
Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2014. 

 

Dr. Alexandre Saltz  

Coordenação de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul 

N/C 

Prezado Senhor: 

Vimos solicitar ao Ministério Público Estadual que acompanhe a intenção da direção do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em promover o corte de cerca de 250 

árvores nativas de grande e médio porte na área de entorno do HCPA para sua 

ampliação, incluindo a construção de grandes estacionamentos e prédios anexos. 

Cabe destacar que a atitude está gerando grande repercussão (anexo 1), ressaltando-se 

também que a grande maioria das árvores (cerca de 1200 mudas) foi plantada por uma 

turma da Biologia da UFRGS, em meados de 1977 (anexo 2), e que este local acabou  

transformando-se na quarta área verde em superfície no perímetro central da cidade, 

perdendo apenas para os parques da Redenção, Harmonia e Parcão, quase igualando a 

superfície deste. 

É importante lembrar que houve um plantio comunitário que tornou aquela área um 

bosque urbano de grande importância para o melhor conforto de pacientes e suas 

famílias, e que representa grande valor ambiental e cultural para a população de Porto 

Alegre.  Nosso pleito vem no sentido de que sejam esclarecidos os impactos decorrentes 

do plano do HCPA, bem como da necessária readequação do(s) projeto(s), por meio de 

uma Audiência Pública sobre o referido Projeto. 

Cabe destacar que no início da década de 1990, quando da gestão do então Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Caio Lustosa, foi possível ser readequado um projeto que 

previa o corte de mais de 100 árvores para tubulação da prefeitura e em função da 

mobilização de entidades como Cooperativa Colméia e Associação Gaúcha de Proteção 

ao Ambiente Natural- AGAPAN, foram suprimidas apenas 12 árvores.  

 

Atenciosamente, 

 

Paulo Brack   Alfredo G. Ferreira   Eduardo Ruppenthal  

INGÁ                                        AGAPAN                                           MOGDEMA 

(51) 9142-3220                            (51) 9968-8053                                                 (51) 8163-3231 

Paulo.brack@ufrgs.br              agapan@agapan.org.br                     ruppenthalbio@yahoo.com.br  
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Anexo 1 

Árvores do Clínicas (artigo de Juremir Machado da Silva, dia 25/01/2014) 

Acho que vou realizar um dos meus maiores sonhos: subir numa árvore e ficar lá em 

cima para impedir que ela seja derrubada.  É o meu lado ecológico que aflora. Sonho 

com isso desde que vi aquela cena, agora clássica, acontecida há décadas em Porto 

Alegre. Vou subir numa árvore do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Elas formam 

um belo bosque entre a Avenida Protásio Alves e a rua Ramiro Barcellos. Um pequeno 

pulmão verde na área. Pois não é que correm o risco de ser derrubadas para a construção 

de um horrendo prédio de estacionamento? 

Não, leitor, não é um prédio para instalação de mais leitos. É um edifício garagem. Olho 

a maquete e não me convenço que boa parte das árvores será preservada. Estou 

pressentindo o massacre. As obras vão começar em breve. Porto Alegre vai ficar 

certamente mais feia. Estou esperando que os combativos vereadores Pedro Ruas e 

Fernanda Melchiona tirem essa história a limpo. Se forem derrubar as árvores, contem 

comigo para qualquer passeata, manifestação o rolezinho no Clínicas. Sou parte 

interessada. Moro em frente ao Hospital de Clínicas. Não vejo vantagem em trocar 

árvores por concreto. Por que não um estacionamento subterrâneo?  

Acho que só vai sobrar um cantinho de árvores, já separado com uma cerca, bem na 

esquina da Ramiro com a Protásio. Torço por estar errado. Sempre que erro, o mundo 

fica melhor. Pena que meus erros, embora grandes na minha escala, são tão 

insignificantes para o universo.  O planeta anda estranho. Tentaram roubar as cinzas de 

Freud e de sua mulher. Nem Freud explica uma loucura dessas.  Ministro do STF viaja 

de férias com diárias oficiais. E árvores podem cair para que suba um prédio de 

estacionamento.  Nada disso entra na minha pobre cabeça.  

