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INTRODUÇÃO

A despeito das legislações federal, estadual e municipal de proteção e fomento,

segue um processo contínuo de redução da cobertura vegetal do município de

São Paulo, diminuindo o contato diário das pessoas com elementos e processos

naturais e negando a utopia contida nos textos legais. Existem, no entanto,

exemplos em que a legislação de proteção da vegetação concretiza sua utopia,

dando lugar a projetos urbanos que preservam grande parte da vegetação e

dos processos naturais existentes nas áreas em que foram implantados.

Sucessos e insucessos da proteção e do fomento da vegetação dão-se em meio

a constantes conflitos com o processo de construção do espaço urbano. Ao

estabelecer restrições ao direito de propriedade da terra, a legislação ambiental

estabelece conflitos com os interesses ligados ao parcelamento, ao uso e à

ocupação do solo e com a legislação que regula esses processos. O caráter

excessivamente genérico da legislação urbanística municipal, na qual as

diferentes formas da paisagem do município recebem tratamento homogêneo,

conflita com a legislação ambiental, mais rica em detalhes no estabelecimento

das situações de preservação dos recursos naturais.

Esses conflitos de interesse são reforçados pelo processo de aprovação, pelo

qual passam os planos de parcelamento e ocupação do solo dentro da estrutura

administrativa municipal. A aprovação é um processo fragmentado, no qual os

planos são analisados sob determinado aspecto em cada repartição isoladamente

(Secretaria da Habitação, Secretaria da Infra-estrutura Urbana, Secretaria do

Verde e do Meio Ambiente, etc); a análise feita por cada técnico reflete uma

visão segmentada da proposta. Sem a ponderação incorporada ao processo, é

possível, por exemplo, que a Secretaria da Infra-estrutura Urbana manifeste-se

favorável à retificação e canalização de um curso d’água numa área delimitada

como de preservação permanente pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente,

gerando mal-estar entre os técnicos das duas repartições e o aumento de tempo

de análise e aprovação.

Esse processo fragmentado, e não raro conflituoso, atende aos interesses do

setor imobiliário ou da fração desse setor comprometida unicamente com o
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maior lucro dos seus empreendimentos. O empreendedor, loteador ou

incorporador, de posse de um parecer favorável à sua proposta, emitido por

uma determinada repartição pública, com freqüência, busca junto à outra

repartição a “flexibilização” de uma análise desfavorável ou pouco favorável

aos seus interesses, sob a argumentação de que ele não pode arcar com os

prejuízos causados pela falta de entendimento entre as diferentes repartições

da administração.

A análise das mudanças na legislação de parcelamento, uso e ocupação do

solo revela que alterações inseridas no texto dessa legislação contribuíram

positivamente para a lucratividade dos empreendimentos imobiliários e

negativamente para a manutenção da natureza e dos processos naturais no

meio urbano. Gottdiener (1997)1 afirma haver relação muito próxima entre os

empreendedores imobiliários e o Estado e que o desenho do espaço urbano,

nos Estados de economia capitalista, é profundamente afetado por essa

proximidade. Tal proximidade, no caso do município de São Paulo, pode ser

observada tanto nos governos tidos como conservadores, como nos

considerados progressistas e tem contribuído para perdas na cobertura vegetal

e para a redução da efetividade da legislação de proteção e fomento da

vegetação.

A avidez do interesse imobiliário parece encontrar ressonância nas formas

mais difundidas de projetar e construir o espaço urbano, pois mesmo planos e

projetos de iniciativa pública, os quais, em tese, não buscam lucro financeiro,

desconsideram a natureza do sítio e os processos naturais ali existentes. Não

raro, é possível observar planos e projetos públicos em total desacordo com a

legislação ambiental, em especial com a de proteção da vegetação.

Neste capítulo serão discutidas as possibilidades de inserção e conservação da

vegetação e dos processos naturais no meio urbano, possibilidades oriundas

das restrições impostas pelas legislações de proteção e fomento da vegetação

de porte arbóreo; a efetiva materialização dessas possibilidades e os conflitos

com o processo e com a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo,

que resultam na não efetivação das possibilidades criadas para a preservação

da vegetação e dos processos naturais no meio urbano. A discussão terá o

auxílio de casos de parcelamento e ocupação do solo, analisados pelo DEPAVE.

11111 GOTTDIENER, Mark. A Produção
Social do Espaço Urbano.
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A UTOPIA DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO -
POSSIBILIDADES PARA A MANUTENÇÃO E A INSERÇÃO DA VEGETAÇÃO E DOS PROCESSOS

NATURAIS NO TECIDO URBANO

a) As restrições impostas ao parcelamento e à ocupação do solo pela legislação de

proteção da vegetação

Ao estabelecer formas de vegetação e sítios de preservação permanente e/ou

ao declarar maciço ou exemplares isolados imunes ao corte, a legislação de

proteção e fomento da vegetação estabeleceu restrições ao parcelamento, ao

uso e à ocupação do solo. Tais formas de vegetação e sítios, recobertos ou não

por vegetação, limitam as formas de parcelar, usar e ocupar glebas ou lotes

estabelecidas pela legislação urbanística municipal; legislação urbanística, na

qual as diferentes formas da paisagem do município recebem tratamento

homogêneo.

As restrições impostas pela legislação de proteção e fomento da vegetação

impedem que encostas com mais de quarenta por cento de declividade sejam

ocupadas, protegendo da erosão acelerada as formações geológicas pouco

resistentes à ação das elevadas precipitações, características do regime hídrico

do município. Parte da área, onde se localiza o Empreendimento Panamby,

apresenta declividade superior a quarenta por cento; em pontos mais íngremes,

a declividade é igual ou superior a cem por cento. Em função da declividade,

e da existência de corpos d’água, parte da vegetação que a área abriga é declarada

de preservação permanente.

FigFigFigFigFig..... 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1: Vista aérea do Empreendimento Panamby.
Fonte: Arquivo QUAPÁ/FAUUSP.
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A legislação estabelece que faixas de cinqüenta metros ao redor de nascentes,

lagos e represas e de trinta metros, no mínimo, ao longo das duas margens dos

cursos d’água sejam mantidas recobertas por florestas, protegendo corpos d’água

do assoreamento e da contaminação e criando a possibilidade de estabelecer

conexão entre fragmentos de vegetação abrigados em áreas verdes, públicas

ou particulares, e isolados pela urbanização. A implantação ou a manutenção

dessas florestas ciliares nos aproximadamente 1.087km de córregos não

canalizados do município de São Paulo2 significaria a obtenção de,

aproximadamente, sessenta e cinco milhões de metros quadrados de áreas

verdes, montante equivalente a quase quatro vezes e meia a soma das áreas

dos parques municipais implantados. O empreendimento Villaggio Panamby

é um conjunto residencial que teve sua ocupação alterada em função das

restrições oriundas da existência de corpos d’água na interior da área.  (estudo

de caso 1 - Villaggio Panamby)

A área de 241.331m², vizinha ao Empreendimento Panamby, configura um

anfiteatro que abriga um córrego, as três nascentes que o formam e parte do

córrego Morumbi. Da cabeceira de drenagem até o lago, formado por

represamento antigo do córrego, a área é recoberta de vegetação nativa, alguns

exemplares de Araucaria angustifolia. Do lago até o córrego Morumbi

predomina uma vegetação herbácea. O restante da área é recoberto por um

maciço de Eucalyptus spp com presença de subosque.

O projeto inicial de ocupação da área previa a construção de doze torres de

apartamentos, ao redor do anfiteatro, e de um clube, quadras esportivas e de

um jardim formal no fundo do vale; o córrego seria canalizado para formar os

espelhos d’água do jardim. Esse plano de ocupação da área foi idealizado pelo

escritório de arquitetura norte-americano Skidmore, Owins & Merrill – SOM.

O Villaggio Panamby foi o primeiro empreendimento imobiliário, no município

de São Paulo, a ser alvo de um Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI.

Por essa razão, os empreendedores procuraram o então Secretário do Verde e

do Meio Ambiente, Werner Zulauf, para que fosse feita uma análise prévia das

restrições ambientais ao empreendimento. Sendo a principal restrição ambiental

a remoção da cobertura vegetal da área, o Secretário encaminhou os

empreendedores ao DEPAVE, para que este realizasse a consulta prévia.

22222     SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE (São
Paulo, SP). Atlas Ambiental do
Município de São Paulo.
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A vegetação da área é declarada patrimônio ambiental, pelo Decreto Estadual

30.443/89; a vegetação que margeia os corpos d’água é declarada de

preservação permanente, pelo Código Florestal (Lei Federal 4.771/69) e pela

Lei Municipal 10.365/87. A demarcação das faixas de proteção ao redor das

nascentes e ao longo dos cursos d’água demonstrou que a ocupação pretendida

para o fundo vale era legalmente inviável, sendo necessária a elaboração de

proposta que preservasse a vegetação e os corpos d’água existentes nessa porção

da área. A nova proposta, elaborada pelo arquiteto paisagista norte-americano

James Turner, conservou o clube fora da área de preservação e projetou um

parque, com caminhos suspensos, para a área de preservação; dois lagos foram

projetados para a área entre a represa e o córrego Morumbi. Para as porções

recobertas pelo maciço de eucaliptos, não utilizada para a implantação de

edificação, foi projetado o enriquecimento com essências nativas da Mata

Atlântica, por solicitação do DEPAVE.

Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP Nº 23, que regulamenta o corte, a

exploração e a supressão de vegetação secundária no estágio inicial de

regeneração da Mata Atlântica, no Estado de São Paulo, estabelece que a

autorização para corte, supressão ou exploração de vegetação nativa secundária

de Mata Atlântica, no estágio inicial de regeneração, para fins de parcelamento

do solo, conjuntos habitacionais, condomínios ou similares, em áreas

urbanizadas, deverá atender, entre outras condicionantes, a reserva de área

verde de, no mínimo 10% da gleba, que será alvo de projeto de recuperação ou

enriquecimento da vegetação, preferencialmente com espécies nativas4. Em

áreas não efetivamente urbanizadas a reserva de área verde deverá ser de, no

mínimo, 20% da gleba5. Neste último caso, observa-se majoração de cinco por

cento na reserva mínima de área verde estabelecida pela legislação municipal

de parcelamento do solo, que é de quinze por cento.

A Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP n. 2 não autoriza a supressão da

vegetação, em áreas não efetivamente urbanizadas, que seja abrigo de espécies

da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção; que exerça função de

proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão; que tenha

excepcional valor paisagístico ou seja considerada patrimônio ambiental e forme

corredores entre remanescentes de vegetação primária ou em estágio avançado

de regeneração6.

33333 SÃO PAULO (Estado). Resolução
Conjunta SMA IBAMA/SP n. 2/94.
Regulamenta o ar t. 4º do Decreto
Federal 750, de 10 de Fevereiro de
1993, que dispõe sobre o corte, a
exploração e a supressão de
vegetação secundária no estágio
inicial de regeneração da Mata

Atlântica, no Estado de São Paulo.
44444 SÃO PAULO (Estado). Resolução
Conjunta SMA IBAMA/SP n. 2/94.
Inciso II do ar t. 3º.
55555 Idem. Inciso II do ar t. 4º.
66666     Idem. Incisos III, IV, V e VI do art.
4º.
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ESTUDO DE CASO 1ESTUDO DE CASO 1ESTUDO DE CASO 1ESTUDO DE CASO 1ESTUDO DE CASO 1: Villaggio Panamby
Fonte: Processo Administrativo 1996-0.013.967-9 ou 05-028.474-96*60 (numeração antiga)

Situação original.

Projeto proposto
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Projeto Aprovado

Restrições da Legislação Ambiental.
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FigFigFigFigFig..... 5.2: 5.2: 5.2: 5.2: 5.2: Perspectiva artística do Empreendimento Villagio Panamby.
Fonte: Processo Administrativo 1996-0.013.967-9 ou 05-028.474-96*60 (numeração antiga).

FigFigFigFigFig..... 5.3: 5.3: 5.3: 5.3: 5.3: Vista aérea do Villagio Panamby.
Fonte: Projeto QUAPÁ/FAUUSP.
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A Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP n 2 vincula, ainda, a autorização

para supressão de vegetação nativa secundária no estágio inicial de regeneração,

em lotes ou terrenos maiores que 1.000 m2, quando necessárias a edificações

ou obras para fins urbanos, à averbação à margem da matrícula do imóvel no

Cartório de Registro de Imóveis de área verde mínima de 20% da área do lote

ou terreno7.

Observadas as restrições estabelecidas pela Resolução Conjunta SMA IBAMA/

SP n. 2, que deriva do Decreto Federal 750/93, porções significativas de Mata

Atlântica ainda existentes, principalmente em áreas não efetivamente

urbanizadas, podem ser preservadas e enriquecidas. O Decreto 750/93 não

prevê a participação do município na sua aplicação, esta é prerrogativa dos

Estados e da União.

O Decreto Estadual 30.443/89 transformou em patrimônio ambiental e/ou

declarou imune ao corte vários maciços e exemplares arbóreos existentes na

Capital. Localizados em propriedades públicas e particulares, em diferentes

formações de relevo e padrões de urbanização, os maciços e exemplares

protegidos por esse decreto, ainda que apresentem grande variação de relevância

ecológica, constituem significativas expressões de natureza no interior do tecido

urbano. Muitas dessas áreas constituem remanescentes de Mata Atlântica ou

foram declaradas de preservação permanente pelo Código Florestal e/ou pela

Lei Municipal 10.365/87, outras têm como instrumento de proteção somente

esse decreto estadual.

Os empreendimentos Panamby e Villaggio Panamby abrigam vegetação

declarada patrimônio ambiental ou imune ao corte pelo Decreto Estadual

30.443/89, que classifica essas áreas como “Gleba não ocupadas em áreas

urbanizadas”. Áreas de urbanização já consolidada, como as discriminadas

por “Bairros-jardins” no Decreto Estadual 30.443/89, também abrigam

vegetação de grande porte e grande densidade. São áreas residenciais de baixa

densidade populacional e de densidade de arborização, tanto nas vias públicas

como nos lotes. Um desses bairros-jardim é o Jardim Cordeiro, no qual, na segunda

metade da década de 1990, a empresa PBK iniciou implantação de um conjunto

residencial vila, denominado The Buckingham Privates Houses. (estudo de

caso 2 -  The Buckingham Privates Houses)

77777 SÃO PAULO (Estado). Resolução
Conjunta SMA IBAMA/SP n. 2/94. Art.
7º caput e parágrafo 1º.
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ESTUDO DE CASO 2ESTUDO DE CASO 2ESTUDO DE CASO 2ESTUDO DE CASO 2ESTUDO DE CASO 2:   The Buckingham Privates Houses
Fonte: Processo Administrativo 1996-0.071.885-7.

Situação original
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Projeto proposto

Projeto aprovado
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O Jardim Cordeiro localiza-se no distrito de Santo Amaro, na encosta de uma

colina que se eleva a partir da margem esquerda do Córrego Cordeiro8, afluente

da margem direita do Rio Pinheiros. Está inserido na área classificada como

bairro-jardim BJ15, na publicação Vegetação Significativa do Município de São Paulo,

uma área contínua densamente arborizada que compreende o Alto da Boa

Vista, Jardim Santo Amaro, Jardim Petrópolis, Jardim Cordeiro, Jardim dos

Estados e Brooklin Paulista. É formado por loteamentos de dimensões e épocas

diversas, cujas ruas têm seus traçados, em boa parte, acompanhando o relevo

88888 O Córrego dos Cordeiros foi
retificado e canalizado e sobre ele
foi, no trecho do Jd. Cordeiro,
implantada a Av. Prof. Vicente Rao.

FigFigFigFigFig..... 5.4: 5.4: 5.4: 5.4: 5.4: Carta 44.
Fonte: Vegetação Significativa do Município de São Paulo (Carta 44).
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natural. Alguns loteamentos, com ruas sem saída, foram fechados, totalmente

ou em parte, formando “vilas”.

As quadras são irregulares e os lotes, de dimensões diversas, são ocupados

predominantemente por residências uni-familiares (figura 5.5), de dois a três

pavimentos (uso residencial de baixa densidade), de classes média e média

alta. Os edifícios estão localizados no centro do lote, com recuos estabelecidos

pela legislação de uso e ocupação solo em vigor à época de suas construções.

Fig. 5.6:Fig. 5.6:Fig. 5.6:Fig. 5.6:Fig. 5.6: Loteamentos que deram origem ao Jardim Cordeiro.
Fonte: Arquivo do Departamento de Cadastro Setorial – CASE, da Secretaria Municipal da Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEHAB).

FigFigFigFigFig..... 5.5: 5.5: 5.5: 5.5: 5.5: Vista do Jardim Cordeiro tomada do Brooklin Velho.
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99999 MACEDO, Silvio Soares. Espaços
livres. 1995.
1010101010     SÃO PAULO (Município).
Decreto n. 43.699/2003. Cria e
denomina o Parque Municipal do
Cordeiro.

Os recuos frontais são destinados para o abrigo de automóveis e implantação

de jardim e os de fundo destinados para jardim e lazer.

O sistema de espaços livres é principalmente constituído pelos espaços privados

dos jardins, bem arborizados em sua maioria, e demais recuos descobertos e

pelos lotes não construídos. Os espaços livres públicos são constituídos,

principalmente, pelas vias de circulação com arborização antiga e densa,

ladeadas por “calçadas verdes”, classificadas de rua-jardim por Macedo (1995)9.

As áreas verdes públicas estão concentradas em duas áreas, que juntas somam

mais de trinta mil metros quadrados, reserva do próprio loteamento. Essas

duas áreas verdes, que abrigam um córrego contribuinte do Córrego Cordeiro

e são separadas pela Rua Breves, foram utilizadas durante muitos anos como

depósito de material de construção e local de deposição de entulho pela

Administração Regional de Santo Amaro, sendo transformada em parque

público (Parque Cordeiro), somente em 200410, graças a uma campanha intensa

das associações de amigos de bairro daquela região.

A vegetação arbórea do bairro-jardim BJ15 junta-se a de três outros bairros-

jardim (BJ18, BJ19 e BJ20), formando um contínuo equivalente a três vezes a

área do Parque Ibirapuera, que se estende sobre a Chácara Flora, a Chácara

Monte Alegre, a Vila Nova Caledônia e o Jardim Marajoara (figura 5.4). Este

autor já observou, algumas vezes, gambás circulando à noite pelas ruas dessa

região.

O projeto do The Bunckingham foi desenvolvido para uma área de 10.246 m2,

soma de vários lotes do loteamento Jardim Cordeiro, entre as ruas Heron

Domingues, Dr. Francisco Malta Cardoso e Urias de Figueiredo (figura 5.6). A

ocupação anterior era uma residência uni-familiar, cuja área construída,

incluindo a área de lazer, ocupava pouco mais de 10% da área total. Grande

parte da área na construída era recoberta por vegetação arbórea de grande

porte, em parte formada por espécies nativas como pau-ferro, jequitibá-rosa,

cedro, copaíba, jatobá e pinheiro-do-paraná. Essa vegetação protegia uma

nascente e um pequeno veio d’água.
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b) A obrigação de considerar a vegetação no processo municipal de aprovação de

planos e projetos de parcelamento e ocupação do solo - Os artigos. 5º, 6º e 7º da Lei

10.365/87.

