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A LEI

As leis, no seu sentido mais amplo, são relações necessárias que derivam da

natureza das coisas e, nesse sentido, todos os seres têm suas leis; as divindades

possuem suas leis; o mundo material possui suas leis; as inteligências superiores

ao homem possuem suas leis; os animais possuem suas leis; os homens possuem

suas leis1.

O homem como ser físico, segundo Montesquieu, vive sob a regência das leis

da natureza, leis invariáveis que antecedem a todas as demais. Como ser

inteligente e sensível, sujeito à ignorância, ao erro e às paixões, vive sob a

regência das leis da religião, da moral e das leis positivas. “Tal ser poderia, a

todo instante, esquecer seu criador - Deus, pelas leis da religião chamou-o a si;

um tal ser poderia, a todo instante, esquecer de si mesmo - os filósofos o

advertiram pelas leis da moral. Feito para viver em sociedade, poderia esquecer

os outros - os legisladores devolveram-no a seus deveres pelas leis políticas e

civis”2.

Das nações às instituições, das instituições aos indivíduos, as normas regulam

relações e buscam um equilíbrio entre a unidade e a diversidade. Em regimes

democráticos de governo, nos quais o Estado deve constituir-se numa mediação

entre os indivíduos e o mundo e contribuir para os constituir em cidadãos e

atores, ajudá-los a compreender o mundo e nele se mover, a regra “é uma das

garantias da democracia, uma proteção contra a arbitrariedade”3. A Constituição

Federal de 1988 estabelece que o Estado deve ser administrado observando

quatro princípios: a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a publicidade.

“A legalidade, como princípio de administração (...), significa que o administrador

público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da

lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob

pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e

criminal (...) Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe,

na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para

11111 Montesquieu. (Os Pensadores).
P. .37.
22222 Idem. P. 39.
33333 CALAME, Pierre; TALMANT, André.
A Questão do Estado no Coração
do Futuro. P. 53.
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o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa

‘deve fazer assim”4.

Assim, para o agente público, conhecer em profundidade as leis que regem sua

ação deve ser uma preocupação constante. Mas, como as leis são concebidas

de forma genérica, conhecer os princípios que fundamentam essas leis deve,

igualmente, ser preocupação constante do agente público que deseja exercer a

“boa administração”. “Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não é

o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A administração, por isso

deve ser orientada pelos princípios do Direito e da moral, para que ao legal se

ajunte o honesto e o conveniente aos interesses sociais”5.

Sob esta ótica, as regulamentações são percebidas como meios da vida em

comunidade, e não como obstáculos arbitrários. A legislação ambiental, parte

dessas regulamentações, é percebida como um instrumento que busca regular

as relações das nações, das instituições e dos indivíduos com a biota (fauna e

flora) e com o ambiente (solo, ar, água e clima), bens de interesse comum de

todas as sociedades e de todos os indivíduos. O objetivo dessa legislação é

proteger, para as presentes e futuras gerações, valores naturais e culturais,

essenciais ao equilíbrio do meio ambiente e à sadia qualidade de vida; essenciais

à sobrevivência da espécie humana.

O DIÁLOGO ENTRE O LOCAL E O GLOBAL

Os registros sobre normas para a proteção ambiental são antigos. Na China,

durante a Dinastia Chow (1.112 a 255 AC) vigorou uma Recomendação Imperial

para a conservação de florestas; o imperador hindu Asoka, em 242 AC,

promulgou um decreto de proteção aos animais terrestres, aos peixes e às

florestas; na França, para combater a escassez de madeira, Colbert promulgou,

em 1669, o decreto das Águas e Florestas6.

As Ordenações Afonsinas, que vigoravam por ocasião do descobrimento do

Brasil, já traziam restrições à caça e ao abate de árvores. Ainda no período

colonial, foram promulgados o Regimento do Pau-brasil (1605) e o 1º

Regimento de Cortes de Madeira (1797)7. No período imperial, foi promulgado

o primeiro Código Criminal brasileiro (1830), que previa penas para o corte

44444 Meirelles, Hely L. Direito
Administrativo Brasileiro. P. 82.
55555 Meirelles, Hely L. Op. cit. P. 83.
66666 Magalhães, Juraci P. Evolução do
Direito Ambiental no Brasil. P. 1-2.
77777 Idem. P. 25-28.
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ilegal de madeiras; o artigo 2º da Lei de Terras (Lei 601), de 1850, previa

sansões para os que se apossassem de terras devolutas ou alheias e nelas

derrubassem matas e lhe pusessem fogo8.

Após a II Guerra Mundial, países do hemisfério norte adotam um modelo de

agricultura de alto rendimento, baseado na utilização intensiva de maquinário,

de pesticidas e adubos químicos, que ficou conhecido como Revolução Verde.

Esse modelo agrícola é acompanhado por uma grande expansão da produção

industrial, que, no entanto, se dá sem qualquer preocupação com os danos ao

ambiente. Emissões industriais, pesticidas e adubos químicos contaminaram

o solo, as águas subterrâneas e superficiais e o ar; comprometeram ecossistemas

e colocaram e risco espécies da fauna.

O livro Primavera Silenciosa, escrito pela bióloga norte-americana Rachel Carson9,

denunciando as conseqüências danosas à vida, originadas na Revolução Verde

e na produção industrial sem cautela, desencadeou fortes reações nas sociedades

norte-americana e européia. Formou-se um movimento ambientalista; suas

reivindicações resultaram na elaboração de novas normas para a proteção

ambiental, na criação de serviços governamentais para a sua aplicação e numa

conferência mundial, organizada pelas Nações Unidas: Conferência de

Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972).

A Declaração do Meio Ambiente, resultante da Conferência de Estocolmo,

reconhece a manutenção do equilíbrio ecológico como uma forma de direito

fundamental da pessoa humana: “O homem é, a um tempo, resultado e artífice

do meio que o circunda, o qual lhe dá o sustento material e o brinda com a

oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral e espiritualmente. (...) Os

dois aspectos do meio ambiente, o natural e o artificial, são essenciais para o

bem-estar do Homem e para que ele goze de todos os direitos humanos

fundamentais, inclusive à vida mesma”10.

Sob ditadura militar, instaurada em1964, o Brasil adota os modelos industrial

e agrícola denunciados por Rachel Carson como danosos à vida e vivencia as

suas conseqüências: o I Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (1972-

1974), levou para a Amazônia a maior devastação já ocorrida nessa região11;

durante as décadas de 1970 e 1980 a cidade de Cubatão, no Estado de São

88888 Magalhães, Juraci P. Evolução do
Direito Ambiental no Brasi. P. 34-
35.
99999 A primeira edição, na língua
inglesa, do livro Primavera Silenciosa
(Silent Spring) foi publicada em
1962.
1010101010 Declaração do Meio Ambiente
de Estocolmo. Apud Silva, José
Afonso da. Direito Ambiental
Constitucional. P. 59
1111111111 Magalhães, Juraci P. Op. cit. P.
46.
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Paulo, foi considerada a cidade mais poluída do mundo e o norte do Estado do

Paraná sofre um processo de desertificação.

O II PND, aprovado em 1974 para o período de 1975 a 1979, contemplou

uma política ambiental (Capítulo IX). Como resposta às pretensões de países

industrializados em conter o desenvolvimento industrial dos paises não-

industrializados, o II PND ressalta que não era válida “qualquer colocação

que limitasse o acesso de países subdesenvolvidos ao estágio de sociedade

industrializada sob pretexto de conter o avanço da poluição mundialmente, já

que, em verdade, o maior ônus do esforço a ser realizado deveria recair sobre

as nações industrializadas, que respondem, fundamentalmente, pelo atual

estágio de poluição no mundo, e que só mais ou menos recentemente passaram

a adotar medidas efetivas de proteção do meio ambiente”12.

O III PND conferiu maior abrangência à questão ambiental que o anterior: “A

ênfase na preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural e dos recursos

naturais do Brasil, bem como na prevenção, controle e combate da poluição

em todas as formas, estará presente em todos os desdobramentos da política

nacional de desenvolvimento e na sua execução”13. Juraci Magalhães aponta a

Política Nacional do Meio Ambiente, a criação do Conselho Nacional do Meio

Ambiente – CONAMA e do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA

como importantes conseqüências do III PND14.

A partir da década de 1970, o Estado de São Paulo iniciou a sistematização da

sua política de proteção ambiental. Na década de 1970, foram promulgadas

várias normas: o Código Estadual de Saúde (Decreto-lei 211/70), que nos

artigos 362 a 375 trata da poluição do ar e do solo; o Decreto-lei 195-A/70 e

o Decreto 24.86/75 (que regulamenta a Lei 2.182/53), para combater a

poluição das águas15; a Lei de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana

de São Paulo (Lei 898/75). Nesse período, foram criadas a Companhia de

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (Lei 119/73),

Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle da

Poluição das Águas - CETESB (Lei 118/73) e a Superintendência de

Saneamento Ambiental – SUSAM (Decreto-lei 232/70). Posteriormente, as

atribuições da SUSAM foram transferias para a CETESB (Decreto 5.592/75),

1212121212 II Plano Nacional de
Desenvolvimento Econômico,
Capítulo IX. Apud Silva, José Afonso
da. Op. cit.. P. 37
1313131313 III Plano Nacional de
Desenvolvimento, item II do Capítulo
VI. Apud Magalhães, Juraci Peres.
Op. cit. P. 49.
1414141414 Idem.
1515151515 Silva, José A. da. Direito
Ambiental Constitucional. P. 38
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que teve sua denominação alterada para Companhia de Estadual de Tecnologia

de Saneamento Básico e Defesa do Meio Ambiente (Decreto 5.593/75).

