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A  Região Metropolitana de São Paulo – RMSP apre-
senta elevados índices de urbanização e industrialização que refletiram um alto crescimento demográfico. Se-
gundo dados de São Paulo (2006) e Caiado e Santos (2003), recentemente, o ritmo de crescimento da capital 
diminuiu, alcançando 0,91% ao ano, no período 1991/2000, e 0,60%, no período 2000/2005. Contudo, na 
maior parte dos demais municípios metropolitanos ocorreu o inverso. Em alguns, as taxas foram particular-
mente expressivas: no período 2000/2005, Vargem Grande Paulista cresceu à taxa de 6,12% ao ano; Santana de 
Parnaíba, 5,82%; Caieiras, 5,05%; São Lourenço da Serra, 4,88%; Itapecerica da Serra, 4,69%; Itaquaquecetuba, 
4,65%; Embu-Guaçu, 4,45%; Arujá e Pirapora do Bom Jesus, 4,40% (SÃO PAULO, 2006). Estes municípios 
situam-se nas fronteiras da RMSP. Acentua-se, assim, o caráter de cidades-dormitório dessas localidades e a 
ocupação exacerbada da periferia da metrópole nesses últimos anos. 

Conseqüentemente, esse processo, que já transformou severamente as paisagens naturais pré-existentes nas 
porções mais centrais da RMSP, dirige-se agora para as fronteiras, instalando-se sobre os últimos remanescentes 
de ambientes naturais na região. Diante dessa situação, é possível ainda pensar em paisagens naturais em regiões 
densamente ocupadas, com forte industrialização e urbanização como a RMSP?

É oportuno, então, indagar sobre a situação das áreas naturais que se encontram no interior ou entorno da área 
mais densamente urbanizada da RMSP. Onde elas se localizam? Qual sua extensão em área e suas principais carac-
terísticas? Elas contribuem para a melhoria dos serviços ambientais para os habitantes da RMSP? Esse artigo traz 
algumas informações para ajudar na resposta a estas questões, contribuindo para o planejamento dessas áreas.

Resumo: Com base na análise da paisagem natural da Região Metropolitana de São Paulo, são apresentadas informações sobre a localização, extensão  
e características dos principais remanescentes naturais da região com indicações sobre alguns serviços ambientais que eles oferecem para a sociedade. 
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Abstract: This paper considers location, extension and characteristics of natural landscape from Sao Paulo Metropolitan Region  
and does analyses of environmental services of this area.
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Análise integrAdA dos FAtores Físicos  
e Biológicos pArA entendimento  
dA pAisAgem nAtUrAl nA região

Presentemente, um dos pressupostos para a utiliza-
ção de recursos naturais diz respeito à necessidade de 
conciliar as demandas socioeconômicas e as estraté-
gias de conservação da natureza. Os usos não devem 
interferir significativamente nos fluxos ecológicos, 
mas sim a sua implantação deve considerar os ciclos 
da natureza e, portanto, verificar se esta tem capaci-
dade de resiliência e de recomposição de tais proces-
sos frente aos usos propostos.

Nesse contexto, é importante considerar que os 
ambientes naturais do presente já foram, em algum 
grau, modificados por sociedades pretéritas. O que 
se considera então é a idéia de que alguns ambientes 
podem ser produtos da coevolução entre uma dada 
sociedade e sua natureza, ou seja, uma síntese intera-
tiva dos mecanismos de transformação social e natu-
ral (LÉVÊQUE, 1999; NOORGARD, 1994).