A Lei Municipal 10.365/87 estabeleceu a exigência de avaliação de planos e

projetos, previamente à aprovação, por comissão especialmente constituída,

tratando-se de vegetação de preservação permanente (artigo 5º) ou pelas

instâncias de áreas verdes competentes, tratando-se das demais áreas revestidas

total ou parcialmente por vegetação de porte arbóreo (artigos 6º e 7º). Mais, a

lei facultou aos técnicos responsáveis pela apreciação do plano ou projeto,

tanto da comissão para vegetação de preservação permanente como das

instâncias de áreas verdes, a solicitação de alterações visando a efetiva proteção

ou a incorporação da vegetação existente.

A exigência da avaliação de planos e projetos, previamente à sua aprovação,

por técnicos de áreas verdes ou por comissão especialmente constituída e

integrada por técnicos de áreas verdes, associada à competência para a

solicitação de alterações, constitui-se em um segundo licenciamento, ao qual

o empreendimento deve ser submetido. Esse novo instrumento, em conjunto

com as restrições ao uso do solo, cria a possibilidade da inserção de uma

componente ambiental no desenho da cidade e faz com que a efetiva proteção

ou a incorporação da vegetação existente ao plano de parcelamento ou ao

projeto de ocupação de uma área, deixe de ser uma opção de projeto para se

tornar obrigatória, se não no todo, ao menos em parte.

No ano de 1996, o DEPAVE analisou um plano de loteamento previsto para

uma gleba de 60.564,29m², localizada na R. Dr. Luiz Migliano, Morumbi, de

propriedade da empresa Morumbi Parc Residence. A proposta de parcelamento

da área previa a localização das áreas verdes públicas em dois pontos da gleba,

separados por lotes; previa, também, a canalização do córrego que cruzava a

gleba, a drenagem do brejo formado nos meandro do córrego e a implantação

de uma via marginal a esse córrego. É sabido que os ambientes úmidos guardam

grande biodiversidade e suas espécies estão entre as mais ameaçadas, em função

da pressão que esses ambientes sofrem tanto no meio rural como no meio

urbano, por razões bem distintas. A exigência de preservar a integridade dos
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brejos e o traçado natural do córrego deu origem a um plano de parcelamento

alternativo, no qual o traçado do viário foi modificado e o percentual destinado

a áreas verdes localizado em uma única área. Essas modificações permitiram a

preservação do córrego e do brejo dentro da área verde pública, sem o

comprometimento da viabilidade econômica do loteamento.

O DEPAVE analisou, em 1997, um plano integrado de parcelamento e

edificação de conjunto residencial de interesse social, previsto para uma gleba

de 23.926,18m², na esquina das ruas Jerimanduba e Theófilo Azambuja,

Jaraguá, de propriedade da Cooperativa Habitacional Terra Paulistas. No plano

de ocupação proposto, oito edifícios (de quinze andares cada), os

estacionamentos de automóveis e as vias de circulação interna demandavam a

supressão de toda a vegetação existente na gleba. A vegetação arbórea, que

recobria a área em sua quase totalidade, era predominantemente composta

por espécies nativas e parcialmente declarada de preservação permanente pela

Lei Municipal 10.365/87, em função da declividade de parte da encosta da

colina. A exigência da manutenção da vegetação de preservação permanente

deu origem a uma proposta alternativa que concentrou as habitações em quatro

edifícios de vinte e cinco andares e que alterou os acessos ao conjunto e o

traçado das vias de circulação interna. Essas alterações no plano de ocupação

inicial permitiram a localização das edificações em porções da área em que a

vegetação não era declarada de preservação permanente e permitiram a

preservação de quase sessenta por cento da vegetação existente, área essa

que, pela legislação que então regulamentava os empreendimentos habitacionais

de interesse social, deveria ser entrega à municipalidade para a implantação de

área verde pública11.  (estudo de caso 3 - Jerimanduba A)

No ano seguinte, o DEPAVE analisou outro empreendimento imobiliário na

R. Jerimanduba, um projeto para conjunto residencial para uma área de

10.342,32m², composta por quatro lotes de propriedade da Cooperativa

Brasileira Habitacional e Urbanizadora. O projeto analisado previa a

implantação de dois edifícios de doze andares e dois edifícios de treze andares,

vias internas de circulação e estacionamentos de automóveis ao longo dessas

vias. A localização proposta para três edifícios para parte do estacionamento

de automóveis implicava na remoção de um maciço arbóreo expressivo. A

1111111111 SÃO PAULO (Município). Decreto
n. 31.601/92. Regulamenta o artigo
26 da Lei n. 9.413, de 30 de
dezembro de 1981, e os ar tigos
523 e  565 da Lei n.8.266, de 20
de junho de 1975 com nova
redação dada pela Lei n. 9.414, de
30 de dezembro de 1981.
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vegetação recobria mais de trinta por cento da área e a porção afetada por

parte do estacionamento, inicialmente proposto, é declarada de preservação

pela Lei Municipal 10.365/87, em função da declividade de parte da encosta

da colina. À semelhança do caso anterior, exigência da manutenção de vegetação

de preservação permanente e da incorporação de vegetação significativa ao

projeto deu origem a uma proposta alternativa que concentrou as habitações

em três edifícios, dois com dezessete e um com dezesseis andares, e que alterou

o traçado das vias de circulação interna. Essas alterações no plano de ocupação

inicial permitiram a localização dos estacionamentos e das edificações com

poucas interferências com a vegetação. (estudo de caso 4 - Jerimanduba B)

A esses três casos relatados, foi aplicado o princípio da prevenção. Os danos

observados nas propostas iniciais decorriam de uma opção projetiva inadequada

ao sítio a ser ocupado e, portanto, passíveis de serem evitados com a

readequação da proposta. Foi também aplicado o poder discricionário, inerente

ao agente público e cuja extensão está prevista nos artigos 5º, 6º e 7º da Lei

Municipal 10.365/87, isto é, o poder de definir a vegetação a preservar e de

solicitar modificações de planos e projetos, com o objetivo de eliminar

interferências negativas nessa.

OS CONFLITOS COM A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E COM O PROCESSO DE APROVAÇÃO

DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

O licenciamento para a supressão da vegetação, ao exigir a obrigação de

incorporar ou de efetivamente proteger a vegetação, tornou-se palco de embates

entre a legislação de proteção e fomento da vegetação e a legislação de

parcelamento, uso e ocupação do solo e o seu processo de aplicação. Ele trouxe

à evidência instrumentos e conceitos existentes na legislação de parcelamento,

uso e ocupação do solo que, quando aplicados, limitam, ou mesmo impedem,

a implantação de vegetação ou a incorporação da vegetação existente ao plano

ou ao projeto pretendidos para a área.

São, pois, conceitos e instrumentos urbanísticos antagônicos ‘a proteção e ao

fomento da vegetação; conceitos e instrumentos antagônicos existentes na

legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, que criaram o pano de

fundo para uma prática de licenciamento de empreendimentos imobiliários

que resiste e ignora a legislação de proteção e fomento da vegetação.
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ESTUDO DE CASO 3ESTUDO DE CASO 3ESTUDO DE CASO 3ESTUDO DE CASO 3ESTUDO DE CASO 3: Jerimanduba A
Fonte: Processo Administrativo 1997-0.170.955-1.

Situação original
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Projeto Aprovado

Projeto Proposto
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Caso 2Caso 2Caso 2Caso 2Caso 2 : Jerimanduba B
Fonte: Processo Administrativo 1997-0.011.274-8.

Situação original
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Projeto aprovado

Projeto proposto
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a) A impermeabilização excessiva ou total do lote

A possibilidade de total impermeabilização do lote é um desses conceitos

antagônicos. Essa possibilidade é prevista, claramente, na lei geral do

zoneamento12, em vigor até 2002, e é admitida no Código de Obras e

Edificações13.

Para a zona de uso misto e densidade demográfica alta (Z5)14, a lei geral do

zoneamento admitia a implantação de edificação sem recuos de frente, fundos

e laterais, até o segundo pavimento15. Já o Código de Obras e Edificações

admite, para garantir as condições naturais de absorção das águas pluviais no

lote, a construção de reservatório ligado a sistema de drenagem como alternativa

à reserva mínima de quinze por cento da área do terreno livre de pavimentação

ou construção16. Ambos os casos resultam em perdas para a vegetação, quer

pela impossibilidade preservar a vegetação existente quer por impossibilitar a

introdução de vegetação arbórea de maior porte.

b) Jardim arborizado sobre laje

O conceito de jardim arborizado, adotado pela Secretaria Municipal da

Habitação – SEHAB, é outro desses conceitos antagônicos. Até a promulgação

do Plano Diretor Estratégico do Município17, em 2002, o artigo 24 da Lei nº

7.805/ admitia o aumento dos coeficientes de aproveitamento dos lotes

localizados nas zonas Z3, Z4 e Z5, desde que a taxa de ocupação do lote a ser

ocupado fosse inferior ao máximo permitido para a zona de uso. Caso essa

concessão fosse utilizada, cinqüenta por cento da área não ocupada do lote

deveriam ser reservados para jardim arborizado, o qual deveria fazer parte

integrante do projeto da edificação.