O reconhecimento de que a degradação ambiental não conhece fronteiras,

podendo seus efeitos negativos estender-se a outros países, fronteiriços ou

não, cria a necessidade de normas que obrigam as nações. Esse princípio não

aparece tão explícito na Conferência de Estocolmo, ele é efetivamente

reconhecido, vinte anos mais tarde, na Conferência das Nações Unidas sobre

Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92). A Declaração do Rio de Janeiro,

que ficou conhecida como a Carta da Terra, parte “do reconhecimento da

natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar, e do princípio de que os

seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento

sustentável e têm o direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia

com a natureza (Princípio 1)”16.

O Protocolo de Montreal, da década de 1980, sobre os gases de

clorofluorcarbono - CFC, as Convenções sobre a Mudança Climática e da

Biodiversidade e a Agenda 21, aprovadas durante a RIO 92, são pactos entre

nações, que buscam regular relações, cujas conseqüências extrapolam as

fronteiras nacionais. Ratificados pelo Poder Legislativo federal, esses pactos

demandam ações concretas dos seus signatários. O Princípio 2, da Declaração

do Rio de Janeiro, estabelece que os Estados “têm o direito de soberano de

explorar seus próprios recursos segundo suas próprias Políticas de Meio

Ambiente e Desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que as

atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente

de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional”17. “O

limite da soberania está no direito dos outros. O meio mais adequado para

respeitá-lo consiste, especialmente, em proteger o próprio meio ambiente (...)”18.

Decorre desse princípio, e do fato dos governos locais deterem o maior poder

para regulamentar o uso do solo, a necessidade da tradução desses pactos em

ações não só na esfera federal, mas também nas estadual e municipal. São

necessárias políticas federal, estaduais e municipais de meio ambiente, que

incorporem as convenções ratificadas pelo Poder Legislativo federal.

Estabelece-se, dessa forma, a necessidade de um intenso trabalho de

1616161616 Silva, José A. da. Op. cit. P.64.
1717171717 Idem.
1818181818 Idem.
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cooperação entre níveis de governo, no qual o governo local desempenha um

importante papel para a efetivação das convenções internacionais. Não por

acaso, a Agenda 21 estabeleceu a necessidade de serem elaboradas Agendas

21 pelos municípios: a Agenda 21 Local19. Dessa forma, é estabelecido um

diálogo entre o local e o global.

A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO: UMA VISÃO GERAL

O Brasil é signatário do Protocolo de Montreal; das convenções da Mudança

Climática e da Biodiversidade e da Agenda 21, esta última proposta pela

delegação brasileira. Os capítulos VI da Constituição Federal, IV da

Constituição do Estado de São Paulo e V da Lei Orgânica do Município de

São Paulo são dedicados ao meio ambiente. O governo federal e o do Estado

de São Paulo editaram suas políticas de meio ambiente na forma de leis. O

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, de 2002, dedica a Seção

I do Capítulo III, do Título I, à Política Ambiental. Leis, decretos, portarias e

resoluções federais, estaduais e municipais dedicam-se a diversos aspectos da

proteção ambiental.

A proteção e o fomento da vegetação são tratados mais ou menos diretamente

nos três documentos aprovado na Rio92. A Convenção da Biodiversidade é a

que trata mais diretamente da preservação das espécies e dos ecossistemas.

Nos âmbitos nacional e estadual existe uma discussão intensa e programas

para a proteção da biodiversidade. Em que pese vários trabalhos realizados, o

Herbário Municipal ter coordenado os levantamentos na Capital para a Flora

do Estado de São Paulo, e uma certa preocupação no meio técnico, as questões

relativas à proteção da biodiversidade, de uma forma geral, não aparecem na

pauta das discussões ambientais da Administração Municipal.

A Convenção sobre as Mudanças Climáticas estabelece, em seu artigo 4, como

obrigação das partes signatárias, entre outras, “Promover a gestão sustentável,

bem como promover e cooperar na conservação e fortalecimento, conforme o

caso, de sumidouros e reservatórios de todos os gases do efeito estufa não

controlados pelo Protocolo de Montreal, incluindo a biomassa, as florestas e

os oceanos como também outros ecossistemas terrestres, costeiros e

marinhos”20.

1919191919     SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE (São Paulo). Agenda 21,
artigo 28.
2020202020 SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE (São Paulo). Convenção
sobre Mudança do Clima. P. 24.
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O documento que institui a Agenda 21 dedica vários capítulos à conservação

e ao gerenciamento dos recursos naturais. No documento Agenda 21 Brasileira

– Bases para Discussão, editado pelo Ministério do Meio Ambiente, em seu

capítulo 4 - Propostas para a Construção da Sustentabilidade, dedica um

subcapítulo à gestão dos recursos naturais21. Na Agenda 21 do município de

São Paulo, as questões relativas à vegetação são tratadas, de forma implícita,

no subcapítulo sobre Áreas Verdes, que junto com outros quatro, integra o

capítulo Qualidade Ambiental.

A Constituição federal, de 1988, dedicou um capítulo exclusivo ao meio

ambiente, dentro do título dedicado à Ordem Social22. Nesse capítulo, declara

a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal

Matogrossense e a Zona Costeira patrimônios nacional e condiciona a sua

utilização a leis específicas23. A proteção da vegetação é, também, tratada em

outros artigos da Constituição federal. “A primeira referência expressa ao meio

ambiente ou a recursos ambientais na Constituição vem logo no art. 5º, LXXIII,

que confere legitimação a qualquer cidadão para propor ação popular que vise

anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Em

seguida, o art. 20, II, considera, entre os bens da União, as terras devolutas

indispensáveis à preservação do meio ambiente. Segue-se o art. 23, onde se

reconhece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios para ‘proteger as paisagens naturais notáveis e o meio ambiente’,

combater a poluição em qualquer de suas formas’ e para preservar as florestas,

a fauna e a flora’. O art. 24, VI, VII e VIII, por seu lado, dá competência

concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre

‘florestas, caça, pesca, fauna, conservação da Natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição’, ‘sobre

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico’,

bem como sobre ‘responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor,

a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”24.

A Constituição Estadual de São Paulo declara a Mata Atlântica, a Serra do

Mar, a Zona Costeira, o Complexo Estuarino Lagunar entre Iguape e Cananéia,

os Vales dos Rios Paraíba, Ribeira, Tietê e Paranapanema são espaços territoriais

2121212121 MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE; PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Agenda 21 Brasileira, Bases para a
Discussão. P. 120-131.
2222222222 BRASIL. Constituição (1988).
Título VIII, Capítulo VI.
2323232323 Idem, art. 225 §4º.
2424242424 Silva, José A. da. Op. cit. P. 47.
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especialmente protegidos, condicionando a sua utilização, igualmente, a leis

específicas25.

A Lei Orgânica do Município de São Paulo declara a Serra da Cantareira, o

Pico do Jaraguá, a Mata do Carmo, as Represas Billings e Guarapiranga, a

Fazenda Santa Maria e outros mananciais e os rios Tietê e Pinheiros e suas

margens espaços especialmente protegidos26. Estabelece ainda que o município

deverá recuperar e ampliar as áreas verdes públicas27, assim como estimular a

criação e a manutenção de unidades privadas de conservação do meio

ambiente28.

A Política Nacional do Meio Ambiente, LF 6.938/81, estabelece como

princípios para atingir seus objetivos, entre outros, o planejamento e a

fiscalização do uso dos recursos naturais e a proteção dos ecossistemas, com a

preservação de áreas representativas (art. 2º, incisos III e IV). Estabelece como

instrumentos, entre outros, o zoneamento ambiental, a avaliação do impacto

ambiental e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo

Poder Público (art. 9º). Vincula a construção, instalação, ampliação e

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos

ambientais, efetiva ou potencialmente degradadoras do meio ambiente, ao

prévio licenciamento ambiental (art. 10). A avaliação de impacto ambiental,

instrumento essencial para o licenciamento ambiental, foi regulamentada pela

Resolução CONAMA 001/86, que estabelece as definições, as

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental; e pela Resolução

CONAMA 237/97, revisa os procedimentos e critérios utilizados no

licenciamento ambiental, revisa o Sistema de Licenciamento Ambiental,

regulamenta aspectos do licenciamento ambiental, estabelecidos na Política

Nacional do Meio Ambiente, ainda não regulamentados, estabelece critérios

para o exercício das competências relativas ao licenciamento ambiental e para

a integração da atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio

Ambiente - SISNAMA.

