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Introdução

O objeto de proteção da legislação ambiental federal sobre a vegetação são as

diversas formas de vegetação nativa, especialmente as formações florestais e

seus ecossistemas associados, por seus valores intrínsecos, por suas

peculiaridades e fragilidades e, principalmente, por ser reguladora de vários

processos naturais. A legislação ambiental estadual, de forma geral, tem o

mesmo objeto de proteção da legislação federal, no entanto a proteção da

vegetação da Capital foi acrescida de legislação específica, cujo objeto é a

proteção da vegetação arbórea, agrupada ou isolada, em razão da sua

localização, beleza, raridade e/ou condição de porta semente,

independentemente da sua origem geográfica. A legislação municipal tem por

objeto de proteção toda vegetação arbórea existente no município,

independentemente da sua origem geográfica (se exótica ou nativa); conferindo

especial proteção a parte da vegetação em razão da dimensão, localização,

raridade, antigüidade, interesse histórico, paisagístico ou científico e/ou

condição de porta semente.

O novo Código Florestal data de 1965, vigorando atualmente com

modificações; a principal legislação municipal em vigor data de 1987 e a

legislação estadual, específica para a vegetação da Capital, data de 1989. O

tempo certamente influi no objeto de proteção da legislação, que reflete o que

há de significativo a proteger no tempo e no espaço. Assim é que, em 1978, no

auge da expansão urbana paulistana, uma alteração no novo Código Florestal

torna de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação

situadas nas áreas metropolitanas1.

Este trabalho adota como premissa que uma legislação protetora da vegetação

pretende a preservação desta no estado, quantitativo e qualitativo, no qual se

encontrava quando essa legislação veio à luz; uma legislação de fomento, por

sua vez, pretende que a vegetação atinja um determinado estado, quantitativo

e qualitativo, o qual é assumido como ideal ou desejado. Tomando como

referência essa premissa, a avaliação da eficácia da legislação de proteção e

fomento da vegetação implica conhecer as formas da vegetação original e sua

11111 BRASIL.Lei Federal 6.535, de 15
de junho de 1978. Acrescenta
dispositivo ao artigo 2º da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965,
que institui o novo Código Florestal.
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distribuição; os elementos mais significativos dessa vegetação original; as

formas da vegetação e sua distribuição, quando do início da vigência de cada

norma legal; as formas da vegetação atual e sua distribuição. A análise de

mapeamentos e levantamentos da vegetação do município, realizados em

diferentes períodos da sua história, permite avaliar a evolução da cobertura

vegetal, principalmente da cobertura arbórea.

Este capítulo apresenta e discute o trabalho do professor Alfred Usteri (1911),

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

elaborado por Ary França para a obra A Cidade de São Paulo2, o

Cadastramento dos Espaços Arborizados Significativos do Município de São

Paulo (Secretaria Municipal do Planejamento, 1985) e a Vegetação Significativa

do Município de São Paulo (Secretaria Municipal do Planejamento/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 (Secretaria Municipal do

Verde e do Meio Ambiente, 1993); o Atlas Ambiental do Município de São

Paulo (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 2002). Dois outros

estudos de parte da vegetação paulistana são apresentados e analisados: o de

Joly (1950), sobre a vegetação da área que hoje abriga o Campus da USP da

Capital, que aponta significativas mudanças na vegetação descrita por Usteri;

o de Garcia (2003), sobre os campos que ocorrem no extremo sul da Capital,

que traz uma interessante discussão sobre o ambiente, a flora e a origem dessa

vegetação pouco conhecida e que não está presente no trabalho de Usteri.

A FLORA DOS ARREDORES DA CIDADE SÃO PAULO

A primeira sistematização da flora da capital paulistana foi publicada na

Alemanha, em 1911, por Alfred Usteri, botânico suíço e professor da Escola

Politécnica de São Paulo, sob o título Flora der Umgebung der Stadt São

Paulo (Flora dos Arredores da Cidade de São Paulo)3.

Nesse trabalho Usteri divide as formações vegetais em formações sobre solo

seco e formações sobre solo brejoso, identificando quatro tipos para as

formações sobre solo seco e dois tipos para as formações sobre solo brejoso:

22222     AZEVEDO, Aroldo de (Coord.). AAAAA
Cidade de São Paulo – EstudoCidade de São Paulo – EstudoCidade de São Paulo – EstudoCidade de São Paulo – EstudoCidade de São Paulo – Estudo
de Geografia Urbanade Geografia Urbanade Geografia Urbanade Geografia Urbanade Geografia Urbana.
33333 USTERI, A. Flora derFlora derFlora derFlora derFlora der
Umgebung der Stadt SãoUmgebung der Stadt SãoUmgebung der Stadt SãoUmgebung der Stadt SãoUmgebung der Stadt São
PauloPauloPauloPauloPaulo. O próprio Usteri, no
prefácio do livro, e, mais tarde, Joly
(1950), afirmam ser esse trabalho
a primeira sistematização da flora
paulistana.
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A) Formações sobre solo seco

1. Os Campos - A vegetação aqui é baixa , estéptica. As plantas apresentam

adaptação fortemente xerófita.

2. As Caapueras - Florestas que surgiram após a queimada da floresta original.

3. Os Caapuerões - Origem como a anterior. A floresta, porém, é mais velha

e alta.

4. Mata Virgem - A floresta original.

B) Formações sobre solo brejoso

1. Vegetação Palustre Baixa.

a) Brejos - Formado sob colaboração de materiais alóctones (folhas e gravetos

trazidos pela enchente).

b) Brejos Altos (o autor na obra não discrimina esse tipo de brejo)

2. Matas Arbustivas - Com Melastomataceae, Sapotaceae, Ochnaceae.4

FigFigFigFigFig..... 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 - Flora der Umgebung der tadt, de Alfred Usteri, é a primeira sistematização da  flora do Município de São Paulo. A  car ta é baseada nos mapas
da Comissão Geográfica  e Geológica e em observações pessoais do Prof. Usteri.

44444 USTERI, A. Op. cit. p 28.
A. Formationen auf  trockenem
Boden
1.Die Campos. Die Vegetation ist hier
niedrig, steppenartig. Die Pflanzen
zeigen stark xerofile Anpassung.
2.Die Caapueras. Wälder
entstanden, nachdem der
ursprüngliche Urwald niedergebrant
war.
3.Die Caapuerões. Entstehungsweise
wie vor. Der Wald ist aber älter und
höher.
4.Mata Virgem. Urwald.
B. Formationen auf  Sumpfboden
1.Niedrige Sumpfvegetation
a)Moore, gebildet unter Mitwirkung
allochthoner Materialien
(zugeschwemmte Blätter und
Stengel)
b)Anstehende Moore. (Hochmoore)
2.Buschwälder, mit
Melastomataceen, Sapotaceen,
Ochnaceen.
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Na sua classificação, Usteri considera como campo apenas a vegetação

estabelecida sobre solo seco, não incluindo as matas e os brejos que aparecem

associados. O solo sob os campos é de textura argilosa, “(...) formado a partir

de granito e em geral é denominado de terra vermelha. Ele é tido como menos

fértil que aquele que se origina da decomposição de diorito e diabásio e que

leva o nome de terra roxa”5.