A definição de jardim arborizado não foi estabelecida nem pela lei nem pelo

decreto que a regulamentou, permitindo que o Departamento de Aprovação

de Edificações – APROV, da SEHAB, aceitasse projetos de jardins sobre laje

para atendimento das exigências estabelecidas pelo artigo 24 da Lei Municipal

7.805/72 de reserva de área para jardim arborizado. O desenvolvimento desse

tipo de projeto em áreas de vegetação protegida pelo Decreto Estadual 30.443/

89 resultou no questionamento dessa prática, pelos técnicos do atual Núcleo

1212121212 SÃO PAULO (Município). Lei n.
7.805/72 (Alterada pelas Leis n.
8.001/83, 9.300/81 e 9.412/81).
Dispõe sobre o parcelamento, uso
e ocupação do solo do Município
de São Paulo, e dá outras
providências.
1313131313 SÃO PAULO (Município). Lei n.
11.228/92.  Dispõe sobre as regras
gerais e específicas a serem
obedecidas no projeto,
licenciamento, execução,
manutenção e utilização de obras e
edificações, dentro dos limites dos
imóveis; revoga a Lei n. 8.266, de
20 de junho de 1975, com as
alterações adotadas por leis
posteriores, e dá outras
providências.
1414141414 SÃO PAULO (Município). Lei n.
7.805/72, alínea e do artigo 19.
1515151515 Idem, Quadro 2 –
Características Gerais das Zonas de
Uso.
1616161616 SÃO PAULO (Município).
Lei n. 11.228/92, item 10.1.5.-As
condições naturais de absorção das
águas pluviais no lote deverão ser
garantidas pela execução de um ou
mais dos seguintes dispositivos:
a)reserva de, no mínimo, l5%
(quinze por cento) da área do
terreno livre de pavimentação ou
construção;
b)construção de reser vatório
ligado a sistema de drenagem.
(...)
O Decreto n. 32329/92 considera,
no item10.A.4.1, reser vatório
“qualquer dispositivo de retenção
e acumulação das águas pluviais
podendo ser, dentre outros, o
volume situado acima do nível
d’água das piscinas e espelhos
d’água e 1/3 (um terço) do volume
efetivo das floreiras e jardins sobre
laje”.
1717171717 SÃO PAULO (Município). Lei n.
13.430/2002.
1818181818 O primeiro técnico do NLPFV a
levantar essa questão foi o
engenheiro agrônomo Marco
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para a Legislação de Proteção e Fomento da Vegetação – NLPFV do

DEPAVE18.

Diferentemente do que ocorre com os projetos de arborização de vias e áreas

verdes públicas de planos de parcelamento do solo, encaminhados ao DEPAVE

pelo Departamento de Parcelamento do Solo e de Intervenções Urbanas –

PARSOLO, da mesma SEHAB, os projetos de arborização de jardins

arborizados eram analisados e aprovados dentro do próprio APROV. É fato

que no caso dos projetos de arborização de vias e áreas verdes públicas de

planos de parcelamento do solo a lei obriga a SEHAB a fazê-lo e no caso do

jardim arborizado a legislação não define uma sistemática de aprovação dos

projetos de arborização.

No entanto, é atribuição da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente executar

a política do Sistema de Áreas Verdes e competência do seu Secretário “decidir,

na instância que lhe couber, assuntos pertinentes à Secretaria”19. A postura da

então Secretária Stela Goldenstein foi, frente aos questionamentos

encaminhados pelos técnicos do NLPFV sobre a prática do APROV de

aceitação de jardim sobre laje como área passível de ser arborizada, a de rogar

as atribuições e competências da SVMA e definir que, para efeito dos projetos

analisados pelo DEPAVE, jardim arborizado deveria ser implantado em área

livre de impermeabilização e construção. Para solucionar pendências de

processos já encaminhados para análise, com projeto de jardim arborizado

sobre laje, a Secretária pactuou, com a SEHAB e entidades de empresas do

setor imobiliário, a solução de editar uma Portaria, estabelecendo compensações

às perdas ambientais causadas pela não implantação de jardim arborizado, e

de elaborar, em conjunto com a SEHAB, minuta de decreto conceituando

jardim arborizado e definindo procedimentos para elaboração e aprovação de

seus projetos.

Originou-se assim a Portaria 12220; a minuta de decreto, no entanto não foi

elaborada. O advento do Plano Diretor Estratégico tornou sem efeito o artigo

24 da Lei Municipal 7.805/72 e, por conseguinte, as compensações às perdas

ambientais causadas pela não implantação de jardim arborizado, estabelecidas

pela Portaria 122.

Antônio Bravo Pulcinelli, por ocasião
da análise do Processo PA 2000-
0.023.921-2, que tratava de
empreendimento da empresa
GAFISA.
1919191919 SÃO PAULO (Município). Lei n.
11.426/93. Art. 19.
2020202020 SÃO PAULO (Município). Portaria
n. 122/SMMA-G/2001. Disciplina os
critérios e procedimentos de
compensação ambiental pela
remoção de exemplares arbóreos,
em caráter excepcional, da
vegetação de porte arbóreo.
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c) Faixas não-edificáveis destinadas tanto para áreas verdes, como para vias de

circulação

A Lei Federal 6.766/79 e Lei Municipal 9.413/81, que regulamentam o

parcelamento do solo urbano, estabelecem que “ao longo de águas correntes e

dormentes será obrigatória a reserva de uma faixa ‘non aedificandi’ de 15

(quinze) metros de cada lado”21. A lei municipal, no entanto, estabelece que a

faixa “non aedificandi”, quando ao longo das águas dormentes e correntes,

deverá ser utilizada para sistema viário ou áreas verdes22.

Por ocasião da promulgação das leis federal e municipal de parcelamento do

solo urbano, o novo Código Florestal estabelecia faixa mínima ao longo de

cursos d’água de cinco metros, em cada margem, o que justifica, nesse primeiro

momento de aplicação da legislação, admitir o uso de parte da faixa “non

aedificandi” de quinze metros para a implantação de sistema viário. Após a

revisão do Código Florestal, em 1985, tal prática não encontra justificativa,

pois a faixa mínima de preservação passou a ser de trinta metros, em cada

margem. Essa nova situação revoga a possibilidade legal de utilização das

faixas “non aedificandi” para implantação de sistema viário.

Em função da ampliação das larguras das faixas de proteção, que resultam na

ampliação das restrições ao parcelamento, ao uso e à ocupação do solo, mas

sem fundamentos consistentes, a aplicabilidade do Código Florestal no meio

urbano tem sido mais do que questionada, tem sido ignorada por

empreendedores privados e públicos.

Córregos continuam sendo retificados e/ou canalizados e suas margens sendo

utilizadas para a implantação de vias, em planos e projetos privados e públicos.

A opção tecnológica mais adotada nessas situações tem sido a implantação de

canal aberto, com seção em U, totalmente impermeabilizado, com estreita faixa

de canteiro entre este e o leito da via, como no caso do Córrego Água Espraiada

em Santo Amaro ou no loteamento Turística do MTST no Jaraguá, ou o canal

fechado, sobre o qual é implantado o canteiro central da via, como no caso do

Córrego Uberabinha, no distrito de Moema, sobre o qual foi implantada a Av.

Hélio Pellegrino. Nessas situações, os processos naturais são totalmente

alterados e as possibilidades para a implantação de vegetação arbórea são

bastante restringidas.

2121212121 BRASIL. Lei n. 6.766/79. Dispõe
sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências.
Art. 4º. Os loteamentos deverão
atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos:
(...)
III- ao longo das águas correntes e
dormentes e das faixas de domínio
público das rodovias, ferrovias e
dutos, será obrigatória a reserva
de uma faixa “non aedificandi” de
15 (quinze) metros de cada lado,
salvo maiores exigências da
legislação específica;
(...)
SÃO PAULO (Município). Lei n.
9.413/81. Art. 2º caput.
Art. 2º - - - - - O parcelamento do solo,
caracterizado por loteamento ou
desmembramento, está sujeito à
prévia aprovação da Prefeitura e
deverá atender aos seguintes
requisitos:
X- Ao longo das águas correntes,
canalizadas ou não, das dormentes
e das faixas de domínio público das
rodovias, ferrovias e dutos, será
obrigatória a reserva de faixa “non
aedificandi”de 15 (quinze metros)
de cada lado das suas margens e
dos limites da faixa de domínio.
2222222222 SÃO PAULO (Município). Lei n.
9.413/81. Art. 2º, § 1º.
Art. 2º
(...)
§ 1º - - - - - A faixa “non aedificandi”
referida no item X deste ar tigo,
quando ao longo das águas
dormentes e correntes, deverá ser
utilizadas para sistema viário ou
áreas verdes, dispensada a
obrigatoriedade da inscrição do
círculo de raio de 10 m (dez
metros), constante da alínea “b” do
item lV deste artigo.
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d) Parcelamento sem reserva de áreas verdes públicas

Estudos recentes, realizados para a elaboração do Atlas Ambiental do município

de São Paulo, dão conta que a vegetação foi mais bem preservada nas áreas

públicas do que nas áreas particulares23, principalmente porque as áreas

particulares que abrigam vegetação expressiva vêm sofrendo alteração de uso,

que resulta em perda da cobertura vegetal.

A reserva de áreas verdes em planos de parcelamento do solo constitui o

principal instrumento para a ampliação do patrimônio de áreas verdes públicas.

Verifica-se, no entanto, que revisões recentes da legislação reduziram as

possibilidades da reserva de áreas verdes públicas nos planos de parcelamento

do solo, introduzida na legislação urbanística municipal por meio da Lei 2.611

/2324. Essas alterações buscam isentar determinados tipos de empreendimento

da necessária reserva de áreas verdes públicas, resultando no aumento da

pressão sobre a vegetação existente quer pelo aumento de resíduos no ar quer

pelo uso além da capacidade de suporte das áreas verdes de lazer existentes, e

negando as possibilidades de fomento da vegetação criadas pela legislação de

parcelamento do solo anterior.