A Lei 6.938/81 transforma, ainda, em reservas ou estações ecológicas, sob

responsabilidade do IBAMA, as florestas e demais formas de vegetação natural

2525252525 SÃO PAULO (Estado).
Constituição (1989), art. 196.
2626262626     SÃO PAULO (Município). Lei
Orgânica (1990), art. 185.
2727272727 Idem, ar t. 186.
2828282828 Idem, art 187.



61
A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO ARBÓREA DE SÃO PAULO

de preservação permanente relacionadas no artigo 2º do Código Florestal e os

pousos das aves de arribação, protegidos por convênios, acordos ou tratados

assinados pelo Brasil com outras nações (art. 18).

A Política Estadual do Meio Ambiente (LE 9.509/97) estabelece como

princípios para atingir seus objetivos, entre outros, o planejamento e a

fiscalização do uso dos recursos ambientais, a definição, a implantação e a

administração de espaços territoriais e seus componentes, representativos de

todos os ecossistemas originais a serem protegidos; o planejamento e o

zoneamento ambientais; o controle e a fiscalização de obras, atividades,

processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam

causar degradação ao meio ambiente; a promoção e a manutenção do inventário

e do mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando à adoção de medidas

especiais de proteção, bem como promoção do reflorestamento em especial,

às margens de rios, lagos, represas e das nascentes, visando a sua perenidade;

o estímulo e contribuição para a recuperação da vegetação em áreas urbanas

(art. 2º, incisos II, III, IV, V, XX e XXI). Vincula a construção, a instalação, a

ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ao prévio

licenciamento (art.19).

A Política Ambiental Municipal tem como objetivos, entre outros, implementar

as diretrizes contidas na Política Nacional do Meio Ambiente; proteger e

recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana; ampliar as áreas integrantes

do Sistema de Áreas Verdes do Município; preservar os ecossistemas naturais

e as paisagens notáveis29.

A Política Ambiental Municipal foi inserida no Plano Diretor Estratégico,

instituído pela Lei 13.430/2002. No Capítulo III, do Título II (Das Políticas

Públicas), dessa lei, que é dedicado ao meio ambiente e ao desenvolvimento

urbano, a Seção I trata da política ambiental em dezenove artigos30. Os

instrumentos da gestão ambiental estão definidos na mesma Seção que trata

dos instrumentos urbanísticos31. São aí definidos catorze instrumentos: Relatório

de Impacto Ambiental – RIMA; Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI;

Licenciamento Ambiental; Avaliação dos Impactos Ambientais; Certificação

2929292929 SÃO PAULO (Município). Lei
Orgânica (1990), art. 55.
3030303030 SÃO PAULO (Município). Lei n.
13.430/2002, artigos 54 ao 73.
3131313131 Idem. Título III (Do Plano
Urbanístico-ambiental), Capítulo III
(Dos Instrumentos de Gestão
Urbana e Ambiental), Seção I (Dos
Instrumentos Urbanísticos).
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Ambiental; Termo de Compromisso Ambiental - TCA; Termo de Ajustamento

de Conduta – TAC, Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - FEMA; Padrões de Qualidade Ambiental; Incentivos à produção

e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados

para a melhoria da qualidade ambiental; Criação de espaços territoriais

especialmente protegidos, Sistema Municipal de Informações sobre o Meio

Ambiente; Relatório de Qualidade do Meio Ambiente; Zoneamento

Ambiental32. A Seção XIII, em sete artigos, trata do Zoneamento Ambiental,

institui o Termo de Compromisso Ambiental – TCA e autoriza a celebração

do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TAC33. A Seção XIV trata,

especificamente, dos Relatórios de Impacto Ambiental e de Vizinhança34.

O Novo Código Florestal (LF 4.771/65) declara de preservação permanente

a vegetação em faixas ao longo de cursos d’água e ao redor de nascentes,

lagos, lagoas e reservatórios; no topo de morros, montes, montanhas e serras e

nas encostas com inclinação igual ou superior a 100% (arts. 1º e 2º). Os danos

à vegetação de preservação permanente foram classificados, nessa lei, como

contravenção penal (art. 26).

O Decreto Federal 750/93 regulamenta a exploração e a supressão de vegetação

primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica.

Define, ainda, o que é Mata Atlântica e estabelece que a supressão e a

exploração da vegetação secundária, em estágio inicial de regeneração da Mata

Atlântica, serão regulamentadas por ato do IBAMA. A Resolução CONAMA

1/94 define vegetação primária e os diferentes estágios de regeneração da

Mata Atlântica.

A Lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais, como ficou conhecida, estabelece

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas

ao meio ambiente. Transforma em crime o que era definido como contravenção

penal no artigo 26 do Código Florestal, exceção para as alíneas “c”, “i”, “j”,

“l” e “m”35 BRASIL.

A Lei de Proteção aos Mananciais (Lei 898/75) disciplina o uso do solo para a

proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos

hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo. Estabelece

3232323232 SÃO PAULO (Município). Lei n.
13.430/2002. Ar t. 198, incisos
XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX,
XL, XLI.
3333333333 Idem. Artigos 248 ao 255.
3434343434 Idem. Artigos 256 ao 259.
3535353535 BRASIL. Lei n. 4.771/65, art.
26:
(...)
c) penetrar em florestas de
preser vação permanente
conduzindo armas, substâncias ou
instrumentos próprios para caça
proibida ou para exploração de
produtos ou subprodutos
florestais, sem estar munido de
licença da autoridade competente.
i) transportar ou guardar madeiras,
lenha, carvão e outros produtos
procedentes de florestas, sem
licença válida para todo o tempo
da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade
competente;
j) deixar de restituir à autoridade
licenças extintas pelo decurso do
prazo ou pela entrega ao
consumidor dos produtos
procedentes de florestas;
l) empregar, como combustível,
produtos florestais ou hulha, sem
uso de dispositivos que impeçam a
difusão de fagulhas, suscetíveis de
provocar incêndios nas florestas;
m) soltar animais ou não tomar
precauções necessárias, para que
o animal de sua propriedade não
penetre em florestas sujeitas a
regime especial;
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faixas ou áreas de maior ou menor restrição, conforme o interesse público. Nas

faixas, ou áreas de maior restrição, denominadas como de 1ª categoria, somente

são permitidas atividades recreativas e a execução de obras ou serviços

indispensáveis ao uso e aproveitamento de recurso hídrico, desde que não

coloquem em risco a qualidade da água.

A Lei 898/75 prevê, ainda, que as restrições correspondentes às áreas de

proteção, a serem estabelecidas por leis específicas, constarão de normas

relativas, entre outras, a formas toleráveis de desmatamento.

A Lei 1.172/76 define as faixas ou áreas de 1ª e 2ª categorias e estabelece

critérios e parâmetros para o uso e ocupação do solo nessas faixas. Dentre as

áreas classificadas como de 1ª categoria estão (art. 2°):

 - a faixa de 50 metros de largura a partir da linha de contorno correspondente

ao nível de água máximo dos reservatórios públicos, existentes e projetados;

 - as faixas definidas na alínea a do art. 2° do Código Florestal, para os cursos

d’água existentes na zona de proteção aos mananciais, mas não referidos no

art. 2° da Lei nº 898/75;

 - a faixa de 20 metros de largura a partir dos limites do álveo, em cada uma das

margens dos rios referidos no art. 2° da Lei nº 898, de 18 de dezembro de

1975, e das de seus afluentes primários, bem como em cada uma das margens

dos afluentes primários dos reservatórios públicos, existentes e projetados;

 - as áreas cobertas por mata e todas as formas de vegetação primitiva;

 - as áreas onde a declividade média for superior a 60%.

Essa lei proíbe, ainda, nas áreas ou faixas de 1ª categoria, o desmatamento, a

remoção da cobertura vegetal existente e a movimentação de terra, inclusive

empréstimos e bota-fora, exceção aos serviços, às obras e às edificações

destinados à proteção dos mananciais, à regularização de vazões, ao controle

de cheias e à utilização de águas.

A Lei Nº 9.866/97, que dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e

recuperação dos mananciais, alterou parcialmente a Lei 898/75, instituindo

as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRMs, a serem definidas
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por leis específicas, e criando dentro destas as Áreas de Restrição à Ocupação;

Áreas de Ocupação Dirigida; e Áreas de Recuperação Ambiental.

O Decreto 30.443/89 considera patrimônio ambiental os exemplares arbóreos

classificados e descritos no documento “Vegetação Significativa do Município

de São Paulo” (art. 1º). Parte dessa vegetação é declarada imune ao corte em

função da localização, beleza, raridade ou por ser porta sementes (arts. 2º ao

16).

A Lei Municipal 10.365/87 disciplina o corte e a poda da vegetação de porte

arbóreo existente no Município de São Paulo; estabelece áreas de preservação

permanente, além das estabelecidas pelo Código Florestal; cria a

obrigatoriedade dos setores da administração, ligados à gestão das áreas verdes,

serem consultados nos processos de aprovação de edificações em áreas

recobertas por vegetação arbórea; transfere para o Departamento de Parques e

Áreas Verdes - DEPAVE a competência para a localização das áreas verdes

nos planos de parcelamento do solo; concede incentivo fiscal para áreas que

abrigam vegetação declarada de preservação permanente e estabelece sanções

para o corte e a poda irregulares.

