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A história natural do sítio que abriga o município de São Paulo dá conta de

uma diversidade de relevo: colinas, vales estreitos, várzeas amplas, espigões e

serras. Associada a essas formas variadas de relevo e a um clima influenciado

pela proximidade do litoral desenvolveu-se uma cobertura vegetal composta

por formações variadas, dotadas de mecanismos adaptativos tais, que sua

aparência alterava-se expressivamente das estações secas para as estações

chuvosas. Matas de terra firme, matas de galeria, campos, “brejos altos” e

“brejos baixos” compunham a cobertura vegetal do município. Essas formações

deveriam orientar a proteção e o fomento da vegetação a responderem os

questionamentos sobre “o que”, “quanto” e “onde” proteger ou preservar,

“como” e “com o que” recobrir áreas desvegetadas.

No entanto, da rica paleta de formações vegetais, originalmente existentes,

pouco é possível ser observado atualmente. Matas de terra firme são

observáveis nos extremos da Capital e em alguns fragmentos, protegidos sob a

forma de parques públicos dentro do tecido urbano; matas de galeria somente

são observáveis nas porções mais afastadas do tecido urbano; significativas

porções de campos naturais foram protegidas no Parque Estadual da Serra do

Mar e ainda podem ser observadas no extremo sul do município; os brejos

altos raramente podem ser observados e os brejos baixos que recobriam várzea

dos grandes rios da Capital podem ser contemplados apenas nos registros

iconográficos ou descritivos.

A legislação de proteção e fomento da vegetação, em que pese existir de longa

data nas três esferas de governo, não foi efetiva na proteção da cobertura vegetal

do município: perdeu-se diversidade de ambientes e de espécies e perdeu-se

expressiva extensão da cobertura. Vitimada pelas alterações do uso do solo do

sítio natural e pelas alterações climáticas derivadas dessas alterações do uso

do solo, a cobertura vegetal atual guarda pouca relação com a vegetação que

há menos de um século foi descrita por Alfred Usteri. O estudo de alguns

projetos, alvos de análise mais cuidadosa pelo DEPAVE, dá conta que as

restrições e obrigações estabelecidas na legislação de proteção e fomento da
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vegetação guardam grandes possibilidades para a manutenção e a inserção da

vegetação e dos processos naturais no tecido urbano que, no entanto não se

materializam ou o fazem de forma pontual.

A busca pelo entendimento das razões que levam a não materialização ou ao

pouco alcance dessas potencialidades encontra uma legislação fortemente

embasada nos instrumentos de “comando e controle” e instâncias públicas de

meio ambiente precariamente instrumentadas para a aplicação desses

instrumentos e com pouca força política; depara-se com conflitos entre

diferentes instâncias e dentro da mesma instância de governo e com processos

de licenciamento pouco transparentes, que facilitam atos ilícitos e dificultam

o controle social.

A efetiva aplicação dos instrumentos de “comando e controle” previstos na

legislação vigente demandaria, em um município com as dimensões de São

Paulo, um exército de fiscais, circulando diariamente pelo município, ou a adoção

de técnicas de monitoramento remoto. Essa última opção foi adotada pelo

estado do Mato Grosso na gestão do governador Dante de Oliveira.

Tendo por base as restrições e obrigações estabelecidas pelo Código Florestal,

foi instituída a obrigatoriedade da licença ambiental para as propriedades rurais.

A conformidade da propriedade rural passou a ser verificada por imagens de

satélite, às quais era sobreposto o cadastro de terras do estado. Foi vetada aos

bancos a liberação de financiamentos para propriedades sem a devida licença

ambiental1.

A transposição direta de tal tecnologia para o município não é tecnicamente

viável; existem questões como a necessidade de complementar o arcabouço

legal e as dificuldades com a escala de trabalho em um município. A metodologia

de trabalho adotada no Estado do Mato Grosso sinaliza, no entanto, para a

existência de alternativas tecnológicas capazes de responder às demandas do

controle da legislação ambiental em vigor, de forma economicamente viável.