É verdade que pouca coisa entra na minha cabeça. Já estou naquela fase em que para 

entrar algo precisa sair outra coisa. O problema é que sai coisa boa e entra coisa ruim. 

Convidamos para o ―Esfera Pública‖, nosso programa na Rádio Guaíba, nesta próxima 

segunda-feira, a direção do Hospital de Clínicas para explicar o que vai fazer. Já me 

vejo em cima da árvore. Serei uma Ana Paula com mais modéstia. Não pretendo ser 

preso. Salvo por algumas horas para dar certa aura à minha condição de mártir verde. 

Estou brincando um pouco, mas minha preocupação é séria. Sei que moradores do 

bairro andam com a pulga atrás da orelha. Eu poderia bancar o repórter antes de falar. 

Só estou levantando a lebre pela segunda vez. Será que alguém me responderá? Ou sou 

uma pulga da lebre e ninguém me dará bola? Pensando bem, estou sentindo coceira. É 

dura a vida em Porto Alegre. Toda hora tem alguém querendo derrubar um prédio 

histórico ou uma centena de árvores. Tudo, como sempre, em nome do progresso. Esse 

pessoal não sabe que esse tipo de progresso é retrógrado. Como explicar para eles que o 

tempo do carro e do concreto está com os dias contados? 

 

 

 



Anexo 2 - As árvores do Hospital de Clínicas 

Postado por Juremir em 28 de janeiro de 2014 – 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?p=5568 

Por Renzo Bassanetti 

Em março de 1977, eu e um amigo, Marcos Sobral (hoje residindo em MG), recém 

egressos no curso de Biologia da UFRGS, passávamos freqüentemente diante dos 

gramados do HCPA para assistir aulas no prédio do Ciclo Básico, na esquina da Ramiro 

com a Ipiranga. Imaginando como a área melhoraria com a presença de árvores – mais 

sombra, menos ruído para os pacientes do hospital, aumento da presença de pássaros e 

mais um pulmão para a cidade, resolvemos tentar agir. 

Chegado o inverno desse ano, época mais adequada para o plantio, através do DAIB 

(Diretório Acadêmico da Biologia), contatamos a direção do HCPA e seu setor de 

Arquitetura solicitando a autorização para a realização de um mutirão de estudantes para 

arborização do entorno com espécies nativas. Obtido o sinal verde depois de alguns 

dias, oficiamos (também através do DAIB) à Secretaria Estadual da Agricultura, para 

que nos fornecessem cerca de 1700 mudas, totalizando 48 espécies, da sua Estação 

Experimental de Santa Maria. 

Recebemos resposta positiva, com a ressalva de que só dispunham de mudas de 23 das 

espécies solicitadas e que teríamos que providenciar no transporte das mesmas a Porto 

Alegre. Procurando a Reitoria de Extensão da Universidade, esta nos orientou a contatar 

a direção da Faculdade de Agronomia, que dispunha de um pequeno caminhão usado 

para o transporte de verduras para o Restaurante Universitário (RU), 

Depois de alguns dias, o pedido foi aceito, de forma que, em 19 de agosto de 1977, 

devidamente autorizados, Sobral e eu acompanhamos o motorista até Santa Maria para 

trazer as cerca de 1700 mudas. 

O mutirão iniciou em seguida. Tínhamos conseguido uma planta da área de entorno do 

HCPA, onde fizemos um mapa com a distribuição das espécies (para evitar o plantio de 

exemplares de grande porte junto à passeios e construções). Participaram da abertura 

das covas dezenas de estudantes do curso de Biologia (além dos já citados e entre 

outros), Manoel Paiva, Ronimar Del Pino, Salete Crusciel, Tânia Orozko, José Joaquim 

Monteiro Jr, o hoje artista plástico Jorge Hermann, outros da Agronomia, e Geologia da 

UFRGS, alguns já falecidos, como o geólogo Werner Schriever e o botânico César 

Rodrigues. 

