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Ilhéus, 15 de julho de 2020 

 
Exma. Sra. 
Promotora Regional Costa do Cacau Leste  
Núcleo Mata Atlântica – NUMA 
Dra. Aline Valéria Archangelo Salvador 
 

Ref.: Abate de árvores na Avenida Soares Lopes/Destruição do habitat das maritacas 

 

 

 

Excelentíssima Senhora Promotora, 

 

            O INSTITUTO NOSSA ILHÉUS, Organização Social de Interesse Público, sediada em 

Ilhéus na Rua Eustáquio Bastos n° 803, por sua representante legal, Maria do Socorro 

Mendonça, e o GRUPO DE AMIGOS DA PRAIA, Organização Não Governamental, com sede 

em Ilhéus na Rua Manoel Nabuco n° 31, apto. 203, inscrito no CNPJ 33013795/0001-21,  por 

seu representante legal, Vinícius Rodrigues de Alcântara Silva , vêm mui respeitosamente à 

presença de V. Exa. oferecer REPRESENTAÇÃO através da qual vem denunciar ato cometido 

pelo poder executivo municipal , executado em absoluto desrespeito às normas ambientais 

previstas no ordenamento jurídico pátrio e em total afronta ao interesse público:     

 

I- DOS FATOS 

 
No último dia 7/7/2020 , para grande surpresa dos moradores e passantes, 08 (oito) 

amendoeiras que haviam sido plantadas há cerca de 60 (sessenta) anos - doc. 1 - ao longo  

da Avenida Soares Lopes (doc. 2), sentido Ilhéus Praia Hotel-Porto, foram suprimidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de Ilhéus, “em virtude do acesso 

viário à Ponte Jorge Amado”, segundo declaração do responsável pela pasta, Secretário 

Mozart Aragão, ao Jornal da TV Cabrália, veiculado no dia 10/07/2020 (doc. 3). 
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No total foram cortadas 18 (dezoito) amendoeiras, 8 (oito) ,na Avenida Soares Lopes, 

2 (duas) no obelisco dos velhos marinheiros e 10 (dez) onde funcionou o canteiro da OAS, no 

mesmo período. 

 

Fora do canteiro central, onde se encontravam as 11 (onze) amendoeiras abatidas, 

curiosamente também foi derrubada uma árvore que se encontra desde a mesma época na 

esquina do antigo Ilhéus Praia Hotel cuja construção data de 1979 (doc. 4). Não se sabe o 

porquê dessa supressão nem quem a teria solicitado. 

 

A supressão além de provocar profunda comoção nos moradores de Ilhéus, muitos com 

memória afetiva em relação às árvores (doc.5), trouxe como consequência um grave 

desequilíbrio ambiental, pois tais árvores eram o habitat das maritacas/periquitos-rei que nos 

presenteavam diariamente com um belo espetáculo, a famosa revoada em frente da Catedral 

São Sebastião que sempre foi um atrativo turístico da cidade. 

 

Atualmente, sem seu habitat, encontram-se atordoadas, abrigando-se em postes e 

apartamentos na Avenida, cena comovente filmada e divulgada em redes sociais e também a 

nível nacional (docs. 6 e 7).  

 

 Vários munícipes denunciaram o fato à 11ª Promotoria do Município de Ilhéus, 

responsável pela defesa do meio ambiente, que enviou, em 07/07/2020, ofício à 

Superintendência do Meio Ambiente de Ilhéus, solicitando-lhe alguns esclarecimentos sobre o 

fato (doc. 8).  

 

Em 8/7/2020 , foi lançada uma petição pública em repúdio ao abate das árvores em 

Ilhéus, que atualmente conta com cerca de 10.000 (dez mil) assinaturas - 

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT101508&fbclid=IwAR17AmeTNnKRB_xOhiRUg8

M_wt77AwQSgPiySfk733KuUDH1i2JoHfkdu9o, endereçada ao Prefeito do Município de Ilhéus 

Mário Alexandre Correia, Secretário Mozart Aragão e à Superintendente do Meio Ambiente 

Joélia Sampaio – doc. 9. 
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Nos comentários que se encontram no corpo da petição pública (doc. 10) é nítida a 

indignação da população quanto ao ato irresponsável perpetrado pela administração pública 

municipal. 

