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Resumo 

O artigo retrata o caso da figueira do Parque Celso Daniel que é patrimônio cultural 

tombado da cidade de Santo André. A ameaça do corte da árvore, que se encontra em 

processo de decrepitude, evocou ainda mais o significado simbólico que a natureza tem 

para a população. O patrimônio cultural constitui um campo de conflito de diferentes 

valores e significados. Um elemento da natureza apropriado socialmente configura-se 

como um patrimônio cultural. 

Palavras-chaves: patrimônio natural, conflito, significados e valores simbólicos,  

 

 

When nature is cultural heritage: the finitude of ficus from Santo andré - SP 

Abstract 

The article discusses the case of ficus of Celso Daniel Park that is a protected heritage 

from the city of Santo André. The threat of eliminate the tree, which is in process of 

decrepitude, has raised even more the symbolic meaning that nature has for the 

population. Cultural heritage is a zone of conflict in which different values and 

meanings are confronted. An element of nature socially appropriated becomes a cultural 

heritage.  

Key-words: natural heritage, conflict, meaning and value symbolic. 
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Apresentação 

O artigo aborda o caso da figueira centenária do Parque Celso Daniel, da cidade de 

Santo André, que foi o primeiro bem cultural reconhecido e tombado pelo 

COMDEPHAAPASA (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arquitetônico- Urbanístico e Paisagístico de Santo André) em 1992, para 

debater o tema “patrimônio natural”. Em abril do ano de 2011 ocorreu a queda de um 

grande galho da figueira, que provocou a morte de uma usuária do Parque.  

A ocorrência de um acidente fatal provocado pela queda de um galho de uma árvore 

“velha” e “doente” suscitou a possibilidade de supressão deste patrimônio natural. 

Interessou-nos problematizar o tema patrimônio natural, analisando os diferentes 

discursos que foram expostos diante da possibilidade do corte da figueira. Para tanto 

averiguamos as matérias produzidas pela imprensa, os documentos oficiais emitidos 

pelo setor de Parques e Jardins da Prefeitura de Santo André, as manifestações da 

sociedade civil; e as declarações do COMDEPHAAPASA. 

Para análise do discurso transmitido pela imprensa, examinamos as matérias que 

foram escritas no jornal Diário do Grande ABC, um dos principais veículos de notícias 

da região do ABC. Definimos como data de início da pesquisa o dia 14/04/2011, que se 

refere ao dia em que o galho caiu e, como data final o dia 22/10/2011, quando foi 

publicada a última matéria sobre o assunto. Foram encontradas 22 reportagens sobre o 

assunto figueira. 

A análise do discurso da sociedade civil, do setor de Parques e Jardins e do 

COMDEPHAAPASA foi realizada por meio do processo administrativo 29718/1992-3, 

que tratou da solicitação para supressão da figueira após o acidente e é também o 

processo de tombamento do bem cultural. Além do processo, empregamos também as 

manifestações da sociedade civil existentes nas matérias do jornal e uma carta publicada 

no espaço do leitor do jornal em comento. 

Estruturamos o artigo da seguinte forma: 1 – Introdução, no qual apresentamos e 

discutimos os conceitos norteadores; 2 – Desenvolvimento, no qual debatemos a 

questão da supressão de um patrimônio natural e 3 – Apontamentos conclusivos, no 

qual tecemos algumas considerações finais. 
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1. Introdução 

 Após a realização da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da 

Unesco de 1972 a natureza passou a fazer parte da agenda de patrimônio, consagrando-

se internacionalmente e norteada pelo conceito da monumentalidade. No discurso da 

monumentalidade considera-se como patrimônio natural aquela natureza de grande 

beleza cênica, majestosa e altamente preservada, percebida integra e ausente de 

presença humana, conforme explicita SCIFONI (2006, p.42):  

Nessa escala de valores um remanescente de vegetação nativa deve ser 

intocável, enquanto uma área verde urbana, implantada, porém de uso 

e apropriação social intensa, pode ser eliminada ou reduzida, pois é 

hierarquicamente inferior. É essa lógica de valores, que estabelece 

uma natureza de maior importância e uma natureza inferior, que tem 

justificado a eliminação de tantas áreas verdes nas cidades sob o 

pretexto de ‘não constituir cobertura vegetal nativa.  

 

Nesta situação prevalece a valorização de espécies que sejam endêmicas, e ser ou 

não espécie nativa é um aspecto usualmente empregado para se avaliar a importância de 

um ecossistema ou de uma árvore no Brasil. Apesar do discurso monumental prevalecer 

nos setores de patrimônio cultural brasileiros outro significado para patrimônio natural 

surgiu, o chamado discurso do cotidiano, como assevera SCIFONI (2006, p.27) que “o 

patrimônio natural passou a ser entendido como a conquista da sociedade, ligado às 

práticas sociais e à memória coletiva”. 

No discurso do cotidiano (que é antagônico ao discurso da monumentalidade) a 

natureza não é valorizada por sua integridade ou pela sua procedência, mas abarca uma 

natureza apropriada socialmente e dotada de valor e significado simbólico para os 

grupos sociais “evidenciando outras naturezas, apropriadas socialmente e vividas 

intensamente: a natureza como parte da memória coletiva, das histórias de vida, e a 

natureza como componente das práticas socioespaciais” (SCIFONI, 2006, p.27). 