A flora é descrita como “totalmente xerófila, com todas as características de

adaptação xerofítica. como:

formação de tubérculos e rizomas subterrâneos; crescimento baixo; intensa

pilosidade; folhas grossas, que freqüentemente apresentam cutícula muito

espessa. As sementes são muito resistentes e germinam, em geral, muito

rapidamente”6.

Outra peculiaridade da flora campestre paulistana, apontada por esse autor é

o fato de muitas plantas florescerem e frutificarem durante todo o ano. Usteri

acredita que esta característica é uma adaptação da vegetação, que encontra

em São Paulo condições favoráveis à dispersão e germinação em todas as

épocas do ano, mas que igualmente se depara com períodos não favoráveis em

todas as épocas do ano. “As plantas portanto tem que estar prontas para, a

qualquer momento, aproveitar os momentos favoráveis”7.

Embora os campos não figurem no mapa elaborado para o trabalho, Usteri

descreve os Campos ocorrendo em áreas onduladas, baixas, com morros,

principalmente no sul de São Paulo. Exemplifica essa ocorrência com os

Campos dos arredores da Vila Mariana8.

As florestas originais, ou matas virgens, já haviam praticamente desaparecido,

por ocasião do trabalho de Usteri. Este aponta apenas um remanescente de

floresta original em uma propriedade privada, que sofreu diversas interferências

por parte de seus proprietários, localizado na Avenida Paulista. “Todas as

demais florestas da nossa região representam matas secundárias, que se

originaram da seguinte forma: a floresta original foi queimada, então o terreno

liberado foi utilizado durante algum tempo para agricultura e depois

abandonado. Freqüentemente a terra pode nem ter sido submetida à cultura.

55555 USTERI, A. Op. cit. p. 30.
66666 Idem. p. 31.
77777 Idem.
88888 Idem. p. 30.
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Onde havia bastante umidade disponível, portanto principalmente nos

pequenos valezinhos tratados anteriormente, as sementes trazidas pelo vento

ou que restaram no próprio local encontraram as condições necessárias ao seu

desenvolvimento. Surgiu uma mata de menor porte que a original: a capoeira.

Mas a mata cresce e quase toma novamente as dimensões da original. A caapuera

passou a capoeirão. A composição florística é a mesma nestas duas formas. As

árvores grandes e bonitas, que encontram uso como madeira, porém, são

encontradas apenas na mata virgem e não nas duas últimas formas de floresta

citadas”9

Usteri dividiu os brejos em brejos altos (Hochmoore) e brejos baixos

(Flachmorre), divisão encontrada na literatura de língua alemã, mas que não

encontramos rebatimento na literatura em língua portuguesa.

Os brejos altos são encontrados principalmente no sul da cidade; sua flora é

dominada, freqüentemente, por espécies da família Eriocaulaceae. Nessa flora,

sobressaem, principalmente, espécies que não suportam prolongados períodos

cobertas por água.

Os solos desses brejos são descritos por Usteri que como uma terra negra

escura, sem qualquer estrutura, que se assenta sobre areia quartzosa ou seixos

de quartzo, estes últimos são internamente tão degradados que podem ser

esfarelados com a mão.

A terra negra, cuja composição é mesma imediatamente sobre a areia e na

superfície do solo, “é, essencialmente, um produto da transformação da turfa

de Eriocaulaceae, Sphagnum e Cyperaceae”10, acrescido, em menor quantidade,

de material transportado pelo vento. “As linhas brancas e verticais das raízes

decompostas das Eriocaulaceae podem, freqüentemente, ser acompanhadas

por toda a espessura da turfa”11.

Os brejos baixos são descritos como ocorrendo principalmente no norte da

cidade, nas imediações do Rio Tietê. Em função das condições ambientais

diferentes, a flora dos brejos baixos é totalmente diversa da flora dos brejos

altos.
99999 USTERI, A. Op. cit. p 56 e 57.
1010101010 Idem. p. 36.
1111111111 Idem. p. 37.
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O ambiente dos brejos altos é descrito como constituído por terras mal drenadas,

que nos períodos chuvosos ficavam submersas por meses a fio. Além do

recobrimento duradouro por água, que lhe dificulta a respiração, essa vegetação

era submetida ao recobrimento por lama, após a retração das águas.

Usteri reconhece os solos dos brejos baixos como turfa. “Trata-se de camadas

de folhas de árvores e arbustos freqüentemente totalmente conservadas, que

ficam umas sobre as outras, perfeitamente horizontais. Elas alternam com

camadas de argila e areia quartzosa. Às vezes a camada superficial é de argila

ou terra preta. Em todo caso sempre existe uma cobertura de argila sobre a

camada de folhas”12

Sobre a camada de argila, após a retração das águas, surge uma nova vegetação.

Em parte essa vegetação é formada “pelas sementes e outras partes persistentes

de plantas, que se conservaram na camada de folhas e argila, e que então

perfuram esta camada e produzem novas raízes sobre a mesma. Plantas com

esta estrutura em andares são encontradas principalmente entre as gramíneas”13.

Outras plantas adaptaram-se a esta alternância entre época seca e inundação,

de forma que flutuam na água, mas podem enraizar no solo durante a época

seca: Limnanthemum humboltianum, e duas espécies do gênero Eichornea são

exemplos dessa estratégia. Limnanthemum humboltianum “enraíza no fundo, de

forma parecida com nossas ninféias. Ela lança caules à superfície da água. Na

superfície, os caules formam folhas, flores e brotos, estes últimos capazes de

lançar raízes. Se a água escoar, as grandes folhas se deitam no solo. Os brotos,

grandes e muito próximos às folhas, lançam raízes e então o terreno fica com a

estranha aparência de um campo coberto de folhas de ninféias”14. No caso de

Eichornea azurea e de E. speciosa, o caule ancorado está totalmente ausente.

“Durante a inundação a planta flutua. Quando a água escoa, a planta enraíza

no solo”15.

Outras estratégias de sobrevivência são observadas nas plantas que constituem

a flora dos brejos baixos. Philodendron simsii, por exemplo, perde as folhas durante

a época das chuvas, só ficando o rizoma conservado. “Lobelia exaltata, ao

contrário, durante a época das chuvas eleva seus longos escapos florais acima

da superfície da água. As folhas quase sésseis do Philodendron fatalmente

1212121212 USTERI, A. Op. cit. p. 43.
1313131313 Idem. p. 45.
1414141414 Idem.
1515151515  Idem.
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pereceriam sob a água, enquanto este risco não existe para os altos escapos de

Lobelia. Assim o mesmo prado apresenta aspecto tão diferente em diversas

épocas do ano, que não se o reconhece mais”16.

