do Jardim São
Paulo. com afetação do Parque
Domingos Luiz. pela implantação
de terminal de ônibus urbano.
pela Cia. do Metro

plano diretor
ocupação
urbana inadeq.

Vicente de Paula e
Silva

Cia. do Metropolitano
de São Paulo

Estado

reurbanização do Parque D. Pedro
11. em área envoltória, pela Lei
Municipal 267/87

reurbanização
de parque

dep. Fabio Feldmann

PMSP

Município

ausência de preservação da Casa
Bandeirista - bem tombado - com
grave preJmzo à edificação
protegida e ao patrimônio cultural
e arquitetônico

tombamento

dep. Fabio Feldmann

Naji Robert Naltas
Grupo Selecta S/C
Ltda.

PF
PJ

Município
Estado

PJ
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REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

descaracterização do Parque da tombamento
Aclimação. bem tombado. por constr. irregular
obras da Municipalidade de São
Paulo

dcp. Fabio Feldmann
Assoe. de Defesa do
Parque Aclimação

PMSP

Município

reforma do Solar da Marquesa de tombamento
Santos c da Casa n2 OI. do Pátio constr. irregular
do Colégio, bens tombados e em
área envoltória

dcp. Fabio Feldmann

PMSP

Município

dano ambiental no Pq. Ecológico
APA
do Tietê. em virtude de desassorc- manejo inadeq.
amento do leito do Rio Tietê. de curso d'água
ocasionando aterro de Lagoas
Marginais

dcp. Fabio Feldmann

Dcpt. de Águas e
Energia Elétrica
(DAEE) c outras

Município

METI A Cozinhas
Ltda.

PJ

ASSUNTO

TIPO
DE DANO

poluição sonora c do ar. em zona
residencial

poluição
sonora e do ar

R. Cassiano

interdição temporária de compressores de ar e pistolas de pintura
que poluem o ar

poluição
do ar

CETESB
Secretário do Meio
Ambiente

Irmãos Kremer S.A.
Indústria e Comércio

PJ

violação de edifícios em processo
de tombamento, sito a Alameda
Barão de Piracicaba, n'?! 91. I 05 c
115, em Campos Elíseos

tombamento

CONDEPHAAT

Companhia de
Automóveis Tapajós

PJ

canalização do Córrego das canalização de
Águas Espraiadas e implantação
córrego
da Av. Das Águas Espraiadas. no ausência porção
Brooklin.
pela
Prefeitura verde suficiente
Municipal de S.Paulo. com no projeto de
ausência de porção de área verde reurbanização
suficiente,
no
Projeto
de
Reurbanização

D. Charles Tumer

PMSP

Município

construções e atividades comerei- plano diretor
ais em desconformidade com a Lei de Zoneam.
Lei de Zoneamento. na área dos
ocupação
Jardins - bem tombado
urbana inadeq.

SAJEP- Sociedade dos
Amigos dos Jardins
Europa e Paulistano

M. Rocha Vieira,
G. Prado Guimarães
e outros

PF

poluição atmosférica - pó preto
cintilante expelido pelas chaminés
da Sidenírgica Alipertti. no Bairro
da Água Funda

poluição
doar

Movimento Contra
a Poluição da
Água Funda

Sidenírgica Alípertti

PJ

A.C.P. Ajuizada pela Fazenda.
contra a Sociedade e Colégio Pentágono, visando impedir alterações na Igreja Matriz de São Domingos e Convento-bem tombado

tombamento

Fazenda do Estado
de São Paulo

Soe. Impulsíonadora
Colégio Pentágono

PJ
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

construção de Cadeia Pública em
APM
Parelheiros. junto à Represa constr. irregular
Billings. em área de preservação
de manancial e floresta nativa

I. Alcides de Lima
e outros

medida cautelar (Proc. 758/87 -5°
Vara da Fazenda Estadual).
visando impedir reformas em
banheiros da Residência Oficial
do Horto - bem tombado

tombamento

Hatiro Shimomoto
Fazenda Estadual

impacto amb. às
margens de
rodovia por
desmat.e queim.

Paulo Nogueira Neto
Assoe. de Defesa do
Meio Ambiente - SP

alteração e destruição de bens em
processo de tombamento. situados
na Rua Mauá. Santa lfigênia. para
alargamento do logradouro

tombamento

OIKOS
CONDEPHAAT

inquérito policial por crime de
imprensa

crime de
imprensa

poluição sonora produzida pela
seção de calderaria c estamparia
da Empresa SABROE. localizada
na Rua João Tibiriçá. no 900

poluição
sonora

desmatamento em área de preservação permanente
Estação
Ecológica de Juréia-Itatins. em
lguape

APA
desmatamento

desmatamento e queimada às
margens da BR-116

implantação de avenida de fundo impacto amb.
de vale. ao longo do Córrego do com implant. de
Tremembé - Zona Norte - com avenida ao lonafetamento da Serra da Cantareira go de córrego

Des. A.C.A. Braga
e V.A. Braga

K. Okani

OIKOS - União dos
Defensores da terra

tombamento
demolição de imóveis em área
envoltória de bem tombado - constr. irregular
Igreja da Boa Vista
desmatamento ocorrido nesta
capital, às margens da Represa
Billings (próximo à Diadema),
Bairro Mato Virgem

APM
desmatamento

derrubada de árvores de um tombamento
imóvel localizado junto ao Museu corte irregular
do Ipiranga
de árvores

INTERESSADO

AGENTE

Estado

Governo do Estado
de São Paulo

Estado

PMSP

Município

PMSP

Município

SABROEAtlas do Brasil Ltda.

PJ

Fazenda do Estado
de São Paulo

Estado

PMSP

Município

Vilanova Artios
Construtora Ltda.

PJ

M.D. Tekla Hartmann
e ANDERCO - Construções Ltda.

PF
PJ

Coordenador das
Curadorias Espec. de
Prot. ao M. Ambiene
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TIPO
DE DANO

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

F.M. Ratta Cundari

PF

Instituto de Botânica

Estado

manipulação
irregular de
venenos

MarchesanDefensivos c Aplicaç.
Div.de Controle de
Pmgas

PJ
Estado

usinas de incincmção e compostagem. que se pretende construir em
áreas impróprias do município
(aterros sanitàrios de Sapopemba.
Santo Amaro e Bandeinmtes)

plano diretor
ocupação
urbana inadcq.

PMSP

Município

resolução no 02 I 86 SC (Tombamento dos Jardins).
Ato do
Prefeito.
determinando
seu
descumprimento

tombamento

PMSP
Jânio da S. Quadros

Município

PJMA
ex officio

Faculdade de Belas
Artes (Pinacoteca do
Estado)

Estado

PJMA
ex officio

Secretaria de
Estado da Cultum

Estado

dep. Fabio Feldmann
OIKOS

CEF
lAPAS
Clube Marechal
Flor. Teles

Estado

PMSP

Município

S.A. Indústrias
Reunidas Fnmcisco
Matamzzo

PJ

ASSUNTO

danificação de bem tombado. sito
a Rua São Bento. n'' 195

tombamento

aterros vizinhos à área da Reserva
Biológica da Água Funda. na Vila
da Imprensa. próxima a Rodovia
dos lmignmtes

aterro irregular

manipulação de
bairro residencial

venenos

altemção de bem tombado
construção de Mezzanino

em

-

representação contm Dr. Jânio
Quadros. por incitar publicamente
à prática de atos criminosos. nos
termos do Artigo no 286 do
Código Penal
desapropriação de parte de área
denominada de Parque do Povo.
de propriedade da CEF e IAP AS,
pam implantação de Posto da
TELESP, com prejuízo de área
verde e de lazer, no Bairro de
Itaim

tombamento
constr. irregular

gemi

plano diretor
ocupação
urbana inadeq.

