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SILVA FILHO, C. A. DA. Proteção e fomento da vegetação no município de São Paulo: possibilidades,

alcance e conflitos. 2005. 227f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade

de São Paulo, São Paulo, 2005.

O município de São Paulo localiza-se em terrenos de uma bacia sedimentar de relevo colinoso, cercada por

morros e serras do embasamento cristalino e drenada por 3.200km de cursos d’água. Sobre esses terrenos

pouco férteis, a exceção das várzeas, desenvolvia-se uma vegetação diversa, formada por matas de terra

firme1 e de galeria; brejos e campos naturais. Essa cobertura vegetal vem seguindo um processo contínuo

de redução, de fragmentação e de alteração da sua composição florística. Figura cada vez mais como

elemento periférico ou como enclave do tecido urbano, diminuindo a sua capacidade de auto-sustentação

e de sustentação de fauna expressiva e diminuindo o contato diário das pessoas com elementos e processos

naturais. Tal processo dá-se a despeito de um conjunto de normas legais federais, estaduais e municipais e

de acordos internacionais, que buscam preservar porções significativas dessa vegetação e que criaram

possibilidades para a inserção e a manutenção da vegetação no tecido urbano e, por conseqüência, para que

mais natureza permeie esse tecido. Comparando-se estudos realizados de 1911 a 2002 observa-se uma

simplificação da composição da vegetação e uma grande redução na sua extensão, embora fragmentos

significativos possam ser encontrados. A eficácia da legislação não foi ampla, mas pontual. Fatores de

diferentes ordens, como estrutura e organização da Administração Pública inadequadas para a efetivação

dos instrumentos de proteção e fomento adotados pela legislação; falta de capacitação para atividades

específicas e falta de responsabilização por danos ao meio ambiente dos servidores públicos; conflitos

oriundos de diferentes interpretações da legislação e falta de interesse da Administração Pública para sanar

tais conflitos contribuem para a ineficácia da legislação. As evidências apontam, no entanto, que tais fatores

são causas secundarias, a causa primeira para a não materialização plena das possibilidades de inserção e

manutenção da vegetação no tecido urbano é o conflito com os interesses do setor imobiliário ou das

frações desse setor comprometidas unicamente com o maior lucratividade dos seus empreendimentos. Os

insucessos da proteção e do fomento da vegetação resultam de um embate desigual e mal sucedido com os

interesses do setor imobiliário no processo de construção do espaço urbano. A desestruturação dos órgãos

da Administração Pública e os conflitos entre esses órgãos não são casuais nem estão desconectados; são

conseqüências da prevalência dos interesses do setor imobiliário, ou de frações deste, sobre os interesses

públicos, que impedem a plena materialização das potencialidades da legislação de proteção e fomento da

vegetação.

RRRRRESUMOESUMOESUMOESUMOESUMO

1 A Prof. Dra. Marisa Bitencourt, por ocasião da defesa desta tese, alertou para o uso indevido do termo “mata de terra firme”, restrito a formações
vegetais da floresta amazônica.



8 PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



9INTRODUÇÃO

SILVA FILHO, C. A. Vegetation Protection and Fostering in the City of  Sao Paulo:

possibilities, breath and conflicts. 2005. 227 f. Doctoral thesis - School of  Architecture and City Planning, University of

São Paulo, 2005.

The City of  São Paulo lies on a sedimentary basin with hilly topography, surrounded by elevations and scarpments of

cristaline bedrock; it is drained by water courses totaling 3,200 km. On such not so fertile land, except for the marsh

areas, there was once a diverse vegetation, formed by upland and riverside forests, swamps and natural fields. This

vegetation cover is undergoing a continuous reduction, fragmentation and change process in its floristic composition.

It is increasingly characterized as a peripheric element or as an enclave in the urban tissue, thus reducing its self-sustained

capacity and that of its expressive wildlife, and diminishing the daily contact of people with natural elements and

processes. Such process occurs despite a number of  federal, state and local laws as well as international agreements,

which aim to preserve outstanding remnants of  this vegetation which have created possibilities for its insertion and

maintenance in the urban tissue and, accordingly, in order that nature may permeate that tissue. By comparing studies

carried out from 1911 to 2002, one can notice a simplification of the vegetation composition and a great reduction in

its extension, although significant fragments may still be found. The effectiveness of applicable laws has not been far-

reaching, but rather spot located. Factors of different natures, such as the inadequacy of Public Admnistration structure

and organization to implement instruments for the protection and development adopted by the laws in force, the non-

existence of  training in specific activities, and a lack of  accountability for damages to the public servants environment,

as well as conflicts arising from different interpretations of the law and the lack of interest on the part of Public