Para GONÇALVES 2002 (apud SCIFONI 2006) o discurso monumental prevaleceu 

nas primeiras décadas da constituição do patrimônio nacional, e o do cotidiano 

manifestou-se com maior força somente no final dos anos 1970, quando a questão do 

patrimônio cultural passou a ser relacionada também à apropriação coletiva dos diversos 

grupos sociais. Houve, portanto, uma evolução do próprio conceito de patrimônio, 

ampliando-se as possibilidades como comenta SCIFONI (2006, p.50):  

 

Esse novo caminho aponta para, por exemplo, a valorização de áreas 

que embora não tenham representatividade biológica ou ecológica 
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como os remanescentes de vegetação nativa, têm uma funcionalidade 

relevante, desempenhando papéis benéficos do ponto de vista social e 

ambiental. É o caso de determinadas áreas verdes, mesmo que dotadas 

de vegetação implantada, mas situada em meios altamente 

urbanizados e industrializados com significado social e, portanto, são 

merecedoras de medidas de proteção e do reconhecimento do seu 

valor.  

 

Sob o ponto de vista do discurso do cotidiano, o valor cultural da natureza não é 

atribuído unicamente pelas características “ecológicas” do bem, há também a 

necessidade de se avaliar o valor social do bem natural, segundo o proposto por 

SCIFONI (2006) e também por CANCLINI (1994). 

Para CANCLINI (1994) há quatro paradigmas políticos-culturais a partir dos quais 

se definem os objetivos da preservação do patrimônio: 

1) O chamado tradicionalismo-substancialista que julga os bens pelo valor 

que têm em si mesmos e é indiferente aos valores afetivos e sociais que 

são atribuídos. “Consideram que o patrimônio está constituído por um 

mundo de formas e objetos excepcionais [...], onde não contam [...] o 

trabalho de quem os produziu” (CANCLINI, 1994, p. 103), ou seja, 

importa unicamente o bem. 

2) O mercantilista em que o patrimônio é visto como “uma ocasião para 

valorizar economicamente o espaço social ou como um simples obstáculo 

ao progresso econômico [...] Os bens acumulados por uma sociedade 

importam na medida em que favorecem ou retardam o ‘avanço material’. 

Este destino mercantil guiará os critérios empregados em todas as ações” 

(CANCLINI, 1994, p. 104). 

3) O conservacionista e monumentalista em que há ênfase em exaltar 

símbolos da nacionalidade, “heranças monumentais”, afirmando-se o 

papel protagonista do Estado-Nação na definição e promoção do 

patrimônio.  

4) E, o do nosso interesse, o participacionista que: 

concebe o patrimônio e sua preservação relacionando-os com as 

necessidades globais da sociedade.  As funções anteriores – o valor 

intrínseco dos bens, seu interesse mercantil e sua capacidade 

simbólica de legitimação – são subordinadas às demandas presentes 

dos usuários. A seleção do que se preserva e a maneira de fazê-lo 

devem ser decididas através de um processo democrático em que os 

interessados intervenham, trazendo para o debate seus hábitos e 

opiniões. Este enfoque se caracteriza, deste modo, por incluir no 
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patrimônio tanto os edifícios monumentais quanto a arquitetura 

habitacional, os grandes espaços cerimoniais ou públicos do passado e 

os parques e praças de hoje, os bens visíveis e os costumes e crenças 

(CANCLINI, 1994, p.105). 

 

É neste paradigma que se situa o discurso do cotidiano que foi apresentado 

anteriormente. Entendemos, portanto, que um patrimônio natural pode ser uma árvore 

de uma espécie comum e exótica ou rara e nativa, intacta ou pouco preservada, de 

beleza monumental ou sem atrativo cênico. O que importa principalmente é que o bem 

natural tenha significado social visto que o seu valor não se restringe apenas ou somente 

à característica do bem, mas aos significados e valores que ele possui para a sociedade. 

Para Meneses (1996) cultura é a mediação simbólica do comportamento humano. 

No comportamento humano não existe uma necessidade pura instintiva, dissociada de 

um julgamento, de uma opção e de uma seleção. O traço fundamental do 

comportamento cultural é a escolha, que por sua vez, depende dos significados que 

atribuímos e dos julgamentos que realizamos: “[...] estará sempre presente uma 

mediação simbólica. É esta mediação que pode ser considerada como a instância da 

cultural” (MENESES, 1996, p. 91). 

Tais significações são parte essencial das representações sociais: “vê-se, pois que, 

antes que um refinamento ou sofisticação, a cultura é uma condição de produção e 

reprodução da sociedade” (MENESES, 1996, p.89). Os significados são instituídos em 

diferentes contextos da sociedade e ocorrem em decorrência dos julgamentos e seleções. 