A Lei 10.919/91 cria a obrigatoriedade da municipalidade dar publicidade às

autorizações de poda e corte da vegetação de porte arbóreo.

A Lei 10.940/91 vincula a expedição de alvará para reforma, construção,

conservação ou regularização ao plantio de, no mínimo, uma árvore no passeio

em frente ao imóvel.

A Lei 10.948/91 estabelece que as vias e as áreas verdes públicas devem ser

entregues à municipalidade, juntamente com as demais obras de infra-estrutura

dos loteamentos, arborizadas pelo empreendedor, segundo projeto aprovado

pelo DEPAVE.

Lei nº 12.196/96 institui a Campanha Permanente de Incentivo à Arborização

da Cidade.
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A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:

UMA VISÃO ESPECÍFICA

As convenções, as constituições federal e estadual e a lei orgânica do município,

assim como as políticas nacional, estadual e municipal de meio ambiente são

normas de caráter genérico que estabelecem princípios e instituem instrumentos

que balizam as ações do Poder Público. A efetivação desses instrumentos e

princípios dá-se por meio das normas específicas. Elas assumem um papel de

destaque por serem as que estão mais presentes no dia-a-dia das ações de

proteção e fomento da vegetação do Poder Público, principalmente as de

licenciamento e controle, e por imporem restrições concretas à livre disposição

da propriedade da terra.

Abordar-se-á, a seguir e em detalhes, as principais normas específicas de

proteção e fomento, aplicáveis à vegetação do município de São Paulo, de

competência federal, estadual e municipal.

Legislação Federal

O Novo Código Florestal (LF 4.771/65)

O Novo Código Florestal foi promulgado em 1965, quase um ano e meio após

o golpe militar de abril de 1964. Ele veio substituir o “vestuto e praticamente

inaplicado Decreto 23.793, de 23/01/1934”36, que aprova o Código Florestal.

O Novo Código Florestal, como o anterior, está fortemente embasado na

regulação do uso do solo, estabelecendo situações de preservação permanente,

nas quais a ocupação é vedada, e obrigando as propriedades rurais manterem

de 50% a 20% de suas áreas recobertas por vegetação nativa, dependendo da

região do país em que se encontrem.

No Código Florestal de 1934 as florestas são classificadas em protetoras,

remanescentes, modelo e de rendimento; sendo as duas primeiras categorias

declaradas florestas de “conservação perene”. Embora seja definida cada uma

dessas florestas, não há referência ao tamanho da floresta a proteger, cabendo

tal tarefa ao Ministério da Agricultura. No Código Florestal de 1965 observa-

se exatamente o contrário, não é especificada uma sistemática de classificação

das florestas, mas são definidas larguras de faixas de proteção e situações

3636363636 Figueiredo, José P. de ;
Leuzinger, Márcia D. Anotações
acerca do Processo Legislativo de
Reforma do Código Florestal. P. 83.
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específicas em que a floresta, e demais formas de vegetação natural, é declarada

de preservação permanente. “Atendeu-se à crítica sobre a classificação das

florestas do Código anterior, abandonando-a, sem, no entanto, acolher a

proposta por Osny Duarte Pereira. Não se fez propriamente classificação das

florestas no Código vigente, conquanto dele decorra o reconhecimento de vários

tipos delas (...)”37.

Alterações, mais ou menos profundas, foram introduzidas no Código de 1965

ao longo da sua existência. O artigo 2º, que define as situações de preservação

permanente, é o que mais freqüentemente figura nas alterações. O Código

Florestal vigora com as alterações instituídas pelas leis 7.511/86 e 7.803/89,

e pela Medida Provisória 2.166-67/01.

A Lei 7.511, de 7 de julho de 1986, alterou os artigos 2º e 19. As faixas de

proteção, estabelecidas na alínea a do artigo 2º, sofreram sensível ampliação:

Art. 2º (...)

a) (...)

1- de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura

(anteriormente, a largura da faixa era de 5 metros);

2- de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50

(cinqüenta) metros de largura (anteriormente, a largura da faixa era igual

à metade da largura dos cursos d’água com distância entre as margens

de 10 a 200 metros);

3- de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta)

e 100 (cem) metros de largura (anteriormente, essa largura da faixa de

proteção era para cursos d’água com largura superior a 200 metros);

4- de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre

100 (cem) e 200 (duzentos) metros de largura;  igual à distância entre as margens

para os cursos d’água com largura superior a 200 (duzentos) metros (essa

largura de faixa não existia na redação original do artigo 2º);

A redação do artigo 19 também foi alterada pela Lei 7.511/86, que lhe acresceu

dois parágrafos permitindo a reposição florestal com espécies exóticas, nas

3737373737 Silva, José A. da. Direito
Ambiental Constitucional. P. 169.
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florestas já plantadas com essas espécies, e obrigando a comprovação dos

plantios e dos tratos culturais necessários à sobrevivência das mudas plantadas,

para os casos de reposição florestal com espécies regionais.

A Lei 7.803, de 18 de julho de 1989, alterou os artigos 2º, 16, 19, 22 e 44.

Essa lei acrescentou, também, mais dois artigos ao Código Florestal, que passou

a ter 50 artigos. As alterações do artigo 2º iniciam com uma nova redação da

alínea a, que estabelece o nível mais alto do curso d’água como o ponto, a

partir do qual devem ser traçadas as faixas de proteção. As próprias faixas de

proteção são alteradas:

3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a

200 (duzentos) metros de largura (anteriormente, essa largura da faixa de

proteção era para cursos d’água com largura entre 50m a 100m);

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura (anteriormente, a largura

da faixa era de 150m para cursos d’água com largura entre 100m e 200m);

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura

superior a 600 (seiscentos) metros (anteriormente alínea a não tinha o item

5 e o item 4 estabelecia que para os cursos d’água com largura superior

a 200m a faixa de proteção seria igual à distância entre as margens).

A alínea c do artigo 2º teve a redação alterada para incluir as nascentes

intermitentes e para estabelecer a largura da faixa de proteção, que passou a

ser 50m de raio.

A alínea g teve sua redação alterada de “nas bordas dos tabuleiros ou chapadas”

para “nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do

relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais”;

a alínea h teve sua redação alterada de “em altitudes superiores a 1800 (mil e

oitocentos) metros, nos campos naturais ou artificiais, as florestas nativas e as

vegetações campestres” para “em altitudes superiores a 1800 (mil e oitocentos)

metros, qualquer que seja a vegetação”. A alínea i, que tinha a redação “nas

áreas metropolitanas definidas em lei”, foi revogada pela Lei 7.803/89.
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O artigo 2º foi acrescido, por essa lei, de um parágrafo único, fixando a

obrigatoriedade dos limites e princípios, estabelecidos pelo Código Florestal,

serem respeitados nos perímetros urbanos, nas regiões metropolitanas e nas

aglomerações urbanas:

Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações

urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos

diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.

A Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, alterou os artigos 1º,

4º, 14, 16 e 44; acrescentou ao Código Florestal os artigos 3-A, 37-A, 44-A,

44-B e 44-C; e alterou o artigo 10 da Lei 9.393/96, que trata sobre o Imposto

sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A grande maioria das alterações

introduzidas por essa Medida Provisória 2.166-67/2001 diz respeito à supressão

da vegetação de preservação permanente e à reserva legal, instituída para a

propriedade rural.

O artigo 1º, antes com um parágrafo único, passou a vigorar com dois parágrafos.

O parágrafo 2º desse artigo foi dedicado ao esclarecimento de conceitos

instituídos pela Lei 4.711/65 como Área de Preservação Permanente, Utilidade

Pública e Interesse Social.

O artigo 4º foi inteiramente modificado; anteriormente dedicado a definir o

que, para efeito do Código, era considerado de interesse público, passou a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º - A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo

próprios, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento

proposto.

O parágrafo 2º, desse antigo, transferiu para a esfera municipal a competência

da autorização da supressão da vegetação de preservação permanente situada

em área urbana, quando o município possuir Conselho de Meio Ambiente com

caráter deliberativo e possuir Plano Diretor:
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§ 2º - A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área

urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município

possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência

prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.

O parágrafo 5º, do mesmo artigo, estabelece que a supressão de vegetação

nativa, protetora de nascentes, dunas e mangues, só poderá ser autorizada em

situações de utilidade pública:

§ 5º - A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de

que tratam, respectivamente, as alíneas “c” e “f ” do art. 2º deste Código, somente poderá

ser autorizada em caso de utilidade pública.

As demais alterações dizem respeito, em pequena parte, à supressão da

vegetação de preservação permanente, e, em grande parte, à reserva legal, sua

localização, suas características, seu manejo e seu registro. Os artigos, dos

quais o Código Florestal foi acrescido, tratam da exploração de florestas em

terras indígenas; da conversão de florestas em solo agrícola e da servidão

florestal, para efeito de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.