Administration with a view towards solving such conflicts, do contribute to the inefficacy of  the aplicable law. Evidences

point out, however, to the fact that such factors are secondary causes. The prime cause for the incomplete materialization

of  possibilities of  insertion and preservation of  vegetation in the urban tissue is the conflict existing in the real estate

sector or fractions of  this sector which are committed solely to the profitability of  their ventures. Failures in vegetation

protection and development derive from an unequal and unsuccessful battle with real estate sector interests in the

urban space building process. The non-existence of  an adequate structure in Public Administration entities and the

conflicts among these bodies are not aleatory or unconnected among themselves; they are a consequence of the

prevalence of real estate sector interests, or of its fractions, over public interest, which prevent vegetation development

and protection laws from materializing to their full potential.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT
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O município de São Paulo localiza-se em terrenos de uma bacia sedimentar de

relevo colinoso, cercada por morros e serras do embasamento cristalino e

drenada por 3.200km de cursos d’água. Sobre esses terrenos pouco férteis, a

exceção das várzeas, desenvolvia-se uma vegetação diversa, formada por matas

de terra firme e de galeria; brejos e campos naturais.

Essa cobertura vegetal vem seguindo um processo contínuo de redução, de

fragmentação e de alteração da sua composição florística. Figura cada vez

mais como elemento periférico ou como enclave do tecido urbano, diminuindo

a sua capacidade de auto-sustentação e de sustentação de fauna expressiva e

diminuindo o contato diário das pessoas com elementos e processos naturais.

Tal processo dá-se a despeito de um conjunto de normas legais federais,

estaduais e municipais para a sua proteção e fomento e a despeito de acordos

internacionais sobre a biodiversidade, as mudanças climáticas e o

desenvolvimento sustentável, dos quais o Brasil é signatário e, no caso da

Agenda 21, o seu propositor.

Desde 1996 atuando, no que atualmente é denominado Núcleo para a

Legislação de Proteção e Fomento da Vegetação – NLPFV do DEPAVE, este

autor vivenciou conflitos entre a legislação urbanística e a legislação de proteção

e fomento da vegetação, entre os órgãos de desenvolvimento urbano e a

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA e entre a SVMA

e as instâncias de áreas verdes das Subprefeituras. Vivenciou as dificuldades

de levar a efeito as possibilidades criadas pela legislação de proteção e fomento

da vegetação, dificuldades essas oriundas dos conflitos entre legislações e entre

órgãos públicos.

A inquietação diante do pouco alcance de um instrumento de grande

potencialidade e a necessidade de entender o pensar dos profissionais ligados

ao desenvolvimento urbano levaram este autor a iniciar este curso de pós-

graduação, inicialmente um mestrado que evoluiu para um doutorado. A escolha

das disciplinas, os trabalhos realizados e a pesquisa em si buscaram entender

IIIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO
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as causas que levam à não efetivação do propósito de permear de natureza o

tecido urbano, idealizado na legislação. Buscaram entender, igualmente, a origem

dos conflitos internos, vivenciados na Administração Pública municipal.

Inicialmente, buscou-se entender que tipo de mudança ocorreu na vegetação.

Partindo do trabalho citado pela bibliografia especializada como a primeira

sistematização da flora do município, Flora der Umgebung der Stadt São

Paulo (Flora dos Arredores da Cidade São Paulo), publicada na Alemanha em

1911 pelo professor da Escola Politécnica de São Paulo Alfred Usteri,

realizaram-se comparações com estudos posteriores. Verificou-se que a

cobertura vegetal do município sofreu significativa redução de área:

considerando os jardins, os parques e a arborização das vias, a vegetação, do

que até 2002 era considerada área urbana (cerca de 900km²), representa 17%

da superfície1.

Verificou-se que a estrutura e a composição florística da vegetação sofreu,

igualmente, profunda alteração: desapareceram formações como os campos

úmidos das várzeas do Rio Tietê e os campos das colinas da Vila Mariana; as

matas que recobriam o maciço do Caaguçu (hoje Cerqueira César e Bela Vista)

foram substituídas por jardins sobre laje, restando apenas o testemunho da

vegetação do Parque Tenente Siqueira Campo (Trianon) e de um terreno

particular margeado pelas Av. Paulista, R. Min. Rocha Azevedo e Al. Santos.

Levantou-se, então, a legislação que deveria proteger essa vegetação e

analisaram-se os instrumentos, dos quais ela se valeu para atingir seus objetivos.

