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INTRODUÇÃO: 

O crescimento da população e do êxodo rural provocam aumento do desmatamento para a 

construção de novos empreendimentos imobiliários, pois é necessário prover a população de serviços 

essenciais. No entanto, a preservação da arborização é também muito importante para a saúde e o bem-

estar da população. Dessa forma, o licenciamento ambiental de manejo arbóreo passou a ser utilizado 

como apoio à preservação ambiental, juntamente com o código florestal. Assim, leis foram criadas com 

o intuito de ordenar e uniformizar as ações, focando na manutenção da qualidade do ambiente durante 

o avanço urbano, regulamentando o manejo arbóreo e, assim, minimizando os efeitos deletérios sobre 

a fauna e flora locais. 

O Licenciamento Ambiental para manejo arbóreo é a base do desenvolvimento sustentável dos 

empreendimentos imobiliários, sendo exigido para todo projeto de implantação que exija supressão ou 

transplante de indivíduos arbóreos, assim como para compensação na redução de áreas permeáveis. 

O Brasil orgulha-se de possuir leis ambientais completas e modernas, no entanto a profusão de 

documentos, muitas vezes contraditórios ou confusos, dão margem à subversão dos mecanismos legais 

provocando danos ambientais e conflitos sociais, sendo as leis que abrangem o setor de 

Empreendimentos imobiliários um desses casos.  

O objetivo deste projeto de IC foi a caracterização, por meio do levantamento de leis, decretos, 

normas e portarias, dos processos para licenciamento ambiental de manejo arbóreo na cidade de São 

Paulo, requeridos na implantação de empreendimentos imobiliários, que possibilitará o entendimento 

desses procedimentos e a comparação com os métodos aplicados na metrópole de outro país.  
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METODOLOGIA: 

O trabalho foi baseado em pesquisa bibliográfica das leis federais, estaduais e municipais 

relacionadas à ocupação urbana e preservação da cobertura vegetal, destacando os passos adequados 

para um manejo arbóreo regularizado nessas cidades. O desenvolvimento se deu em etapas, 

envolvendo o levantamento de leis e decretos com foco no setor imobiliário, primeiramente na cidade de 

São Paulo, destacando-se semelhanças e discrepâncias entre esses documentos. Posteriormente 

realizou-se o mesmo levantamento adotando-se a cidade de Orlando, Estados Unidos. Por fim realizou-

se uma análise comparativa com o levantado realizado para a cidade de São Paulo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A cidade de São Paulo apresenta muitas especificações para o manejo arbóreo, provavelmente 

porque nosso país tem grande abundância de árvores e de espécies. Observa-se esse mesmo 

comportamento em regiões de áreas de preservação de outros países, concluindo-se que há mais foco 

em leis quando existe um ambiente com maior riqueza florestal, indicando que essas populações 

interiorizam, de forma mais forte, a responsabilidade pela preservação da riqueza natural para a 

humanidade.  

O DECRETO N. 39.743, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1994 decreta, de acordo com o Decreto n.º 

30.443, de 20 de setembro de 1989, artigo 18, que árvores são patrimônio ambiental e declara imune 

de corte exemplares arbóreos situados no Município de São Paulo. Esse decreto indica que a remoção 

dos exemplares arbóreos deverá ser feita preferencialmente por meio do transplante dos mesmos para 

locais adequados, somente se admitindo o corte ou a eliminação quando comprovadamente 

impossibilitados para transplante. 

No Estado de São Paulo, para a realização de manejo regular de espécimes arbóreas, de 

palmeiras e de coqueiros, é obrigatório ter uma autorização prévia. O DECRETO Nº 53.889, DE 8 DE 

MAIO DE 2013, regulamenta o termo de compromisso ambiental (TCA), especificando os casos nos 

quais obras e serviços poderão ser admitidos com conversão da compensação ambiental, objetivando 

a eliminação ou a redução do dano ambiental. O valor a ser compensado é calculado levando em conta 

as características dos exemplares arbóreos, o valor ecológico ou a área abrangida pelo manejo dos 

exemplares, de forma legal.  