Na Flora dos Arredores de São Paulo, as matas são divididas em matas

arbustivas de locais secos e de locais úmidos. A mata arbustiva seca

“(...) é encontrada nos campos, nas margens dos valezinhos, onde a umidade

diminui fortemente, sem que a aridez atinja aquele grau que permite apenas a

existência da flora campestre propriamente dita”17. Além das plantas lenhosas,

uma grande quantidade de plantas herbáceas compõe a flora dessas matas

que, em sua grande maioria, são aquelas que também ocorrem no campo aberto.

A mata arbustiva dos brejos surge usualmente apenas nos fundos dos

pequenos vales e exige um teor de umidade do solo maior. Usteri relata que os

“(...) habitantes já são tão acostumados a encontrar brejo onde ocorrem matas

nos fundos dos vales que, caso vejam uma mata destas de longe, nem tentam

atravessá-la”18. A listagem das espécies lenhosas, fornecida por Usteri para a

mata arbustiva dos brejos, não apresenta nenhum dos gêneros das espécies

listadas para a mata arbustiva seca. A flora herbácea que está associada a essa

mata arbustiva é uma flora de brejo; também ocorrem epífitas, principalmente

bromeliáceas e parasitas como Cuscuta sp e Lorantáceas.

O Quadro Climato-botânico da Cidade de São Paulo

No capítulo O Quadro Climato-botânico, do livro A Cidade de São Paulo19,

Ary França descreve o clima, a vegetação e os solos da cidade de São Paulo. A

descrição da vegetação feita por França deixa evidente que, no começo da

década de 1950, ainda era possível observar formações vegetais descritas por

Usteri em 1911, como florestas, brejo e campos: “Quem quer que percorra a

região em que se encontra a cidade de São Paulo tem sua atenção despertada

para algumas formações vegetais típicas. Se visita as encostas da Serra da

Cantareira, ou as vizinhanças da escarpa do Planalto, pode observar extensas

áreas recobertas com formações florestais. Se atinge as grandes várzeas - como as

do Tietê, do Pinheiros e outros afluentes - tem diante dos olhos formações

arbustivas, próprias dos terrenos inundáveis. Todavia, como elemento

característico do que ainda resta da paisagem natural, constata a presença de

1616161616 Idem. p. 50.
1717171717 USTERI, A. Op. cit. p. 57.
1818181818 Idem. p. 58.
1919191919 AZEVEDO,Aroldo de (Coord.).
A Cidade de São PauloA Cidade de São PauloA Cidade de São PauloA Cidade de São PauloA Cidade de São Paulo.
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formações herbáceas, simples tapête vegetal a recobrir as colinas da região, onde

manchas escassas de capoeiras raquíticas surgem a quebrar-lhe a

homogeneidade do aspecto: são aquêles mesmos ‘pequenos capões de mato,

pouco elevados, de considerável extensão, muito próximos uns dos outros, em

alguns pontos contíguos, e disseminados em meio de tabuleiros de relva muito

rente ao solo’, conforme a descreve Saint-Hilaire, que os viu há bem mais de

um século; são os afamados campos de São Paulo, ‘campos aprazíveis que os

primeiros habitantes da região designaram, com os indígenas, pelo nome de

Piratininga, e que aquêles denominaram, também, paraíso terrestre ou campos elísios’,

ainda no dizer do sábio viajante francês, que tanto os admirou”20.

França (1958) questiona a origem natural desses campos. Mesmo reconhecendo

a existência de relatos antigos sobre essa formação vegetal, como o de Gabriel

Soares de Souza (1587)21, afirma ser antrópica origem dos campos. Esse autor,

citando Joly (1950)22 e Setzer (1941)23, reconhece como florestal a cobertura

vegetal original da cidade de São Paulo, supondo que a substituição dessa

formação vegetal pelos campos foi motivada pelas queimadas realizadas pelos

nativos, em época anterior ao descobrimento do Brasil: “(...) o índio foi um

incansável devastador de florestas e que, tudo indica, a ‘clareira’ paulistana

resultou de queimadas feitas em épocas pré-cabralinas”24.

Garcia, em estudo recente sobre os Campos do Núcleo Curucutu, no extremo

sul do município, afirma serem estes “naturais, remanescentes de uma vegetação

campestre que provavelmente apresentou distribuição mais ampla durante

períodos passados do Quaternário”25. Para esse autor, os Campos do Núcleo

Curucutu “encontram-se em processo de substituição natural por vegetação

florestal, que atualmente constitui o clímax climático regional, sendo que certas

características de solo local podem estar contribuindo para que tal processo

ocorra em ritmo muito lento”26. O autor apresenta análises realizadas nos solos

da área estudada, que revelaram uma baixa fertilidade e teores de ferro em

níveis tóxicos para as plantas27.

França (1958), citando Setzer (1941), afirma que a cobertura primária não

mais existe, das “florestas sub-hidrófilas, talvez bastante ricas”28 teriam sobrado

apenas algumas relíquias. “Uma das ‘relíquias’ dessa antiga floresta pode ser

2020202020 FRANÇA, Ary. O Quadro Climato-
botânico. In: AZEVEDO, Aroldo
(Coord.). A Cidade de SãoA Cidade de SãoA Cidade de SãoA Cidade de SãoA Cidade de São
PPPPPauloauloauloauloaulo. p. 99-101.
2121212121 Citado por França, p. 101.
2222222222 Idem.
2323232323 Idem.104.
2424242424 Idem.
2525252525 GARCIA, Ricardo José
Francischetti. Estudo FlorísticoEstudo FlorísticoEstudo FlorísticoEstudo FlorísticoEstudo Florístico
dos Campos Alto-montanos edos Campos Alto-montanos edos Campos Alto-montanos edos Campos Alto-montanos edos Campos Alto-montanos e
Matas Nebulares do ParqueMatas Nebulares do ParqueMatas Nebulares do ParqueMatas Nebulares do ParqueMatas Nebulares do Parque
Estadual da SerEstadual da SerEstadual da SerEstadual da SerEstadual da Ser rrrrra do Mar –a do Mar –a do Mar –a do Mar –a do Mar –
NúcNúcNúcNúcNúcleo Curleo Curleo Curleo Curleo Curucutu,ucutu,ucutu,ucutu,ucutu, São P São P São P São P São Pauloauloauloauloaulo,,,,,
SPSPSPSPSP,,,,, Br Br Br Br Brasilasilasilasilasil. p. 354.
2626262626 Idem.
2727272727 Idem. p. 80-81
2828282828 Idem. p. 81.
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ainda encontrada em pleno espigão da Avenida Paulista - o Parque ‘Siqueira

Campos’, que os documentos antigos englobavam sob o expressivo nome de

Caaguaçu, isto é, ‘mata grande”29.

O Cadastramento dos Espaços Arborizados Significativos do Município de

São Paulo e a Vegetação Significativa do Município de São Paulo

Entre os anos de 1984 e 1985, quando era Secretário o arquiteto e urbanista

Jorge Willheim e diretora do Departamento de Informações - SEMPLA/

DEINFO a arquiteta Rosa Kliass, a Secretaria Municipal de Planejamento –

SEMPLA elaborou o Cadastro dos Espaços Arborizados Significativo do

Município de São Paulo30. Esse cadastro é constituído de um conjunto de

cartas articuladas, nas quais, em escalas 1:5.000 e 1:10.000, são mapeados

conjuntos e exemplares arbóreos considerados significativos, e de um conjunto

de fichas individuais, que reúnem algumas características botânicas e do

entorno para cada conjunto e exemplar isolado.