Levantou-se a estrutura existente nos órgãos públicos responsáveis pela proteção

e fomento da vegetação e comparou-se com a estrutura necessária para a sua

aplicação. Constatou-se que a legislação, nas três esferas da Administração

Pública, está fortemente embasa nos instrumentos de comando e controle, os

quais demandam um forte controle estatal e social do espaço, para o exercício

do qual nem o estado nem a sociedade está devidamente estruturado e

aparelhado.

Refletiu-se sobre a natureza dos conflitos de legislação e sobre os conflitos

entre os órgãos públicos, que se deram em casos concretos analisados pelo

NLPFV. Concluiu-se que as diferentes interpretações da legislação e o ato de

11111 SECRETARIA Municipal do Verde e
do Meio Ambiente. Diagnóstico
Cartográfico Ambiental Município de
São Paulo.1993
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ignorar determinada legislação constituem variações de reação à partilha de

poder entre órgãos públicos, imposta por uma outra forma de construir o espaço

urbano que demanda a consideração das componentes ambientais no seu

processo.

Em primeira análise, as causas para a não materialização das possibilidades de

inserção e manutenção da vegetação no tecido urbano, estabelecidas pela

legislação de proteção e fomento, pareciam ser múltiplas. Estrutura e

organização da Administração Pública inadequadas para a efetivação dos

instrumentos de proteção e fomento adotados pela legislação; falta de

capacitação para atividades específicas e falta de responsabilização por danos

ao meio ambiente dos servidores públicos; conflitos oriundos de diferentes

interpretações da legislação e falta de interesse da Administração Pública para

sanar tais conflitos pareciam ser as deficiências a serem apontadas como causas

principais para o fracasso ou alcance pontual da legislação na proteção e no

fomento da vegetação.

A reflexão mais apurada sobre os casos estudados e os instrumentos adotados

pela legislação levou ao entendimento de que a proteção e o fomento da

vegetação estão fortemente ancorados na restrição do direito de propriedade,

que disputam com os setores envolvidos na expansão urbana um bem finito, a

terra, e que são, em essência, elementos de uma busca social pela qualidade de

vida, busca essa que opõe o valor de uso ao valor de troca da terra. Diante

deste entendimento, a primeira análise sobre as causas do fracasso ou alcance

pontual da legislação na proteção e no fomento da vegetação pareceu

incompleta.

O entendimento oriundo dessa análise mais apurada, refletido sob a ótica dos

teóricos marxistas que estudam a lógica capitalista da construção do espaço

urbano, como Castells, Lefebvre e Topalov, fez ver que a lógica da proteção e

do fomento da vegetação questiona o modelo de construção do espaço baseado

na transformação de valores em mercadorias descartáveis e na produção

crescente, que resulta numa carga incapaz de ser absorvida pelo ambiente.

Mais ainda, apontou como os grandes beneficiários da incapacidade de

materialização plena das potencialidades da legislação de proteção e fomento
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da vegetação o setor imobiliário e os membros da Administração Pública, que

com ele cooptam.

Corroborando com esse entendimento, Gottdiener (1997)2 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. Battaglia3 analisando a ação do

Estado no Brasil afirma que “o Estado intervem não para garantir a acumulação,

como o faz o 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 efetivas, insuficiência de recursos,

pulverizados em inúmeros parciais e desarticulados”. E O’Connor (1987)4,

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”.

Deriva dessa reflexão que a causa primeira para a não materialização plena das

possibilidades de inserção e manutenção da vegetação no tecido urbano é o

conflito com os interesses do setor imobiliário ou das frações desse setor

comprometidas unicamente com o maior lucratividade dos seus

empreendimentos. Os insucessos da proteção e do fomento da vegetação

resultam de um embate desigual e mal sucedido com os interesses do setor

imobiliário no processo de construção do espaço urbano. A desestruturação

dos órgãos da Administração Pública e os conflitos entre esses órgãos, que

aparentam ser disputa de poder, não são casuais nem estão desconectados;

22222 GOTTDIENER, Mark.  A Produção
Social do Espaço Urbano. 1997.
33333     BATTAGLIA, Luisa. Cadastros e
registros Fundiários. 1995, p. 70-
71.
44444 GOTTDIENER, Mark. Op. cit. P.
211.
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são conseqüências da prevalência dos interesses do setor imobiliário, ou de

frações deste, sobre os interesses públicos.