A adequação das tecnologias existentes às demandas do controle ambiental

no ambiente urbano depende, em última análise, da vontade dos gestores

públicos. No município de São Paulo, uma iniciativa nesse sentido partiu, não

1 O funcionamento desse sistema
foi relatado pelo engenheiro
Humberto Moura Ribeiro, da NBS
Consulting Group, consultor da SVMA
no Projeto Plantas on-LineProjeto Plantas on-LineProjeto Plantas on-LineProjeto Plantas on-LineProjeto Plantas on-Line e
do governo do Estado do Mato
Grosso nesse novo sistema de
licenciamento.
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da administração municipal, mas do Consórcio São Paulo Minha Cidade, uma

ONG ligada ao Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – Secovi.

O Projeto Plantas on-Line foi oficializado no mês de novembro se 2001 e

tinha por objetivos reduzir em cinqüenta por cento o tempo de tramitação e

tornar transparente todas as fases do processo de aprovação do projeto de

edificação, utilizando as ferramentas da rede mundial de computadores.

Durante a gestão Stela Goldenstein na SVMA, o Plantas on-Line financiou

uma consultoria em Organização e Métodos, para a revisão dos fluxos de

tramitação de processos, financiou a aquisição de equipamentos de informática

e a remodelação do espaço físico e do mobiliário do NLPFV. A gestão Adriano

Diogo, que seguiu à da Stela Goldenstein, implantou somente o fluxo aprovação

de projetos de edificação que permite a tramitação do processo, paralelamente,

na SVMA e na SEHAB. Outras medidas importantes para a consolidação do

NLPFV, como a abertura de concurso público para a contratação de engenheiros

agrônomos, e para a transparência do processo de licenciamento, como o

cadastramento dos técnicos em ferramentas do Sistema de Controle de

Processos – SIMPROC da PMSP e a implantação da tramitação eletrônica de

processos não foram implantadas. Na SEHAB, o Plantas on-Line avançou

um pouco mais do que na SVMA: a legislação urbanística em vigor foi

digitalizada e disponibilizada para consulta via rede mundial de computadores,

foram implantados o COMUNIQUE-SE, o protocolamento e a emissão de

guias eletrônicos, além de uma nova praça de atendimento.

Porém, tanto na SEHAB como na SVMA, somente o objetivo de redução de

prazo de tramitação de processos foi atingido pelo Projeto Plantas on-Line;

os relacionados à transparência do processo de aprovação foram adiados para

uma segunda fase. Em que pese toda a arquitetura para a implantação de um

projeto de tramitação eletrônica de processos no NLPFV estar pronta em março

de 2003 e serem necessários apenas cento e cinqüenta mil reais e um prazo

estimado de seis meses para sua implantação, a gestão Adriano Diogo, na SVMA,

abandonou o Projeto Plantas on-Line.
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O processo de aprovação do Conjunto Habitacional Turística revela, igualmente,

a pouca vontade do Poder Público para aplicar, efetivamente, a legislação de

proteção e fomento da vegetação. Quando o desrespeito às diretrizes

estabelecidas pela então coordenação da Comissão Permanente foi levado ao

conhecimento do diretor do DEPAVE, este optou por não tomar qualquer

atitude, mesmo diante de duas situações flagrantes de afronta à lei: o PARSOLO

não poderia alterar as diretrizes sem ouvir, previamente, o DEPAVE e o IBAMA

deveria, igualmente, ouvir a SVMA antes de autorizar a ocupação das áreas de

preservação permanente, pois esta representa o município no SISNAMA e o

Código Florestal estabelece que nas áreas urbanas a sua fiscalização é

competência do município, atuando a União supletivamente2.

É provável que não fosse possível uma solução favorável à preservação da

vegetação, pois a Associação dos Trabalhadores sem Terra de São Paulo,

proprietária da área e comandada pelo vereador Marcos Zerbini, havia

procurado o diretor do PARSOLO com o aval do então prefeito Paulo Maluf

e tanto a Lei Municipal e como o Código Florestal faculta ao Executivo autorizar

a supressão de vegetação de preservação permanente nos casos de utilidade

pública e interesse social. Porém, o caso do Conjunto Habitacional Turística

poderia ter levado a SVMA a estabelecer fluxos de procedimentos com o

IBAMA e questionar e romper com os procedimentos irregulares da SEHAB,

evitando que se repetissem em outros projetos, como de fato repetiram-se.