Dec. 750/93 (Decreto da Mata Atlântica)

O DF 750, de 10 de fevereiro de 1993, dispõe sobre o corte, a exploração e a

supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de

regeneração da Mata Atlântica e dá outras providências. Esse decreto proíbe o

corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado

e médio de regeneração da Mata Atlântica38 e regula a explotação seletiva de

determinadas espécies nativas nas áreas cobertas por vegetação primária ou

nos estágios avançado e médio de regeneração39. O Decreto 750/93 é uma

norma de proteção da vegetação, cujo principal instrumento é a restrição ao

uso do solo.

A definição do que o decreto entende por Mata Atlântica encontra-se no artigo

3º, que compreende não só as formações florestais, mas, também, os

ecossistemas associados, como os manguezais, as restingas e os campos de

altitude40. A competência da regulamentação da supressão e da exploração da

vegetação secundária, em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, foi

3838383838 BRASIL.Decreto n. 750/93, art.
1º.
3939393939 Idem, art. 2º.
4040404040 Idem, art 3°.
Ar t. 3º - Para os efeitos deste
decreto, considera-se Mata Atlântica
as formações f lorestais e
ecossistemas associados inseridos
no domínio Mata Atlântica, com as
respectivas delimitações
estabelecidas pelo Mapa de
Vegetação do Brasil, IBGE 1988:
Floresta Ombrófila Densa Atlântica,
Floresta Ombrófila Mista, Floresta
Ombrófila Aber ta, Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual, manguezais
restingas campos de altitude,
brejos interioranos e encraves
florestais do Nordeste.
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delgada ao IBAMA, que deverá ouvir o órgão estadual competente e o Conselho

Estadual do Meio Ambiente respectivo, informar ao CONAMA41. A obrigação

do IBAMA ouvir os órgãos estaduais, provavelmente deriva da peculiaridade

da Mata Atlântica ser um bioma que se desenvolva em uma faixa de larga

variação climática, do Rio Grande do Norte até Santa Catarina, e assim abrigar

características regionais, que essa regulamentação deve considerar.

A supressão e a exploração da vegetação secundária, em estágio inicial de

regeneração da Mata Atlântica, no Estado de São Paulo, são regulamentadas

pela Resolução Conjunta SMA/IBAMA-SP nº 02, de 12/05/94, alterada pela

Resolução Conjunta SMA/IBAMA nº 05, de 04/11/96. A questão urbana

está fortemente presente no conteúdo dessa resolução; dos quatorze artigos

que a integram, cinco tratam da ocupação e do parcelamento do solo para fins

urbanos e somente um artigo trata das áreas rurais. Mesmo os artigos 1º e 2º,

dedicados às definições, tratam da definição de parcelamento do solo e de

edificação para fins urbanos e da definição de áreas verdes.

Não se teve acesso ao processo que deu origem à Resolução Conjunta 02/94,

não sendo possível afirmar que a preocupação por regulamentar em detalhe a

supressão e a exploração para fins urbanos esteja embasada em estudos que

apontem, no Estado de São Paulo, para a concentração de remanescentes de

vegetação secundária, em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, em

áreas urbanas ou no seu entorno. No entanto é exatamente isso o que sugere a

leitura do texto da resolução. Erika Bechara, assessora jurídica da Fundação

S.O.S Mata Atlântica, afirma que a “crescente urbanização é apontada como

uma das maiores ameaças aos remanescentes de Mata Atlântica, tendo em

vista que, na procura por moradia, imensas áreas recobertas de vegetação são

desmatadas para dar lugar a loteamentos (muitos deles clandestinos) e aos

equipamentos urbanos voltados ao atendimento das necessidades de seus

ocupantes”42.

O artigo 5º do DF 750/93, que é dedicado à questão urbana, estabelece que:

Art. 5º - Nos casos de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de

regeneração da Mata Atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edificação

para fins urbanos só serão admitidos quando de conformidade com o plano-

4141414141 BRASIL.Decreto n. 750/93, art.
4º.
4242424242 Bechara, Erika. Em Defesa da
Mata Atlântica.
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diretor do Município e demais legislações de proteção ambiental, mediante

prévia autorização dos órgãos estaduais competentes e desde que a vegetação

não apresente qualquer das seguintes características:

I. ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção43;

II. exercer função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de

erosão;

III. ter excepcional valor paisagístico.

Em razão do artigo 5º, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

criou, na Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e de Proteção dos

Recursos Naturais - CPRN, o Grupo de Apoio ao Licenciamento Ambiental,

para apreciação dos pedidos de supressão de vegetação secundária do Domínio

da Mata Atlântica, nos estágios médio e avançado de regeneração44.

O artigo 6º do DF 750/93 delega ao IBAMA a competência para a definição

do que seja vegetação primária e secundária nos estágios avançado, médio e

inicial de regeneração, e vincula a ocorrência de intervenção na Mata Atlântica

à edição dessa definição. A Resolução CONAMA 01, 31/01/94, reproduzida

pela Resolução Conjunta SMA/IBAMA-SP 01, de 17/02/94, define vegetação

primária e secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração.

A Mata Atlântica, conforme definida no artigo 3º do Decreto 750/93, estende-

se por todo o Estado de São Paulo, incluída a Capital. Encontra-se fora desse

domínio a vegetação de cerrado, que recobre alguns municípios do Estado:

“As concentrações dos cerrados paulistas em suas expressões mais contínuas

ocorriam nas Regiões Administrativas de Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru e

Campinas. Atualmente, verifica-se a inexistência, ou a mínima ocorrência de

cerrados no extremo oeste, curso superior do Rio Tietê, nas regiões que

margeiam o Rio Paraná e nas regiões litorâneas, incluindo também o Vale do

Rio Paraíba, região de São Paulo e Bragança Paulista”45.

O Decreto 750/93 revogou o Decreto 99.545, de 25 de setembro de 1990.

Um decreto de quatro artigos curtos: um artigo dedicado a estabelecer, por

tempo indeterminado, a vedação do corte e a exploração da vegetação nativa

da Mata Atlântica (art. 1º); um artigo dedicado a estabelecer a necessidade do

4343434343 Anteriormente à promulgação
do DF 750/93, o IBMA já havia
editado as Portaria 1522/89 e a
Por taria Normativa 37/92, nas
quais são listadas, respectivamente,
espécies da fauna e da flora
ameaçadas de extinção. Em 1998,
a Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo editou a
Resolução 20, na qual é
apresentada uma lista preliminar de
espécies da flora do Estado
ameaçadas de extinção. Em 2004,
a Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo publicou nova
lista, mais abrangente que a anterior.
4444444444SÃO PAULO (Estado). Resolução
n.  SMA-50/97.
4545454545 KRONKA, Francisco J.N. ÁreasÁreasÁreasÁreasÁreas
de Domínio do Cerde Domínio do Cerde Domínio do Cerde Domínio do Cerde Domínio do Cer rrrrr ado noado noado noado noado no
Estado de São PEstado de São PEstado de São PEstado de São PEstado de São Pauloauloauloauloaulo. P. 13.
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IBAMA proceder, “de modo prioritário e imediato”, a fiscalização dos projetos

em áreas de Mata Atlântica e os procedimentos a serem seguidos em caso de

irregularidades (art. 2º); dois outros dedicados a estabelecer a entrada em vigor

do decreto (art. 3º) e a revogação das disposições em contrário (art.4º).

Existem questionamentos quanto à adequação do instrumento ao fim desejado.

O parágrafo 4º, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, estabelece que

a Mata Atlântica é patrimônio nacional e que a sua utilização se fará na forma

da lei46. No entendimento de alguns47, por força do parágrafo 4º do artigo 225

da Constituição Federal, a Mata Atlântica deveria ser protegida por uma lei e

não por um decreto, instrumento hierarquicamente inferior e politicamente

mais frágil. Sobre a fragilidade dos decretos Erika Bechara pondera que “a

qualquer momento pode ser revogado ou alterado [o decreto] por ato do

presidente da República, ou seja, por ato de uma única pessoa, e não de um

coletivo. Essa ‘insegurança’ que ronda os decretos, é bem menor nas leis, estas,

aprovadas, alteradas ou revogadas pelo Poder Legislativo, mediante um

procedimento complexo e (pelo menos em tese) participativo”48. Foi o que se

observou com a tentativa de alterar o Código Florestal por meio de um

substitutivo apresentado pelo Deputado Federal Moacir Micheletto, frustrada

às custas de grande protesto da sociedade, mobilizada por organizações

ambientalistas.

Ao mesmo tempo em que organizações ambientalistas participavam ativamente

das discussões promovidas pelo CONAMA para elaboração do Decreto 750/

9349, o deputado ambientalista Fábio Feldmann apresentava um projeto de lei

para regulamentar o parágrafo 4º, do artigo 225, da Constituição Federal, e

estabelecer normas e critérios para a conservação, proteção e utilização dos

Ecossistemas Atlânticos50.

A diferença fundamental entre o Decreto 750/93 e o projeto de lei do deputado

Fábio Feldmann é que este último não se prende somente à proteção, mas cria

diversos instrumentos de fomento da vegetação da Mata Atlântica, como o

Fundo de Restauração dos Ecossistemas Atlânticos e incentivos econômicos,

tributários e creditícios. Existe na formulação desse projeto de lei a preocupação

de estancar o processo de redução da vegetação da Mata Atlântica e de recuperar

áreas perdidas para outros usos.