obms de reformas no Mercado tombamento
Municipal, em área envoltória do constr. irregular
Palácio das Indústrias - bem
tombado

PJMA
ex officio

CONDEPHAAT

Sub-Comissão de Meio
demolição irregular de bens tombamento
tombados (Fábrica Matamzzo), no constr. irregular Ambiente da OAB/SP
OIKOS
Bairro de Água Bnmca

29

INTERESSADO

AGENTE

PMSP
Jânio da S. Quadros

Município

Fundação Parque
Zoológico de S.Paulo

Estado

Bressiani S/A
Indústria e Comércio

PJ

L. Brujud Romero
e/ou Bar Rei das
Codornas Ltda.

PF
PJ

alterações em prédio tombado
tombamento
(Antigo Liceu de Artes c Oficios) constr. irregular
- Pinacoteca do Estado

FEBASP - Faculdade
de Belas Artes de
São Paulo

Estado

comercialização de aves silves- cativeiro/sacrifí
tres. a Rua Delfino Facchini. n~ cio/atrocidades
430. Americanópolis
contra animais

R. Candido da Silva

PF

Armazém Secos e
Molhados
Casa do Norte

PJ

Irmãos Daud & Cia.

PJ

Cia. União dos
Refmadores Açucar
e Café

PJ

PMSP

Município

ASSUNTO

TIPO
DE DANO

projeto de lei que altera o uso c
ocupação do solo (Lei de
Zoneamento) em área tombada Jardins

tombamento
legislação

dano em bem tombado a Rua São
tombamento
constr. irregular
Bento. no~ 189. 195 c 197
morte de animais em razão de cativeiro/sacrifi
greve
cio/atrocidades
contra animais
poluição do ar e odorífera. pela
emissão de material particulado c
gases. no Bairro da Lapa

poluição do
ar c odorífera

comercialização de aves silves- cativeiro/sacrifí
trcs. a Rua Paulo Afonso. no 64. cio/atrocidades
no Bairro do Brás
contra animais

comercialização de espécimes da cativeiro/sacrífi
fauna silvestre. em Pirítuba - cio/atrocidades
Armazém Secos e Molhados Casa contra animais
do Norte
poluição no Bairro da Mooca

geral
poluição amb.

demolição irregular em tomo de
tombamento
bem tombado. situado a Rua constr. irregular
Coronel Bento Pires. n2 60 Bairro da Mooca
poluição no Bairro da Mooca

geral
poluição amb.

linha de monotrilho do Parque
Ibirapuera: Aeromóvel - ligará os
Bairros de Pinheiros c Vila
Mariana

impacto
ambiental por
construção de
aeromóvel

REPRESEN
TANTE

C.A.F. Cundarí

PJMA
ex officio

M. Holland Neto
c outros

PJMA
ex officio

1o Batalhão de Polícia
Florestal e de
Mananciais

D. Agrímani Sobrinho

CONDEPHAAT

D. Agrímani Sobrinho
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

remoção c instalação do Monumento aos Heróis da Travessia do
Atlântico. na Av. BrasiL em área
tombada dos Jardins

tombamento

construção e demolição de imóvel
em dcsconformidadc com a Lei
de Zoneamento - Av. Nossa
Senhora da Encarnação. no 195

plano diretor
ocupação
urbana inadcq.

REPRESEN
TANTE

INTERESSADO

AGENTE

CONDEPHAAT

PMSP
Roberto Sarue

Município
PF

Juízo de Direito da 2°
Vara da Fazenda
Municipal

alteração em área tombada
tombamento
(Jardins): construção de edificios constr. irregular
na Rua Primavera esquina com a
Rua Henrique Martins. no Jardim
Paulista - houve demolição de
imóveis

J. Ottaviani D'amico
c M.A. D'amico

PF

Arnaldo H.S.L. Jr.
Incorp. Marco
Empreend. Ltda.
Constr. Plan

PJ

criação de garagens subterrâneas
em praças da capital

plano diretor
ocupação
urbana inadeq.

H.J. Lemos Salcides

PMSP

Município

criação de garagens subterrâneas
em praças da capital

plano diretor
ocupação
urbana inadcq.

A. de Abreu Madeira

PMSP

Município

medida cautelar visando sustar
APM
desmatamento
execução de alvará da PMSP que
autoriz.a o desmatamento de área constr. irregular
protegida pela Lei de Mananciais.
no Bairro 7 Praias junto a
Billings. para construção de
Cemitério Memorial Park

Sociedade Arnigos de
7 Praias

PMSP

Município

Solventex Indústria
Química Ltda.
e CETESB

PJ
Estado

Demolidora Diez

PJ

CETESB

Estado

contaminação de águas superficiais e subterrâneas por resíduos
químicos
industriais.
pela
empresa Solventex Ind. Química
Ltda., na região de Santo Amaro.
Estrada do Jaceguava. nç 863 próximo
ao
Reservatório
Guarapiranga

APM
poluição da
água

demolição do imóvel da Rua
Suíça, no 66, situado no polígono
tombado dos Jardins

tombamento

poluição ambiental por emissões
de energia - radiações não ionizadas na faixa VHF, provocadas por
emissoras de FM e TV localizadas
na Av. Paulista

poluição amb.
por radiações
não-ionizadas

CONDEPHAAT

PJMA
ex officio
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

anulação do tombamento dos
Jardins Europa. América. Paulista
e Paulistano

tombamento

REPRESEN
TANTE

demolição de imóvel tombado
tombamento
Subcomissão do Meio
provisoriamente. de propriedade constr. irregular Ambiente da OAB -SP
e CONDEPHAAT
do. BANESPA. situado a Rua
Domingos de Moraes. no 2065.
Vila Mariana
plano diretor
instalação de estabelecimentos
comerciais e de prestação de Lei de Zoneam.
seiViço em Zona 1 - Rua
ocupação
Groenlândia
url:>ana inadeq.

Juízo de Direito da 2°
Vara da Fazenda do
Município de S.Paulo

construção
de
dois
túneis
paralelos. ligando as Av. Jucelino
Kubitschek e 23 de Maio. sob o
eixo da Av. Antônio Joaquim de
Moura Andrade e sob o Parque do
Ibirapuera

impacto amb.
por construção
de túnel

Subcomissão do Meio
Ambiente da OAB-SP

derrubada de árvores. em terreno
situado na Rua Conselheiro
Brotero. para construção de
edificio

corte irregular
de árvores

destruição
de
área
verde. resíduo sólido
mediante despejo de entulho. no destinação final
inadequada
Jardim Guapira. situado nas
da
Serra
da destruição de
proximidades
área verde
Cantare ira
tombamento
alteração de bem tombado. quais
sejam, os imóveis da Rua constr. irregular
Washington Luiz, n"" 334, 336 e
346
criação de garagens subterrâneas
em praças da capital

plano diretor
ocupação
url:>ana inadeq.