Inicialmente, a Lei 8.001/73 desobrigou os planos de arruamento de reservar

áreas para espaços livres públicos. Os planos de arruamento (mais conhecidos

como condomínios de edifícios multi-familiares) passaram a reservar apenas

cotas de terreno (16 m² por unidade habitacional) que são bens condominiais

e são computados no cálculo do coeficiente de aproveitamento do terreno.

Posteriormente, a Lei Municipal 9413/81 retirou o arruamento da definição

de parcelamento do solo; ironicamente, o PARSOLO segue emitindo diretrizes

para os planos de arruamento.

Nos anos de 1997 e 1998 o DEPAVE analisou vários de projetos particulares

de cemitério-parque; essa forma rendosa de parcelamento, no entanto, não

está prevista na legislação de parcelamento do solo nem em nenhuma outra

legislação municipal. Os projetos são analisados como casos especiais pela

Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA e pela SEHAB, as quais

não solicitam a reserva de área verde, como feita no loteamento e

desmembramento.

2323232323SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE (São
Paulo, SP). Atlas Ambiental do
Município de São Paulo. Op. cit.
2424242424 SÃO PAULO (Município). Lei n.
2.611, de 20 de junho de 1923.
Prohibe a abertura de vias de
communicação, em qualquer
perimetro do municipio, sem prévia
licença da Prefeitura.
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Código Sanitário estadual25 de 1978 obriga a reserva de vinte por cento da área

para arborização ou ajardinamento. Dispensa dessa obrigatoriedade, no entanto,

os cemitérios-parque26. Estabelece, ainda, que os cemitérios sejam afastados,

em todo o seu perímetro, por logradouros públicos ou outras áreas abertas,

com largura mínima de quinze metros, em zonas abastecidas por rede de água,

e de trinta metros, em zonas não providas de redes27.

Tanto a obrigatoriedade da reserva de área para arborização ou ajardinamento,

como a obrigatoriedade de grandes recuos criam possibilidades para a

implantação de arborização expressiva, considerando as dimensões desses

cemitérios. No entanto, a legislação não obrigava a arborização dessas áreas,

nem das vias de circulação. Comumente, essas áreas são recobertas por extensos

gramados, que pouco contribuem para a restauração dos processos naturais no

meio em se inserem.

A partir de 2003, por força de uma Resolução CONAMA, os cemitérios estão

obrigados ao licenciamento ambiental28. Entre outros critérios, estão

estabelecidos o recuo mínimo de cinco metros da área de sepultamento, em

relação ao perímetro do cemitério29, e a averbação da reserva legal, estabelecida

em lei30. Estabelece, ainda, que os cemitérios em operação devem adequar-se

às exigências dessa Resolução31.

O re-parcelamento é outra forma de parcelamento do solo que não está obrigada

à reserva de áreas verdes públicas pela legislação de parcelamento do solo,

exceto o desmembramento de glebas. O re-parcelamento, que transforma áreas

de baixa densidade em áreas de média e alta densidade populacional, sem

contribuir para a necessária expansão da infra-estrutura implantada, mostrou-

se vantajoso ao empreendedor que se dedica a essa atividade e foi prática

beneficiada pela legislação de parcelamento do solo, ao longo da sua história,

em detrimento do bem-estar público.

A Lei 5.561/57 estabelecia a reserva de 20 m² de área verde por habitante e o

índice de cinco habitantes por lote, indiferentemente do tamanho do lote.

Empreendedores passaram a abrir loteamentos com lotes grandes, fazendo a

reserva de 100 m² por lote. Posteriormente, procediam ao desmembramento

desses lotes, sem a obrigatoriedade de doação. A Lei 9.413/81, por sua vez,

2525252525 SÃO PAULO (Estado). Decreto
n. 12.342/78. Aprova o
Regulamento a que se refere o
artigo 22 do Decreto-lei 211, de
30 de março de 1970, que dispõe
sobre normas de promoção,
preservação e recuperação da
saúde no campo de competência
da Secretaria de Estado da Saúde.
2626262626 Idem. Artigo 157.
2727272727 Idem, Artigo 152.
2828282828 BRASIL. Resolução CONAMA
101/2003. Dispõe sobre o
licenciamento ambiental de
cemitérios.
2929292929 Idem. Inciso IV do art. 5º.
3030303030 Idem. Inciso V do art. 5º.
3131313131 Idem. Art. 11 caput e parágrafo
único.
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conceitua o desmembramento e o remembramento de lotes, mas os isenta da

necessária reserva de áreas verdes.

O conjunto residencial – vila constitui igualmente um re-parcelamento do solo.

Instituído pela Lei 11.605, de 1994, o conjunto residencial – vila está obrigado

à ínfima reserva de 5 m² de área verde por habitação, para espaço de uso

coletivo. Como o modelo da Cidade-Jardim, o conjunto residencial – vila é um

exemplo da apropriação pelas classes mais ricas da população de um modelo

urbanístico idealizado para as classes operárias.

As novas vilas, instituídas pela Lei Municipal 11.605/94, de autoria do

executivo, igualmente constituem um re-parcelamento sem reserva de áreas

públicas. A sub-categoria de uso residencial R3-03 (Conjunto Residencial -

Vila) está definida no parágrafo único do artigo 1º, da Lei Municipal 11.605/

94 como sendo constituída “por unidades habitacionais isoladas, agrupadas,

geminadas ou superpostas, em condomínio, sendo permitido nas zonas de uso

que admitam o uso residencial”. O número de unidades que determinado lote

comporta, é calculado por meio da divisão da área do lote pelo lote mínimo da

zona de uso (para as zonas de uso Z1, Z14, Z15 e Z8-100)32. Somente os

recuos de frente com relação aos logradouros públicos precisam ser respeitados33

e a reserva de espaços para arborização restringe-se a cinco metros quadrados

por unidade habitacional34, inferior aos 7,7 m2 exigidos pela legislação para

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social (conjuntos verticais)35. Esses

requisitos urbanísticos diferem muito da proposta inicialmente encaminhada à

Câmara Municipal para regulamentar esse modelo de urbanização.

O projeto de lei, apresentado na gestão Luíza Erundina, era uma proposta

para ocupar áreas de até 10.000 m² em porções já urbanizadas da cidade, como

“(...) alternativa aos edifícios verticalizados, sem prejuízo do desenho urbano

e da destinação de áreas públicas”36. Nessa versão do projeto lei, dois modelos

de urbanização eram regulamentados: a vila residencial e o conjunto-vila. A

vila residencial consistia num conjunto de lotes destinados exclusivamente à

habitação, cujo acesso dá-se através de uma única via de circulação de veículo,

a qual se articula em um único ponto com uma única via oficial existente37; o

conjunto-vila consistia num conjunto de habitações que dispõe,

3232323232 SÃO PAULO (Município). Lei n.
11.605/94. Inciso I do ar t. 2º.
3333333333 Idem. Inciso VI.
3434343434 Idem. Inciso II.
3535353535 SÃO PAULO(Município). Decreto
n. 31.601/92. Inciso I do artigo
18.
3636363636 CÂMARA MUNICIPAL. Projeto de
Lei n. 0117/92. P.2 da Exposição
de Motivos.
3737373737 CÂMARA MUNICIPAL. Projeto de
Lei n. 0117/92. Inciso I do
parágrafo único do artigo 1º.
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obrigatoriamente, de espaços de utilização comum, caracterizados como bens

de condomínio, cujo acesso dá-se através de uma única via de circulação de

veículo, a qual se articula em um único ponto com uma única via oficial

existente38. Em ambos os casos, estava prevista a reserva de 5% de área pública

para a implantação de arborização e ajardinamento, como no Ato 663/34.

A Lei 11.605/94, contudo, foi aprovada com base noutro projeto de lei, da

gestão Paulo Maluf39, que reduziu a reserva de áreas verdes para 5 m² por

unidade habitacional e retirou, entre outras coisas, o caráter público das áreas

verdes e as restrições que impediam a implantação desses conjuntos quando o

projeto implicasse em prejuízo ao meio físico e à paisagem das áreas internas e

externas do terreno40. Embora não estejam assim definidos na legislação, as

novas vilas constituem, na prática, um re-parcelamento do solo, que está

dispensado de destinar áreas para o viário público (20%), áreas verdes públicas

(10-15%) e áreas institucionais (5%), como determina a atual legislação de

parcelamento do solo.

Os projetos dessas novas vilas têm sido desenvolvidos para terrenos vazios ou

ocupados com uma única residência, com área superior a mil metros quadrados;

as casas, implantadas em áreas de uso privativo, são localizadas em um ou nos

dois lados de uma via de circulação interna, que termina ou não num balão de

retorno. Esses terrenos estão, em sua maioria, localizados em porções da cidade

que possuem cobertura arbórea densa, consolidada e especialmente protegida,

como os bairros-jardim descritos na publicação Vegetação Significativa do Município

de São Paulo. Muitas dessas porções da cidade foram urbanizadas numa época

em que a cidade ressentia-se menos da ausência de áreas verdes públicas e sob

uma legislação que obrigava à destinação de áreas verdes públicas somente os

planos de parcelamento do solo com área superior a quarenta mil metros

quadrados, legislação que perdurou por trinta e oito anos e não acompanhou

as rápidas transformações da cidade. Por essa razão, providas de poucas áreas

verdes públicas, a cobertura vegetal dessas porções está localizada,

principalmente, no interior dos amplos lotes aí existentes, ocupados por uma

única habitação uni-familiar.