4646464646 A Floresta Amazônica brasileira,
a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Matogrossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e
sua utilização far-se-á, na forma da
lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso
dos recursos naturais.
4747474747 COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
DO CREA-RJ. Mata Atlântica
Ameaçada.
4848484848 Bechara, Erika. Op. cit.
4949494949 Idem.
5050505050  SENADO FEDERAL. Projeto de
Lei n. 3.285/92.
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“Em 1998, o PL 3.285/92 foi arquivado e em 1999, desarquivado. Na mesma

época, o deputado Jacques Wagner apresentou um outro projeto – o PL 285/

99 – com conteúdo similar ao do projeto inicial. Em abril de 2000, o PL 285/

99 foi apensado ao PL 3285/92”51. Depois de tramitar por quase dez anos, o

projeto de lei da Mata Atlântica foi tirado da pauta da seção de votação do

Plenário da Câmara, de 18 de junho de 2002, em função de um requerimento

produzido pelos partidos PPB, PFL e PMDB52.

“Para o Deputado Federal Jaques Wagner, autor do segundo Projeto de Lei da

Mata Atlântica, o qual foi agregado ao conteúdo original do PL 3285/92, esse

foi mais um episódio em que se repetiu o velho jogo político dos ruralistas. ‘A

atitude da bancada ruralista, de jogar por terra na última hora todo o esforço

das lideranças políticas apoiadas pela sociedade civil, é absurda e injustificada.

As concessões de cada setor já haviam sido feitas antes do projeto ser aprovado

pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Não faltou

oportunidade para mudança no conteúdo do projeto, o que houve foi a

recorrência do espírito xiita da motossera que mais uma vez traiu os interesses

maiores da sociedade’, reforçou o Deputado”53. Até a presente data, o Projeto

de Lei da Mata Atlântica não foi votado.

Lei Nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) - Decreto nº 3.179/99

A Lei dos Crimes Ambientais, como ficou conhecida a LF 9.605/98, buscou

estabelecer sanções penais e administrativas mais pesadas contra as condutas

e atividades lesivas ao meio ambiente.

A lei trouxe várias inovações, como por exemplo, a responsabilidade da pessoa

jurídica por dano ao meio ambiente, também prevista no §3º do art. 225 da

Constituição Federal. Com relação à proteção da vegetação, a lei transformou

em crime nove das quatorze condutas e atividades lesivas ‘as florestas e demais

formas de vegetação, previstas no artigo 26 do Novo Código Florestal54. As

penas previstas variam de reclusão de um a cinco anos; detenção de três meses

a três anos e multa, de acordo com a infração cometida. A Tabela III-1 mostra

um resumo das principais inovações introduzidas pela Lei dos Crimes

Ambientais.

5151515151 Bechara, Erika.Op. cit.
5252525252 FUNDAÇÃO S.O.S MATA
ATLÂNTICA. Baixaria contra a Mata
Atlântica.
5353535353 Idem.
5454545454 Não foram classificadas como
crime as atividades e condutas
previstas nas alíneas “c”, “i”, “j”,
“l” e “m”, do art. 26 do Código
Florestal.
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A Lei dos Crimes Ambientais foi regulamentada pelo Decreto 3.179, de 21 de

setembro de 1999. Antes da promulgação desse decreto, a lei foi acrescida do

artigo 79-A, por meio de da Medida Provisória 1.710, que foi reeditada com

alterações até 2001, quando se tornou definitiva55.

O artigo inserido na Lei 9.605/98 autoriza os órgãos de meio ambiente a

firmarem termo de compromisso com “(...) pessoas físicas ou jurídicas

responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados

efetiva ou potencialmente poluidores”. Esse termo, com força de título

executivo extrajudicial, ficou conhecido como Termo de Ajuste de Conduta

Ambiental- TAC; seu fim, exclusivo, é “permitir que as pessoas físicas e

jurídicas (...) possam promover as necessárias correções de suas atividades,

para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais

competentes (...)”56.

A celebração do TAC suspende, no período da sua vigência, a aplicação da

penalidade imposta pelo dano ambiental causado. Cumprido integralmente o

TAC, a multa aplicada é reduzida a 10% do seu valor; descumprido ou cumprido

parcialmente, os processos administrativo e criminal voltam a tramitar.

Antes de ser introduzido na legislação federal, o TAC havia sido instituído, em

janeiro de 1997, no âmbito da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Cetesb e da Fundação

para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo - Fundação

Florestal, por meio da Resolução SMA nº 05/97. O então Secretário do Meio

Ambiente, Fábio Feldmann, respaldou-se nas Constituições Federal e Estadual

e na Política Nacional do Meio Ambiente para instituir o TAC no âmbito dos

órgãos ambientais paulistas57.

A Lei 9.605/98 inclui uma seção sobre crimes contra o ordenamento urbano e

o patrimônio cultural. Esse fato, incomum na legislação ambiental, reconhece

que os valores culturais são condições essenciais à boa qualidade de vida da

espécie humana, uma das muitas formas de vida que habitam o planeta. Esse

reconhecimento pode ter derivado do conceito de meio ambiente adotado pela

Política Nacional do Meio Ambiente (LF 6.938/81), que o define como o

5555555555 O texto em vigor é o da MP
2.163-41, de 23 de agosto de
2.001.
5656565656  BRASIL. Lei n. 9.605/98, art.
79-A, §1º.
5757575757 SÃO PAULO (Estado). Resolução
SMA n. 05/97. Considerandos da
Resolução.
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TTTTTaaaaabela 1bela 1bela 1bela 1bela 1 - Inovações da Lei Federal 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais)5858585858

 Fonte:INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). A Lei da NaA Lei da NaA Lei da NaA Lei da NaA Lei da Naturturturturtureeeeezazazazaza.
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“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química

e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Tal

conceito não estabelece a freqüente diferenciação entre homem e natureza e

assim permite considerar, sob uma perspectiva ecológica, que o habitat da

espécie humana é constituído de valores naturais e culturais, cuja preservação

é determinante para a garantia da sobrevivência dessa espécie.

A Legislação Estadual

Decreto 30.443/89 (Vegetação Significativa)·Dec. 39.743/94

O Decreto 30.443/89 tem sua origem na gestão Mário Covas, na prefeitura de

São Paulo. Entre os anos de 1984 e 1985, foi desenvolvido, pela Secretaria

Municipal do Planejamento – SEMPLA, o Cadastramento dos Espaços

Arborizados Significativos do Município de São Paulo, um cadastro de

maciços, ou conjuntos, e exemplares arbóreos significativos localizados no

município de São Paulo, em propriedades públicas e particulares. Era Secretário

do Planejamento o arquiteto Jorge Willheim e o projeto do cadastro fora

realizado sob a coordenação da arquiteta Rosa Kliass.

Em 1988, a recém-criada Secretaria Estadual do Meio Ambiente, cujo secretário

era Jorge Willheim, publicou, em conjunto com a SEMPLA, o livro Vegetação

Significativa do Município de São Paulo. No livro, as informações do

Cadastramento dos Espaços Arborizados Significativos do Município

de São Paulo, inicialmente cartografadas nas escalas 1:5.000 (área urbana) e

1:10.000 (área rural), foram classificadas em quatorze tipos de ocorrência e

cartografadas nas escalas 1:25.000 (área urbana) e 1:50.000 (área rural). Cada

tipo de ocorrência recebeu um código alfabético, algumas ocorrências receberam,

além do código alfabético, um número de referência. Essas ocorrências,

identificadas com um código alfa-numérico, receberam descrição detalhada

no livro. São observadas, ainda, ocorrências sem nenhum código.

Em 1989, o governo estadual baixou o decreto 30.443. Com vinte e um artigos,

o decreto considerou patrimônio ambiental “(...) os exemplares arbóreos

classificados e descritos no documento Vegetação Significativa do Município

de São Paulo (...)”59. Foram decretadas imunes de corte as árvores existentes

em alguns parques e reservas; em alguns espaços urbanos e praças; em algumas

5858585858 IBAMA. A Lei da Natureza. P. 4-
5.
5959595959 SÃO PAULO (Estado). Decreto
n. 30.443/89, art. 1º.
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áreas institucionais e de uso público; em alguns cemitérios; em alguns clubes e

áreas de recreação; em algumas escolas; em alguns logradouros de bairros

jardins; em alguns bairros e logradouros arborizados; em alguns lotes de uso

residencial; em alguns lotes industriais; em alguns lotes e ruas, formando

maciços ou trechos da arborização pública; em algumas glebas não ocupadas;

em algumas chácaras e alguns exemplares isolados60. Os maciços e exemplares

foram decretados imunes de corte em razão da sua localização, beleza, raridade

e condição de porta-sementes, e correspondem às ocorrências identificadas

com código alfa-numérico nas cartas do livro Vegetação Significativa do

Município de São Paulo.

Em dezembro de 1994, por meio do Decreto 39.743, o governador Luíz

Antonio Fleury Filho alterou o artigo 18 do Decreto 30.443/89, transferindo,

parcialmente, à autoridade ambiental do Município de São Paulo a competência

para a apreciação e decisão sobre os cortes, em caráter excepcional e

devidamente justificado, dos exemplares arbóreos protegidos por aquele decreto.