Não há, consequentemente, um único tipo de valor cultural, o que significa que há uma 

dimensão conflituosa que é intrínseca da cultura, como explica Meneses (1996, p.92):  

 

Sendo o universo da cultura um universo historicamente criado, os 

sentidos e valores que o sustentam precisam ser explicitados, 

declarados, propostos. [...] Ora, tal perspectiva ressalta, de imediato, o 

caráter político do universo cultural. Declaram-se valores e propõem-

se sentidos que podem entrar em conflito com outros valores e 

sentidos. O campo cultural, portanto, imbrica-se no poder. Assim, o 

conflito deve ser considerado não apenas como ingrediente normal da 

cultura, mas ainda como instância geradora, força motriz [...]. 

 

Há, portanto, uma dimensão conflituosa que é própria do patrimônio cultural. No 

âmbito do patrimônio ocorrem conflitos de julgamentos, escolhas, interesses e visões de 

mundo, o que denota que patrimônio cultural é uma prática política. Assim, um bem 

natural que porventura seja considerado comum segundo uma visão tecnocrática e 

monumental, pode ter um alto significado social.  
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Tendo como referência os conceitos dos autores citados, entendemos que patrimônio 

natural incorpora, sobretudo, uma natureza ligada às práticas sociais cotidianas e que é 

apropriada simbolicamente. Ele deve também ser analisado e compreendido na 

dimensão política e do conflito. É o que iremos apresentar e discutir a seguir, a partir da 

questão do caso da figueira centenária localizada em um parque urbano de Santo André. 

 

2 Desenvolvimento: a morte de um patrimônio natural na cidade de Santo André 

- SP 

A figueira centenária do Parque Celso Daniel (figura 1) foi tombada em 1992 e é o 

primeiro bem tombado de Santo André no âmbito municipal. Considerada “marco 

referencial e afetivo da população local” e “mesmo que não seja nativa do local ou país 

[...] provavelmente deve ter sido trazida como planta ornamental e plantada nesse local 

em época distante”, devido ao seu “notório conhecimento público, avantajado porte e 

imponência estética constitui significativo patrimônio municipal [...]” 

(COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, p.10). 

Na época do tombamento a árvore já apresentava sinais de senilidade e sua idade era 

estimada entre 80 a 100 anos.  Em 28 de dezembro de 2007 um grande galho da figueira 

caiu ferindo três usuários do parque e, apesar do processo de senilidade, na época não 

havia a “intenção [...] de proceder a remoção da árvore, pois trata-se de espécie tombada 

e a Gerência de Parques faz o monitoramento frequente” (COMDEPHAAPASA, 

processo 29718/1992-3, p.23). 
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Figura 1 – A figueira do Parque Municipal Celso Daniel, tombada em 1992. 

 

Em abril do ano de 2011, outro galho caiu da árvore provocando desta vez, a morte 

de uma usuária do Parque. Diante do acidente a imprensa produziu o primeiro tópico 

sobre o assunto.  “Árvore cai e mata andreense” o título da matéria de capa do jornal 

Diário do Grande ABC, do dia 15/04/2011, que noticia o acidente.  Em seguida a esta 

matéria, no dia 16/04/2011, a direção do jornal publicou um editorial específico sobre a 

questão, no qual condenam a árvore: 

Fatalidade? Senhores, a queda do galho da figueira centenária [...] não pode 

ser denominado acidente. Trata-se na verdade, de desleixo, uma vez que a 

referida árvore tem tido, nos últimos anos, rompantes criminosos e perigosos 

e deveria há tempos ter sido condenada ao corte. Lamenta-se pela 

condenação de uma espécie do meio-ambiente, mas, diante do estado 

terminal de seu tronco e braços, não resta outra saída se não a serra elétrica. 

Uma árvore doente deve ser abatida rapidamente. A arborização é importante 

em razão da qualidade de vida dos moradores. Mas, para termos uma 

comunidade vegetal sadia, é preciso trabalho constante de diagnóstico e de 

tratamento.  Não só a atual administração de Santo André deve ser 

unicamente responsabilizada e sacrificada pelo descaso. Outros governos 

andreenses ignoraram o problema, assim como também comandantes das 

demais cidades do Grande ABC. [...] Há ainda inúmeras espécies como 

galhos e folhagens emaranhados em fios de eletricidade, invadindo telhados 

de imóveis ou com suas raízes avançando sob calçadas e asfaltos. Estamos 

em meio a um campo minado e, se nada for feito, rapidamente, seremos 

engolidos por vegetais agonizantes ou rebeldes, que se lançarão em direção 

ao solo ou, inclinados pelo vento, rumo a transformadores de energia elétrica. 

Diante do ocorrido [...], não há tempo a perder. Os senhores administradores 

não podem ficar se lamentando pela frágil argumentação de fatalidade. 

Vamos trabalhar. Tem muita árvore doente na região e muita gente com longa 

vida pela frente. Chega de tragédia! (Editorial do DGABC do dia 16/04/2011, 

grifo nosso). 
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Para a imprensa a figueira centenária que já havia cometido “rompantes criminosos 

e perigosos” deveria ser cortada. A árvore é retratada como um problema e apesar do 

editorial do jornal comentar que “é preciso trabalho constante e tratamento” parece-nos 

que o texto sugere que não só a figueira como as árvores das cidades, os tais “vegetais 

agonizantes e rebeldes”, são um infortúnio. Configura-se uma intencionalidade por parte 

das árvores, que acabarão “engolindo” os seus moradores.  