AGENTE

PMSP
Fazenda do Estado

Município
Estado

BANESPA

Estado

PMSP

Município

J. Ferreira Jr.
e outros

PF

PMSP
Câmara Municipal
de São Paulo

Município
Legislativo Municipal

Construtora Dumez
I.R. da Costa Lopes
e outros

PJ
PF

Losada Eng. e Com.
Ltda. e Valdimir
Salvatore Losada

PJ
PF

Subcomissão do Meio
Ambiente da OAB-SP
e OIKOS

CONDEPHAAT

Terra Livre- Centro
de Artes e Cultura
Brasileira

construção de prédio em Zona 1, plano diretor
nas Ruas Angatuba e Itaquera. Lei de Zoneam.
Bairro
do
Pacaembu.
pela
ocupação
Construtora Dumez
url:>ana inadeq.
demolição irregular do imóvel da tombamento
Rua das Carmelitas, no 123, constr. irregular
Centro de S.Paulo, situado na área
envoltória de bem tombado (Igreja Nossa Senhora da Boa Morte)

INTERESSADO

CONDEPHAAT
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

demolição irregular do imóvel da
tombamento
Rua das Carmclilas
n" 123. constr. irregular
Centro. SP. situado na área
cnvoltória de bem tombado (Igreja Nossa Scnhom da Boa Morte)

REPRESEN
TANTE

CONDEPHAAT

conjunto
tombamento
demolição
de
Rua
da constr. irregular
arquitetônico
da
Assembléia (Z8-200)
demolição irregular dos imóveis
tombamento
situados na Rua da Grdça. nos 873. constr. irregular
883 c Rua General Flores n" 262.
Bom Retiro - localizados no
entorno de bem tombado

CONDEPHAAT

INTERESSADO

AGENTE

Losada Eng. e Com.
Ltda. e Valdimir
Salvatore Losada

PJ
PF

PMSP

Município

Arie Spuch e
Grischa Palinski

PF

poluição atmosférica provocada
por lançamento de produtos
à noite ou de
qwm1cos
madrugada. o odor semelhante ao
de creolina: expele fumaça oleosa
- Parque Continental

poluição
do ar

Indústria e Comércio
Agropecuário e
Asfalto Ondalit

PJ

corte de. aproximadamente. 300
árvores (Eucaliptos). no Centro
Educacional da Freguesia do Ó. a
Rua Jacutiba

corte irregular
de árvores

J. Viviani Fcrmz

PF

PMSP

Município

venda do controle acionário do
Anhembi Centro de Feiras e
Congressos S.A.. com interferência no valor turístico que o
Anhembi representa caso seja
altemda sua destinação original

geral

W. Meyer Feldman c
M. Ribeiro Mendonça

poluição por vapores e efluentes

poluição
do ar e água

Química Industrial
Hipocloro Ltda.

PJ

reurbanização do Centro Velho tombamento do Bairro Santa
lfigênia

tombamento

Secretaria do
Planejamento do
Município de S.Paulo

Município

PMSP

Município

cemitério em Zona I - Cemitério
plano diretor
Parque no Bairro do Alto da Boa Lei de Zoneam.
Vista
ocupação
urbana inadeq.
captum e exibição de botos

cativeiro/sacrifi
cio/atrocidades
contra animais

Exotiquarium

PJ
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ASSUNTO

TIPO
DE DANO

alter.1ções em área tombada tombamento
corredor de trolebus - Santo constr. irregular
Amaro/Nove de Julho

REPRESEN
TANTE
CONDEPHAAT

INTERESSADO

AGENTE

CMTC. PMSP c
Camargo Campos S/ A
Eng. Com.

Município
PJ

construção de prédio em área
verde do lbirapuera (Instituto
Biológico)

plano diretor
ocupação
urbana inadcq.
(área verde)

ASSUAPL CEACON
c Antônio de Pádua
Brandão Gambier

PJ
PF

derramamento de ácido clorídrico
no Ribeirão dos Meninos
Sacomã

poluição
da água

A. Leiba Miralha e
Deluxe-Transp.Espec.
Ltda. HOECHST

PF
PJ

poluição no Bairro da Mooca

poluição
ambiental

D. Agrímani Sobrinho

PF

tombamento
demolição de prédio no entorno
de bem tombado (Colégio Porto constr. irregular
Seguro - Rua Augusta. no 185 Rua Caio Prado. no 323)

Indústria de Hotéis
Guzzoni Ltda.

PJ

demolição de prédio no entorno
tombamento
de bem tombado - Rua Augusta. constr. irregular
n2 169

Indústria de Hotéis
Guzzoni Ltda.

PJ

J. Aríovaldo Chinelati

Indústrias de
Cristais Cambe S.A

PJ

proprietários das
residências a Rua
Teotônio Freire. no 45

Rua Porteira do
Pinhal Imirím S.Paulo

Município

Administração
Regional da Sé

Município

poluição sonom e poluição do ar
em Tatuapé
lançamento de esgotos na via
pública (ocorrência em tese do
delito previsto no Artigo 132 do
Código Penal)

poluição
sonora e do ar
geral

alteração de área tombada na
tombamento
Praça da República
constr. irregular
corte de li árvores existentes no
Passeio Público. sem licença da
Municipalidade

corte irregular
de árvores

REMATER
Agro-Industrial Ltda.

PJ

emissão de gases - poluição do ar.
Santo Amaro. São Paulo

poluição
do ar

RHEEM
Metalúrgica S.A

PJ

Obras Hospitalares
São Lázaro

PJ

P. Valerelli,

PF

denúncia de desmatamento às
APM
margens da Represa Billings, área desmatamento
de proteção de mananciais - constr. irregular
construção
do
Cemitério
Memorial Park
demolição de imóvel situado em
tombamento
tomo de bem tombado - área constr. irregular
envoJtóría do Jardim Siq. Campos

Sociedade Amigos
de Sete Praias

V. da C. Gomes.
Y. Acras e outros

34
TIPO
DE DANO

ASSUNTO

REPRESEN
TANTE

CYRELA
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

demolição de imóvel situado em
tombamento
torno de bem tombado - Rua constr. irregular
Ministro Rocha Azevedo. n'' 482
solicitação de providências no
sentido
da
argüição
da
ilegabilidade da Portaria no 302 P I IBDF

CONSEMA

legislação

política de saneamento com
relação à Represa
Billings
(bombeamento dos esgotos dos
Rios Tietê e Pinheiros pam a
Represa Billings c turbinamcnto
de água pam Usina Henry
Borden. em Cubatão)

política de
saneamento
APM: Represa
Billings

PJMA
ex officio

devastação de área de mananciais
noABC

APM
desmatamento

PJMA
ex officio

contaminação. por agrotóxicos
organoclorados. de alimentos de
consumo diário da população

contaminação
de alimentos
por agrotóxicos

Secretaria da Justiça

tombamento
demolição de bem tombado. a
saber o Anexo ao Quartel do constr. irregular
Batalhão Tobias de Aguiar
lavra clandestina de areia para uso
na construção civil, na Bacia de
Guampimnga
reforma de imóvel em
tombada (Jardim América)

área

implantação das atividades do
MINISTÉRIO PÚBLICO na Área
do Meio Ambiente

APM
lavm irregular
de areia
tombamento
constr. irregular

gemi

INTERESSADO

H. Silveira da Motta

Governo do
Estado de São Paulo

AGENTE

PJ

União

Estado

PMSP

Município

Global Adm. Consultoria e Construção de
Imóveis Ltda.

PJ

Mercantil Sadalla
Ltda. e
Siegbert Zanettini
Procumdoria Geral
de Justiça

PJ

PF

ANEXO IV
Listagem dos assuntos das queixas categorizados por tipo de dano

O número de agravos ambientais denunciados (439) é superior ao número de queixas
protocoladas (388), pelo fato de uma mesma queixa conter, muitas vezes, mais de um motivo
listado contra o infrator.