A presente tese está estruturada em cinco capítulos:

Capítulo 1 – A Cobertura Vegetal do Município de São Paulo;

Capítulo 2 – A Legislação de Proteção e Fomento da Vegetação;

Capítulo 3 – Mecanismos de Proteção e Fomento da Vegetação Arbórea

Presentes na Legislação;

Capítulo 4 –  Organização, Estrutura e Relações Institucionais para a

Aplicação da Legislação de Proteção e Fomento da Vegetação Arbórea

de São Paulo;

Capítulo 5 – Legislação de Proteção e Fomento da Vegetação:

Possibilidades (utopia), Conflitos e Alcance.

O Capítulo 1 discute as alterações da cobertura vegetal do município de São

Paulo à luz de oito trabalhos: Flora der Umgebung der Stadt São Paulo

(Flora dos Arredores da Cidade São Paulo) de Alfred Usteri (1911), primeira

sistematização da flora do município; o Quadro Climato-botânico, elaborado

por Ary França (1956) para a obra A Cidade de São Paulo5, o Cadastramento

dos Espaços Arborizados Significativos do Município de São Paulo,

elaborado pela Secretaria Municipal do Planejamento (1985) e a Vegetação

Significativa do Município de São Paulo, livro realizado pela Secretaria

Municipal do Planejamento e pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo

[Estado] (1988), trabalhos que são complementares e que originaram o Decreto

Estadual 30.443/89; o Diagnóstico Cartográfico Ambiental do Município

de São Paulo, realizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio

Ambiente (1993); o Atlas Ambiental do Município de São Paulo, também

realizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2002);

Estudo Fitogeográfico dos Campos do Butantã, sobre a vegetação da área

que hoje abriga o Campus da Capital da USP, elaborado por Aylthon Brandão

Joly (1950) e o Estudo Florístico dos Campos Alto-montanos e Matas

Nebulares do Parque Estaudal da Serra do Mar – Núcleo Curucutu,

tese de doutorado do biólogo Ricardo José Francischetti Garcia (2003), sobre

os campos que ocorrem no extremo sul da Capital. Esse capítulo fundamenta

55555 AZEVEDO, Aroldo de (Coord.).
A Cidade de São Paulo – Estudo de
Geografia Urbana. 1958.
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a afirmação da redução e da simplificação da estrutura da cobertura vegetal

do município de São Paulo.

O Capítulo 2 situa o papel de mediador de conflitos de interesses desempenhado

pela legislação; faz uma revisão da legislação ambiental e sua evolução histórica

e faz uma revisão da legislação de proteção de proteção e fomento, aplicável

ao município de São Paulo.

A discussão é feita sob a ótica de um servidor público, que tem a legalidade o

primeiro princípio constitucional que orienta as suas ações, mas que não pode

perder de vista a necessidade de entender o espírito das leis. Porque estas leis

são concebidas de forma genérica, conhecer os princípios que as fundamentam

deve, igualmente, ser preocupação constante do agente público que deseja

exercer a “boa administração”. “Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu

texto não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A administração,

por isso deve ser orientada pelos princípios do Direito e da moral, para que ao

legal se ajunte o honesto e o conveniente aos interesses sociais”6.

Os Capítulos 1 e 2, que tratam, respectivamente do objeto da proteção e do

fomento e dos instrumentos que o serviço público deve usar para materializa-

los, constituem pano de fundo das discussões que se dão nos capítulos seguintes.

O Capítulo 3 discute os objetivos e os requisitos necessários para a eficácia

dos instrumentos de proteção e fomento da vegetação presentes nas legislações

federal, estadual e municipal, aplicáveis ao município de São Paulo. Essa

discussão é realizada à luz de arcabouço teórico que discute políticas imobiliárias

urbanas, como Emílio Haddad, Louis Campanello e Stephanie Blackburn &

David Dowall.

O Capítulo 4 discute a organização e a estrutura dos órgãos públicos, das três

esferas de governo, responsáveis pela aplicação da legislação de proteção e

fomento da vegetação no município de São Paulo e analisa a adequação dessa

estrutura frente à efetivamente necessária para a implantação dos instrumentos

adotados pela legislação de proteção e fomento da vegetação. Discute, também,

as relações institucionais entre esses órgãos públicos, no município de São

Paulo.

66666 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 1995. P.
83.
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O Capítulo 5 discute as possibilidades criadas pela legislação de proteção e

fomento da vegetação para a manutenção e inserção da vegetação e dos

processos naturais no tecido urbano e o seu alcance e discute os conflitos com

a legislação urbanística e com o processo de aprovação de empreendimentos

imobiliários, no município de São Paulo, que resultam na não efetivação das

possibilidades criadas por essa legislação. A discussão é apoiada em estudo de

casos de parcelamento e ocupação do solo, analisados pelo NLPFV em

diferentes períodos.
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