 

Em 09/07/2020 o parquet protocolou Ação Civil Pública (doc. 11) em face do Município 

de Ilhéus junto à Vara da Fazenda Pública tombada sob o n° 8004183-44.2020.8.05.0103, onde  

em suma, requer a suspensão imediata da retirada das árvores até que o município apresente 

um plano de manejo da fauna. 

 

No entanto, o Exmo. Sr. 11° Promotor Público, Dr. Paulo Sampaio, de antemão já 

deixa bem clara a sua posição quanto à supressão das árvores: 

« Quanto à supressão das árvores, o Ministério Público nada 

tem a se insurgir, até mesmo porque as amendoeiras-da-praia 

(Terminali catapa, L.) são espécies originárias da Índia/Nova 

Guiné extremamente desaconselhadas ao ambiente urbano” (fls.2 

da inicial) 

 

Obviamente essa posição do parquet vai de encontro ao pensamento da sociedade civil 

cuja indignação que surgiu dentro de um grupo de moradores da Avenida Soares Lopes ganhou 

amplitude e deu origem ao grupo formado por integrantes da sociedade civil (indivíduos e 

instituições de defesa do meio ambiente, universidades e outros coletivos) – doc. 12 e 13 - 

intitulado “Preserva Ilhéus” que hoje discute não só a questão da derrubada das árvores, mas 

também a participação da sociedade civil  junto ao poder público nos projetos e políticas 

relacionadas ao meio ambiente  e/ou que tenham impacto neste. 

 

É bem verdade que nos últimos três anos temos assistido ao verdadeiro desastre que é 

o trato público com o meio ambiente quer seja doando área verde , protegida por lei federal 

e por Lei Orgânica Municipal, para edificação de prédios públicos, fato ocorrido com a área 

verde do Loteamento Jardim Atlântico I e as mais recentes construção duvidosa de posto de 

gasolina em área de marinha (já embargada pelo SPU) , supressão de árvores ao longo dos 

três primeiros quilômetros da Rodovia Ilhéus-Olivença, BA-001, em maio do ano corrente, todos 

na zona sul da cidade (alvo de representação junto ao 11° Promotor de Justiça, IDEA n° 
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001.9.15.1141/2019). O modus operandi é sempre o mesmo, ou seja, os atos são praticados 

de maneira fortuita e não há nenhum diálogo com a sociedade civil. 

 

O fato é que a situação se agravou e na data de ontem os munícipes através de vídeos 

e fotos testemunharam a agonia das maritacas que estão morrendo em função da destruição 

do seu habitat (doc. 14 e doc. 15) 

 

Faz-se necessária atuação do parquet pois é o Bioma Mata Atlântica que se encontra 

ameaçado por aqueles que se encontram legitimados a exercer o poder, mas o fazem em 

detrimento de todo o arcabouço jurídico existente para a defesa dos nossos ecossistemas. 

 

O Secretário Mozart Aragão (doc.) declarou em sua entrevista que a supressão das 

árvores se justificou pela questão do acesso viário à Ponte Jorge Amado. No entanto, até o 

presente momento não apresentou os documentos que justificariam essa supressão em 

resposta aos três requerimentos que foram enviados pelo subgrupo jurídico do Movimento 

Preserva Ilhéus (doc. 16). 

 

A população de Ilhéus já não mais suporta mais atitudes que denotam desmando, 

amadorismo, descaso e irresponsabilidade na gestão pública em relação ao meio ambiente. 

 

A agonia das maritacas é hoje divulgada nacionalmente e Ilhéus, um importante destino 

turístico nacional conhecido por suas belezas naturais, é hoje vista como um péssimo exemplo 

no seu trato com a natureza. É revoltante! 