1. POLUIÇÃO AMBIENTAL: 119 referências a este tema nas queixas

1.1. poluição do ar: 43 queixas

poluição do ar por fuligem, despejo de fumaça preta, emissão de dióxido de enxofre: 5
poluição do ar causada por lançamento de material particulado pelo funcionamento de caldeira
movida à óleo diesel: 5
emissão de poluentes, região metropolitana de S. Paulo, decorrente da redução da participação
de álcool etílico anidro combustível (AEAC) na composição da gasolina: I
queima da cana de açúcar: I
poluição do ar por emissão de gases, lançamento de produtos químicos - atividade industrial: 6
poluição do ar e odorífera decorrente da liberação de gases no período noturno pela atividade
da Indústria ICI do Brasil: 1
liberação de gases poluentes, no período noturno, pela Indústria DOUTEX S.A. -Têxtil: I
poluição do ar e odorífera por atividade metalúrgica- Indústria Metalúrgica PRADA: I
aumento da poluição do ar pela alteração da composição da gasolina utilizada pelos veículos
em geral, causando danos à Saúde Pública: I
poluição do ar pela exalação de odores: 2
impacto ambiental decorrente dos altos

índic~s

de poluição atmosférica, Cidade de S.Paulo: I

poluição do ar pela atividade de construção civil: I
poluição do ar causada pelo uso irregular de chaminé: 2
poluição do ar por uso indevido de "Pó Preto" (proibido) - Indústria Vânia de Plásticos: I
poluição atmosférica provocada pelas atividades do Aeroporto de São Paulo - Congonhas: I
poluição do ar por usina asfáltica geradora de partículas em suspensão afetando a Saúde
Pública: 2
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poluição do ar causada por pó de cimento: I
poluição do ar e odorífera pela deposição de lixo urbano, na Vila Albertina: I
poluição do ar causada pela construção de conjunto de edificios residenciais: I
poluição odorífera e ameaça à Saúde Pública pela manutenção de misturas químicas e
tambores a céu aberto: I
poluição do ar e odorífera por fumaça acompanhada de odor acre: I
poluição do ar pela emissão de produtos de combustão de lanha, por pizzaria: I
poluição do ar e odorífera proveniente da emissão de material particulado e gases de
processamento industrial: 2
poluição do ar em zona residencial: I
interdição temporária de compressores de ar e pistolas de pintura que poluem o ar: I
poluição atmosférica- pó preto cintilante expelido pelas chaminés da Siderúrgica Alipertti: I

1.2. poluição sonora: 35 queixas
poluição sonora causada pelo engarrafamento de cerveja e pelos caminhões que fazem o
carregamento: I
poluição sonora causada por instrumentos e promoção de shows em horários impróprios: 1
poluição sonora (excessivo nível de ruído) pelo funcionamento de estabelecimentos como
bares, casas noturnas, salões de baile, em área residencial, em horários impróprios
(desrespeitando a legislação e as normas ao silêncio): 5
poluição sonora provocada por prensamento de sucatas: 2
poluição sonora causada por quadra de futebol e lanchonete: 1
poluição sonora causada por alto-falantes colocados nos caminhões de entrega da gás: 1
danos ambientais causados pela instalação de Câmara de Compensação do Banco do Brasil: 1
perturbação do sossego público (pela Igreja Universal do Reino de Deus): 1
poluição sonora ocasionada por atividade industrial: 9
poluição sonora causada por ruídos excessivos: 1
poluição sonora causada pelo trânsito de ônibus: 2
poluição sonora causada pelo ruído ininterrupto: I
poluição sonora causada pelo uso irregular de chaminé: 1
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poluição sonora provocada pelas atividades do Aeroporto de São Paulo- Congonhas: 1
poluição sonora causada pelo tráfego intenso de ônibus e caminhões (CMTC): 1
poluição sonora pela emissão de ruídos em elevado nível decorrente do tráfego de veículos
pesados (de usina asfáltica) em área habitacional, afetando a Saúde Pública: 1
lesão ao meio ambiente (poluição sonora) causada por usina de asfalto: 1
poluição sonora causada pelo descarregamento de máquinas em dependências da rede
Mac Donald's na Cidade de São Paulo: 1
ruído provocado pelos rangidos dos rotativos que imprimem os jornais, durante a noite: 1
poluição sonora causada pela construção de conjunto de edificios residenciais: 1
poluição sonora em zona residencial: 1

1.3. poluição do solo e resíduos sólidos: 16 queixas
poluição causada por lixões (resíduos sólidos: destinação final inadequada): 2
poluição do solo provocada pela disposição final inadequada de resíduos domiciliares e
industriais: 1
contaminação do solo por chumbo em terreno que abriga terminal de estocagem de derivados
de petróleo: 1
produção de lixo pela atividade de construção civil: 1
destinação final do lixo na Cidade de São Paulo inadequada, em aterro irregular
(Bandeirantes): 1
deposição de resíduos sólidos, constituídos por compostos orgânicos, sem acabamento (Usina
Municipal de Tratamento de Lixo): 1
disposição de lixo e entulho na Av. Alcântara Machado esquina com Rua Uriel Gaspar: 1
acúmulo de 8.000ton de detritos, na zona sul da Cidade de São Paulo, devido a suspensão da
coleta de lixo no dia 03/12/93: 1
incêndio em depósito de resíduos sólidos (Lixão Clandestino): 1
depósito de lixo clandestino: 2
implantação de aterros sanitários inadequados na Cidade de São Paulo: 1
diagnóstico das destinações de resíduos sólidos no solo da Região Metropolitana de São Paulo
realizado pela CETESB e encaminhado para a PMSP: 1

aterros irregulares vizinhos à área da Reserva Biológica da Água Funda: 1
aterro irregular, com destruição de área verde, mediante despejo de entulho em área situada
nas proximidades da Serra da Cantareira: 1

1.4. poluição da água: 12 queixas
poluição da água pela entrada de esgoto doméstico nas águas do Lago do Parque Aclimação: 1
poluição do Rio Paraíba e Represa do Funil por esgotos domésticos: 1
lançamento de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio) em córrego em Campo Limpo: I
contaminação da Represa de Guarapiranga por algas Anabenna Solitária: 1
aprofundamento do leito do Rio Tietê, com desvio do curso de suas águas, ocasionando a
diminuição de vazão em seu curso superior e agravamento da poluição do
Reservatório Billings, sem prévio EINRIMA: I
invasão de terras dentro dos limites da área de proteção ambiental (APA- Vale do
Aricanduva), causando danos ambientais como poluição da água: 1
poluição da água por lançamento de esgotos em galeria pluvial, que deságua na Represa de
Guarapiranga: 1
poluição da água proveniente do lançamento de efluentes líquidos de processamento industrial
em córrego: 1
lançamento de resíduos industriais, na V. Presidente Wilson, do Ipiranga: I
contaminação de águas superficiais e subterrâneas por resíduos químicos industriais, pela
empresa Solventex Ind. Química Ltda., próximo ao Reservatório Guarapiranga (APM)
e negligência da CETESB: 1
poluição da água por efluentes industriais: 1
derramamento de ácido clorídrico no Ribeirão dos Meninos, Sacomã: 1

1.5. poluição no meio ambiente em geral: 6 queixas
apuração de responsabilidade de Alpargatas Confecções Nordeste S/A na produção de danos
ambientais: 1
geral - poluição ambiental no Bairro da Mooca: 3
irregularidades que ofendem ao meio ambiente no Bairro Jardim Damasceno: 1
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danos causados ao meio ambiente (SAJEP-Sociedade Amigos dos Jardins Europa e
Paulistano): 1