Com base nessa idéia, pode-se dizer que a socie-
dade urbano-industrial da RMSP, que atualmente 
produz um alto grau de interferência nas paisagens 
naturais remanescentes, já havia herdado ambientes 
transformados de maneira mais intensa a partir do 
Brasil Colônia. Áreas que hoje se configuram com 
uma fisionomia florestal foram muito modificadas 
no passado, como por exemplo, as plantações de café 
que existiram no sopé do Pico do Jaraguá e Cantarei-
ra no século XIX (MAZZEI, 1999) e as de cana-de-
açúcar nas franjas do Japi – municípios de Cabreúva 
e Pirapora do Bom Jesus (GARCIA et al., 2000). Mais 
que isso, antes do período colonial havia agrupamen-
tos indígenas que produziram interferências no meio, 
como os Maronomis ou Guarulho e os Guaianá, a 
leste da atual RMSP, além da predominância Tupi 
(PREZIA, 2004), e que, embora de maneira menos 
intensa e descontínua na paisagem, também contri-
buíram para as transformações da natureza na atual 
região metropolitana.

Com isso, a paisagem natural na RMSP traz essa 
herança de modificações e, se há presentemente áreas 
ainda bem conservadas com baixíssimo ou nenhum 
uso, elas também apresentam esses vestígios de mo-

dificações pretéritas produzidas por esses grupos 
indígenas que habitaram a região, ou mesmo outras 
atividades, a partir do Brasil Colônia e que hoje estão 
abandonadas. São, por exemplo, alguns espécimes de 
café (Coffea arabica) e outras espécies exóticas entre-
meadas à floresta nativa protegida pelo Parque Esta-
dual do Jaraguá.

Sem aprofundar informações a respeito das moti-
vações e necessidades culturais e socioeconômicas de 
interferência na natureza, a proposta deste trabalho 
é descrever e analisar alguns remanescentes da pai-
sagem natural na RMSP, com uma avaliação das fun-
ções que ela desempenha para a sociedade regional.

Assim, para identificação de algumas dessas áreas, 
desenvolveu-se uma análise integrada, considerando 
seus fatores físicos, principalmente geomorfologia e 
pedologia, assim como os biológicos – vegetação e 
fauna. Verificou-se como o embasamento físico con-
diciona, ou mesmo determina, a exploração da flora e 
da fauna. Tais exames basearam-se nos pressupostos 
da “Análise da Paisagem” e do “Geossistema”, pre-
conizados por Passos (2003), Monteiro (1980, 2000), 
entre outros.

A pAisAgem nAtUrAl

As diferenças do embasamento físico no local que 
se instalou o sítio urbano de São Paulo e municípios 
vizinhos, constituído pela bacia sedimentar de São 
Paulo, adornada por um conjunto de serras e morros 
ao norte-noroeste e ao sul, resultaram numa hetero-
geneidade de coberturas vegetais.

A vegetação original do Estado de São Paulo era 
muito diversificada, destacando-se para a RMSP a 
Floresta Ombrófila Densa (conhecida como Mata 
Atlântica), que ocorre no domínio da Serra do Mar e 
estendia-se para o Planalto Paulista, apresentando fi-
sionomias variadas de florestas mesófilas e semidecí-
duas, como as encontradas na Serra do Japi – extremo 
norte e noroeste da RMSP. Associada a essa floresta, 
era possível identificar manchas de cerrado e de ve-
getação campestre. Presentemente na região, áreas no 
município de Franco da Rocha guardam importante 
encrave de cerrado em meio à floresta; assim como 
no reverso da Serra do Mar, no extremo sul do Muni-
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cípio de São Paulo (região de Parelheiros), há exten-
sas manchas de campos naturais, também entremea-
dos à floresta atlântica. A toponímia das cidades mais 
ao sul da RMSP nos revela essa incidência maior de 
uma fisionomia campestre: São Bernardo do Campo 
e Santo André da Borda do Campo, como era chama-
da no início da colonização, constituíram-se em im-
portantes núcleos de povoamento no período colo-
nial por razões materiais e simbólicas (KEHL, 2004), 
nas quais as características de espaços mais abertos 
dos campos naturais preenchiam essas necessidades 
(proteção e segurança pela maior contemplação do 
horizonte nos campos, em relação à floresta).