Neste mesmo dia foi publicada uma notícia sobre o processo de supressão total da 

figueira, com o seguinte título: “Após morte, Santo André quer tirar a figueira. Como 

árvore é tombada, medida precisa de aprovação de conselho; parque reabre hoje”.  Este 

foi o primeiro momento no qual o jornal expõe que a figueira é patrimônio cultural e 

tombada no âmbito municipal. 

Nesta matéria o Departamento de Parques e Áreas Verdes (DPAV) da Prefeitura de 

Santo André manifesta-se publicamente recomendando também o corte da árvore e “que 

por ser tombada, dependerá de autorização do Comdephaapasa” (DGABC, 16/04/2011). 

No próprio dia 15/abril/2011 o DPAV havia enviado laudo ao COMDEPHAAPASA, 

solicitando o corte do bem, devido a presença de “frutificação de fungos” e “por não ser 

possível diagnosticar externamente galhos em risco de queda”. Assume-se oficialmente 

que a árvore está acometida por uma doença irreversível. Consta no processo que: 

por ser árvore em aparente processo de senescência, com frutificação 

de fungos em diversos locais, e por não ser possível diagnosticar 

externamente galhos em risco de queda, entendemos, s.m.j, que o mal 

que está acometendo a árvore é irreversível, sendo necessária a 

verificação da possibilidade de supressão da árvore 

(COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, p.34) 

 

Notícia com o título “Parque Celso Daniel tem dia de limpeza. Em Santo André, 

funcionários removeram galho da figueira que matou aposentada” foi publicada no dia 

17/04/2011. Nesta matéria, outra vez o jornal reforça a questão de a figueira estar 

contaminada com fungos e a necessidade de ser cortada “mas como é tombada o corte 

dependerá de autorização do conselho”. (DGABC, 17/04/2011)  

Um casal de visitantes do Parque foi entrevistado pelo jornal sobre o possível corte 

da figueira: 

Como muitos andreenses, a história do casal se mistura com a da 

imensa figueira: “Quando era pequeno sempre subia nela, depois isso 

foi proibido. Escutei que vão cortá-la, então, vim tirar foto” diz 

Correa. “Há 15 anos frequento o parque. Começamos a namorar no pé 

dessa figueira”, relembrou Gildete. "Apesar da tragédia eles não têm 

medo de caminhar pelo espaço [...]” (DGABC, 17/04/2011). 
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É a primeira vez que o jornal exibe entrevista com os usuários do Parque. No 

discurso da sociedade civil é possível depreender que alguns significados simbólicos 

atribuídos à velha figueira são revelados como, por exemplo, o envolvimento afetivo 

dos entrevistados com a árvore e o significado de memória que a figueira tem para o 

casal. 

A primeira reunião do COMDEPHAAPASA para tratar do assunto supressão da 

figueira ocorreu no dia 18/04/2011, quatro dias após o acidente. O conselho decidiu que 

o primeiro laudo apresentado pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes foi 

insuficiente, conforme consta na ata:  

após a leitura [...] do relatório de vistoria, foi avaliado pelos membros 

do conselho que não há no momento elementos técnicos suficientes 

que permitam a emissão de um parecer conclusivo, há pouca 

existência de itens que permitam uma avaliação mais clara. Durante a 

reunião foi lida mensagem eletrônica enviada pelo Sr. Joselene, que 

manifesta posição contrária a remoção da figueira. Foi estabelecida 

pelos membros a necessidade de se requisitar da prefeitura a 

realização de laudos técnicos, com a possibilidade de que pelo menos 

um deles seja de instituição não vinculada ao poder público municipal. 

[...] (COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, p.43). 
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Figura 2 – Detalhe das raízes da figueira. 

 

Dois e-mails com manifestações contrárias ao corte da figueira foram recebidos pelo 

Conselho, um de J. S. S. do dia 18/04/2011 “[...] quero manifestar que sou contrário ao 

corte total da árvore. É fato que houve falhas no acompanhamento e monitoramento da 

qualidade do vegetal, o que se constitui de falha operacional [...]” 

(COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, p.45) e outro de D. N., também do dia 

18/04/2011:  

[...] sou totalmente contra a derrubada da figueira centenária do 

Parque Ecológico Celso Daniel, não é justo que uma árvore tombada 

[...], símbolo da cidade de Santo André, que fez, ou faz parte de 

sentimentos significativos de muitas pessoas que por ali já passaram, 

tenha um trágico fim por causa da incompetência de autoridades 

maiores. [...] Se caso seja liberado o aval para derrubada dessa árvore, 

será mobilizado um protesto de estudantes e cidadãos de Santo André 

[...] para que isso não ocorra, pois a Cidade é nossa [...] 

(COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, p.46). 

 

Contestando o argumento defendido pelo editorial da imprensa, a sociedade não 

culpa a árvore pela fatalidade e sim a falta de monitoramento da qualidade do vegetal. 

No dia 19/04/2011 a sociedade civil faz uma manifestação em defesa da figueira no 

Parque Celso Daniel, que foi noticiada no dia 20/04/2011 pelo Diário do Grande ABC, 
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com a seguinte matéria:  

Manifestantes querem salvar figueira. Usuários do Parque Celso 

Daniel defendem que a árvore seja tratada e não removida. 