1.6. poluição eletromagnética e poluição radioativa: 4 queixas
poluição eletromagnética provocada pelo sistema de telefonia celular: 1
operação e processamento de areias monazíticas, com emissão de radiação em níveis
superiores aos administrados: 1
instalação e operação de reator nuclear, pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN, no Campus da Universidade de São Paulo: 1
poluição ambiental por emissões de energia- radiações não-ionizadas na faixa VHF,
provocadas por emissoras de FM e TV localizadas na Av. Paulista: 1

l. 7. poluição no ambiente de trabalho: 2 queixas

uso indiscriminado de amianto e poeira de amianto em todo o interior e exterior da fábrica: 1
intoxicação por benzeno no ambiente de trabalho: I

1.8. poluição visual: l queixa
poluição visual provocada pela CMTC: I

2. ALTERAÇÕES OU OBRAS IRREGULARES EM BEM TOMBADO: 66 referências
a este tema nas queixas
construções em área sob processo de tombamento pelo CONDEPHAAT: 2
falta de conservação e restauração em bem tombado (com grave prejuízo à edificação
protegida e ao patrimônio cultural e arquitetônico): 3
alterações ou obras irregulares em área envoltória ou em bem tombado: 21
barracas montadas em espaço público de local tombado (Parque Aclimação): 1
tombamento de áreas, prejudicando o meio ambiente: 1
demolição sem autorização municipal de imóvel envolvido em processo de tombamento: 3
demolição irregular de imóvel tombado ou de imóveis situados em área envoltória de bem
tombado: 12
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demolição de imóvel com processo de estudo de tombamento: 1
dano ao patrimônio histórico, referente à pichação de cunho eleitoral, no Monumento à
Imigração Japonesa: 1
projeto de incorporação de bens objeto de tombamento para edificação de prédio: 1
danos causados em bem tombado, ao patrimônio histórico e cultural: 4
constatação de irregularidades na plataforma de embarque da Estação da Luz: 1
transformação do Edificio Alexandre Mackenzie (ex-Eletropaulo ), no Viaduto do Chá, em
Shopping Center - tombamento de imóvel: 1
construção pela Eletropaulo de sub-estação de transmissão de energia elétrica em área
tombada pelo CONDEPHAAT, sem estudo prévio de impacto ambiental: 1
risco de demolição de dois casarões do início do século, em processo de tombamento pelo
CONDEPHAAT: 1
construção de Apart Hotel em logradouro tombado e em desconformidade com a Lei de
Zoneamento: 2
descaracterização do Parque da Aclimação, bem tombado, por obras da Municipalidade de
São Paulo: 1
violação de edificios em processo de tombamento, em Campos Elíseos: 1
medida cautelar visando impedir reformas em banheiros da Residência Oficial do Horto - bem
tombado: 1
obras de reformas no Mercado Municipal, em área envoltória do Palácio das Indústrias - bem
tombado: 1
projeto de lei que altera o uso e ocupação do solo em área tombada- Jardins: 1
remoção e instalação do Monumento aos Heróis da Travessia do Atlântico, na Av. Brasil, em
área tombada dos Jardins: 1
demolição de imóvel situado no polígono tombado dos Jardins: 1
representação solicitando anulação do tombamento dos Jardins Europa, América, Paulista e
Paulistano: 1
demolição de conjunto arquitetônico da Rua da Assembléia: 1
queixa contra o projeto proposto de reurbanização do Centro Velho da Cidade de S.Paulo: 1
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3. LOTEAMENTO IRREGULAR: 66 referências a este tema nas queixas
ocupação irregular em APM (Bacia do Guarapiranga, Bacia da Billings) - invasão de terras,
ocupações clandestinas, construção de conjuntos residenciais; com risco de degradação
do solo e relevo; causando desmatamento, erosão e assoreamento em área de proteção
aos mananciais; com graves impactos à fauna, flora e estética urbana: 25
construção de cemitério às margens da Represa Billings (APM): 1
tramitações para regularização de edificações em APM: 1
medida cautelar visando sustar execução de alvará da PMSP que autoriza o desmatamento de
área protegida pela Lei de Mananciais (Billings) para construção de cemitério: 1
implantação de loteamento irregular em AP A (Serra da Cantareira, Parque Ecológico do
Tietê, Área de Mata Atlântica, etc.): 6
possibilidade de invasão em APA (Parque Estadual Alberto Leofgren): l
loteamento irregular em área urbana (sob os cuidados da RESOLO): 31

4. DESMATAMENTO: 50 referências a este tema nas queixas
danos ao meio ambiente por corte de vegetação rasteira: 1
corte irregular de árvores, sem licença da Municipalidade (por causa da espécie, por estar em
área envoltória de bem tombado): 13
extração de flores dos tipos Bromélia e Orquídea, da mata, para venda na feira de flores do
CEAGESP: I
supressão, por soterramento e terraplanagem, de vegetação de preservação permanente
(vegetação tipo capoeira), sem licença legalmente exigível: 6
invasão de terras dentro dos limites da área de proteção ambiental (APA- Vale do
Aricanduva), causando danos ambientais como queimadas: I
invasão de terras dentro dos limites da área de proteção ambiental (APA- Vale do
Aricanduva), causando danos ambientais como venda irregular de madeira: 1
desmatamento e terraplanagem sem licença em área dentro do perímetro urbano: 5
desmatamento sem autorização de órgão público competente em APM (Bacia do
Guarapiranga, Bacia da Billings, Sub-Bacia do Ribeirão Perus): IO
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desmatamento em APA (Serra do Juá, Horto Florestal, Parque Regional da Serra da Bocaina,
Estação Ecológica Juréia-Itatins): 4
desmatamento de áreas de mata natural em locais denominados Barragem, Jardim Eliana, no
Bairro Santo Amaro: 2
desmatamento de extensas áreas verdes: 2
desmatamento de vegetação permanente no Morro do Piolho, para expansão de cemitério, com
o conseqüente erodimento de graves proporções no Jardim Tremembé: 1
desmatamento às margens da Represa Billings (APM), para construção de cemitério: 1
medida cautelar visando sustar execução de alvará da PMSP que autoriza o desmatamento de
área protegida pela Lei de Mananciais (Billings) para construção de cemitério: 1
destruição de área verde, mediante despejo de entulho em área situada nas proximidades da
Serra da Cantareira: 1