No tocante às formações florestais, a terminologia 
Floresta Ombrófila Densa (VELOSO 1992; VELOSO 
et al., 1991; IBGE, 1993), genericamente denominada 
Floresta Pluvial Tropical Atlântica de Planalto (JOLY 
et al., 1991), refere-se ao tipo vegetacional original 
predominante, cujos remanescentes recobrem a 
maior parte da RMSP. É uma floresta caracterizada 
por fanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em 
abundância, que a diferenciam das outras classes de 
formações e ainda é pouco conhecida sob o ponto de 
vista florístico e fitossociológico.

A característica ombrotérmica desta floresta está 
ligada a fatores climáticos tropicais de elevadas tem-
peraturas (médias de 25ºC) e de alta precipitação, 
bem distribuídas durante o ano (de 0 a 60 dias secos), 
o que determina uma situação praticamente sem pe-
ríodo biologicamente seco. A precipitação hídrica é 
distribuída regularmente durante o ano, com elevadas 
temperaturas e ocorrência de geadas restritas a altitu-
des superiores a 500 metros. 

Essa floresta não é uma formação homogênea 
(TABARELLI; MANTOVANI, 1999), variando em 
sua estrutura e florística de acordo com a distância 
do Oceano Atlântico, a influência de floras diversas 
e a dinâmica sucessional, natural ou antrópica 
(MANTOVANI, 1990). Sanchez (1994) acrescenta que 
as variações topográficas, a diversidade de solos quanto 
à fertilidade - ora ácidos, ora distróficos, profundidade e 
idades pedogenéticas, propiciam condições diferenciadas 
para o estabelecimento das espécies, contribuindo para 
a heterogeneidade ambiental, indicadora da grande 
diversidade de espécies de plantas. 

Essas variações geoecológicas são encontradas ao 
longo da RMSP: as áreas serranas ao norte, como 
Cantareira e Japi, assim como o Pico do Jaraguá, com 
seus 1.135 metros de altitude, são recobertas por uma 
floresta mais seca em relação às florestas do litoral. 
Essas florestas apresentam-se com menos epífitas e 
indicam o aparecimento de espécies deciduais. Já os 
morros e morrotes, típicos do domínio de mares-de-
morro ao sul da RMSP, no reverso da Serra do Mar, 
são preenchidos por uma formação florestal mais 
úmida, densa, rica em lianas e epífitas.

Tais características da associação entre as formas 
de relevo, o solo, o clima e a instalação da vegetação 
resultaram em áreas de grande diversidade geológica e 
biológica na RMSP, pelo menos nas áreas com baixas 
densidades demográficas, nas fronteiras da região.

Contudo, nos remanescentes vegetais inseridos 
na área urbana a situação é muito diferente. Estudos 
realizados pelos órgãos ambientais do Município de 
São Paulo (SÃO PAULO, 2004) indicam que 48% de 
seu território apresenta-se carente em arborização e 
áreas verdes. É importante ressaltar que aproximada-
mente 75% da vegetação ali existente concentra-se 
em apenas quatro regiões administrativas: Capela do 
Socorro, Campo Limpo, Jaçanã-Tremembé e Perus 
– os extremos norte e sul de São Paulo. 

Dados do Atlas Ambiental do Município de São 
Paulo (SÃO PAULO, 2004) indicam que a cobertura 
vegetal hoje existente e entremeada às áreas urbanas 
da RMSP é constituída basicamente por fragmentos 
secundários da vegetação natural (Floresta Ombrófi-
la Densa, Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana e 
Campos Naturais), que ainda resistem ao processo de 
expansão urbana, em porções mais preservadas no 
extremo sul, da Serra da Cantareira ao norte, e em 
manchas isoladas, como as Áreas de Proteção Am-
biental – APA – do Carmo e Iguatemi, na Zona Les-
te; por ambientes implantados em áreas urbanizadas, 
restringindo-se aos parques e praças municipais e a 
escassa arborização viária; e espécimes isolados em 
terrenos particulares.