Ambientalistas e usuários do Parque Celso Daniel, em Santo André, 

fizeram ontem manifestação em defesa da centenária figueira do local. 

[...] Os participantes do movimento alegam que, antes de ser tomada 

qualquer medida em relação à figueira, devem ser apresentados laudos 

técnicos que respaldem a decisão. ‘O DPAV sinalizou que quer 

remover a árvore. Se vierem fazer isso sem laudos confiáveis, não 

vamos deixar que a derrubem’. [...] ‘A prefeitura não tem equipamento 

necessário para dizer se a árvore tem fungo ou não. Além disso, 

dependendo do fungo e do grau de intensidade do problema, existem 

tratamentos que podem impedir a retirada. [...] comparou o eventual 

corte com o sacrifício de doentes em estado terminal. ‘Se tiver alguém 

doente, a pessoa não será morta por causa disso’. [...] Já o presidente 

do MDV (Movimento em Defesa da Vida), Virgílio Alcides de Farias, 

culpa a má gestão da política ambiental nos parques da cidade. [...] A 

prefeitura deve fazer um estudo geral, em todas as árvores da cidade 

(DGABC, 20/04/2011). 

 

Neste momento a questão política e a dimensão conflituosa do patrimônio ficam 

bastante evidentes. Enquanto a imprensa culpou a árvore e corroborando com a 

manifestação do setor de Parques e Jardins recomendou seu corte, a sociedade civil 

mostrar-se contra, inclusive com a realização de manifestação ao redor do bem cultural. 

A árvore é dotada de valores e significados afetivos e sociais para diferentes atores da 

sociedade civil e é diante da ameaça do seu corte total, do seu desaparecimento, que o 

conflito se estabelece. 

No dia 23/04/2011 nova matéria é publicada, apresentando mais representações de 

usuários do Parque: 

Figueira centenária atrai curiosos. Mesmo com funcionários vigiando 

área isolada, alguns tentam se aproximar. Depois de ter causado a 

morte da aposentada [...] na quinta-feira da semana passada, a figueira 

centenária do Parque Celso Daniel, em Santo André, passou a atrair a 

atenção de curiosos. [...] Um dos curiosos que se aproximaram, mas 

respeitaram o cordão do isolamento foi o comerciante Aldo Provasi, 

que arriscou uma avaliação: “acredito que a árvore precisa de 

cuidados como alguém que está numa UTI. Tem que tentar tudo para 

salvar uma vida. Cortar, só em último caso”, disse, referindo-se à 

intenção da prefeitura de cortar o exemplar, que é tombado pelo 

patrimônio histórico. A funcionária pública Fernanda Spadotto, 41, 

também é a favor de tentar salvar o exemplar: ‘Tínhamos um 

abacateiro de 40 anos. Tentamos salvá-lo durante dois anos, antes de 

decidir pelo corte (DGABC, 23/04/2011). 

 

Parece-nos que neste momento, sobretudo, após a manifestação da sociedade que 

defendeu o tratamento da árvore ao invés do corte, ocorre uma modificação no discurso 
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produzido pela imprensa. A intenção de cortar passa a ser encargo único da prefeitura, 

como neste trecho: “referindo-se à intenção da prefeitura de cortar o exemplar (grifo 

nosso)”. No dia 25/04/2011, no espaço destinado aos leitores do jornal, foi publicada 

mais uma manifestação da sociedade civil:  

A velha figueira centenária que, protegida por lei, deveria estar sendo 

tratada de forma adequada pela Prefeitura de Santo André, foi pauta 

no conselho de meio da cidade. Necessário procurar especialistas 

nessa questão que possam esclarecer o estado real da figueira. Que 

tipo de fungo que ela tem? É possível tratamento? Qual? Enfim temos 

que encontrar respostas a essas questões que possam esclarecer a 

população usuária do Parque Celso Daniel, porque essa velha árvore 

foi abandonada à sorte, todos esses anos, e agora se encontra como 

alvo, correndo o risco iminente de ser eliminada. Temos cultura 

impregnada nos munícipes, bem como na prefeitura, de que deu 

problema ou incomoda, ou atrapalha temos que cortar uma grande 

árvore. Isso acaba criando o péssimo hábito para gerações futuras, de 

uma relação destrutiva perante o nosso ecossistema, onde há 

necessidade de cuidar e proteger. É bom refletir sobre nossas ações, 

pois acabamos criando problemas futuros para nós mesmos. Uma 

árvore só deve ser cortada após todas as tentativas possíveis de salvá-

la terem sido colocadas em práticas (DGABC, Palavra do Leitor do 

dia 25/04/2011). 

 

Percebemos que diante da ameaça do corte do bem natural a sociedade civil 

questiona se todas as medidas possíveis foram tomadas para cuidar e curar a árvore, 

sendo que a opção da supressão total é vista como um ato precipitado por parte da 

prefeitura. O desejo que a prefeitura cuide da árvore evidencia o valor afetivo que a 

população tem por este patrimônio.  