2929292929 FRANÇA, Ary. Op. cit. p. 104.
3030303030 SECRETARIA MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO (São Paulo, SP).
Cadastramento dos EspaçosCadastramento dos EspaçosCadastramento dos EspaçosCadastramento dos EspaçosCadastramento dos Espaços
Arbóreos Signif icativos doArbóreos Signif icativos doArbóreos Signif icativos doArbóreos Signif icativos doArbóreos Signif icativos do
Município de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São Paulo.

FigFigFigFigFig.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2 - Vista geral dos campos alto-montanos do sul da Capital, tomada do primeiro belvedere da estrada de entrada (leste-sul) do Núcleo Curucutu
do Parque Estadual da Serra do Mar.
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Em 1985, a SEMPLA publicou uma brochura intitulada Árvores Significativas

de São Paulo31, baseada no Cadastro dos Espaços Arborizados Significativos.

Nessa brochura conjuntos e exemplares arbóreos são agrupados em seis

categorias: Áreas Rurais e Reservas; Parques Públicos; Praças e Espaços

Urbanos; Áreas Institucionais e de Uso Público; Bairros-jardins e Vias

Arborizadas; Jardins Residenciais. Para cada categoria, foram elaborados um

texto genérico e um pequeno mapa sem escala, que localiza as ocorrências da

categoria; fotografias de ocorrências expressivas ilustram cada capítulo.

Igualmente baseado no Cadastro dos Espaços Arborizados Significativos, a

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tendo o arquiteto e urbanista Jorge

Willheim como Secretário, publicou, três anos mais tarde e em conjunto com a

SEMPLA, o livro Vegetação Significativa do Município de São Paulo32. O

livro é composto por cartas articuladas, textos e fotos.

As cinqüenta e quatro cartas estão divididas em Zona Rural (Cartas 1 a 10;

escala 1:50.000) e Zona Urbana (Cartas 11 a 54; escala 1:25.000); nelas estão

cartografados conjuntos e exemplares isolados. Os conjuntos estão reunidos

em treze categorias: Parques e Reservas (P/R); Praças e Espaços Urbanos

(Pr); Áreas Institucionais e de Uso Público (PI); Cemitérios (Cm); Clubes e

Áreas de Recreação (Cl); Escolas (Es); Bairros-jardins (Bj); Bairros e Vias

Arborizadas (Ba/V); Jardins de Casas e Edifícios Residenciais (J); Indústrias

(In); Agrupamentos de Vegetação (Ag); Glebas não Ocupadas em Áreas

Urbanizadas (Gl); Chácaras Remanescentes (ChR). Os representantes de cada

categoria foram identificados com o código correspondente (Pr, Bj, etc.), o

mais expressivos foram identificados com o código correspondente acrescido

de um número (Pr01, Bj05, etc.).

Os exemplares isolados estão todos agrupados na categoria Exemplares

Isolados. Foram, no entanto, identificados de duas formas: pelo código

correspondente seguido de um número (E01, p.e.) e pelas duas primeiras letras

do nome popular (eu - eucalipto; fi - figueira; etc.). Tantos os conjuntos como

os exemplares isolados mais expressivos receberam uma breve descrição, com

algumas informações botânicas e sobre o entorno, e foram ilustrados por uma

foto. A maioria das descrições dos conjuntos foi também ilustrada por um

pequeno mapa de localização.

3131313131 SECRETARIA MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO (São Paulo).
ÁrÁrÁrÁrÁr vvvvvororororores Signifes Signifes Signifes Signifes Signif icaicaicaicaicatititititivvvvvas de Sãoas de Sãoas de Sãoas de Sãoas de São
PauloPauloPauloPauloPaulo.
3232323232 SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE (São Paulo); SECRETARIA
Municipal do Planejamento (São
Paulo, SP). VVVVVeeeeegggggetaçãoetaçãoetaçãoetaçãoetação
Significativa do Município deSignificativa do Município deSignificativa do Município deSignificativa do Município deSignificativa do Município de
São PauloSão PauloSão PauloSão PauloSão Paulo.
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FigFigFigFigFig..... 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 - Carta  44, que abrange os bairros-jardim de Santo Amaro. Destaque para a Chácara Flora ao centro (BJ18) e o São Paulo Golf  Club (CL13).
Fonte: Livro Vegetação Significativa do Município de São Paulo.



38
PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Em 1989, o governo do Estado de São Paulo promulgou o Decreto 30.443,

tornando os exemplares arbóreos, classificados e descritos no livro Vegetação

Significativa do Município de São Paulo, patrimônio ambiental33 e imunes de

corte34.

O DIAO DIAO DIAO DIAO DIAGNÓSTICO CARGNÓSTICO CARGNÓSTICO CARGNÓSTICO CARGNÓSTICO CARTTTTTOGRÁFICO OGRÁFICO OGRÁFICO OGRÁFICO OGRÁFICO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULULULULULOOOOO

O Diagnóstico Cartográfico Ambiental Município de São Paulo35, lançado

durante o Segundo Seminário Internacional Sobre Problemas Ambientais

Urbanos – ECO URBS’93, foi elaborado na gestão da prefeita Luíza Erundina,

sob a coordenação da Prof. Helena Ribeiro Sobral, e apresentado pela primeira

vez na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o

Desenvolvimento de 1992, a Rio 92, pela representação da cidade de São

Paulo36.

Em sua versão de 1993, o Diagnóstico é apresentado como fazendo parte “de

uma primeira etapa da Agenda 21 Local, e com o objetivo de reunir informações

dispersas pelos diferentes órgãos públicos e apresentá-las de forma cartográfica,

“com o intuito de fornecer subsídios a profissionais de instituições públicas e

privadas, educadores, estudantes, organizações não governamentais e

movimentos comunitários que têm sua prática de ação na cidade de São Paulo”37.

A carta 7 do Diagnóstico Cartográfico, intitulada Mancha Urbana e Áreas

Verdes, apresenta uma imagem do satélite LANDSAT, de 1988, processada

para destacar a ocupação urbana e algumas formações vegetais.

A carta, na escala aproximada 1:250.000, agrupa a cobertura vegetal do

município em três categorias: Mata; Capoeira; Campo e Arborização. O texto

que acompanha a carta é curto e genérico, sem comentários sobres as unidades

cartográficas de vegetação.

ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULULULULULOOOOO

A primeira versão do Atlas Ambiental do Município de São Paulo foi

desenvolvida entre os anos de 1999 e 2000; resultado de um trabalho conjunto

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

Municipal do Planejamento. Está estruturado em sete grupos temáticos, sendo

um dedicado à vegetação.