Assim, analisando a cobertura vegetal da RMSP, 
pode-se perceber que os maciços florestais nativos da 
Floresta Ombrófila Densa, em estágios mais avança-
dos, localizam-se nos limites sul da RMSP, como na 
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APA do Capivari-Monos e no extremo sul dos muni-
cípios do ABC, no reverso da Serra do Mar.

Ao norte, os Parques Estaduais do Jaraguá e da 
Cantareira abrangem os remanescentes de Floresta 
Ombrófila Montana. Cabe ressaltar que nesta região 
ocorrem ainda extensos reflorestamentos de pinus e 
eucalipto, como nos municípios de Cajamar, Franco 
da Rocha e Caieiras.

Já na Zona Leste, as porções remanescentes, de pe-
quena extensão regional, estão contidas nas APA do 
Carmo e Iguatemi e no extremo leste do município. 

O Parque do Estado, onde se encontram o Jardim 
Botânico e o Jardim Zoológico, totalmente envolvido 
por área urbana, apresenta-se como uma ilha de vege-
tação, com formações extremamente significativas. O 
Parque do Ibirapuera, Parque da Luz e outras praças 
e áreas verdes urbanas não podem ser classificados 
como espaços de conservação dos ambientes origi-
nais da cidade de São Paulo. Eles cumprem função de 
contribuir para a amenização da temperatura e foram 
projetados para o lazer e recreação dos habitantes da 
região. Contudo, não são destinados à conservação 
de espécies: trata-se de um ambiente alterado, com 
várias espécies exóticas, com poucos indivíduos da 
flora nativa brasileira, que não conseguem dar susten-
tação para uma população mínima viável da fauna.

Alguns RemAnescentes mAis conseRvAdos 

Considerando essas informações gerais acerca da pai-
sagem natural na RMSP, destacam-se a seguir as carac-
terísticas da natureza em locais que se encontram com 
as maiores manchas de paisagens naturais na região.

Matas e Formações Abertas das Morrarias  
de São Roque e das Franjas do Japi
Esse setor da RMSP, localizado a oeste e noroeste da 
região, caracteriza-se por um relevo montanhoso do 
Planalto Atlântico. Esse se distingue como uma região 
de terras altas, estendendo-se por centenas de quilô-
metros quadrados, encerrando seus limites na Depres-
são Periférica. Este planalto é dividido na Serrania de 
São Roque e no Planalto de Jundiaí. A Serrania de São 
Roque é constituída por um cordão montanhoso, no 
qual se destaca seu principal acidente – a Serra do Japi. 

A superfície do Japi é uma das mais extensas superfí-
cies de aplainamento do sul do Brasil (AB’ SABER, 
1992). A partir da crista da Serra da Mantiqueira, as 
elevações perdem altura rumo noroeste. Por ser uma 
unidade com formas de dissecação média a alta, com 
vales entalhados e densidade de drenagem elevada, 
esta área apresenta um nível de fragilidade potencial a 
processos erosivos de médio a alto.

A cobertura vegetal original do Planalto Atlântico 
enquadra-se na divisão fitogeográfica de Floresta Me-
sófila Semidecidual (Mata de Planalto), atualmente 
restrita aos remanescentes que recobrem as Serras do 
Japi e Guaxinduva. O município de Cabreúva possui 
aproximadamente 40% da Serra do Japi, comparti-
lhando com o de Pirapora do Bom Jesus outros 10% 
desse importante relicto da vegetação de planalto do 
Estado de São Paulo.

Resultante da expansão da Floresta Atlântica, com 
nítido empobrecimento estrutural em função dos 
menores índices pluviométricos, essa formação vege-
tal apresenta uma identidade própria, podendo, em 
certos locais, ostentar índices de diversidade superio-
res às florestas que lhe deram origem.

