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1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Temos acompanhado com atenção o problema da queima da palha da cana-de-açúcar no Estado de
São Paulo, técnica utilizada para facilitar a colheita da cana, O equacionamento do problema não é
tão simples como pode parecer à primeira vista, já que deve ser visto pelos vários aspectos que
apresenta. A compatibilização entre desenvolvimento econômico e meio ambiente, a proteção e
preservação do meio ambiente contra poluição causada pela queima da palha e a manutenção do
nível de emprego dos trabalhadores na indústria sucroalcooleira são os três principais aspectos da
questão, que devem merecer a atenção de nossas autoridades constituídas, dos trabalhadores, do
setor produtivo, do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Somente com o enfrentamento dessas várias facetas do problema é que poderemos atingir o nível
ideal do debate sobre o tema, a fim de encontrarmos soluções factíveis que possam atender a todos
os anseios da comunidade. Deveremos discutir a questão desarmados de preconceitos e movidos
pela boa vontade na tentativa de encontrar a melhor solução,

2. GÊNESE DO ENCAMINHAMENTO JUDICIAL DA QUESTÃO

Antes de adentrarmos na análise do problema da queima da palha de cana-de-açúcar, convém
lembrar a situação caótica da poluição do ar da cidade de Cubatão. Conhecida como a capital
mundial da poluição do ar, Cubatão sempre chamou a atenção daqueles que se preocupam com a
preservação do meio ambiente. Apesar disso, os segmentos envolvidos diretamente com o problema
pareciam insensíveis a ele, de sorte que o Ministério Público do Estado de São Paulo elaborou
estudos iniciais e ajuizou a maior ação civil pública ambiental de que se tem notícia no país, cujo
objetivo é a obtenção de indenização de sorte a recompor a flora e fauna da Serra do Mar na região
de Cubatão e a condenação de todas as indústrias daquele pólo petroquímico a adaptarem seu
parque industrial com a colocação de filtros e outros mecanismos capazes de erradicar a emissão de
poluentes no ar, fruto de sua atividade industrial.

Somente depois de ajuizada essa ação houve verdadeira movimentação das indústrias, procurando
as autoridades constituídas para que, juntas, estabelecessem metas a serem alcançadas, fixando
prioridades, tudo de sorte a proporcionar efetivamente a melhoria da qualidade do ar da cidade de
Cubatão.

Verifica-se, portanto, que o Ministério Público, enquanto tutor natural do interesse social
desempenhou papel importante nessa mudança de mentalidade por que tem passado o setor
petroquímico no Estado de São Paulo.
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