No dia 10/05/2011, ocorreu uma segunda reunião do COMDEPHAAPASA para 

tratar do assunto devido um novo laudo do Departamento de Parques e Áreas Verdes da 

Prefeitura de Santo André que foi apresentado:  

árvore mostra-se debilitada e em aparente processo de senescência [...] 

trata-se de doença causada por fungo sistêmico e sem tratamento. [...] 

Não é possível, por análise externa, diagnosticar a iminência de risco 

de queda de outros galhos. Para o diagnóstico das condições de 

sanidade e resistência dos tecidos internos do lenho é necessário o uso 

de equipamentos de prospecção ou de imagem ultrassônica [...]. 

Entendemos que o mal que está acometendo a árvore é irreversível. 

Para a garantia da segurança à população, vemos como opções 

plausíveis: 1) supressão da árvore, com plantio de uma nova espécie 

nativa regional e 2) poda parcial de galhos numa extensão que garanta 

a não ultrapassagem dos limites de segurança de aproximação de 

pedestres. Esta poda deverá ser permanente e também deverá haver 

monitoria de risco de queda dos galhos restantes, por empresa 

especializada em detecção de risco de queda de árvores, pois, mesmo 

podados, estes galhos poderão oferecer risco (COMDEPHAAPASA, 



nº12 
nov-abril  

2015 

 

13 

processo 29718/1992-3, p.76 a 79). 

 

Cabe destacar que os técnicos que elaboraram o parecer assumem que não há como 

analisar a árvore internamente “é necessário o uso de equipamentos de prospecção [...]” 

e diante da impossibilidade da análise interna, para garantia da segurança sugere-se a 

supressão ou poda de segurança, que também depende de monitoramento de empresa 

especializada.  

Opinamos que este é um laudo bastante significativo, pois o poder público 

municipal assume que não possui tecnologia para análise interna da figueira. De certo 

modo há uma resposta à solicitação da sociedade civil de se comprovar que o corte é a 

única solução. A prefeitura assume que não é possível tomar todas as medidas para 

recuperação da árvore porque não possui o equipamento necessário. O corte é 

recomendado por uma questão de segurança e não mais como a única solução para a 

doença da árvore.  

O conselho optou, do mesmo modo, por manter sua decisão de solicitar um laudo 

externo à municipalidade, conforme nota oficial publicada pelo presidente:  

[...] o mesmo acha por bem manter sua decisão anterior de solicitar 

um laudo técnico de entidade desconecta a esta municipalidade, a fim 

de que se possa ter uma segunda posição sobre a figueira e, 

consequentemente, ter mais elementos para uma decisão final que seja 

mais adequada possível aos interesses da população. [...] O Conselho, 

ainda, se propõe a fazer a solicitação imediata de novo laudo a 

entidade de reconhecida capacidade técnica, sendo que o referido 

serviço deverá ser realizado de forma gratuita e em prazo ainda 

indefinido, o qual, contudo, será o mais breve possível, a fim de se 

alcançar a solução mais adequada do problema de forma menos 

gravosa à população (COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, 

p.68). 

 

No dia seguinte, 11/05/2011 a imprensa noticia que “a decisão sobre figueira 

depende de outro lado. Conselho tem dúvida se retira ou não árvore do Parque Celso 

Daniel”. (DGABC, 11/05/2011) Após sua deliberação o próprio COMDEPHAAPASA 

requereu ao Instituto Florestal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente um laudo sobre 

o estado da árvore, que foi entregue no dia 05/06/2011:  

 [...] o presente parecer técnico teve como objetivo avaliar as 

condições fitossanitárias de um exemplar de falsa-seringueira ou 

figueira branca, bem como apresentar situações técnicas que buscam 

orientar sobre os cuidados com as árvores urbanas, bem como propor 

alternativas em função de quaisquer interferências. [...] No dia 

26/05/2011 foi realizada vistoria ao exemplar arbóreo da figueira no 

Parque Celso Daniel. Na avaliação do exemplar centenário ficaram 

constatados sérios comprometimentos na árvore: fortes evidências por 
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queda de galhos, presença marcante de fungos apodrecedores [...]. Na 

avaliação foi possível perceber e inferir que interferências pretéritas, 

em termos de podas, foram realizadas de forma incorreta e diversas 

galhadas robustas do exemplar foram secando até a morte. [...] 

Avaliando a dimensão do sistema radicular do exemplar observaram-

se também diversos pontos de comprometimento com fungos 

apodrecedores espalhados [...]. Talvez, na época, foi se tornando mais 

suscetível ao ataque de patógenos, com isto o manejo realizado pode 

também não ter sido o mais adequado. Mediante o diagnóstico 

recente, as condições de declínio ou senilidade do exemplar não são 

favoráveis a sua permanência no Parque. Desta maneira sugerimos a 

supressão e posterior substituição imediata por outro exemplar arbóreo 

de espécie nativa. [...] Conforme Junior et. al (2008), os vários 

benefícios da arborização urbana estão condicionados a qualidade do 

seu planejamento, caso contrário, passa a ter caráter de remediação, à 

medida que tenta encaixar dentro das condições já existentes e 

solucionar problemas de toda a ordem. Parece não haver como 

remediar as condições atuais do exemplar através do uso da poda. 