Os conflitos observados nas relações entre órgãos municipais e entre órgãos

das instâncias estadual e federal só são compreensíveis sob a ótica de que os

procedimentos nessas instâncias estão, de alguma forma, corrompidos e seguir

os novos procedimentos estabelecidos pela legislação ambiental significa dividir

poder e perder privilégios. A transferência da competência para apreciar e decidir

sobre o corte dos exemplares arbóreos citados no Decreto Estadual 30.443/

89, do Estado para a recém-criada Secretaria Municipal do Verde e do Meio

Ambiente, e indiretamente para o DEPAVE, trás muito claramente essa questão

à tona.

O DEPAVE, que até então tinha sua participação na aplicação dessa legislação

limitada à escolha de áreas verdes em planos de parcelamento do solo e à

2 BRASIL. Lei n. 4.771/65. Art. 22.
ArArArArAr t.22t.22t.22t.22t.22 - A União, diretamente,
através do órgão executivo
específico, ou em convênio com os
Estados e Municípios, fiscalizará a
aplicação das normas deste
Código, podendo, para tanto, criar
os serviços indispensáveis.
Parágrafo único - Nas áreas
urbanas, a que se refere o parágrafo
único, do ar t. 2º, desta Lei, a
fiscalização é da competência dos
municípios, atuando a União
supletivamente.
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emissão de pareceres técnicos para fundamentar a decretação de imunidade

ao corte de exemplares arbóreos e a concessão de descontos de imposto

territorial urbano em áreas recobertas com vegetação de preservação

permanente, passa a analisar os pedidos de corte de exemplares arbóreos nas

áreas protegidas pelo Decreto 30.443/89. Essa função fora negada no processo

de estruturação legal da SVMA, que previa, inicialmente, a transferência das

Unidades de Parques e Jardins das Administrações Regionais, detentoras da

função, para a SVMA3.

Os projetos das novas vilas, implantadas em sua maioria em bairros descritos

como Bairros-Jardim na Vegetação Significativa do Município de São Paulo;

deveriam ser analisados pelo DEPAVE e a supressão da vegetação autorizada

pela SVMA. Em maio de 1999, a coordenação da Comissão Permanente realizou

um levantamento sobre novas vilas em bairros-jardim da zona sul da Capital.

Esse levantamento encontrou dez vilas já implantadas, das quais somente uma

teve o projeto submetido à análise do DEPAVE e a supressão da vegetação

autorizada pela SVMA. Seis vilas estavam em construção, igualmente sem

projeto analisado pelo DEPAVE e sem autorização de supressão da vegetação

da SVMA e outras quatro estavam na fase de projeto4.

A partilha desse poder também gerou conflitos com as instâncias de áreas

verdes de determinadas Administrações Regionais que, sistematicamente, não

observam as medidas de prevenção, mitigação e compensação à remoção de

exemplares arbóreos estabelecidas pelo DEPAVE, levando à criação do Termo

de Compromisso Ambiental – TCA, celebrado entre a SVMA e uma pessoa

física ou jurídica beneficiada com a autorização de remoção da vegetação.

Tais conflitos, assim como as deficiências que reduzem o poder de ação das

instâncias de meio ambiente ou de áreas verdes, não podem ser encaradas

como infelizes coincidências. Battaglia5 analisando a ação do Estado no Brasil

afirma que “o Estado intervem não para garantir a acumulação, como o faz o

3DE CAMPOS, Terezinha M. Sbrissa.
Informação pessoal.
4 Levantamento não publicado.
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FigFigFigFigFig..... 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 - Carta 44 mostrando a localização das novas vilas em bairros-jardim da Zona Sul de São Paulo.
Fonte: Arquivo do Núcleo para Legislação de Proteção e Fomento da Vegetação, do DEPAVE.
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Estado burguês, mas sim para garantir a acumulação entravada. Isso coloca uma

das características marcantes da atuação do Estado no Brasil, qual seja, a

descontinuidade e insuficiência de ação. (...) A descontinuidade e a insuficiência

são garantidas pela própria organização do e regras de funcionamento do Estado,

em que prevalecem sobreposições de competências (e portanto impossibilidade

de definição de responsabilidades), atribuições atendidas por formalidade e

não por ações afetivas, insuficiência de recursos, pulverizados em inúmeros

parciais e desarticulados”. Os conflitos e as deficiências são, pois, o resultado

de uma correlação de forças, que atuam sobre a propriedade da terra: a

preservação da vegetação, que busca a manutenção de determinadas qualidades,

que são valores coletivos de uso, e setores do mercado imobiliário, que buscam

a maior lucratividade da propriedade da terra e para os quais interessa somente

o valor de troca da propriedade.