Recentemente (28/04/2022) o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a Lei 17.794, 

cujo objetivo foi renovar e simplificar procedimentos de plantio, de manejo, de poda, de remoção e de 

transplantes de árvores na cidade. A Lei tem como objetivo disciplinar a arborização urbana quanto ao 

seu manejo, visando a conservação e a preservação, considerando a vegetação de porte arbóreo 

existente ou que venha a existir no território do Município como bem especialmente protegido, de 

interesse de todos os munícipes, tanto em área pública quanto em área privada. Segundo informado 

pela imprensa da Câmara Municipal de São Paulo, a nova legislação (lei 17.794) prevê o planejamento 
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da implantação de arborização com diretrizes para o plantio, de acordo com o Plano Municipal de 

Arborização, priorizando as regiões com maior carência de áreas verdes. A proposta, segundo a 

Prefeitura, é dar mais agilidade a requerimentos e simplificar os procedimentos para supressão, 

transplante e poda, com a descrição detalhada sobre todos os procedimentos para um bom manejo, 

além de regras claras para o trabalho de empresas concessionárias de serviços públicos que necessitem 

realizar manejo de árvores. Além da questão do manejo, as espécies vegetais a serem utilizadas para a 

arborização devem seguir as espécies indicadas pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, 

com prioridade para as nativas do município. O objetivo é preservar, recuperar e aumentar as reservas 

dessas espécies. 

Na cidade de Orlando, Estados Unidos, não há uma legislação abrangente a todo o município. 

Apenas o Condado de Orange possui uma estrutura de normalização e de fiscalização voltada para o 

meio ambiente. Essa estrutura é chefiada pela Divisão de Zoneamento do Condado de Orange, 

“ORANGE COUNTY ZONING DIVISION”, que regula e aplica as normas previstas na legislação do 

Condado, conforme “Code of Ordinance”, publicado anualmente. O departamento de Zoneamento do 

Condado emite as permissões para o corte de árvores, para os trabalhos de terraplenagem e para as 

ações ligadas ao terreno pantanoso e lagos da região, atuando como um órgão ambiental e de 

zoneamento urbano. Da pesquisa realizada a respeito da legislação do Condado de Orange verificou-

se que, diferente da cidade de São Paulo, existe uma preocupação maior com a preservação das águas 

e das margens de lagos, inclusive para combater a infestação por plantas não nativas, do que com o 

manejo de árvores. O código do Condado de Orange mostra preocupação com o manejo de árvores 

apresentando normas para o pedido de corte das árvores, que exclui as árvores de bosques e de áreas 

inundadas, sendo permitido apenas para árvores de sombra (isoladas) e sub-bosques em terras altas e 

urbanizadas. Essa norma indica haver um plano de mitigação dos efeitos de corte de árvores, mas não 

há na legislação uma determinação incisiva deste procedimento. 

  

CONCLUSÕES: 

Comparando as realidades das duas cidades pesquisadas podemos concluir que as diferenças 

entre as legislações estão relacionadas com as prioridades de cada local ou país, e que essas 

prioridades estão fortemente relacionadas com os aspectos econômicos. Considerando as 

características da cidade do exterior adotada para a comparação com a cidade de São Paulo, observa-

se que a legislação tende a favorecer o desenvolvimento econômico em detrimento de questões 

ambientais e, como consequência, a legislação ambiental é menos complexa e, portanto, mais fácil de 

ser obedecida. Por outro lado, na cidade de São Paulo, apesar de ficar evidente a maior preocupação 

com a proteção ambiental, os resultados não são os esperados porque, o grande número de leis 

preservacionistas, muitas vezes contraditórias e divergentes, acabam criando dificuldades para o efetivo 

entendimento das práticas desejadas para o manejo de árvores.   
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