 

DO DIREITO 

 

                É evidente a competência do Ministério Público para tratar do objeto em questão frente 

ao fato ora denunciado, ensejando atuação do referido órgão com base no artigo 129, incisos I 

e II da Constituição Federal brasileira, na forma que segue acrescentamos:   

   

  Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:   

   

I.Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;   
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II. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à 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;   

 

E especificamente é atribuição dessa promotoria especial visto se tratar de objeto de 

defesa e patrimônio do Bioma Mata Atlântica visto que a maritaca é uma espécie nativa que 

se encontra ameaçada pela ação da gestão municipal. 

É importante ressaltar que embora sejam árvores exóticas, essas amendoeiras foram 

plantadas há cerca de 60 (sessenta) anos, sendo parte integrante do patrimônio paisagístico 

de Ilhéus. 

 

Quanto ao arcabouço jurídico de proteção ao meio ambiente:  

 

A Constituição Federal em seu art. 225, Capítulo VI sobre o Meio-Ambiente: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Poder Público: 

I............................................................................; 

II-..........................................................................; 

II - definir, em todas as unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção;     
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De acordo com o art. 8° § 1°, da Resolução CONAMA N° 369/2006, as áreas verdes 

são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, 

propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, dotadas 

de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 

 

E a legislação municipal se harmoniza com a Constituição Federal prevendo na Lei 

municipal n° 3.265, de 29 de novembro de 2006 que dispõe sobre o Plano Diretor 

Participativo de Ilhéus e dá outras providências, enquanto diretriz fundamental: 

 

 

Art. 101 - As diretrizes para a Política Municipal de Meio 

Ambiente são as seguintes: 

I - .............................; 

II - ............................; 

III - ...........................; 

IV - ...........................; 

V - conservação, especialmente nas áreas densamente 

urbanizadas, dos remanescentes de vegetação natural 

e antropizada que contribuem para a qualidade 

urbano-ambiental, desempenhando importantes funções 

na manutenção da permeabilidade do solo,possibilitando a 

recarga dos aqüíferos e a redução de inundações, na 

estabilização de encostas, na amenização do clima, na 

filtragem do ar, e na promoção do conforto visual e sonoro; 

VI- ..................................;. 

 

Art. 102 - São ações estratégicas da Política Municipal 

de Meio Ambiente as seguintes: 

I – conservação da fauna e flora características do 

município; 

II – recuperação das áreas naturais degradadas; 
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III – implementação de projeto de arborização das 

vias públicas e praças; 

IV - criação e ampliação de áreas naturais protegidas no 

âmbito municipal; 

 

Também, enquanto parte integrante da política municipal no Plano diretor, subseção II 

– Das Áreas Verdes: 

 

Art. 103 - A Política Municipal de Áreas Verdes tem como 

princípio a garantia dos espaços verdes, especialmente nas 

áreas urbanas, objetivando o lazer e a contemplação, e a 

conservação, assegurando a melhoria da qualidade de vida 

dos seus munícipes. São consideradas Áreas Verdes as 

seguintes: 

I – Áreas verdes de propriedades públicas e particulares; 

II – Áreas verdes do parcelamento do solo; 

III – Áreas verdes componentes do sistema viário; 

IV – Praças e jardins; 

V – Áreas permeáveis, ajardinadas ou arborizadas de 

equipamentos públicos; 

VI – Áreas de preservação permanente, públicas e privadas; 

VII – Ruas, avenidas e todas as vias públicas; 

VIII – Áreas especialmente protegidas de chácaras, sítios, clubes 

esportivos e sociais; 

IX – Áreas de reflorestamento; 

X – Áreas com vegetação expressiva em imóveis particulares. 

 

Art. 104 - As Áreas Verdes, com exceção das APPs, são 

delimitadas pela Prefeitura e devem ser indicadas e averbadas 

nas plantas, memoriais de loteamento e glebas. Elas se 

destinam à implantação ou preservação de arborização, 

ajardinamento, lazer e recreação, visando assegurar boas 
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condições ambientais e paisagísticas para a cidade e o 

contato da população com a natureza. 

§1º Na implantação de mobiliário urbano e equipamentos de 

segurança, cultura, esporte, lazer e recreação, deve-se garantir 

um percentual mínimo de permeabilidade, conforme regras a 

serem estabelecidas em Plano Específico. 