Entende-se que qualquer interferência teria que ser drástica, mas tal 

pratica não é aconselhável. Portanto, sobraria apenas a interferência 

no sentido de supressão do exemplar e posterior substituição por 

árvores nativas [...] tendo em vista que os exemplares arbóreos na 

cidade de São Paulo, bem como no município de Santo André, entre 

outros, não são submetidos a manejos adequados de prevenção, riscos 

à integridade das pessoas, veículos, edificações, fiação elétrica etc., 

tornam-se mais sujeitos à queda [...] atualmente, já se tem 

conhecimento que a poda de rebaixamento ou drástica provoca nas 

árvores reações que liberam brotações intensas e vigorosas [...]. As 

rebrotas acabam de certa forma esgotando as reservas de energia dos 

exemplares, conduzindo-os à morte. As árvores, entretanto, de início 

se recompõem e apresentam características diferenciadas da sua 

arquitetura original, criando copa de formatos distorcidos que 

comprometem a estética. Mediante ao exposto acima é claro e notório 

que os órgãos municipais de Santo André, Prefeitura e 

Comdephaapasa estarão pensando por duas vezes sobre o assunto 

ocorrido no Parque na cidade e, em breve, estarão agindo em conjunto 

no sentido de buscar mudanças com planejamentos mais elaborados 

sobre a manutenção das árvores na cidade. [...] A decepa desfigura a 

árvore, impedindo que volte a sua arquitetura original. O porte das 

árvores não pode ser alterado desta maneira, é um procedimento 

considerado rudimentar, é necessário valorizar as ações de 

planejamento para evitar este tipo de intervenção. As árvores que 

sofrem quando são decepadas, certamente necessitarão no futuro de 

maior investimento em podas de ramos que apodrecem rapidamente. 

[...] Todo o ser vivo possui um ciclo de vida, inclusive as árvores, 

quando atinge a sua maturidade, iniciam-se o seu período de 

degenerescência podendo apresentar risco de queda. As árvores 

urbanas sofrem com os impactos urbanos, o que faz com que seu ciclo 

de vida diminua. Fica a sugestão de supressão e posterior substituição 

imediata por outro exemplar arbóreo de espécie nativa. Convém 

salientar que há necessidades urgentes que a prefeitura realize novas 

vistorias e monitoramento fitossanitário em outros exemplares 

arbóreos do Parque. (COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, 

p.104-111) 
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Neste laudo o técnico do Instituto Florestal afirmou que a poda drástica não é 

vantajosa para a árvore “tal prática não é aconselhável [...] as rebrotas acabam de certa 

forma esgotando as fontes de energia [...] conduzindo-as à morte” e por este motivo, 

entendeu-se que a única alternativa para a árvore foi a sua supressão. Sugeriu, então, o 

plantio de uma árvore nativa em seu local. 

O laudo do Instituto Florestal foi avaliado pelo Conselho na reunião do dia 

21/06/2011 e mesmo diante da sugestão da supressão da árvore pelo órgão estadual, 

optou por não autorizar o corte do bem cultural, conforme consta na ata:  

submetida à apreciação dos membros do Conselho, foi considerada a 

relevância do indivíduo arbóreo como bem cultural e a importância de 

assegurar que a população pudesse acompanhar o processo de finitude 

de sua existência. Ao mesmo tempo, foi também ponderada a 

necessidade de se garantir a segurança do público, lamentando-se a 

perda ocorrida recentemente e a intenção de prevenir situações 

futuras. Deste modo, por unanimidade, o Conselho deliberou pela 

execução de uma poda de segurança, o mais conservadora possível, 

com monitoramento de modo a combinar o bem estar dos usuários do 

Parque Celso Daniel e a vida do indivíduo arbóreo, respeitando seu 

processo de degenerescência. Foi ressaltado pelos membros do 

Conselho que a referida poda será baseada nos laudos apresentados 

pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura de Santo 

André e Instituto Florestal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

Foi também ressaltado, por fim, que é condição sine qua non para a 

realização da poda, que se considere a análise interna da árvore por 

meio de prospecção não destrutiva, seja pela contratação de empresa 

especializada ou pela aquisição do equipamento necessário para este 

fim. (COMDEPHAAPASA, processo 29718/1992-3, p.102) 

 

No dia 22/06/2011 foi noticiada a decisão do Conselho:  

Apesar da queda de galhos terem causado uma morte e deixado três 

pessoas feridas e, ao contrário do que sugeriu laudo técnico do 

Departamento de Parques e Áreas Verdes e de parecer do Instituto 

Florestal, o Comdephaapasa, deliberou ontem pela não remoção da 

figueira centenária do Parque Celso Daniel. ‘Os institutos avaliam a 

figueira enquanto árvore, somente. Nós temos de proteger a 

memória’, explicou o presidente do Conselho. ‘Além disso, a figueira 

foi o primeiro bem tombado de Santo André’. Bueno (o presidente) 

explicou que a planta deverá ser cortada o mínimo possível, mas de 

modo que não ofereça risco às pessoas ao redor. (DGABC, 

22/06/2011) 

 

O COMDEPHAAPASA optou pela poda drástica que, apesar de não ser vantajosa 

para a árvore, permitirá que a população acompanhe “o processo de finitude da 

existência da figueira centenária”, ao contrário de uma possível supressão total do bem. 