3333333333 SÃO PAULO (Estado).Decreto n.
30.443/89, de 20 de setembro de
1989.Considera patrimônio
ambiental e declara imunes de corte
exemplares arbóreos, situados no
Município de São Paulo, e dá outras
providências. Artigo 1º.
3434343434 Idem, artigos 2º a 16.
3535353535 SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE (São
Paulo,SP). DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
CarCarCarCarCar tototototogggggráfráfráfráfráf ico ico ico ico ico AmbientalAmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
Município de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São Paulo.
36 36 36 36 36 SOBRAL, Helena R. Informação
pessoal fornecida pela professora,
em 1996, após a leitura da primeira
versão do trabalho, deste autor,
Análise Comparada entre oAnálise Comparada entre oAnálise Comparada entre oAnálise Comparada entre oAnálise Comparada entre o
DiaDiaDiaDiaDiagnóstico Cargnóstico Cargnóstico Cargnóstico Cargnóstico Car tototototogggggráfráfráfráfráf icoicoicoicoico
Ambiental Município de SãoAmbiental Município de SãoAmbiental Município de SãoAmbiental Município de SãoAmbiental Município de São
Paulo e o Atlas Ambiental dePaulo e o Atlas Ambiental dePaulo e o Atlas Ambiental dePaulo e o Atlas Ambiental dePaulo e o Atlas Ambiental de
BerBerBerBerBer l imlimlimlimlim, no qual constava
erroneamente que o Diagnóstico
Car tográfico Ambiental seria
decorrência da aprovação da
Agenda 21.
3737373737 SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE (São
Paulo, SP). DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
CarCarCarCarCar tototototogggggráfráfráfráfráf ico ico ico ico ico AmbientalAmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
Município de São Paulo. Município de São Paulo. Município de São Paulo. Município de São Paulo. Município de São Paulo. “Uma
Palavra Inicial”.
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No tópico Flora, do grupo temático Vegetação, a atual cobertura vegetal do

município de São Paulo é dividida em Vegetação Florestal e Vegetação

Campestre. Na Vegetação Florestal figuram cinco tipos de matas,

condicionados pelo solo, clima e relevo:

Mata de planalto - Floresta Ombrófila Densa, localizada “nos morros e

baixadas, mais secos que a Serra do Mar, mas mais úmidos que o interior do

Estado. Ex: Cantareira, Marsilac, Colônia, Parelheiros, APA do Carmo, parques

municipais com mata”38;

Mata nebular - Floresta Ombrófila Densa Alto Montana, localizada “na

crista da Serra do Mar, com ocorrência freqüente de neblina. Ex: Parque Estadual

da Serra do Mar - Núcleo Curucutu”39;

Mata de encosta - Floresta Ombrófila Densa Montana Atlântica,

localizada “na descida da Serra do Mar. Ex: vale encachoeirado do rio

Capivari”40;

Mata de turfeira - Florestas de formações de várzea, localizada “em áreas

planas, alagadiças, com terra preta. Ex: Cratera da Colônia (Vargem Grande)”41;

Mata ciliar - Florestas ripárias, “acompanha os rios, córregos e represas,

onde as condições de proximidade com a água podem alterar a composição

florística e a estrutura, quando comparada à vegetação do entorno. Ex: rio

Monos, rio Capivari, rio Embu-Guaçu, represa Billings”42.

Na Vegetação Campestre, igualmente condicionados pelas condições de solo,

clima e relevo, figuram três tipos de campos:

Campo alto-montano - Campos naturais, localizado “no topo da Serra do

Mar, em geral sobre solos pouco profundos e com ocorrência freqüente de

neblina. Ex: Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Curucutu”43;

Campos de várzea, brejos e vegetação aquática - Campos de formações

de várzea, localizados em “(...) áreas planas, próximas a rios, sujeitas a

inundações periódicas. Os brejos ocorrem em áreas permanentemente

encharcadas. Ex: Várzea do rio Embu-Guaçu, Vargem Grande (Cratera de

Colônia), área das represas e suas margens “44.

3838383838 SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE (São
Paulo, SP); SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO (São Paulo, SP).
Atlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do Município
de São Paulode São Paulode São Paulode São Paulode São Paulo.
3939393939 Idem.
4040404040 Idem.
4141414141 Idem.
4242424242 Idem.
4343434343 SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE(São
Paulo, SP); SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO (São Paulo, SP).
Atlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do MunicípioAtlas Ambiental do Município
de São Paulode São Paulode São Paulode São Paulode São Paulo.
4444444444 Idem.
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Fig 1.4Fig 1.4Fig 1.4Fig 1.4Fig 1.4 - Carta 7 do Diagnóstico Cartográfico Ambiental do Município de São Paulo. É difícil diferenciar as
unidades cartográficas em função da escala (1:250.000).
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OUTROUTROUTROUTROUTROS ESTUDOS DOS ESTUDOS DOS ESTUDOS DOS ESTUDOS DOS ESTUDOS DA COBERA COBERA COBERA COBERA COBERTURA TURA TURA TURA TURA VEGETVEGETVEGETVEGETVEGETAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULULULULULOOOOO

Além dos trabalhos que se propõem descrever a totalidade da vegetação,

encontra-se na literatura estudos sobre a flora de fragmentos de vegetação

existentes no município. São, na maioria, estudos sobre fragmentos de vegetação

em áreas públicas, principalmente em parques.

Hoehne et ali (1941) publicaram a descrição de um enorme número de espécies

nativas que ocorrem no Jardim Botânico de São Paulo45.

Joly (1950)46 descreveu a vegetação da área que hoje abriga o Campus da Capital

da Universidade de São Paulo. Para essa região observou a ocorrência de

vegetação de campo; baixada; brejo; mata; vegetação de transição entre

mata e brejo e mata e campo e vegetação ruderal. Nesse trabalho a

vegetação de mata, que hoje constitui a Reserva da Cidade Universitária, não

é descrita como as demais, sendo essa tarefa deixada para uma fase posterior.

Um estudo da flora dessa reserva foi realizado por Rossi (1994)47.

Malhem et ali (1981) classifica a vegetação da Reserva Biológica do Parque

Estadual das Fontes do Ipiranga como mata de planalto, “ (...) constituída por

árvores de 20 a 30m de altura, com pequena densidade de vegetação de sub-

bosque, lianas, epífitas em maior quantidade e com certo número de pteridófitas

arbóreas em certos lugares”48.

Maria Maddalena Ré & Luiz Emygdio de Mello Filho (1988)49 caracterizaram

as formações vegetais levantaram a flora arbórea da antiga Chácara Tangará,

no Morumbi, área que atualmente abriga o empreendimento Panamby e o

Parque Burle Marx. Esses autores dividiram a área em seis zonas e descrevem

a ocorrência de maciço de Eucalyptus sp com subosque de nativas; plantio

de frutíferas e outros plantios agrícolas; vegetação herbácea-arbustiva;

capoeira; capoeirão e vegetação mista de Eucalyptus sp e espécies nativas

arbóreas de grande porte. Outro levantamento florístico dessa área foi realizado

posteriormente pelo Prof. Hermógenes Freitas Leitão Filho50, mas não foi

possível ter acesso à sua íntegra.