 

Constitui um tema em si dentro da Política municipal (Plano diretor): 

 

Art. 106 - São diretrizes relativas à Política Municipal de Áreas 

Verdes: 

I – gestão compartilhada das áreas verdes; 

II – incorporação das áreas verdes particulares ao Sistema de 

Áreas Verdes do Município, vinculando-as às ações da 

municipalidade destinadas a assegurar sua preservação e seu 

uso; 

III – manutenção e ampliação da arborização de ruas, 

criando corredores verdes que conectem praças, parques e 

demais áreas verdes; 

IV – criação de instrumentos legais destinados a estimular 

parcerias entre os setores público e privado para implantação e 

manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados ou 

arborizados; 

V – criação de instrumentos econômicos destinados a estimular 

o setor privado na implantação e manutenção de áreas verdes; 

VI – recuperação de áreas verdes degradadas de 

importância paisagístico-ambiental; 

VII – disciplinamento do uso, nas praças e nos parques 

municipais, das atividades culturais e esportivas, bem como dos 

usos de interesse turístico, compatibilizando o caráter essencial 

desses espaços; 

VIII – criação de programas para a efetiva implantação das áreas 

verdes previstas em conjuntos habitacionais e loteamentos; 
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IX - tratamento adequado da vegetação enquanto elemento 

integrador na composição da paisagem urbana. 

 

Art. 107 - São ações para a Política Municipal de Áreas Verdes: 

I – elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana e de 

Áreas Verdes; 

II-.................................................................................................. 

III – implantação de programas de arborização nas escolas 
públicas das redes estadual e 
municipal ; 

 

Ou seja, a supressão de indivíduos arbóreos que vem sendo promovida há muito pelo 

poder público municipal é totalmente contrária ao plano diretor municipal além de ir na 

contramão do que preconizam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, especialmente o de número 11:  

 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

 

Da questão viária e arborização 

Quanto ao argumento (doc. 3) de que a supressão das árvores estaria justificada pelo 

acesso viário à Ponte Jorge Amado, deve-se dizer que até o momento inexiste lei que 

regulamente o plantio de árvores à beira de estradas em se considerando à Avenida como parte 

da BA-001.  

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro não versa sobre o assunto havendo somente 

um projeto de lei em tramitação que propõe alterações neste sentido. 

O plano diretor urbano da cidade de Ilhéus por sua vez integra o respeito ao meio-

ambiente à política de trânsito municipal, aliando a segurança do cidadão à preservação da 

paisagem: 
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Art. 87 - São ações gerais da política municipal de 

trânsito: 

I - planejamento, execução e manutenção do sistema 

viário segundo critérios de segurança e conforto da 

população, respeitando o meio ambiente, obedecidas 

as diretrizes de uso e ocupação do solo e transportes de 

passageiros; 

XVIII - tratamento paisagístico adequado dos 

passeios, praças e espaços públicos de modo a 

garantir a segurança dos cidadãos e a preservação do 

patrimônio histórico, paisagístico, ambiental, cultural, 

urbanístico e arquitetônico da cidade, considerando, 

inclusive, o conforto para o cidadão e a estética urbana; 

 

Em conclusão, carece tal argumento de base legal. 

 

 

Do dano ambiental na visão dos especialistas 

Para Édis Milaré, “o dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais com 

consequente degradação- alteração adversa ou in pejus do equilíbrio ecológico” (MILARÉ, 

Edis “Direito do Ambiente”, 2ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 116.)   

O dano ambiental gera degradação e como consequência o desequilíbrio ecológico. É 

cediço o nexo causal entre a ação do Executivo municipal, responsável pela supressão do 

habitat das maritacas.  

E essa supressão/esse abate teria observado os critérios técnicos. Apesar de ainda não 

termos acessos ao processo de supressão dos indivíduos arbóreos da Avenida Soares 

Lopes ligado à construção da Ponte Jorge Amado, vejamos aqui as manifestações voluntárias 

de especialistas no assunto: 
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1- Trecho do parecer (doc. 17) e vídeo anexo (doc. 18) da Profa. Dra Selene S. C. 