O re-parcelamento sem a devida reserva de áreas verdes públicas, ao qual

esses lotes estão sendo submetidos com a implantação dos projetos das novas

3838383838  CÂMARA MUNICIPAL. Projeto de
Lei n. 0117/92. Inciso II do
parágrafo único do artigo 1º.
3939393939 CÂMARA MUNICIPAL. Projeto de
Lei n. 0240/93.
4040404040 CÂMARA MUNICIPAL Projeto de
Lei n. 0117/92. Inciso III do artigo
2º.
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FigFigFigFigFig..... 5.7/5.8/5.9: 5.7/5.8/5.9: 5.7/5.8/5.9: 5.7/5.8/5.9: 5.7/5.8/5.9: Três vilas implantadas no Alto da Boa Vista, zona sul da Capital.
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vilas, promove adensamento populacional sem a abertura de novas áreas verdes,

impedindo a manutenção da vegetação existente e negando a importância dessa

vegetação para o entorno e para a cidade.

O conjunto The Buckingham Private Houses é um projeto representativo

das novas vilas quer por adotar um modelo de ocupação repetido à exaustão

quer por localizar-se em uma porção da cidade com cobertura arbórea densa,

mas pouco provida de áreas verdes públicas. A área da sua implantação foi

divida em 24 “lotes”, dispostos nas divisas e no centro do terreno; residências

uni-familiares foram projetadas no centro dos “lotes”, como é o padrão dessa

porção do distrito de Santo Amaro. Três ruas internas dão acesso às residências;

os recuos de frente são destinados para o abrigo de automóveis e jardim, e os

recuos de fundos são destinados para lazer e jardim. Nesse aspecto a ocupação

também repete o padrão local, diferindo desse por serem os abrigos de

automóvel subterrâneos e os jardins implantados sobre as lajes desses abrigos.

O sistema de espaços livres dentro da vila é formado pelos recuos das

edificações e pelas vias internas de circulação e algumas áreas verdes, dispostas

de forma fragmentada: canteiros de pouco menos de 10 m2 na frente de cada

residência e alguns outros na entrada do condomínio, que juntos somam

308,99m2. Se aplicada à área do The Buckingham o percentual mínimo de

cinco por cento de reserva de área verde, previsto no projeto de lei original, a

área verde seria de 512,3m², localizada em uma única área e com o caráter de

uso comum.

Fonte: Processo Administrativo 1998-0.159.334-2
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Nesse modelo de implantação das novas vilas, que se repete, com algumas

variações, em todos os projetos implantados nessa e noutras porções da cidade41

(figuras 5.7,5.8 e 5.9), a não reserva de área verde, proporcional ao tamanho

da área, impede a configuração de contínuos de vegetação e a manutenção da

vegetação existente nos terrenos.

e) A prática de ignorar a lei

A sistemática de aprovação de edificações

Em que pese os instrumentos de proteção da vegetação e a obrigatoriedade

legal dos projetos serem submetidos à análise das instâncias de áreas verdes,

antes da sua aprovação, comumente dão entrada no DEPAVE projetos de

edificação com o alvará de aprovação já emitido pelo APROV. Em sua grande

maioria, esses projetos são desenvolvidos somente com base na legislação de

uso e ocupação do solo, desconsiderando totalmente a existência de vegetação

no terreno e a legislação que a protege. Essa prática tem sido fonte de inúmeros

conflitos entre os técnicos do DEPAVE e do APROV e entre os técnicos do

DEPAVE e empreendedores.

Analisando os processos de aprovação de edificação, aprovados antes da análise

do DEPAVE, constata-se que consta do levantamento plani-altimétrico a

informação de não haver vegetação no terreno, quando essa vegetação recobre

mais de trinta por cento da área do terreno, situação em que a instância de

aprovação de projetos é obrigada a enviar o processo para análise da instância

de áreas verdes. Questionada sobre esse procedimento e sobre o fato das áreas

estarem mapeadas na publicação Vegetação Significativa do Município de São Paulo,

a direção do APROV argumentou que realizam vistorias somente em pequena

parcela das áreas que dão entrada para aprovação e que a análise baseia-se nas

informações fornecidas pelo técnico responsável pelo projeto, o qual atesta

ser verdade as informações fornecidas42. Quanto ao fato das áreas já estarem

mapeadas, sendo de fácil visualização, a direção do APROV argumenta que

todo o departamento dispõe de somente um volume da publicação Vegetação

Significativa do Município de São Paulo, não sendo possível a constante consulta43.

Comenta-se nos bastidores da SEHAB e da SVMA que os técnicos do APROV

dão “consultoria” aos empreendedores sobre a melhor forma de

4141414141 SILVA FILHO,Carlos Alberto da;
ARAGÃO, Solange Moura Lima. As
Antigas e as Novas Vilas de São
Paulo: Conceituação e Estudos de
Caso.
4242424242 Informação pessoal da então
diretora do APROV, arquiteta Paula
Motta Lara. 2002.
4343434343 Idem.
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encaminhamento de determinado projeto, a fim de que o tempo de tramitação

seja o menor possível. Essa seria a razão pela qual o técnico responsável pelo

projeto informar não haver vegetação no terreno, quando esta recobre mais de

trinta por cento da área, e o técnico responsável pela análise, diante dessa

informação, não encaminhar o processo para a instância de áreas verdes. Essa

relação promíscua entre o poder público e os empreendedores é responsável

por enormes conflitos, que tornam moroso o processo de análise nas instâncias

de áreas verdes, e por perdas irreparáveis da cobertura vegetal.

Com base em denúncias de irregularidades, o Ministério Público instaurou

procedimento investigatório e enviou às Administrações Regionais e ao

DEPAVE uma consolidação da legislação de proteção da vegetação, aplicável

ao município, através do ofício 318/98-5-PJMAC, no qual são apontadas como

irregularidades mais comuns “Cortes e podas sem autorização ou com

autorização expedidas por órgão sem competência; falta de trâmite legal regular

antes da poda ou corte; remoção de árvores ao arrepio da legislação; falta de

documentação nas repartições competentes para que se possa verificar a

regularidade da atividade...”. No ofício, o Promotor adverte essas autoridades

municipais “... que as irregularidades acima, bem como outras, podem

caracterizar falta funcional, improbidade administrativa (art. 11 da Lei Federal

nº 8.429/92) e até contravenção penal (art. 26, alínea ‘n’ da Lei Federal nº

4.771/65); sem embargo da responsabilidade civil pelo dano ambiental

causado”. As irregularidades apontadas pelo Ministério Público são também

observadas nos órgãos de licenciamento edilício, os quais, antes da emissão

do alvará, deveriam submeter os projetos à análise do DEPAVE ou da UPJ da

respectiva Subprefeitura, então Administração Regional.

O conjunto The Buckingham é um projeto representativo desse processo

irregular de aprovação. Igualmente a muitos outros projetos, a solicitação de

remoção da vegetação foi encaminhada ao DEPAVE em processo apartado ao

de aprovação de edificação, ao qual foi juntado o alvará de aprovação expedido

pelo APROV.

Em vistoria à área, foi constatada a existência de uma nascente no terreno,

além da vegetação de grande porte declarada patrimônio ambiental. A nova

ocupação do lote deveria observar preservação de um maciço, equivalente a
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aproximadamente quinze por cento da área, e a manutenção da nascente e do

curso d’água. A exclusão de três, das vinte e quatro residências projetadas,

permitiria a manutenção da vegetação arbórea mais significativa, a manutenção

dos corpos d’água e dos processos naturais do terreno. Juntos, esses elementos

constituiriam um espaço de lazer de uso comum.

O DEPAVE foi questionado sobre o afloramento d’água observado ser

realmente uma nascente ou vazamento da rede de abastecimento. Um geólogo

do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental - DECONT realizou

vistoria e constatou tratar-se de afloramento natural do lençol freático.

O processo de remoção da vegetação foi arquivado a pedido dos

empreendedores e as obras do conjunto The Bunckingham foram iniciadas

sem o atendimento às solicitações de adequação do projeto, feitas pelo

DEPAVE, e com escavações de três metros de profundidade no local de

ocorrência da nascente. O embargo da obra, solicitado pelo DEPAVE à

Supervisão de Uso e Ocupação do Solo – SUOS, da então AR - Santo Amaro,

não foi efetuado sob a alegação de estar o empreendedor de posse do alvará de

construção e neste não constar exigências quanto à manutenção da nascente e

que a vegetação não fora efetivamente removida. Mais tarde, por meio do

advogado da construtora que consultou o processo, chegou ao DEPAVE a

informação que o então vereador Salim Curiaty era proprietário de casas no

conjunto The Buckingham.

O ato ilegal do APROV, de expedir o alvará de aprovação para área recoberta

de vegetação arbórea, sem a análise prévia do empreendimento pelo DEPAVE,

permitiu que outros atos ilegais fossem praticados sem que a instância de uso

e ocupação do solo pudesse coibi-los. A obra só foi embargada por uma ação

da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente.

O embargo, que durou dois anos até a celebração de um acordo entre o

empreendedor e a Promotoria de Justiça, motivou a transferência deste autor

do Núcleo de Coordenação do DEPAVE para o Departamento de Educação

Ambiental e Planejamento.
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- Obrigatoriedade da arborização de vias e áreas verdes públicas em planos de

parcelamento do solo

A arborização de vias e a arborização e ajardinamento de áreas verdes figura

na legislação de parcelamento do solo a partir do Ato 663/34 44. Neste, “as

vias públicas da Capital e os espaços livres serão convenientemente arborizados

e ajardinados por conta da municipalidade45. O Ato 663/34 estabelece, ainda,

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”46.