5. OCUPAÇÃO URBANA INADEQUADA: 44 referências a este tema nas queixas
construção de shopping center em área residencial, prejudicando a qualidade de vida, o
patrimônio histórico, arquitetônico e ambiental do bairro: 1
construção de creche e centro de juventude com caráter assistencial em área pública: 1
construção de bonde para acesso entre a Estação Jaraguá-CBTU até o cume da montanha,
contrariando a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município: 1
projeto de extensão da Av. Faria Lima sem prévio ElA/RIMA: 1
construção de galpões industriais, depósito de substâncias tóxicas à céu aberto e outras
irregularidades em área residencial: 1
destruição de área verde para construção de um sacolão: 1
aprovação de projeto que concede a favelados o direito de uso (por 90 anos) de terrenos
legalmente destinados a área verde e equipamentos sociais: 1
instalação de centro de treinamento esportivo no interior do Parque Ecológico do Tietê
(APA): 1
ameaça de venda do Parque do Povo à iniciativa privada, que se localiza em área protegida
pela Lei Orgânica do Município de São Paulo: 1
construção de garagem para 250 ônibus em área de Mata Atlântica (APA): 1
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queixa para regularização de edificações em zona de proteção aos mananciais (PJMA contra
PMSP): 1
construção de estação metroviária no Jardim São Paulo em área verde denominada Parque
Domingos Luis: 1
uso irregular do solo para construção: 1
obras irregulares de paisagismo na praça localizada na Vila Olímpia: 1
pedido de aprovação para construção sito a Rua dos Guaianazes, Campos Elísios: 1
uso irregular do solo por construção de via perimetral norte, que atravessará região protegida
por mananciais, em área metropolitana de São Paulo: 1
construção de duas caixas d'água, em Parque localizado a Av. Santa Catarina, impedindo o
acesso do público ao complexo esportivo: 1
irregularidades referentes a licenciamentos ambientais, em obra realizada pelo CDHU, num
bosque no Bairro do Butantan: 1
construção de Apart Hotel em logradouro tombado e em desconformidade com a Lei de
Zoneamento: 2
descaracterização do Jardim São Paulo, com afetação do Parque Domingos Luiz, pela
implantação de terminal de ônibus urbano, pela Cia. do Metro: I
queixa contra a proposta de reurbanização do Parque D. Pedro II, em área envoltória, pela Lei
Municipal 267/87: 1
descaracterização do Parque da Aclimação, bem tombado, por obras da Municipalidade de
São Paulo: 1
construção irregular em bem tombado (Solar da Marquesa de Santos e Pátio do Colégio): 1
canalização do Córrego das Águas Espraiadas e implantação da Av. Das Águas Espraiadas, no
Brooklin, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com ausência de porção de área
verde suficiente no Projeto de Reurbanização: 1
construções e atividades comerciais em desconformidade com a Lei de Zoneamento , na área
dos Jardins- bem tombado: 1
construção de Cadeia Pública em Parelheiros, junto à Represa Billings, em área de
preservação de manancial e floresta nativa: 1
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queixa para anulação do RIMA aprovado pelo CONSEMA, referente a construção de túnel
sob o Parque do lbirapuera, do Projeto Corredor Viário Sudoeste-Centro: 1
usinas de incineração e compostagem que se pretende construir em áreas impróprias do
município: I
desapropriação de parte de área denominada Parque do Povo, propriedade da CEF e IAP AS,
para implantação de Posto da TELESP, com prejuízo de área verde e de lazer: I
linha de monotrilho do Parque lbirapuera, ligará os Bairros de Pinheiros e Vila Mariana impacto ambiental por construção de aeromóvel: 1
construção e demolição de imóvel em desconformidade com a Lei de Zoneamento: 1
criação de garagens subterrâneas em praças da capital: 3
construção de prédio, instalação de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço,
construção de cemitério em Zona I : 3
construção de dois túneis paralelos, ligando as Av. Jucelino Kubitschek e 23 de Maio, sob o
eixo da Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade e sob o Parque do Ibirapueraimpacto ambiental por construção de túnel: I
alterações em área tombada pela construção de corredor de trolebus, ligando Santo Amaro e
Nove de Julho: 1
construção de prédio em área verde do Ibirapuera: 1
suspeitas quanto a legalidade da construção de muramento da Praça Whitaker Penteado: 1
eventual implantação do projeto "Rua 24 horas", dentro do viveiro no Parque Ibirapuera: 1
projeto "Vamos Florir São Paulo" (no qual a Prefeitura intenciona plantar 2 milhões de mudas
de Eucalipto) sem prévio EIAIRIMA: 1

6. MAUS TRATOS A ANIMAIS: 20 referências a este tema nas queixas
maus tratos a animais silvestres: 1
utilização sistemática de vários animais em brincadeiras e gincanas através de sua
programação dominical (SBT): 2
sacrifício, abate de animais em rituais: 2
sevícias sofridas por animais nos rodeios realizados no Parque da Água Funda (maus tratos): 1
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suspensão da verba para alimentação dos animais pela Superintendência do DAEE, no Centro
de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê: 1
superlotação do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do Parque Tietê: 1
espécimes da fauna silvestre mantidas em cativeiro: 1
atrocidades e crueldades cometidas contra animais na Praça dos Gatos-Recanto do Bom
Retiro: 1
abate de aves por uso de "repelente americano": 1
oferece representação, bem como encaminha fita de vídeo, para providências quanto a
suspensão de espetáculos de rodeio e vaquejada, programadas para o show de
aniversário da Cidade de São Paulo- Country Festival: I
tráfico de animais (Parque Ecológico do Tietê): I
tráfico e comercialização de animais da fauna brasileira, como papagaios, maritacás e
tartarugas: 1
apreensão de partes de animais silvestres comercializadas em restaurante: 1
morte de animais em razão de greve (Fundação Parque Zoológico de São Paulo): 1
comercialização de aves silvestres, de espécimes da fauna silvestre: 3
captura e exibição de botos: 1

7. MINERAÇÃO IRREGULAR: 15 referências a este tema nas queixas

mineração irregular em APM: 1
extração de granito sem autorização dos proprietários (mineração irregular em AP A): 1
extração de terra, sem licença, através da técnica agressiva de desmonte hidráulico, com
ampliações irregulares dos limites da lavra: 1
licenciamento irregular para mineração de areia e pedregulho, situado em área de mananciais,
próximo ao Reservatório Hídrico de Guarapiranga, exercendo atividade
potencialmente poluidora: 9
uso irregular de explosivos, causando graves danos à Saúde Pública e às casas e
estabelecimentos próximos, no Bairro de Itaquera: 1
atividade mineradora (extração de rocha granítica) em afluente do Rio Tietê, região
metropolitana: 1
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lavra clandestina de areia para uso na construção civil, na Bacia de Guarapiranga: 1

8. QUEIXAS RELACIONADAS COM LEGISLAÇÃO: 12 referências a este tema nas
queixas
representação narrando questões relativas à legislação sobre os depósitos naturais de águas
subterrâneas (captação de águas subterrâneas): 1
sugestões para o aprimoramento das Curadorias de Proteção ao Meio Ambiente: 1
código de trabalho para apresentar sugestões e elaboração de ante-projeto do Código de
Proteção ao Meio Ambiente: 1
solicitação de parecer da PJMA acerca da constitucionalidade do Artigo 204 da Constituição
do Estado de São Paulo: 1
queixa contra projeto de lei no 53, de 1992 (em curso no CAO): 1
decreto nQ 33.946, de 19 de Janeiro de 1994: revisão dos processos de tombamento: 1
anteprojeto de lei da Consolidação das Leis Federais do Meio Ambiente: 1
sugestão de apresentação de idéias que possam ser incluídas nas Constituintes Municipais: 1
infração ao Artigo 1o C/C Artigo 27, da Lei 5197/67, em Santana: 1
infração ao Artigo I" C/C Artigo 3'\ da Lei 5197/67, em Santana: 1
projeto de lei que altera o uso e ocupação do solo (Lei de Zoneamento) em área tombada Jardins: 1
solicitação de providências no sentido da arguição da ilegabilidade da Portaria n" 302 PIIBDF: 1