As alterações introduzidas na legislação urbanística para favorecer a

lucratividade dos empreendimentos imobiliários e o pouco alcance da legislação

de proteção e fomento da vegetação evidenciam o desequilíbrio entre essas

duas forças, enquanto os pontuais sucessos dessa legislação sugerem não ser o

setor imobiliário um bloco único e sim um composto de frações com interesses

distintos e com distintos níveis de acesso ao poder estatal. O’Connor (1987)6,

discutindo a estruturação do espaço e as relações entre o Estado e os diferentes

interesses do capital, afirma que “Na Itália, Marino Regini não consegue

descobrir qualquer ‘lógica na ação do Estado’, seja ela ‘lógica de capital’ ou

‘lógica de acumulação/legitimação’. O motivo, parece, é que a ação do Estado

na Itália é resultado de um ‘sistema de partilha de espólios’ das relações,

conflitos e compromissos de clientes, em que atores privados distribuem

recursos. Por conseguinte, políticas estatais podem ser ‘partilhas sem qualquer

coerência’ e não conduzem necessariamente a acumulação ou consenso”. É

provável que esse tipo de análise também seja aplicável ao município de São

Paulo e ajude a entender os distintos níveis de acesso ao poder estatal por

diferentes frações do setor imobiliário.

A questão da proteção e do fomento da vegetação é, assim, um dos vários

aspectos relacionados ao modo de construir o espaço urbano característico do

regime econômico capitalista. Os conflitos são os resultantes da oposição do

5 Battaglia, Luisa. Cadastros e
registros fundiários. P. 70-71.
6 GOTTDIENER, Mark. A Produção
Social do Espaço. P. 211.
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valor uso ao valor de troca do espaço, conflitos igualmente característicos do

capitalismo.

A proximidade entre o setor imobiliário e os órgãos públicos de desenvolvimento

urbano faz com que estes tenham mais força política do que os órgãos

ambientais, apesar de todos os acontecimentos e marcos recentes na história

do movimento ambientalista. Tal fato é patente, no caso do município de São

Paulo, quando observada a origem de alguns Secretários da Habitação e do

Desenvolvimento Urbano ou o flerte entre o Governo Municipal e o setor

imobiliário, em gestões tidas como progressistas.

As frustrações da legislação aqui relatadas, que resultaram em perdas da

cobertura arbórea, estão mais relacionadas às decisões políticas do que a

decisões técnicas equivocadas. Num cenário de decisões políticas favoráveis,

poder-se-ia desenhar uma cidade ambientalmente mais equilibrada, ainda que

a legislação apresente reconhecidas deficiências. Por essa razão e pela relação

estreita entre os governos e o setor imobiliário, parece pouco provável que as

transformações do Poder Público, necessárias à solução dos conflitos e das

deficiências que impedem a materialização das potencialidades da legislação

de proteção e fomento da vegetação, ocorram sem forte pressão da sociedade

e dos organismos de controle dos atos do Poder Executivo.

Encontramo-nos, em que pese os quarenta anos do movimento ambientalista7,

no começo de um longo processo de mudança de postura em direção à

incorporação das componentes ambientais ao desenvolvimento urbano, de

forma substancial. É possível observar ganhos de poder e melhor instrumentação

dos órgãos ambientais, mudanças singelas, mas contínuas e crescentes. A

sociedade, também, está mais ativa e mais organizada na defesa da qualidade

ambiental urbana, principalmente as parcelas mais abastadas da classe média

que vêem sua qualidade de vida ameaçada por projetos imobiliários de alta

densidade populacional em seus locais de moradia de baixa e média densidades.

A questão ambiental põe a essas camadas da sociedade um conflito muito

grande: o mesmo regime econômico que possibilitou o nível de conforto que

desfrutam está ameaçando a qualidade de vida que valorizam.

7 Considera-se aqui a publicação do
livro Primavera Silenciosa (Silent
Spring) de Rachel Carson, em 1962,
como o marcado inicial do
movimento ambientalista.
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As transformações do Poder Público, necessárias para que seja possível

incorporar mais natureza ao tecido urbano, passa obrigatoriamente por uma

sociedade organizada e consciente da natureza dos conflitos e das deficiências

que envolvem o pouco alcance da legislação de proteção e fomento da

vegetação, tomada de consciência para a qual esta tese deseja ter contribuído.
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