A Lei 7.805/72, que sucedeu o Ato 663/34, estabelece, entre outras exigências,

que do plano de parcelamento deverá constar “projeto de ajardinamento e

arborização das áreas verdes, bem como de arborização das vias de

circulação.”47. O Decreto 11.10648, que regulamenta essa lei, estabelece que a

arborização das vias e das áreas verdes deveria ser projetada “... obedecendo

às normas fixadas pela Secretaria de Serviços”. A lei 9.413/81, 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. Essa explicitação acontece na Lei

10.948/9149, que vincula a aprovação dos planos de parcelamento do solo à

execução da arborização de vias e de áreas verdes.

A obrigatoriedade de arborização de vias é mais um exemplo de como a prática

do licenciamento ligado ao parcelamento, ao uso e à ocupação do solo ignora

a legislação de proteção e fomento da vegetação. Foi necessário a legislação

vinculá-la à expedição do Termo de Verificação e Execução de Obra para que

fosse efetivamente projetada e executada, a pesar de estar estabelecida desde

1934.

- A não observação das diretrizes de parcelamento

A partir do encaminhamento de projetos de arborização de vias e áreas verdes,

fase seguinte às diretrizes de parcelamento, o DEPAVE tomou conhecimento

que das áreas verdes, por ele escolhidas, somente cinqüenta por cento eram

gravados em algumas das diretrizes expedidas pelo PARSOLO e em alguns

casos essas áreas verdes eram divididas por viário ou tinham sua localização

4444444444 SÃO PAULO (Município). Ato n.
663/34. Aprova a consolidação do
Código de Obras “Arthur Saboya”,
(Lei n. 3.427, de 19 de novembro
de 1929) abrangendo todas as
disposições constantes de Leis e
Atos, em vigor nesta data, referentes
a construções, arruamentos, etc.
4545454545 SÃO PAULO (Município). Ato n.
663/34. Ar t. 793.
4646464646 Idem. Art. 795. A grafia original
do texto foi conservada na citação.
4747474747  SÃO PAULO (Município). Lei n.
7.805/72. Alínea g do § 1º do
artigo 10.
4848484848 SÃO PAULO (Município). Decreto
n. 11.106/74. Regulamenta as Leis
nº 7.805, de 1º de novembro de
1972, e nº 8.001, de 24 de
dezembro de 1973, que dispõem
sobre a divisão do Território do
Município em zonas de uso e
regulam o parcelamento, uso e
ocupação do solo e dá outras
providências.
4949494949 SÃO PAULO (Município). Lei n.
10.948/91. Dispõe sobre a
obrigatoriedade de arborização de
vias e áreas verdes nos planos de
parcelamento do solo para
loteamentos e desmembramentos.
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alterada, sem seu prévio conhecimento. Em alguns processos, o projeto de

arborização foi encaminhado após todos os projetos estarem aprovados.

A obrigatoriedade de reserva de áreas verdes nos planos de parcelamento do

solo figura na legislação municipal desde 1923; a competência para a escolha

dessas áreas, integralmente nas mãos do poder público, nas primeiras normas,

passa, parcialmente, para as mãos do empreendedor, em meados da década de

1970. No início da década de 1980 o percentual da área verde escolhida pelo

empreendedor é aumentado e, no final dessa mesma década a competência

retorna integralmente ao Poder Público, na figura do DEPAVE.

De 1923 a 1934 foram promulgadas três diferentes normas municipais

regulamentando o parcelamento do solo: Lei 2.611/23, Lei 3.427/29 (Código

de Obras Arthur Saboya) e o Ato 663/34 (Consolidação do Código de Obras

Arthur Saboya). Nessas três normas, os espaços livres são escolhidos

integralmente pelo poder público.

A Lei 7.805, ao contrário das anteriores que definiam porcentagens diferentes

para cada zona, estabelece porcentagem única de 15% a ser destinada às áreas

verdes públicas em todos os planos de arruamento e loteamento no perímetro

do município e adiciona às áreas verdes a diferença entre o porcentual

obrigatório a ser destinado e o efetivamente destinado às vias de circulação. O

Decreto 11.106/74, que regulamenta essa lei e também a Lei Municipal 8.005/

73, foi baixado dois anos após a sua promulgação, quando era prefeito Miguel

Colasuonno. Esse decreto reduz a competência Poder Público do para a escolha

das áreas verdes de cem por cento para dois terços das áreas verdes a serem

destinadas no plano de parcelamento50.

Nova lei de parcelamento do solo (Lei Municipal 9.413) é promulgada em

1981, com o objetivo de “... criar novas normas para o uso e parcelamento do

solo no Município de São Paulo, elaboradas em consonância com as disposições

da Lei Federal 6.766 (...)”51. A Lei 9.413/81 reduz a competência do Poder

Público para a escolha das áreas verdes de dois terços para cinqüenta por

cento das áreas verdes a serem destinadas no plano de parcelamento; o

empreendedor passa a poder localizar os outros cinqüenta por cento das áreas

verdes em parcelas do terreno com declividade superior a 30%, desde que, em

qualquer ponto da área, possa ser inscrito um círculo com raio de dez metros52.

5050505050 SÃO PAULO (Município). Decreto
n. 11.106/74. Op. cit. Inciso III do
art. 5º.
art. 5º - A fixação de diretrizes, pela
COGEP, constará de:
(...)
III-características, dimensiona-
mento e localização de áreas
verdes, até o máximo de dois
terços do total exigido por lei,
sendo que as mesmas não serão
localizadas em parcelas de terrenos
que por sua configuração
topográfica, apresentem declivi-
dade superior a 15% (quinze por
cento);
5151515151 A Lei n. 6.766, lei federal que
regulamenta o parcelamento do
solo foi promulgada dois anos antes
e ficou conhecida como “Lei
Lehmann” .
5252525252 SÃO PAULO (Município). Lei n.
9.413/81,
alíneas a e b do inciso IV do art. 2º.
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A Lei Municipal 10.365/87 restituiu ao Poder Público a competência para a

localizar cem por cento das áreas verdes, alterando a Lei Municipal 9.413/81.

No entanto, essa restituição de competência é parcial, pois é válida somente

para os planos de parcelamento do solo desenvolvidos em áreas “revestidas,

total ou parcialmente, por vegetação de porte arbóreo”53.

Essa restituição de competência, ou alteração da Lei 9.413/87, não é, no

entanto, incorporada aos procedimentos do PARSOLO, que segue gravando

nas diretrizes de parcelamento do solo somente cinqüenta por cento das áreas

verdes. Postura de ignorar a lei, que a semelhança da adotada pelo APROV,

sugere não ter o PARSOLO qualquer responsabilidade pelo não cumprimento

da legislação de proteção e fomento da vegetação; como se a legislação não

fosse um ente único e geral a ser seguido por todos os agentes públicos; como

se houvesse uma legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo totalmente

desvinculada da legislação de proteção e fomento da vegetação, e vice-versa,

cabendo a cada qual se ater à legislação da sua estrita competência.

A verdadeira dimensão de quanto a prática de ignorar a legislação de proteção

e fomento da vegetação nos planos de parcelamento do solo prejudicou o seu

alcance, até ser detectada pelo DEPAVE, demandaria estudo minucioso dos

planos de parcelamento do solo, com parecer do DEPAVE, entre os anos de

1988, ano da regulamentação da Lei 10.365/87, e 1996, quando essa prática

começou a ser questionada pelos membros da Comissão Permanente do

DEPAVE, que não é o objetivo desta tese. No entanto, a análise do loteamento

de interesse social denominado Conjunto Habitacional Turística fornece

exemplo de uma situação extremada, na qual as diretrizes traçadas pelo

DEPAVE não foram respeitadas pelo PARSOLO, na sua integridade, e em

que as alterações só se deram a conhecer por ocasião da análise do projeto de

arborização das vias e áreas verdes. (estudo de caso 5 -  Conjunto Habitacional

Turística).

Projetado para uma área de 282.200m², vizinha ao Parque Estadual do Jaraguá,

o plano propunha, inicialmente, manter as matas, capoeirões e brejos inalterados

e respeitar as faixas de proteção dos corpos d’água existentes: dois córregos e

uma nascente. Os lotes, vias e áreas institucionais seriam implantados, nessa

5353535353 SÃO PAULO (Município). Lei n.
10.365/87. Caput e alínea b do art.
6º.
Art. 6º - Os projetos de loteamento
e desmembramento de terras, em
áreas revestidas, total ou
parcialmente, por vegetação de
por te arbóreo, deverão ser
submetidos à apreciação do
Departamento de Parques e Áreas
Verdes - DEPAVE, da Secretaria de
Ser viços e Obras, antes da
aprovação final pelo Departamento
de Parcelamento do Solo e
Intervenções Urbanas - PARSOLO -
ININTERURB, da Secretaria da
Habitação e Desenvolvimento
Urbano - SEHAB.§ 1º - A apreciação
do Departamento de Parques e
Áreas Verdes - DEPAVE deverá
conter parecer técnico sobre:
(...)
b) a escolha da localização dos 15%
(quinze por cento) da área
destinada às áreas verdes exigidas
pela Lei 9.413, de 30 de dezembro
de 1981;
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proposta, nas áreas de vegetação mais aberta, isto é, pastos e capoeiras.

Encontra-se no processo de diretrizes a manifestação do DEPAVE, favorável

à ocupação proposta.

Do processo de aprovação de projetos do loteamento, do qual o projeto de

arborização das vias e áreas verdes públicas é parte integrante, constava nova

proposta de implantação, com diretrizes aprovadas pelo PARSOLO, na qual

as áreas verdes eram fragmentadas e faziam divisas com fundos de lotes;

capoeirões eram suprimidos; córregos e nascentes canalizados e áreas de

preservação permanente eram ocupadas por vias e impermeabilizadas.