9. MANEJO INADEQUADO DE CURSO D'ÁGUA: 12 referências a este tema nas
queixas
supressão de vegetação típica de várzea através de aterro e alteração de curso d'água
(córrego), causando desvio e assoreamento: 1
aprofundamento do leito do Rio Tietê, com desvio do curso de suas águas, ocasionando a
diminuição de vazão em seu curso superior e agravamento da poluição do
Reservatório Billings, sem prévio ElA/RIMA: 1
aterro de riacho e lagoa para implantação de loteamento: 1
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soterramento e aterro em área de várzea: 2
assoreamento de nascentes (Bacia do Guarapiranga): 1
assoreamento de lagos sem ElA, em bosque no Bairro do Butantan: 1
duplicação da rodovia D. Pedro I, que liga Jacareí a Campinas, causando destruição de
vegetação ciliar e assoreamento do Rio Atibaia, sem a aprovação de ElA/RIMA: I
manejo inadequado de curso d'água (córrego) por lançamento de efluentes líquidos de
processamento industrial: 1
dano ambiental no Parque Ecológico do Tietê (APA), em virtude de desassoreamento do leito
do Rio Tietê, ocasionando aterro de Lagoas Marginais: I
canalização do Córrego das Águas Espraiadas e implantação da Av. Das Águas Espraiadas, no
Brooklin, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com ausência de porção de área
verde suficiente no Projeto de Reurbanização: 1
implantação de avenida de fundo de vale, ao longo do Córrego do Tremembé - Zona Norte com afetamento da Serra da Cantareira: I

10.

TRANSPORTE

E ARMAZENAMENTO

INADEQUADO

DE

PRODUTOS

PERIGOSOS: 6 referências a este tema nas queixas

armazenamento inadequado de produtos altamente inflamáveis: 1
acidente com carreta transportando produtos químicos tóxicos na Marginal Pinheiros: 1
acidente com caminhão, provocando vazamento de 13 mil litros de fenol fundido no Km 31 da
Rodovia Bandeirantes: 1
armazenamento inadequado de produtos químicos: 1
depósito de substâncias tóxicas à céu aberto em área residencial: I
poluição odorífera e ameaça à Saúde Pública pela manutenção de misturas químicas em
tambores a céu aberto: 1

ll. IRREGULARIDADE DE ATRIBUIÇÕES: 4 referências a este tema nas queixas

extrapolação de atribuições por parte do Prefeito, invadindo a competência do legislativo,
alterando atribuições de órgão da administração pública (no caso: CONTRESR),
por meio de decreto: 1
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queixa contra ato do Prefeito Jânio Quadros que determinou o descumprimento da resolução
de tombamento dos Jardins: 1
irregularidades de atribuições - irregularidades no Instituto Nacional de Proteção ao Meio
Ambiente (órgão não-governamental, não regulamentado), exercendo atividade
incompatível com a finalidade a que se propôs: 1
queixa quanto ao descaso e negligência da CETESB em sua função de fiscalização: 1

12. IMPACTO AMBIENTAL POR ASFALTAMENTO OU DUPLICAÇÃO DE
RODOVIA: 3 referências a este tema nas queixas
duplicação da rodovia D. Pedro I, que liga Jacareí a Campinas, causando destruição de
vegetação ciliar e assoreamento do Rio Atibaia, sem a aprovação de ElA/RIMA: 1
asfaltamento da rodovia SP-139, no Parque Estadual Carlos Botelho, em São Miguel Arcanjo,
com riscos de dano à flora e fauna: 1
impacto ambiental às margens de rodovia BR-116 por desmatamento e queimadas: 1

13. USO IRREGULAR DE HERBICIDAS E AGROTÓXICOS: 3 referências a este tema
nas queixas
manipulação irregular de venenos em bairro residencial: I
utilização inadequada de herbicida para controle de ervas daninhas: I
contaminação por agrotóxicos organoclorados de alimentos consumo diário da população: I

14. USO INDEVIDO DE GALERIA PLUVIAL: 3 referências a este tema nas queixas
lançamento de esgotos em galeria pluvial, que deságua na Represa de Guarapiranga: 1
lançamento de esgotos em via pública (ocorrência em tese do delito previsto no Artigo 132 do
Código Penal): 2

15. QUEIXAS RELACIONADAS COM POLÍTICA AMBIENTAL: 2 referências a este
tema nas queixas
representação oferecida contra a Política de Saneamento com relação à Represa Billings
(bombeamento dos esgotos dos Rios Tietê e Pinheiros para a Represa Billings e
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turbinamento de água para Usina Henry Borden, em Cubatão ): 1
solicitação de cumprimento de legislação ambiental urbanística: 1

16. CRIAÇÃO DE VETORES: 2 referências a este tema nas queixas
cemitério de viaturas da Polícia Florestal e de Mananciais do Estado de São Paulo dentro do
Parque do Tietê, com focos de procriação de vetores: 1
armazenamento de água em sucata, Empresa Benito Gonzeles e Filhos Ltda., gerando mosca: 1

17. OUTROS: 12
obstrução do acesso da população a parques, praças e jardins do campus: 1
necessidade de troca de tubulação (pela SABESP) de avenidas que recebem a carga de esgotos
domésticos e não dão vazão suficiente, ocasionando invasão dos mesmos nas
residências: 1
ação ordinária de anulação de multa (os infratores são CETESB e PETROBRAS): 1
ação ordinária requerida pelo Ministério Público Estadual contra Requinati Dias e marido: 1
desperdício de matéria prima pela atividade de construção civil: 1
poluição ocasionada por trituradores domésticos: 1
destruição do Cine Coral por incêndio, trazendo risco para a saúde dos moradores vizinhos,
proveniente da falta de limpeza no local: I
mudança de empresa encarregada do tratamento de água na região metropolitana de São
Paulo: 1
representação contra Dr. Jânio Quadros, por incitar publicamente à prática de atos criminosos,
nos termos do Artigo nº 286 do Código Penal: I
queixa oferecida contra a venda do controle acionário do Anhembi Centro de Feiras e
Congressos S.A., com interferência no valor turístico que o Anhembi representa acaso
seja alterada sua destinação original: I
abate de animais para consumo de carne , em matadouro clandestino: I
inquérito policial por crime de imprensa (calúnia) contra a Prefeitura do Município de São
Paulo: 1