Nogueira, bióloga, mestre e doutora em comportamento animal pela Universidade de São 

Paulo-USP, Professora em Comportamento Animal, Departamento de Ciências 

Biológicas da UESC que explicam as consequências dessa supressão no comportamento 

das maritacas: 

 

“O corte das árvores, usadas por essas e outras aves em áreas urbanas, sem 

qualquer tipo de planejamento, tem como consequências a falta de local para refúgio 

para as maritacas. Causando, além do aumento do estresse das aves, que 

repentinamente não dispõe mais de seu abrigo natural e buscam desesperadas por 

outros locais, o que resulta na sua migração para outras áreas. Como consequência da 

expulsão das maritacas ocorre, entre outros fatores, o aumento de insetos na zona 

urbana (por exemplo, cupins na fase alada) e a diminuição na polinização, germinação 

e predação de sementes de algumas espécies de plantas das quais estas aves 

participam (Silva 2008, Oliveira et al. 2012), causando desequilíbrios a médio e longo 

prazo. Adicionalmente, a expulsão das maritacas também resulta na perda de um 

potencial turístico para a cidade, uma vez que se trata de um atrativo para 

admiradores de aves (bird watchers), que se encantam com sua revoada ao entardecer. 

Desta forma, com estes poucos exemplos, esperamos mostrar que o corte das árvores 

no centro de Ilhéus não é nada inócuo como afirmam aqueles que desconhecem a 

biologia da Eupsittula aurea e sua importância para o homem e seu ambiente.” 

 

2- Inteiro teor do Parecer do Prof. Emerson Lucena, graduado em Ciências Biológicas 

pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Federal 

de Pernambuco, Professor Adjunto do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade 

Estadual de Santa Cruz - UESC, postado no grupo whatsapp do CODETER - Conselho de 

Desenvolvimento Territorial 

 

“A escolha neste tal projeto viário deveria ter considerado ou 

indicado (desde o princípio), espécies vegetais para aquele 

lugar, que contemplasse essas questões (fauna urbana), 

fazendo a escolha correta da "espécie vegetal substituta" e 

para o paisagismo! Além disso, a meu ver, o corte gerou "um 

despejo em massa das aves, que são nativas". Vale a pena 

lembrar esse detalhe... Por outro lado, a argumentação de que 
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as amendoeiras são espécies exóticas e etc, além de 

demostrar um desprezo pela vida das plantas exóticas (que 

foram plantadas em algum momento, por alguém, algum 

gestor autorizou, a população aceitou, etc), o que agora, me 

parece, que nada "valem" para alguns... Aí eu me pergunto: aonde 

ficam as memórias afetivas da população a estas arvores? A 

beleza cênica que elas tinham (as cortadas) e inda tem (as que 

ainda não foram cortadas) na avenida Soares Lopes e 

imediações? Aonde ficaram e ficam seus serviços ambientais (por 

décadas) na melhoria do microclima da cidade, de suas 

sombras e principalmente o seu abrigo (morada) para 

milhares de maritacas, que ali se protegiam, viviam, 

reproduziam, etc. Afinal, as maritacas habitavam ali há décadas, 

pelo que ouvi dizer, pois estou em Ilhéus a cerca de 20 anos e 

sempre as vi por lá, inclusive servem de um belo espetáculo para 

quem assiste as suas revoadas no final da tarde...” 

 

3- Manifestação em grupo whatsapp “Preserva Ilhéus” de Michel Chaui, arquiteto, 

Mestre em Planejamento Urbano e doutorando pela Universidade de São Paulo: 

“Prezados, não consegui acompanhar toda a discussão em torno 

da retirada. Escutando o áudio do promotor, fico com algumas 

questões: uma vez que as amendoeiras de fato não são as 

espécies desejáveis para a região, por que não plantar outras 

espécies nativas ANTES da sua supressão? O argumento de 

que ali é uma pista de alta velocidade me parece (sem conhecer 

o projeto, mas conhecendo a cidade) uma afirmação absurda, 

uma vez que a Av. Soares Lopes não pode e não deve ser uma 

via com essa característica! É ambiente urbano, junto à orla e, 

por isso mesmo, deveria se manter arborizada e com velocidade 

mais baixa e não de via expressa. Por último, esse tipo de projeto 

e alteração precisa passar pelo crivo da comunidade, para não ser 

mais uma decisão autoritária e tecnocrata. O fato de estar 

incluída na licença da pista não é suficiente para tornar 

razoável essa decisão de cortar o conjunto de árvores.” 