Imaginávamos que em duas ou três semanas terminaríamos a empreitada, mas o solo era 

muito duro, cheio de entulhos e caliça da época da construção do hospital, de forma que 

o trabalho se estendeu por mais de dois meses, indo até o início de outubro. Face à má 

qualidade do solo, a direção do HCPA nos disponibilizou duas caçambas de húmus para 

colocação nas covas. Aliás, faço a observação de que ainda estávamos na fase final dos 

anos de chumbo, e o hospital era dirigido por um coronel (infelizmente não recordo o 

nome) mas este pelo menos teve a sensibilidade de não dificultar nossa ação, em 

algumas ocasiões liberando o refeitório para os participantes do mutirão e atendendo o 

que solicitávamos (como por exemplo, o humus e as estacas para fixar as mudas 
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Terminamos não utilizando todas as mudas no entorno do HCPA, onde foram plantadas 

cerca de 1200 O restante – cerca de 500 – foi plantado em torno dos prédios dos Cursos 

de História e Sociologia, já funcionando no novo (e então odiado) Campus do Valle, 

atividade concluída no final de outubro. 

Os documentos que restam da atividade são uma planta do hospital com a localização 

das mudas e um comprovante de entrega das mesmas pela Secretaria da Agricultura, 

que mantive comigo. Os demais documentos – cópias dos ofícios ao HCPA, à Reitoria, 

à Secretaria de Agricultura, etc – foram jogados fora por alguma gestão posterior do 

DAIB. Há 5 anos, estive na sede desse diretório e não se encontrou o menor vestígio de 

nada. 

---- 

Anexo 3  

Hospital de Clínicas ganhará dois anexos e derrubará 200 árvores para serem 

replantadas 

Fernanda Morena (http://www.sul21.com.br/jornal/hospital-de-clinicas-ganhara-dois-

anexos-e-derrubara-200-arvores-para-serem-replantadas/)  

 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre aguarda liberações da prefeitura e da Comissão 

de Análise Urbanística e Gerenciamento (Cauge) para dar início à construção de dois 

anexos, previstos em seu projeto de ampliação. Os novos edifícios, com 84 mil metros 

quadrados (70% da área existente), serão erguidos no local onde hoje funciona o 

―estacionamento redondo‖, com vagas para 180 carros do público externo e 550 do 

interno. No local, existem, atualmente, 200 árvores que deverão ser retiradas e, 

posteriormente replantadas. A previsão é de que as obras comecem em março. 

A obra — a primeira expansão realizada no Hospital desde a sua fundação há 40 anos 

— está orçada em R$ 409 milhões. Os anexos I e II destinam-se ao atendimento de 

pacientes criticamente enfermos — do pós-cirúrgico e do Centro de Terapia Intensiva 

(CTI). Sob cada um dos prédios haverá um estacionamento subterrâneo de dois andares, 

com 722 novas vagas para pacientes e familiares. 

Um dos prédios será destinado à área de consultórios, o que facilitará o atendimento das 

mais de 600 mil pessoas que recorrem anualmente a eles. Deste modo, ficarão 

concentrados em um mesmo prédio todos os serviços deste gênero. Com a ampliação, 

aumentará, também,  o número de leitos oferecidos na modalidade Hospital dia, que 

atende  pacientes em tratamento num único dia, como administração de medicamentos, 

especialmente  nos casos de tratamentos de transplantados e pacientes com dificuldade 

http://www.sul21.com.br/jornal/hospital-de-clinicas-ganhara-dois-anexos-e-derrubara-200-arvores-para-serem-replantadas/
http://www.sul21.com.br/jornal/hospital-de-clinicas-ganhara-dois-anexos-e-derrubara-200-arvores-para-serem-replantadas/
http://i2.wp.com/www.sul21.com.br/jornal/wp-content/uploads/2014/02/20140207hcpa-1.jpg


de locomoção. Serão 16 novos leitos adultos e quatro pediátricos, substituindo as seis 

poltronas que hoje recebem os pacientes. 

O setor de Emergência  passará a ter uma área de 5 mil metros quadrados –  o triplo dos 

1,7 mil metros quadrados atuais, em que, mensalmente, são realizados 5 mil 

procedimentos. Já o  Centro de Tratamento Intensivo ganhará 46 novos leitos, tendo sua 

capacidade de atendimento elevada a 110 pacientes. Serão abertas 40 novas salas de 

cirurgia  – no ano passado, 22.237 cirurgias foram realizadas nas 28 salas existentes. 