ANEXO V
Listagem dos representantes e dos interessados referidos nas queixas

A seguir, apresenta-se as entidades e organizações que compareceram nas queixas e que
compõem cada uma das categorias propostas para representante.
A. Estado: 188
Prefeitura do Município de São Paulo: 49
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) e Departamento para
Regulamentação e Parcelamento do Solo (RESOLO): 34
Núcleo Operacional de Controle e Regulamentação de loteamento, desmatamento e uso
do solo: 3
Administração Regional da Capela do Socorro: 9
Secretaria ou setor não-identificado: 3
Câmara Municipal de São Paulo: 3
Governo do Estado de São Paulo: 55
Secretaria de Estado da Cultura I CONDEPHAAT: 25
Secretaria de Estado do Meio Ambiente: 3
CETESB- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental: 9
Secretaria de Estado da Saúde: I
Secretaria de Estado da Justiça: 1
Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos: 1
Fazenda do Estado de São Paulo: 2
Delegacia Regional do Trabalho do Estado de São Paulo: 1
Fundo Estadual para Reparação de Bens e Int. Difusos Lesados: 1
Instituto Florestal: I
Polícia Florestal e de Mananciais: 7
DEPRN: 3
União: 2
Tribunal Regional Federal da 3~ Região: 1
Serviço Público Federal: 1
Ministério Público do Estado de São Paulo: 72
PJMA - Promotoria de Justiça do Meio Ambiente: 66
PJMA I CAO- dos Direitos Constitucionais do Cidadão: 2
PJAT - Promotoria de Justiça de Acidentes do Trabalho: 3
PGJ - Procuradoria Geral de Justiça: 1
Juízos de Direito de Varas da Fazenda, Cível e Criminal do Município de São Paulo: 7
Juízo de Direito da 8" Vara Cível- F.Reg. Santana: 1
Juízo de Direito da 2" Vara da Fazenda do Município de S. Paulo: 3
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal - Santana: 1
Juízo de Direito da 4~ Vara Criminal - Santana: 1
Juízo de Direito da 1a Vara Cível - F. Reg. Ipiranga: 1
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B. Iniciativas Pessoais (pessoa física): 117
C. Sociedade Civil: 61
Organização Não-Governamental: 51
Associações de Moradores: 19
OIKOS- União dos Defensores da Terra: 6
UIP A - União Internacional Protetora dos Animais: 5
Associação Pró - Parque Modernista: 2
Tucuxi - Grupo de Proteção ao Boto: 2
SBI - Sociedade Benfeitores de Interlagos: I
Greenpeace: 1
Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis: 1
SOS Mananciais: 1
Movimento de Defesa da Vida: I
Grupo Seiva de Ecologia: I
Fundação SOS Mata Atlântica: 1
APASC- Associação para Proteção Ambiental de São Carlos: I
PROESP - Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies: 1
Grupo de Pesquisa e Ação Ambiental São José dos Campos: 1
Movimento em Defesa do Vale do Aricanduva: I
FUNATURA - Fundação Pró-Natureza: 1
Associação de Defesa do Parque Aclimação: 1
Movimento Contra a Poluição da Água Funda: 1
Associação de Defesa do Meio Ambiente do Estado de São Paulo: 1
Terra Livre - Centro de Artes e Cultura Brasileira: 1
Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental: 1 (é uma Organização Não-Governamental
e, pelo menos na ocasião em que ofereceu a representação junto ao Ministério Público,
ainda não regulamentado)
Entidades de Classe: 10
OAB - Subcomissão do Meio Ambiente da Comissão de Direitos Humanos: 6
IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil: 1
ABI - Associação Brasileira de Imprensa: 1
Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São
Paulo: 2

D. Imprensa: 1
Jornal da Tarde: 1
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Abaixo, enumera-se as entidades e organizações que compõem cada uma das categorias
Jpostas para interessado e que são denunciados nas reclamações como infratores.
Iniciativa Privada: 183
mstrutora I Incorporadora: 75
dústrias: 45
Metalúrgica: 4
Siderúrgica: 1
de Produtos Químicos: I2
de Artefatos de Borracha: I
de Artefatos de Madeira: I
Plástica: 2
Têxtil: 7
Moveleira: I
Náutica: 1
de Sucata: 2
de Laticínios: 1
Alimentícia: 1
de Bebidas: 1
de Tintas: 2
Agro-Indústria: I
Outros: 7
'neradoras (pedreira, extração de rocha granítica): 16
tabelecimentos Comerciais: 13
Clube dos Lojistas de Santa Ifigênia: 1
Martins Com.Imp.Exportação I Marbo Transp.e Com.: 1
Multípark- Administração de Estacionamentos e Garagens: 1
Associação Comercial de Pirituba: 1
CAOA - Comércio e Importação de Veículos Ltda.: 1
Nabilique Atividades Esp. E Comércio Ltda.: 1
Mac Donald's: 1
Firma Américo Vídeo: I
Comercial Nutriaves Ltda.: I
Companhia Distribuidora de botijões de gás (poluição sonora): 1
Estabelecimentos com comercialização de espécimes da fauna silvestre: 3 (vende ou
serve como alimentação ou comercializa a exibição)
res, casas noturnas, restaurantes, espaços para show: 12
Restaurantes, Bares, Danceterias e Casas Noturnas: 7
Espaços para show, diversão, práticas esportivas (ginásios, clubes): 5
msportadoras de produtos perígosos: 6
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Hospitais e/ou Maternidades: 2
Hospital Maternidade Nossa Senhora da Conceição S.A.(poluição do ar por caldeira): 1
Hospital e Maternidade Modelo Tamandaré S.A. (poluição do ar por caldeira): 1
Meios de Comunicação Social (Sistema Brasileiro de Televisão- SBT): 2
Setor Canavieiro: 1
Matadouro clandestino: 1
Empresa de ônibus Santo Estevani: 1 (poluição sonora)
Empresa folha da Manhã S.A.: 1
Cine Coral: 1 (tombamento)
Companhia de Automóveis Tapajós: 1 (tombamento)
Colégio Pentágono: 1 (tombamento)
Circo de Nápoli: I
Cemitério Particular do Horto Florestal: 1 (desmatamento)
Marchesan - Defensivos e Aplicações: 1 (manipulação de venenos em bairro
residencial)
Limpa-Fossa Bandeirantes: 1 (lançamento de esgotos em galeria pluvial)
Agência de Propaganda: 1 (danos ao patrimônio histórico e cultural)

8. Estado: 126
Prefeitura do Município de São Paulo: 71
Secretaria do Planejamento: 1
Usina Municipal de Tratamento de Lixo: 1
Administração Regional da Sé: 1
Administração Regional de ltaquera: 1
Administração Regional da Vila Mariana: 1
Administração Regional de Santo Amaro: 1
CMTC- Companhia Municipal de Transporte Coletivo: 3
CET- Companhia de Engenharia de Tráfego: 1
Fazenda Pública do Município de São Paulo: 5
Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do Parque do Tietê: 1
Parque do Carmo (invasão de terras dentro dos limites de APA): 1
Secretaria ou setor não-identificado: 54
Câmara Municipal de São Paulo: 1 (permissão de construção de garagens subterrâneas
em praças da capital)
Governo do Estado de São Paulo: 44
Secretaria de Estado do Meio Ambiente: 1
Divisão de Controle de Pragas: 1
Secretaria de Estado da Cultura I CONDEPHAAT: 3
Secretaria de Estado de Esportes e Turismo: 1
Secretaria de Estado da Agricultura: 1
Secretaria de Energia e Saneamento: 1
Secretaria de Estado dos Transportes: 1
IPEN- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (operação de reator nuclear): 1
CDHU- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S.Paulo:
4
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METRO -Companhia do Metropolitano de São Paulo: 2
Eletropaulo: 2
DERSA: 1
Fazenda do Estado de São Paulo 4
USP: 1
Faculdade de Belas Artes (Pinacoteca do Estado- Antigo Liceu de Artes e Oficios): 2
Instituto de Botânica: 1
Instituto Butantan: I
Fundação Parque Zoológico (morte de animais): 1
CETESB: 4
SABESP: 4
BANESPA (demolição de imóvel tombado de propriedade do banco): 1
DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica: 3
Secretaria ou setor não-identificado: 3
io: 6
CONSEMA: 1
PETROBRAS: 1
CNP - Conselho Nacional do Petróleo: I
CEF- Caixa Econômica Federal (desapropriação irregular de área de parque): 1
Rede Ferroviária Federal S.A.: I
Não identificado: 1
co do Brasil S.A.: I (Câmara de compensação)
r- Procuradoria Geral de Justiça: 2 (não é propriamente uma queixa, mas
implantação das atividades do Ministério Público na área do Meio Ambiente)
'êitura do Município de Diadema: I

•essoa Física: 83
iociedade Civil: 4
dades religiosas: 3
Ordem 3" de São Francisco: 1
Congregação Agostiniana: I (invasão de terras dentro dos limites de AP A)
Igreja Universal do Reino de Deus: I
anização Não-Governamental: I (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental)