 

4- Um parecer mais recente (doc. 19), datado de 14/7/2020, munido de fotos, elaborado 

pela Profa. Dra Selene S. C. Nogueira e pelos biólogos e analistas ambientais do IBAMA Cid 

Teixeira Neto e Lígia Ilg, trata do imacto do corte das árvores sobre as maritacas e propõe 
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medidas para mitigar o sofrimento das maritacas a fim de subsidiar as autoridades locais na 

tomada de decisões de curto, médio e longo prazo. 

Em suma, conclui-se que o licenciamento ambiental e ainda que seja apenas 

autorização, tinha que considerar: 

- A existência da avifauna; 

- O impacto visual; 

- A contenção de ventos;  

- Microclima local; 

Esses são os meios biótico (fauna e flora), abiótico (clima), e socioeconômico (impacto 

visual e antrópico, cultural) 

Teria, caso tenha sido realizado o licenciamento que ser realizado o afugentamento de 

fauna com especialistas, para um local melhor, mas o habitat natural delas é ali onde estavam 

morando e nidificando. 

Faz-se importante ressaltar que se encontram catalogados (acervo particular) além das 

maritacas, 40 (quarenta) outras espécies de aves só na região da Avenida Soares Lopes das 

quais anexamos algumas fotos (doc. 20), gentilmente cedidas pelo Dr. Cláudio Moura Costa, 

observador da fauna nesta área. Assim, não só as maritacas se encontram em perigo, mas 

toda essa riqueza integrante do Bioma Mata Atlântica. 

 

Da configuração de crime ambiental 

Constitui crime ambiental qualquer ação que prejudica os elementos que formam o 

ambiente de modo que ultrapassem limites estabelecidos pela lei, sejam eles na fauna, na 

flora, recursos naturais ou patrimônio cultural. 

O art. 29 da Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio-ambiente e dá 

outras providências, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas (art. 3°), nos informa 

que é crime: 
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“Matar, perseguir, caçar, apanhar utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença, ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. 

Pena – detenção de seis meses a um ano e multa 

§1° Incorre nas mesmas penas 

I-.................................................................................................. 

 

II-quem modifica, danifica ou destrói ou ninho, abrigo ou criadouro 

natural; 

 

Restou comprovado que as maritacas, aves nativas da Mata Atlântica, estão 

sucumbindo em consequência da supressão do seu habitat, as amendoeiras da Avenida 

Soares Lopes. A supressão é fruto da decisão do poder público sem que se tenha 

utilizado nenhum critério técnico. 

 

 revela ser importante instrumento de controle das atividades do próprio Estado. 

A supressão de indivíduos arbóreos é atualmente desaconselhada pouco importando 

que sejam espécies nativas ou exóticas, pois: 

É uníssono que a arborização urbana traz inúmeros benefícios à 

população : “ameniza as questões climáticas por meio da 

diminuição das amplitudes térmicas, melhora o ar a ser respirado, 

protege o solo contra erosão, protege das forças dos ventos, 

diminui a poluição sonora, absorve a poluição da atmosfera 

contribuindo ao refúgio da fauna, promovendo desta forma a 

ampliação da biodiversidade.” (SABADINI, José Carlos, 

Arborização urbana e sua importância à qualidade de vida, 

https://jus.com.br/artigos/57680/arborizacao-urbana-e-a-sua-

importancia-a-qualidade-de-vida ) 
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Além disso, as contribuições da arborização urbana incluem desde a mitigação de 

ruídos e filtragem de poluentes do ar; a redução da amplitude térmica e mitigação do clima, até 

a minimização de enchentes, na medida em que permite a retenção de parte das águas das 

chuvas através do processo de infiltração. 