Os entendimentos entre os governos municipal e estadual, para essa

transferência da competência, tiveram início mais de um ano antes da

promulgação do decreto.

Em correspondência datada de ??/1993, a então diretora do DEPAVE e

funcionária licenciada da Secretária Estadual do Meio Ambiente - SMA, a

bióloga Vera Lúcia Ramos Bononi, submete ao Secretário Estadual do Meio

Ambiente uma proposta para a transferência da competência de aplicação do

Decreto 30.443/89. Encontrou-se nos arquivos do DEPAVE outras

correspondências entre as duas Secretarias e pareceres da Assessoria Jurídica

da SVMA sobre a proposta para a transferência da competência.

Comenta-se que a proposta para a transferência da competência tem uma origem

casuística. Ela teria nascido da dificuldade que, o então prefeito, Paulo Maluf,

teria tido para a remoção de uma árvore em sua residência na região dos Jardins,

região que abriga vegetação protegida pelo Decreto 30.443/8961.

Casuística ou não, a transferência da competência para o município foi positiva

para a SMA que não tinha, e segue não tendo, a estrutura necessária para fazer

frente à demanda imposta pelos pedidos de remoção e pela fiscalização. Os

6060606060 Idem, ar ts. 2º ao 16.
6161616161 Informação pessoal transmitida,
em 2001, pelo engenheiro Cristiano
Ribeiro da Luz, então chefe da
Assessoria Técnica da SVMA.
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pedidos encaminhados ao DEPRN pelas Administrações Regionais da

Prefeitura de São Paulo levavam meses, não raro um ano, para serem

autorizados62. Positiva, também, para a SVMA que, com a transferência de

competência, passou a ter um instrumento que lhe fora negado na sua lei criação.

Houve, no processo de criação da SVMA, uma tentativa de centralizar na

nova Secretaria as competências relativas às áreas verdes, entre elas o

licenciamento da remoção de árvores, divididas entre as Administrações

Regionais e o DEPAVE. Essa tentativa foi frustrada e a divisão de competências

mantida63.

A Legislação Municipal

Lei Nº 10.365/87

A Lei 10.365/87 é uma lei de proteção da vegetação desenhada para a escala

local, preocupada em proteger a cobertura vegetal existente, independentemente

ser esta nativa ou exótica; postura coerente, pois sendo seu Projeto de Lei

contemporâneo ao Cadastramento dos Espaços Arborizados Significativos

do Município de São Paulo, o grupo de trabalho que o elaborou sabia, de

antemão, serem poucos os maciços de vegetação nativa e mais abundantes os

de vegetação exótica, principalmente no perímetro urbano do município.

A vegetação, também nessa lei, é protegida não por suas características

intrínsecas, mas por suas características funcionais como protetora de valores

naturais (água e solo) e valores culturais (sítios de valor paisagístico, científico

e histórico). O conjunto de fatos que reúne a proteção de espécies nativas e

exóticas; a preocupação em proteger maciços com mais de 10.000m², dimensão

a partir da qual a vegetação tem forte influência sobre o microclima, e maciços

localizados em áreas carentes de áreas verdes, sugerem uma preocupação dos

autores do Projeto de Lei com o clima urbano.

A primeira versão do Projeto de Lei que deu origem à Lei 10.365/87 foi

elaborada em 1985, na gestão Mario Covas, como prefeito da Capital. Por

meio da Portaria PREF Nº 50, de 24 de maio 1985, foi constituído um Grupo

de Trabalho integrado pelos engenheiros agrônomos Sérgio L. Pompéia,

Therezinha M. Sbrissa de Campos e Armando M. Clemente; pelos arquitetos

6262626262 Informação pessoal transmitida,
em 1998, pela engenheira
agrônoma Adeliana Saes Coelho
Barbedo, ex- funcionária da Unidade
de Parques e Jardins da
Administração Regional da Vila
Mariana e atualmente funcionária do
DEPAVE.
6363636363 Informação pessoal transmitida,
em 1998, pela engenheira
agrônoma Terezinha M. Sbrissa de
Campos, diretora em exercício do
DEPAVE na época da estruturação
da Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente.
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João Holanda e Cecília M. de Abreu Pereira e pelas procuradoras Maria

Aparecida R. Alves Ferraz e Helenita Barreira Custódio.

A necessidade da promulgação de uma lei municipal para o disciplinamento

do corte e da poda da vegetação arbórea foi justificada pelo Grupo de Trabalho,

em seu relatório final - trinta dias após a sua constituição, pela ineficiência da

legislação vigente : o Decreto 9.367, de 03 de março de 1971, promulgado na

primeira gestão como prefeito do engenheiro Paulo Salim Maluf. “A legislação

vigente – em especial o Decreto 9.367, de 03 de março de 1971, com alteração

do Decreto 9.447, de 28 de abril de 1971, tem-se revelado ineficaz na proteção

da vegetação arbórea (...). É de ressaltar, também, que a disciplina do assunto

por simples decreto, prevendo aplicação de penalidades às infrações cometidas,

é de todo inoperante, resultando, na prática, numa sucessão de cancelamentos

de multas, anulação de medidas administrativas e conseqüentes ônus para a

Prefeitura”64.

Esse Projeto de Lei não saiu do nada, o próprio relatório do Grupo de Trabalho

registra que a “edição de um diploma legal foi, inúmeras vezes, recomendada,

mediante manifestações isoladas que antecederam a este trabalho, sem ter

chegado a termo (processo nº 10-014.606-80*07)”65. A procuradora do

município e integrante do GT, Helita Barreira Custódio, publicou, alguns meses

antes da formação do Grupo de Trabalho, um artigo na revista Estudos de

Direito Público66 sobre a competência do município para legislar sobre florestas,

e, em anos seguintes, publicou vários trabalhos sobre diferentes aspectos legais

da proteção ambiental e da vegetação no meio urbano. Há, ainda, o Ato 1.122/

3667, que é um rebatimento, no município, do Código Florestal de 1934.

O Projeto de Lei que deu origem à Lei 10.365/87, PL 134/87, foi encaminhado

à Câmara Municipal dois anos depois do trabalho realizado pelo GT da Portaria

50/85. O PL 134/87 introduziu pequenas, mas significativas, alterações no

texto elaborado pelo GT da Portaria 50/85. Ao todo são quatro as alterações

introduzidas no texto original; as duas primeiras alterações dizem respeito ao

enquadramento e à supressão de vegetação de preservação permanente, a

terceira diz respeito à competência pra emitir a autorização de supressão da

vegetação e a última diz respeito ao desconto concedido ao imposto sobre a

propriedade para as áreas que abrigam vegetação de preservação permanente.

6464646464 POMPÉIA, Sérgio L.; CAMPOS,
Terezinha M. S. de; FERRAZ, Maria
A. R. A.; CUSTÓDIO, Helita B.;
HOLANDA, João; CLEMENTE,
Armando M.; PEREIRA, Cecília M.
A.. Relatório Final do Grupo de
Trabalho instituído pela Port. PREF
050/85. P. 9.
6565656565 POMPÉIA, Sérgio L.; CAMPOS,
Terezinha M. S. de; FERRAZ, Maria
A. R. A.; CUSTÓDIO, Helita B.;
HOLANDA, João; CLEMENTE,
Armando M.; PEREIRA, Cecília M.
A.. Relatório Final do Grupo de
Trabalho instituído pela Port. PREF
050/85. P. 10.
6666666666 CUSTÓDIO, Helita Barreira.
A Competência do Município em
Matéria de Áreas Verdes.
6767676767 SÃO PAULO (Município). Ato n.
1.122, de 30 de junho de 1936.
Dispõe sobre as formações
vegetais no Município.
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Entre a elaboração do PL pelo GT da Portaria 50/85 e o encaminhamento do

pela 134/87, o artigo 2º do Código Florestal sofreu alteração e, assim, o

parágrafo 1º do artigo 4º do projeto original necessitava de atualização; foi

essa a primeira alteração que o projeto sofreu. A segunda alteração diz respeito

à competência para a emissão de parecer sobre a supressão da vegetação de

preservação permanente.

A possibilidade de supressão da vegetação de preservação permanente, quando

necessária à implantação de obras, planos, projetos e atividades, é prevista nas

duas versões do Projeto de Lei, desde que autorizada pelo Executivo Municipal

(o Prefeito) e precedida de parecer favorável. Na versão do GT da Portaria

50/85 a competência para a emissão de parecer sobre a supressão da vegetação

de preservação permanente é dada ao Conselho Municipal de Defesa do Meio

Ambiente – COMDEMA, criado pela Lei 9.893, de 25/04/1985, alterado

pela Lei 10.678, de 11/11/1988 e extinto pela Lei 11.426 (lei que criou a

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente), de 18/10/1993. No PL 134/87

essa competência é dada a “uma comissão especialmente designada”68.