 Não há projeções quanto ao número de pacientes que poderão ser atendidos a mais 

depois da obra, pois o levantamento do número de pessoas socorridas pelo HCPA é 

feito considerando procedimentos, sendo que um único paciente pode fazer  diversos 

procedimentos, como, por exemplo, uma cirurgia e exames laboratoriais. 

―Eu não diria que é uma obra de urgência, mas é uma obra que vem sendo planejada e 

demandada pelo crescimento das necessidades da saúde pública há muito tempo. Ele [o 

HCPA] foi construído e nunca cresceu‖, comenta Nadine Oliveira Clausell, vice-

presidente médica do HCPA. Na época da inauguração do HCPA, a população porto-

alegrense era pouco superior aos 900 mil habitantes. Hoje ela fica pouco abaixo do 

dobro, segundo o IBGE. 

Aguardando aprovação 

O projeto de ampliação do hospital está 

sendo formatado há quase um ano. Conforme Nadine, o período serviu para responder 

às demandas da Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento (Cauge), que analisa 

tecnicamente a viabilidade de projetos de infraestrutura. A Cauge  conta com peritos de 

 órgãos municipais,  como a Secretaria de Obras e Viação (Smov) e a Secretaria do 

Meio Ambiente (Smam). É este grupo que analisa a viabilidade dos projetos municipais 

no que tange, entre outras questões, à construção, ao impacto ambiental e à logística de 

trânsito. 

De acordo com o Chefe do Serviço de Engenharia e Edificações do HCPA, Fernando 

Martins Pereira Da Silva, a aprovação do projeto deverá sair na quarta-feira (12). Um 

mês depois, a licença: ―A obra mesmo deve começar na segunda quinzena de março‖. 

Estima-se que o HCPA esteja 100% reconfigurado em três anos. 

Uma das questões que aguardam definição é com relação à derrubada de árvores que se 

encontram na área de estacionamento onde será erguido um dos prédios. A vice-

presidente contabiliza a remoção de 40% das árvores do local, o que significa 200 

unidades. Nadine diz que existe ―toda uma política de replantio, e que o Hospital 

aguarda as definições para o replantio em áreas adjacentes.‖ A Cauge ainda não passou 

o parecer do técnico da Smam acerca de onde e quantas árvores deverão ser replantadas. 

As  existentes às margens da rua Ramiro Barcellos e da avenida Protásio Alves, onde há 

uma espécie de bosque, serão preservadas. 

Contatada pelo Sul21, a Smam informou que só se manifestará sobre o caso depois de 

ter a liberação do projeto, que está sob análise da Cauge. 
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O atual Hospital de Clínicas de Porto Alegre | Foto: HCPA 

Construtora teve contrato rescindido com prefeitura por atraso em obra 

A Tratenge Engenharia, empresa que integra o consórcio Tratenge-Engeform, vencedor 

da licitação do Hospital de Clínicas, teve um contrato rescindido, recentemente, com a 

prefeitura de Piracicaba, no interior de São Paulo. 

De acordo com a assessoria do governo municipal de Piracicaba, o rompimento do 

contrato foi formalizado no início de fevereiro, pela prefeitura, de forma unilateral, 

depois de a empresa ter atrasado a entrega do Hospital Regional de Piracicaba. Segundo 

a assessoria da prefeitura, o governo municipal teria enviado dois ofícios à empresa 

reclamando o avanço da construção, mas a Tratenge teria então declarado não ter mais 

condições de continuar a obra. Uma nova licitação será aberta para que o hospital seja 

concluído. 

Até a publicação desta matéria, a Tratenge não havia respondido ao pedido de 

entrevista. 

De acordo com Silva, o HCPA não trabalha com a hipótese de ter problemas com 

eventuais atrasos da construção por contar com ―uma série de seguros‖.  ―Estamos 

falando de uma obra que nem começou, então é só especulação‖, acrescenta. 

O engenheiro ainda comentou que esteve, como consultor do Ministério da Educação, 

em uma obra sob a responsabilidade da empresa na Universidade Federal de Juiz de 

Fora e que a Tratenge estava trabalhando dentro do cronograma. 
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