 

O sombreamento proporcionado pela vegetação é um convite ao uso da cidade, 

principalmente, nos períodos do dia em que as temperaturas são mais altas. A presença dessa 

vegetação auxilia na redução do calor e da incidência solar direta e de golpes de ventos. 

 

Segundo a Constituição Federal: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios:  

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas”. 

 

No caso do município de Ilhéus ele tem se mostrado como seu maior violador. 

Ora, o cidadão tem que respeitar a legislação ambiental e preservar o meio ambiente, 

mas o Município de Ilhéus não?! 

 

“Não basta promover a consciência privada se 

não há uma série de organismos estatuais, 

dedicados ao problema, órgãos administrativos e 

órgãos judiciários. E órgãos, uns e outros, 

dotados de independência, para que se possa 

realmente promover uma tutela ambiental”  

(ZUNTI, Renato Grossi. O Ente Público no Crime Ambiental. ANIMA: 

Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba PR - 

Brasil. Ano VI, nº 12, jul-dez/2014. ISSN 2175-7119, p. 20) 
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Resta evidente que o poder público municipal tem agido como se estivesse acima da 

lei. Registre-se, mais uma vez, o abate de árvores que tem sido promovido pelo Município de 

Ilhéus, independente de avaliação e autorização do órgão ambiental. 

 

 

Verifica-se, também, que inexiste e consulta e comunicação com a população da parte 

do poder público municipal, causando indignação (doc. 10). 

 

Ora, é direito dos munícipes participar do planejamento urbano da cidade; o plano 

diretor de Ilhéus é de natureza participativa. E os elementos que aqui discutimos estão 

diretamente ligados à qualidade de vida da cidade. 

 

No âmbito federal, o artigo 2º, incisos I, IV e VIII da Lei nº. 6.938/81, dispõe os 

parâmetros a serem seguidos pelo Poder Público na defesa do meio ambiente natural: 

 

“Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 

a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia a vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 

atendidos os seguintes princípios: 

I – Ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo. 

(...) 

VIII – Recuperação de áreas degradadas.” (grifo nosso) 

O meio ambiente em Ilhéus se encontra vulnerável pois a ação governamental que se 

tem testemunhado vai no sentido da destruição do patrimônio natural da cidade, integrante 

do Bioma Mata Atlântica. 
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Por causar danos ambientais, o município de Ilhéus deve responder civil e 

administrativamente e criminalmente diante da degradação perpetrada, já que lesiona um 

direito fundamental de 3ª geração, qual seja: o direito que a coletividade tem de possuir e viver 

em um ambiente equilibrado, limpo e sadio, podendo cobrar, se for o caso, regressivamente 

dos seus servidores ou agentes políticos o ressarcimento pelo prejuízo ocasionado. 

EX POSITIS, requer a V.Exa.: 

1- Que a presente denúncia seja recebida e que seja instaurado inquérito civil visando a 

devida apuração das infrações demonstradas nesta representação;    

2-Que recomende ao município que se abstenha de promover a supressão de árvores 

não só da Avenida Soares Lopes, mas em toda a cidade sem que haja o devido 

acompanhamento desse parquet; 

3-Que recomende ao município de Ilhéus de adotar medidas técnicas urgentes de 

recuperação do habitat a fim de salvar a fauna atingida pelo dano ambiental por ele 

causado; 

4-Que sejam intimados o representante legal do município de Ilhéus, Prefeito Mario 

Alexandre Correia, a fim de que esclareça ao parquet em que condições se deu 

processo de supressão dos indivíduos arbóreos da Avenida Soares Lopes ligado à 

construção da Ponte Jorge Amado;   

4-Ao final que V. Exa. se digne em propor Ação Civil Pública a fim de que as 

autoridades responsáveis sejam condenadas civilmente pelo dano ambiental ao 

município e pelo abuso de autoridade, sem prejuízo da condenação no âmbito criminal. 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Respeitosamente, 

 

Maria do Socorro Ferreira de Mendonça 
Diretora Presidente - Instituto Nossa Ilhéus 
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