Em Nishikawa et ali (1993)51 é encontrada uma descrição sumária das

categorias de vegetação do Parque Ecológico do Carmo, área integrante da

4545454545 HOEHNE, Frederico C.;
KUHLMANN, Moysés; HANDRO,
Oswaldo. O Jardim Botânico deO Jardim Botânico deO Jardim Botânico deO Jardim Botânico deO Jardim Botânico de
São PauloSão PauloSão PauloSão PauloSão Paulo.
4646464646 JOLY, Aylthon B. EstudoEstudoEstudoEstudoEstudo
Fitogeográfico dos CamposFitogeográfico dos CamposFitogeográfico dos CamposFitogeográfico dos CamposFitogeográfico dos Campos
do Butantãdo Butantãdo Butantãdo Butantãdo Butantã.
4747474747 ROSSI, Lúcia. Flora Arbóreo-Flora Arbóreo-Flora Arbóreo-Flora Arbóreo-Flora Arbóreo-
arbarbarbarbarbustiustiustiustiustivvvvva da Ra da Ra da Ra da Ra da Reseresereseresereser vvvvva daa daa daa daa da
Cidade UniCidade UniCidade UniCidade UniCidade Univvvvvererererer sitáriasitáriasitáriasitáriasitária
“““““ArArArArArmando de Salles Olimando de Salles Olimando de Salles Olimando de Salles Olimando de Salles Olivvvvveireireireireira”a”a”a”a”.
4848484848 MELHEM, Terezinha S.;
GIULIETTI, Ana M.; FORERO, Enrique;
BARROSO, Graziela M.; SILVESTRE,
Maria S. F.; JUNG, Sigrid L; MAKINO,
Hiroko; MELO, Maria M. R. F.; CHIEA,
Silvia C.; WANDERLEY, Maria G.;
KIRIZAWA, Mizué; MUNIZ, Celi.
Planejamento para a Elaboração da
“Flora Fanerogâmica da Reserva do
Parque Estadual das Fontes do
Ipiranga.
4949494949RÉ, Maria M.; MELLO FILHO, Luiz
E. de. Levantamento da Vegetação
– Chácara Tangará. Estudo deEstudo deEstudo deEstudo deEstudo de
Impacto Ambiental (EIA) –Impacto Ambiental (EIA) –Impacto Ambiental (EIA) –Impacto Ambiental (EIA) –Impacto Ambiental (EIA) –
PrPrPrPrProjeto Chácarojeto Chácarojeto Chácarojeto Chácarojeto Chácara a a a a TTTTTangangangangangaráaráaráaráará.
5050505050 Fragmentos desse levantamento
constam de processos de remoção
da vegetação para implantação de
edificações no Empreendimento
Panamby.
5151515151 NISHIKAWA, Ayako (Coord.);
ESPUNY, Ângela; PEREIRA JR.,
Antonio M.; SILVA Fº, Carlos A. da;
PEREIRA, Domingos L.; BARROS,
Luzia H. S.; GARCIA, Ricardo J.F.;
SPAHLHAUER, Sandra A. S;
SCHIRMER, Silvana; De SORDI,
Simone J.; SANTOS, Vandineide C. R.
S.; LO, Vincent K.; RIBEIRO, Rogério
J. Parque Ecológico do Carmo.
Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:
Cidade de São PauloCidade de São PauloCidade de São PauloCidade de São PauloCidade de São Paulo. p 549-
562.
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Fig 1.5Fig 1.5Fig 1.5Fig 1.5Fig 1.5 - Cobertura Vegetal atual de São Paulo registrada no Atlas Ambiental do Município de São Paulo.
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APA do Carmo. São descritas as categorias de mata, capoeira alta, capoeira

baixa, reflorestamento por eucalipto, campo e brejo. O Centro de Pesquisa

da História Natural – CPHN em conjunto com a Prefeitura do Município de

São Paulo (1985-88)52 publicaram lista de espécies significativas e roteiro

botânico de dezessete parques municipais, por meio dos fascículos “Conheça

o Verde”.

Honda et ali (1993)53 publicaram uma lista de espécies que ocorrem no município

de São Paulo e que se encontram depositadas no Herbário Municipal, essa

lista também inclui espécies que ocorrem no Centro Municipal de Campismo

– CEMUCAM, localizado no Município de Cotia, mas de propriedade do

Município de São Paulo. Garcia (1995)54 estudou a florística da mata do Parque

Santo Dias, zona sul da Capital, e Aragaki (1997)55 desenvolveu estudos sobre

a florística e a fitossociologia da área de mata do Parque Alfredo Volpi.

Garcia (2003)56 realizou estudos no Núcleo Curucutu do Parque Estadual da

Serra do Mar, sobre os campos naturais e as matas nebulares que ocorrem no

sul da Capital, com o objetivo de caracterizar a flora e a fisionomia dessa

vegetação. Nogueira (2001, apud Garcia, 2003)57 realizou a caracterização do

meio físico e o mapeamento da vegetação da área estuda por Garcia.

Baitello & Aguiar (1982)58 e Baitello et ali (1992, 1993)59 desenvolveram estudos

sobre a florística e a fitossociologia do estrato arbórea da Serra da Cantareira.

Nastri et ali (1992)60 desenvolveram estudos sobre a fitossociologia de um

trecho de vegetação do Instituto de Botânica, que está inserido na área do

Parque Estadual das Fontes do Ipiranga e abriga o Jardim Botânico de São

Paulo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A legislação em vigor incumbe o Poder Público de estabelecer normas, dar