Questionada sobre as alterações das diretrizes, sem prévia consulta ao

DEPAVE, a diretoria do PARSOLO alegou que as supressões, canalizações e

ocupação das áreas de preservação permanente foram autorizadas pelo IBAMA

e que as áreas verdes demarcadas pelo DEPAVE excediam aos quinze por

cento estabelecidos pela Lei 9.413/81. Com base nessa argumentação, novas

diretrizes foram expedidas.

Tal postura ignora a competência constitucional do município para suplementar

legislação federal e estadual e para promover o adequado ordenamento do seu

território mediante, entre outros instrumentos, planejamento e controle do

parcelamento do solo urbano54. Ignora, igualmente, a competência do DEPAVE,

estabelecida pelo artigo 6º da Lei 10.365/87, para definir a melhor alternativa

de implantação do loteamento, que corresponda à mínima destruição da

FigFigFigFigFig..... 5.8: 5.8: 5.8: 5.8: 5.8:          Vista do local onde foi implantado o Conjunto Habitacional Turística.

5454545454 BRASIL. Constituição (1988).
Incisos II e VIII do artigo 30.
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ESTUDO DE CASO 5ESTUDO DE CASO 5ESTUDO DE CASO 5ESTUDO DE CASO 5ESTUDO DE CASO 5: Loteamento Turística do MST

Fonte:Processo Administrativo n. 1996-0.011.821-3/05-023.747-96*43

Situação original

Diretrizes DEPAVE
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Diretrizes SEHAB

Projeto aprovado
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vegetação de porte arbóreo, e para definir os grupamentos vegetais

significativos a preservar55. Em outras palavras, tal atitude é um afronta total

à lei e aos interesses coletivos, em benefício do interesse das diferentes frações

que integram o mercado imobiliário.

3. A força da decisão política frente à legislação de proteção e fomento da

vegetação

A aplicação da legislação ambiental, de forma geral, e da legislação de proteção

e fomento da vegetação, de forma específica, está estruturada de forma a

permitir que a decisão final seja mais uma decisão política do que técnica,

quando tal é oportuno. Tal possibilidade tem revelado uma enorme fragilidade

da legislação frente aos interesses do setor imobiliário e uma freqüente

subordinação da sua aplicação a esses interesses. Caso emblemático, pelo

processo, pelas dimensões e pela grande polêmica, é o empreendimento

Panamby, cujo processo de aprovação atravessou as gestões Jânio Quadros,

Luíza Erundina e Paulo Maluf.

Projetado para uma área de 4882.215,63m², localizada no Morumby, zona sul

da Capital, um dos fortes apelos de venda do Panamby é a preservação

ambiental, os cuidados que o projeto procura ter para minimizar o impacto

ambiental e os estudos desenvolvidos por especialista, que fundamentaram

esses cuidados. Um Estudo de Impacto Ambiental – EIA e um Relatório de

Impacto Ambiental – RIMA foram desenvolvidos para a área pela KRAF

Planejamento Ambiental.

Várias foram as razões para a grande polêmica: Um processo de expropriação

encontrava-se em andamento para a transformação da área em um parque

público, frustrado pela sua urbanização; vias foram abertas às custas dos cofres

municipais, quando um processo de parcelamento da área tramitava no

PARSOLO, do qual resultaria, se aprovado, a abertura do mesmo viário às

custas do empreendedor; um escândalo de corrupção envolveu o vice-prefeito

da gestão Luíza Erundina, Luís Eduardo Greenhalg; o Ministério Público

moveu uma ação pública contra o empreendimento, apontando irregularidades

no seu processo de aprovação junto aos órgãos ambientais.
5555555555 SÃO PAULO (Município). Lei n.
10.365/87. Op. cit. Alínea c do
parágrafo 1º e parágrafo 2º.
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O processo de aprovação ambiental, cujo estudo bem produziria uma

dissertação de mestrado, quiçá uma tese de doutorado, é rico de idas e vindas

que sugerem mais uma vez a servidão do Poder Público aos interesses do setor

imobiliário. O aspecto principal apontado pela promotoria diz respeito à

competência da Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA, do governo

federal, para aprovar o corte da vegetação.

A Lei Federal 6.535/78, então em vigor, introduziu um dispositivo no Código

Florestal, tornando as matas em região metropolitana Vegetação de Preservação

Permanente. O Código Florestal, em seu artigo 3º, estabelece que a supressão

da vegetação de preservação permanente só pode ser autorizada pelo Poder

Executivo; no entendimento do promotor, que moveu a ação, o Presidente da

República e seus Ministros de Estado, e não o Secretário Especial de Meio

Ambiente.

Somente em fevereiro de 1990, portando já havendo sido a vegetação suprimida

para a abertura do viário, o IBAMA, por meio de uma portaria, a 196/90,

revogou a autorização de supressão da vegetação emitida pela extinta SEMA.

Um mês depois dessa portaria, após apreciar as justificativas da empresa

LUBECA e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que analisou e aprovou

o EIA/RIMA, o IBAMA suspende a portaria 196/90 e ainda no mesmo ano,

por meio de outra portaria reconhece como corretos os atos administrativos

de autorização da supressão da vegetação realizados pela SEMA. Coincidência

ou não, o então Secretário Estadual do Meio Ambiente era o arquiteto Jorge

Willheim e um dos responsáveis pelo EIA/RIMA, o K da KRAF, a arquiteta

Rosa Kliass, amigos de longa data. O EIA/RIMA é outro aspecto questionado

pelo Ministério Público.

Desde de 1986, a Resolução CONAMA 001/86 regulamenta a elaboração de

EIA/RIMA. Um dos aspectos obrigatórios, que devem constar desse

instrumento, é a avaliação do impacto do empreendimento sobre a fauna e a

flora, inclusive por meio de simulações ou considerações de várias alternativas

de implantação, tomando como parâmetro de referência o ambiente não

ocupado. Consta da introdução ao EIA: “Basicamente, os impactos previstos

são aqueles que a urbanização, via de regra, gera sobre o meio ambiente. Por se
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tratar, a área em questão de remanescente não ocupado com entôrno já

totalmente urbanizado, podemos considerar que os impactos são aqueles

passíveis de absorção pela vida urbana”56. Mais adiante, na introdução ao

capítulo sobre os impactos, contrariando o que estabelece a norma legal, esse

estudo afirma que “deve-se considerar que a questão da fauna está intimamente

ligada à questão da vegetação” e, portanto, “(...) não estudaremos para este

caso os impactos diretos sobre a fauna, mas sim consideraremos a mesma

como decorrência direta das condições de vegetação”57. Não há referência,

nos créditos do trabalho, a nenhum especialista em fauna ou em ecologia, para

avaliar os impactos sobre a fauna ou sobre a dinâmica de área tão significativa.

O estudo, assim como o relatório, é deficiente ao extremo. Sobre muitos

impactos limita-se a relatá-los e presumi-los absorvíveis pelo meio, como no

caso da vegetação e da drenagem. Com relação a esta última, o aumento da

vazão e o assoreamento dos cursos d’água, promovido pela impermeabilização

do solo e pelo movimento de terra, apesar de relatados, não gera quaisquer

propostas de mitigação. O mesmo acontece com o fato dos esgotos serem

lançados sem tratamento nos cursos d’água ou com a proposta de drenagem

dos meandros do Rio Pinheiros. Nesses meandros foram observados, por

técnicos do DEPAVE especialistas em fauna, criadouros de animais ameaçados

de extinção58 .

Aspectos importantes para a efetiva preservação da vegetação mantida pelo

projeto, como a profundidade do lençol freático; a contribuição deste para o

regime hídrico da flora e o impacto da construção de subsolos sobre ele; a

dinâmica fitossociológica dos remanescentes e o impacto sobre sua continuidade

provocada pela abertura de vias e pela implantação das edificações, não são

sequer mencionados.

Entre os anos de 1984 e 1985, a Secretaria Municipal de Planejamento –

SEMPLA elaborou o Cadastro dos Espaços Arborizados Significativos do

Município de São Paulo, do qual consta a Chácara Tangará. 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 Secretaria Estadual

do Meio Ambiente, cujo secretário era Jorge Willheim, publicou, em conjunto

5656565656 KRAF PLANEJAMENTO
AMBIENTAL. Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) – Projeto Chácara
Tangará.P .3.
5757575757 Idem. P. 35.
5858585858 Informação pessoal fornecida
pelo biólogo Vincent Kurt Lu. 1995.
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com a SEMPLA, o livro Vegetação Significativa do Município de São Paulo,

elaborado com base no Cadastro dos Espaços Arborizados. Neste livro a

Chácara Tangará figura como Gleba não ocupada – Gl. 06. Interessantemente,

essas informações, relevantes para a caracterização ambiental da área e

desenvolvidas por parte da equipe técnica que elaborou o EIA/RIMA, não

constam desse estudo.

Igualmente não consta do EIA/RIMA qualquer referência à Lei Municipal

10.365/87, promulgada no ano anterior à sua elaboração, que decretava a

vegetação da área como de preservação permanente, em função da declividade

das encostas, dos corpos d’água nela existentes e de situar-se em região carente

de áreas verdes, assim como estabelecia a obrigatoriedade da oitiva do

Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE em casos de parcelamento

de áreas revestidas por vegetação arbórea. Nem as restrições estabelecidas por

essa lei, nem as estabelecidas por outros diplomas legais constam do EIA/

RIMA entregue para a apreciação do CONSEMA que, apesar disso, o aprovou.
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