Consta também em ata que a prefeitura deverá realizar o monitoramento interno da 
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árvore, ou através da contratação de serviço especializado ou pela aquisição do 

equipamento necessário.  

No dia 10/07/2011, após o serviço de execução da poda, outra notícia é publicada, 

apresentando uma crítica à poda drástica:  

[...] quem costuma ir ao Parque Celso Daniel, em Santo André, para 

relaxar à sombra da figueira centenária já não pode mais fazê-lo. A 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos concluiu ontem pela manhã a 

poda da árvore, iniciada na segunda-feira, deixando apenas troncos e 

galhos sem folhagens. [...] O corte severo não foi aprovado pelos 

frequentadores do parque. ‘Me perguntaram se a árvore continuará 

viva com todas as folhas cortadas. Acredito que com manutenção, ela 

persistiria por pelo menos mais 50 anos’, opinou o visitante 

Marcondes [...]. Elaine Silva Souza [...] também lamentou a poda. ‘o 

parque é um dos últimos lugares da cidade onde é possível ter contato 

com a natureza e agora vemos desaparecer seu maior símbolo, 

afirmou’. (DGABC, 10/07/2011) 

 

 

 

Figura 3 – A figueira após a poda drástica. 

 

Uma última matéria foi publicada no dia 22/10/2011 com o título: “Figueira do 

Celso Daniel ainda atrai atenção”:  

[...] em julho, o DPAV realizou a poda drástica do exemplar, a fim de 

evitar novos acidentes. Na ocasião, o diretor do departamento [...] 

indicou a remoção da árvore. Mas como é tombada pelo Conselho 

Municipal [...], a retirada do exemplar foi impedida, e indicada a poda 

como solução para o problema. [...] A prefeitura informou que 

monitora constantemente as árvores de todo o município, tendo 
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cronograma que prevê podas em ciclo de uma vez a cada 21 meses. 

No caso da figueira, o calendário de manutenções é semestral e o 

cercado de proteção será reforçado em breve. [...] (DGABC, 

21/12/2011). 

 

3 – Apontamentos conclusivos 

A exposição do caso da figueira centenária objetivou retratar algumas questões que 

estão relacionadas ao patrimônio natural: os diferentes tipos de natureza que podem ser 

patrimônio, o valor social da natureza, a participação da sociedade civil nas ações e a 

dimensão política e do conflito que são inerentes ao patrimônio. 

Diante da ameaça do corte da árvore que é patrimônio de Santo André, houve uma 

ampla manifestação da sociedade civil, que permaneceu contrária à possível ação: a 

culpa pelo acidente não deveria recair sobre a árvore, que por conta do seu suposto 

“crime” foi simplesmente condenada, de maneira precipitada pela imprensa. 

Embora os setores técnicos que se manifestaram sobre a senilidade de árvore tenham 

legitimidade em seus laudos fitossanitários e é esperado que uma árvore madura passe 

pelo processo de degenerescência, a figueira não é uma árvore comum e, nas palavras 

do COMDEPHAAPASA, o seu “processo de finitude” precisa ser tratado de uma forma 

diferenciada, com ativa participação da sociedade civil.  

O patrimônio é campo de conflito, em que diferentes valores se confrontam e é este 

conflito que deve pautar as políticas de preservação. No caso da figueira, diante da ativa 

participação da sociedade civil, prevaleceu a proteção da árvore, mesmo que seja um 

tipo de proteção que somente garantirá que se conclua o seu ciclo de vida. Não basta 

para a sociedade que se plante uma árvore nativa em seu lugar, porque o valor 

simbólico, social e afetivo é conferido designadamente ao bem. Para finalizar, 

entendemos, sobretudo, que os conflitos dos diferentes tipos de patrimônio cultural 

expõem antes de tudo, uma luta pelo direito à cidade que se quer, como proposto por 

SCIFONI (2006): 

“Já foi discutido que a proteção ao patrimônio natural aparece como expressão 

de luta em favor dos referenciais de memória coletiva, uma natureza que faz 

parte da história da cidade, uma natureza apropriada coletivamente, ainda que 

de forma simbólica, por meio da fruição visual. Nessa perspectiva, anuncia-se, 

antes de tudo, um direito à cidade, como conquista pela apropriação social do 

espaço. As lutas pelo patrimônio se dão no e pelo espaço e refletem o 

questionamento da forma como a cidade de produz e se reproduz, afirmando 
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um direito à cidade e não a ele se contrapondo. É justamente aqui que reside o 

grande desafio da política de proteção do patrimônio (p.272)”.  

 

 

 

Figura 4 – A figueira rebrotando após a poda. 
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Fontes das imagens: 

Figura 1 – Foto do acervo da Prefeitura de Santo André, 2007. 

Figura 2 – Foto do acervo da Prefeitura de Santo André, 2007. 

Figura 3 – Foto de acervo particular, 2011. 

Figura 4 – Foto de acervo particular, 2012. 
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