A competência sobre a proteção da vegetação de porte arbóreo, inclusive sobre

a autorização da sua supressão, está dividida entre o DEPAVE e as

Administrações Regionais, nas duas propostas de Projeto de Lei. A proposta

do GT da Portaria 50/85 trata a competência para a autorização da supressão

da vegetação de porte arbóreo como uma prerrogativa técnica, sendo esta

atribuída, em seu texto, aos engenheiros agrônomos do DEPAVE e das

Administrações Regionais. No PL 134/87, a autorização da supressão da

vegetação de porte arbóreo, no âmbito das administrações Regionais, assume

caráter político, pois é definida como competência do Administrador Regional,

tendo o parecer do engenheiro agrônomo o caráter consultivo. No âmbito do

DEPAVE, principalmente no artigo sobre a aprovação de edificação, o texto

perdeu a clareza da proposta original69.

Por fim, a proposta inicial de conceder descontos de até 100% do imposto

sobre a propriedade, para áreas urbanas que abrigam vegetação de preservação

permanente, foi reduzida para descontos de até 50% do Imposto Territorial

Urbano – ITU, componente do IPTU que incide sobre a parcela não incorporada

da área.

6868686868 CÂMARA MUNICIPAL. Projeto de
Lei n. 0134/85, art. 5º.
6969696969 A supressão da vegetação de
por te arbóreo é trata,
indiretamente, no Capítulo I e,
diretamente, no Capítulo II da Lei
10.365/87.
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Por meio da proteção da vegetação, a Lei 10.365/87 criou oportunidades para

que o desenho urbano considere os processos naturais, respeitando dessa forma

as diferentes formações fisionômicas do município, em outras palavras, criou

oportunidades para que o desenho urbano siga o determinismo fisiográfico. “Em

poucas palavras, o determinismo fisiográfico aponta para que a urbanização

deva responder à forma dos processos naturais”70. Em que pese tal condição, a

Lei 10.365/87 não estabelece uma articulação com o Plano Diretor, existente

ou vindouro, que é, no âmbito local, a lei maior da regulamentação do desenho

urbano. Nesse aspecto, a lei se quer se valeu do fato do PDDI-SP, em vigor

quando da promulgação da Lei 10.365/87, conceber as áreas verdes como um

sistema, tipificar essas áreas verdes e estabelecer metas para cada uma das

categorias.

A Lei 10.365/87 foi idealizada para ser uma lei a mais genérica possível, de

modo a permitir a incorporação de mudanças por meio de decretos e normas

Técnicas71. De fato, determinados aspectos da lei foram regulamentados por

Decretos e Normas Técnicas e mesmo por uma nova Lei72; de modo que se

pode falar de uma legislação municipal de corte e poda da vegetação arbórea,

cuja principal norma é a Lei 10.365/87. Esse expediente para tornar a lei

longeva não impediu o aparecimento de proposta para sua revisão, pois

determinadas imperfeições apontadas não poderiam ser corrigidas por meio

de Normas Técnicas ou Decretos.

Lei Nº 10.948/91

A Lei 10.948, de 24 de janeiro de 1991, vincula a aprovação dos planos de

parcelamento do solo à execução da arborização de vias e de áreas verdes;

estabelece que as áreas verdes, nos projetos de parcelamento do solo, devem

ser concebidas como áreas de lazer, sendo permitida a existência de espaços

livres de arborização para posterior instalação de equipamentos. É uma lei de

fomento que, embora não trate da expansão das áreas reservadas como áreas

verdes, fomenta a expansão da cobertura da vegetação arbórea. A novidade da

Lei 10.948/91 não é a obrigatoriedade de apresentação, pelo empreendedor,

do projeto de arborização, mas a vinculação da expedição do Termo de

Verificação de Execução de Obras –TVEO, alvará de conclusão do loteamento,

à implantação do projeto de arborização aprovado.

7070707070 McHarg, Ian L. Proyectar con la
Naturaleza. P. 81.
7171717171 Informação pessoal transmitida,
em 1998, pela engenheira
agrônoma Terezinha M. Sbrissa de
Campos.
7272727272 O Decreto n. 26.535/88
regulamenta a Lei n. 10.365; o
Decreto n. 28.088/89 regulamenta
a competência para o
enquadramento da vegetação de
preservação permanente; a Lei n.
10.919/90, regulamentada pelo
Decreto n. 29.586/91, estabelece
a obrigatoriedade da publicidade
das autorizações de cor te; a
Por taria n. 127/SMMA/2002
disciplina a instr ução dos
processos de supressão da
vegetação, serem analisados pelo
DEPAVE.
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A arborização de vias e a arborização e ajardinamento de áreas verdes figura

na legislação de parcelamento do solo a partir do Ato 663, de 10 de agosto de

1934. Neste, “as vias públicas da Capital e os espaços livres serão

convenientemente arborizados e ajardinados por conta da municipalidade”73.

Estabelece, ainda, o Ato 663 que a arborização dos logradouros públicos e das

vias abertas por particulares com licença da Prefeitura “será feita de acôrdo

com plano préviamente aprovado pelo Diretor de Obras e Viação”74.

A Lei 7.805/72, Lei Geral do Zoneamento que revogou o Ato 663, estabelece

que, entre outras exigências, do plano de parcelamento deverá constar “projeto

de ajardinamento e arborização das áreas verdes, bem como de arborização

das vias de circulação”75.

A lei 9.413/81, atual lei do parcelamento do solo urbano, mantém a

obrigatoriedade de apresentação do projeto de arborização para vias e áreas

verdes nos planos de parcelamento do solo, porém trata de forma vaga a

obrigatoriedade de execução da mesma. É essa explicitação vai acontecer com

a Lei 10.948/91, ao vincular a aprovação dos planos de parcelamento do solo

à execução da arborização de vias e de áreas verdes.

Embora, em sua grande maioria as áreas verdes oriundas de planos de

parcelamento tenham características de áreas de uso direto, ou de área de lazer,

há situações em que, pela característica física do sítio ou pela característica da

biota, determinada área é preservada para uso indireto (reserva natural para

preservação da biota, pesquisa e educação ambiental). Nesse aspecto, a Lei

10.948/91 desconsidera o Plano Diretor, então em vigor, que estabelece

diferentes categorias de áreas verdes, pois, em sua regulamentação, determina

que as áreas verdes sejam “concebidas como espaços de uso público, destinados

ao lazer (...)”76.

Normas para orientar o projeto e a implantação de arborização em logradouros

públicos foram editadas pela SVMA, em 199977, e, em conjunto, pela SVMA e

pela Secretaria Municipal de Implementação das Subprefeituras – SIS, em 200278.

A Lei 10.948/91 conferiu ao DEPAVE a competência para a análise e aprovação

dos projetos de arborização em planos de parcelamento do solo e para a

verificação de sua execução, do mesmo modo como fez a Lei 10.365/87 com

7373737373 SÃO PAULO (Município). Ato n.
663/34, ar t. 793
7474747474 Idem, ar t. 795.
7575757575 SÃO PAULO (Município). Lei n.
7.805/72, art. 10, § 1º, alínea “g”.
7676767676 SÃO PAULO (Município). Decreto
n. 29.716/91, art. 1º, §3º, alínea
“c”.
7777777777 SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE (São
Paulo, SP).  Normas para Projeto e
Implantação de Arborização em Vias
Públicas. 1999.
7878787878 SÃO PAULO (Município). Portaria
Intersecretarial n. 05/SMMA-SIS/
2002.
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a competência para a escolha das áreas verdes nos planos de parcelamento do

solo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Como pode ser visto, a legislação de proteção e fomento da vegetação, aplicável

ao município de São Paulo é relativamente extensa e demanda a atuação dos

Poderes Públicos municipal, estadual e federal. No entanto, observa-se que,

apesar desse extenso conjunto de normas legais, não houve sucesso nem na

ampliação da cobertura vegetal nem, tão pouco, na contenção do processo de

redução dessa cobertura.

Aparentemente, o insucesso da legislação em proteger e ampliar a cobertura

vegetal do município não tem uma causa única. Um conjunto de fatores que

contém a inadequação dos instrumentos utilizados pela legislação para atingir

determinados objetivos; a falta da estrutura do Estado para a efetiva aplicação

dos instrumentos utilizados pela legislação; a falta de preparo do pessoal que

aplica a legislação e conflitos de interesse dentro da própria Administração

Pública parece ter determinado o sucesso parcial da legislação de proteção e

fomento da vegetação.

O acaso, porém, parece ter contribuído pouco para a constituição desse conjunto

de fatores. As alterações inseridas na legislação urbanística e na legislação de

proteção e fomento da vegetação; a negação da legislação de proteção e fomento

da vegetação pelos Órgãos Públicos ligados ao desenvolvimento urbano; a

relação do setor imobiliário com o Poder Público e a sua postura frente à

legislação de proteção e fomento da vegetação fazem crer que esses fatores,

causas de um sucesso parcial da legislação, são conseqüência de uma relação

conflituosa entre os interesses que envolvem a manutenção e ampliação da

cobertura vegetal e a construção da cidade.

Dito de outra forma, o sucesso parcial da legislação de proteção e fomento da

vegetação, ao menos no município de São Paulo, está intimamente ligado às

questões que envolvem a propriedade e o uso do solo urbano.
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