orientações e analisar propostas para a proteção da vegetação e a revegetação

de áreas, públicas ou particulares, desvegetadas legal ou ilegalmente. McHarg

(2000), discutindo uma proposta alternativa para a valorização de espaços

públicos da capital norte-americana, aponta a vegetação como elemento

importante da identidade natural61. Sugere a elaboração de um plano para cidade

5252525252 HASHIMOTO, Goro (Supervi.).
Conheça o Conheça o Conheça o Conheça o Conheça o VVVVVerererererdedededede.
5353535353 HONDA, Sumiko; ÁVILA, Nadia
S.; GARCIA, Ricardo J. F.; De SORDI,
Simone J. Levantamento Florístico
de Áreas Verdes Municipais – SVMA.
Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:Questão Ambiental Urbana:
Cidade de São PauloCidade de São PauloCidade de São PauloCidade de São PauloCidade de São Paulo. p 613-
638.
5454545454 GARCIA, Ricardo J. F.
Composição Florística dosComposição Florística dosComposição Florística dosComposição Florística dosComposição Florística dos
Estratos Arbóreos eEstratos Arbóreos eEstratos Arbóreos eEstratos Arbóreos eEstratos Arbóreos e
Arbustivo da Mata do ParqueArbustivo da Mata do ParqueArbustivo da Mata do ParqueArbustivo da Mata do ParqueArbustivo da Mata do Parque
Santo Dias (São PSanto Dias (São PSanto Dias (São PSanto Dias (São PSanto Dias (São Pauloauloauloauloaulo,,,,,  SP SP SP SP SP,,,,,
Brasi l)Brasi l)Brasi l)Brasi l)Brasi l).
5555555555 ARAGAKI, Sonia. Florística eFlorística eFlorística eFlorística eFlorística e
EstrEstrEstrEstrEstr uturuturuturuturutura de a de a de a de a de TTTTTrrrrr ececececechohohohoho
Remanescente de Floresta noRemanescente de Floresta noRemanescente de Floresta noRemanescente de Floresta noRemanescente de Floresta no
Planalto Paulistano (SP)Planalto Paulistano (SP)Planalto Paulistano (SP)Planalto Paulistano (SP)Planalto Paulistano (SP).
5656565656 GARCIA, Ricardo J. F. EstudoEstudoEstudoEstudoEstudo
florístico dos campos alto-florístico dos campos alto-florístico dos campos alto-florístico dos campos alto-florístico dos campos alto-
montanos e matas nebularesmontanos e matas nebularesmontanos e matas nebularesmontanos e matas nebularesmontanos e matas nebulares
do pardo pardo pardo pardo parque estadual da Serque estadual da Serque estadual da Serque estadual da Serque estadual da Ser rrrrraaaaa
do Mar – Núcdo Mar – Núcdo Mar – Núcdo Mar – Núcdo Mar – Núcleo Curleo Curleo Curleo Curleo Curucutu.ucutu.ucutu.ucutu.ucutu.
5757575757 NOGUEIRA, Silvia M.B. AnáliseAnáliseAnáliseAnáliseAnálise
da Suscetibil idade Ambientalda Suscetibil idade Ambientalda Suscetibil idade Ambientalda Suscetibil idade Ambientalda Suscetibil idade Ambiental
e Diretrizes para oe Diretrizes para oe Diretrizes para oe Diretrizes para oe Diretrizes para o
Zoneamento do NúcleoZoneamento do NúcleoZoneamento do NúcleoZoneamento do NúcleoZoneamento do Núcleo
CurCurCurCurCurucutu do Pucutu do Pucutu do Pucutu do Pucutu do Parararararque Estadualque Estadualque Estadualque Estadualque Estadual
da Serda Serda Serda Serda Ser rrrrra do Mar (SP)a do Mar (SP)a do Mar (SP)a do Mar (SP)a do Mar (SP).
5858585858 BAITELLO, J.B.; AGUIAR, Osny.T.
FFFFFlorlorlorlorlora a a a a ArbórArbórArbórArbórArbórea da Serea da Serea da Serea da Serea da Ser rrrrr a daa daa daa daa da
Cantareira (São Paulo)Cantareira (São Paulo)Cantareira (São Paulo)Cantareira (São Paulo)Cantareira (São Paulo).
5959595959BAITELLO, João B.; AGUIAR, Osny
T.; ROCHA, Finê T.; PASTORE, João
A.; ESTEVES, Rejane. Florística eFlorística eFlorística eFlorística eFlorística e
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BAITELLO, João B.; AGUIAR, Osny T.;
ROCHA, Finê T.; PASTORE, João A.;
ESTEVES, Rejane. EstrEstrEstrEstrEstr uturuturuturuturuturaaaaa
Fitossociológica daFitossociológica daFitossociológica daFitossociológica daFitossociológica da
VVVVVeeeeegggggetação etação etação etação etação ArbórArbórArbórArbórArbórea Serea Serea Serea Serea Ser rrrrra daa daa daa daa da
Cantareira (SP) - NúcleoCantareira (SP) - NúcleoCantareira (SP) - NúcleoCantareira (SP) - NúcleoCantareira (SP) - Núcleo
PinheirinhoPinheirinhoPinheirinhoPinheirinhoPinheirinho. 1993.
6060606060 NASTRI, Vanir D.F.; CATHARINO,
Eduardo L.M.; ROSSI, Lúcia .;
BARBOSA, Luiz M.; PIRRÉ, Érika;
BEDINELLI, Cristina; ASPERTI, Lílian
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que inclua as associações vegetais nativas; esse plano converter-se-ia em uma

referência, “uma paleta de pintor para todos aqueles que se dedicam ao projeto

ou à administração do território. (...) Dado um inventário ecológico e uma

descrição completa das associações vegetais (...) tornar-se-á possível estabelecer

uma ‘paleta’ de expressões vegetais para cada lugar e cada projeto da capital

da nação”62. McHarg afirma, ainda, que a “realização de um grande número de

projetos utilizando esta paleta recriaria os componentes vegetais mais

importantes da identidade natural do lugar”63. Nesse sentido, a Flora dos

Arredores de São Paulo é a mais importante referência conhecida sobre a

composição e a distribuição da flora do município de São Paulo. A análise do

trabalho do Prof. Usteri fornece importantes subsídios para a seleção de áreas

a proteger, em função da sua significância, e para orientar sobre o tipo vegetação

original e as espécies a serem utilizadas na recomposição de áreas desvegetadas.

Sua utilização requer, no entanto, uma revisão botânica cuidadosa para adequá-

lo às regras atuais da sistemática vegetal e às revisões de classificação realizadas

desde então.

Outro cuidado a ser tomado com a utilização do trabalho do Prof. Usteri, diz

respeito à sua abrangência espacial. A Flora dos Arredores de São Paulo

não inclui o antigo município de Santo Amaro, anexado ao de São Paulo em

1935. Sem tirar sua importância, estudos recentes desenvolvidos na zona sul

do município, como os de Garcia (2003) e os de Nogueira (2001),

complementam a Flora dos Arredores da Cidade de São Paulo e

possibilitam elaborar teorias sobre a vegetação original dessa porção de São

Paulo, não estudada por Usteri.

Estudos, posteriores aos de Usteri, nos dão conta que determinadas formações

observadas por ele desapareceram com a expansão da mancha urbana. Os

campos foram eliminados por se encontrarem em locais adequados à

urbanização, enquanto os brejos foram drenados e aterrados por serem

considerados inadequados à saúde da vida urbana. Restaram, desse importante

levantamento, referências de algumas formações da vegetação nativa, em sua

maioria dentro de áreas verdes públicas, como uma porção da Mata do

Caaguaçu, protegida no interior do Parque Ten. Siqueira Campos (o Trianon),

vegetação citada por Usteri como único remanescente de floresta original de

Marcelo P. EstudosEstudosEstudosEstudosEstudos
Fitossociológicos de umaFitossociológicos de umaFitossociológicos de umaFitossociológicos de umaFitossociológicos de uma
Área do Instituto de BotânicaÁrea do Instituto de BotânicaÁrea do Instituto de BotânicaÁrea do Instituto de BotânicaÁrea do Instituto de Botânica
de São Paulo Uti l izada emde São Paulo Uti l izada emde São Paulo Uti l izada emde São Paulo Uti l izada emde São Paulo Uti l izada em
Programas de EducaçãoProgramas de EducaçãoProgramas de EducaçãoProgramas de EducaçãoProgramas de Educação
AmbientalAmbientalAmbientalAmbientalAmbiental. 1992.
6161616161 MCHARG, Ian L. ProyectarProyectarProyectarProyectarProyectar
con la Nacon la Nacon la Nacon la Nacon la Naturturturturturalealealealealezazazazaza. 2000. p. 184.
6262626262 Idem.
6363636363 Idem. p. 185.
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São Paulo. Perdeu-se, dessa forma, uma importante referência natural local,

rica em peculiaridades e fragilidades, que deveria constituir-se na base dos

trabalhos revegetação de vias e áreas verdes públicas.

Com relação à legislação, não foram encontrados levantamentos que nos dê

notícias das formações vegetais e sua distribuição e da extensão da cobertura

vegetal do município por ocasião da entrada em vigor do novo Código Florestal.

Desse período encontraram-se somente os levantamentos realizados por Kliass

& Magnoli, em 1967, para caracterizar a oferta de áreas verdes públicas e

subsidiar uma política municipal de áreas verdes públicas64, dos quais não faz

parte dos objetivos realizar uma caracterização detalhada da vegetação dos

espaços livres levantados. Joly, no entanto, dá notícias de profundas alterações

na vegetação do município, já em 1950. Observa esse autor que as formações

de capoeira e capoeirão, descritas por Usteri para as elevações que constituem

o Alto de Pinheiros, o Sumaré e a Vila Pompéia, foram substituídas por

vegetação de campo65. Data da década de 1950 as obras do Parque do Ibirapuera,

que não deixaram nenhuma referência à vegetação de várzea ali existente,

antes da implantação do parque.

A caracterização da vegetação mais contemporânea ao novo Código Florestal

é o Cadastro dos Espaços Arborizados Significativos do Município de

São Paulo. Esse estudo, restrito aos elementos arbóreos da vegetação,

agrupados ou isolados, foi desenvolvido na mesma época em que eram

desenvolvidos os trabalhos de elaboração do projeto de lei que deu origem à

Lei Municipal 10.365/8766. O Cadastro dos Espaços Arborizados

Significativos é, também, reproduzido na publicação Vegetação Significativa

do Município de São Paulo, cuja vegetação aí mapeada e descrita tornou-se

patrimônio ambiental e/ou imune ao corte pelo Decreto Estadual 30.443/

8967.

Estudos realizados para a elaboração do Atlas Ambiental do Município de São

Paulo revelam que foram suprimidos, entre os anos de 1991 e 2000, 5.345ha

da cobertura vegetal, o equivalente a, aproximadamente, 53 vezes o Parque

do Ibirapuera68. As Cartas 7 e 16 do Diagnóstico Cartográfico Ambiental

Município de São Paulo informam que a cobertura vegetal do município, no

6464646464 KLIASS, Rosa. G.; MAGNOLI,
Miranda M. E. M. Levantamentos:Levantamentos:Levantamentos:Levantamentos:Levantamentos:
Características Urbanas de 5Características Urbanas de 5Características Urbanas de 5Características Urbanas de 5Características Urbanas de 5
Zonas de AproximadamenteZonas de AproximadamenteZonas de AproximadamenteZonas de AproximadamenteZonas de Aproximadamente
25 km25 km25 km25 km25 km22222.
6565656565 JOLY, Aylthon Brandão. Op. cit.
p. 16.
6666666666 SÃO PAULO (Município).Lei  n.
10.365. Disciplina o corDisciplina o corDisciplina o corDisciplina o corDisciplina o cor te e ate e ate e ate e ate e a
poda de vpoda de vpoda de vpoda de vpoda de veeeeegggggetação de poretação de poretação de poretação de poretação de por tetetetete
arbóreo existente noarbóreo existente noarbóreo existente noarbóreo existente noarbóreo existente no
Município de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dá
outras providênciasoutras providênciasoutras providênciasoutras providênciasoutras providências.
6767676767 SÃO PAULO (Estado). Decreto
30.443/89. Considera patrimô-Considera patrimô-Considera patrimô-Considera patrimô-Considera patrimô-
nio ambiental e declara imunesnio ambiental e declara imunesnio ambiental e declara imunesnio ambiental e declara imunesnio ambiental e declara imunes
de corde corde corde corde cor te ete ete ete ete exxxxxemplaremplaremplaremplaremplareseseseses
arbóreos situados noarbóreos situados noarbóreos situados noarbóreos situados noarbóreos situados no
Município de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dáMunicípio de São Paulo, e dá
outras providênciasoutras providênciasoutras providênciasoutras providênciasoutras providências.
6868686868 TAKIYA, Harmi. AtlasAtlasAtlasAtlasAtlas
Ambiental do Município deAmbiental do Município deAmbiental do Município deAmbiental do Município deAmbiental do Município de
São PSão PSão PSão PSão Paulo (Raulo (Raulo (Raulo (Raulo (Relaelaelaelaelatório Final)tório Final)tório Final)tório Final)tório Final). p.
66.
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perímetro urbano, perfazia 154km², em 198869, dos quais menos de um terço

correspondia a áreas verdes públicas. Comparando os dados do Diagnóstico

Cartográfico Ambiental como os do Atlas Ambiental, conclui-se que de 1991

e 2000 foi suprimido, aproximadamente, um terço da vegetação existente no

perímetro urbano do município em 1988.

Outro estudo realizado para o Atlas Ambiental, sobre a vegetação mapeada

na publicação Vegetação Significativa do Município de São Paulo para a

Bacia do Córrego Cabuçu de Baixo (afluente da margem direita do Rio Tietê),

encontrou 12 categorias de Vegetação Significativa, abrigando 62 unidades.

Dessas, 32 permaneciam sem alteração; 14 sofreram alterações (redução de

área, aparentemente) e 16 não podem mais ser reconhecidas como pertencente

à categoria de Vegetação Significativa70.

Constatação importante feita pelos estudos realizados para o Atlas Ambiental

é o fato da propriedade da terra ser decisiva na proteção da vegetação. Em que

pese as invasões e as cessões de áreas verdes públicas para outros fins, foi nas

áreas públicas, efetivamente implantadas, aonde a vegetação melhor se

conservou.

A dimensão dessas perdas de área da cobertura vegetal leva a concluir que as

normas legais foram ineficazes ou pouco eficazes na proteção da vegetação.

As perdas, porém não foram somente em quantidade, alterações profundas no

meio físico (drenagens, canalizações de cursos d’água, terraplenagens, alteração

do pH do solo, etc.) inviabilizaram a manutenção de determinadas formações

vegetais, provocando perdas na diversidade de ambientes e de espécies.

Cabe analisar as normas legais de proteção e fomento da vegetação, os

instrumentos por elas adotados e as estruturas implantadas para sua efetivação,

a fim de entender as razões do fracasso ou do alcance parcial dessa legislação.

6969696969 SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE. São
Paulo, SP) DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
CarCarCarCarCar tototototogggggráfráfráfráfráf ico ico ico ico ico AmbientalAmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
Município de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São PauloMunicípio de São Paulo.
7070707070 TAKIYA, Harmi. Op. cit. p. 71.
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