Nessas porções de relevo montanhoso, pode-se 
identificar grande heterogeneidade na cobertura vegetal. 
As áreas de maior altitude, muitas vezes com elevada 
declividade, são recobertas por uma floresta densa e 
seca, com indivíduos de porte baixo (média de 6 me-
tros). Nesses locais, ocorrem numerosas populações de 
cactáceas e bromeliáceas. A hipótese aceita para este fe-
nômeno está ligada à alternância climática no passado 
geológico recente da Terra. Em períodos mais secos, 
houve povoamento de cactos nas áreas de matacões, en-
quanto as matas consideradas secas retraíram-se para as 
serras mais altas e áreas escarpadas.

Já em áreas mais baixas, a cobertura vegetal é tipi-
camente de floresta úmida, assemelhando-se com a 
própria Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa). 
Cabe salientar que essas florestas possuem espécies 
de larga amplitude ecológica sendo, portanto, defini-
das pela reunião de características preferenciais e não 
por feições exclusivas.

As manchas de vegetação remanescentes em está-
gios mais maduros são entremeadas por capoeiras e 
áreas bastante degradadas. Geralmente coincidentes 



a PaiSaGEM NaTURaL REMaNESCENTE Na REGiÃo METRoPoLiTaNa dE SÃo PaULo 23

São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 19-31, abr./jun. 2006

com o relevo montanhoso estão florestas caracteris-
ticamente altas, com indivíduos emergentes de até 25 
metros de altura, como monjoleiro (Acacia polyphilla), 
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), mamoninha (Ma-
bea fistulifera), canjerana (Cabralea sp), cedro (Cedrela 
fissilis), guaraiúva (Savia dictyocarpa), entre outras, com 
copas sobrepostas sobre um segundo andar de árvo-
res com até 8 metros como o canelão (Ocotea sp) e a 
maçaranduba (Manilkara huberi).

Nas áreas onde o relevo possui maior altitude, ocorre 
outra formação vegetal, marcada por árvores de porte 
variando entre 12 e 15 metros, com reduzido número de 
emergentes. O estrato arbóreo é bastante denso, apesar 
da altura, com indivíduos próximos e copas sobrepos-
tas, promovendo total sombreamento do solo.

Tais florestas estão condicionadas por solos po-
bres, ácidos, muito erodidos e, no geral, bem mais 
rasos que aqueles de baixas altitudes. Observa-se que, 
no extrato arbóreo, a diversidade é menor, porém a 
densidade dos exemplares é maior. Assim, algumas 
espécies são definitivas na caracterização dessas flo-
restas. Pode-se mencionar como árvores típicas dessa 
fisionomia: a aroeira (Lithraea brasiliensis), a candeia 
(Gochnatia polymorpha), o pau-de-tucano (Vochysia tu-
canorum), o olho-de-cabra (Ormosia arborea) e a guaça-
tonga (Casearia sp).

Ao longo das posições mais elevadas dessas serras 
ocorrem, esporadicamente, afloramentos rochosos 
que apresentam interessante vegetação associada, 
onde predominam espécies como o mandacaru (Ce-
reus giganteus), entremeadas pela eventual presença de 
arbustos e arvoretas de troncos finos e retorcidos, tais 
como a candeia (Gochnatia polymorpha), a mangabarana 
(Dipllon venezuelana) e a quaresmeira (Tibouchina sp).

Com relação à fauna, pode-se afirmar que sua com-
posição abrange espécies oriundas da Mata Atlântica, 
das matas de planalto, do cerrado e aquelas típicas de 
áreas abertas.

Evidentemente, o elevado grau de ocupação hu-
mana que se observa em toda essa região promoveu 
profundas alterações nos habitates que ali ocorrem, 
determinando severas restrições na distribuição das 
populações animais, limitando-as às pequenas man-
chas de floresta, cercadas por extensas capoeiras e 
matas secundárias em regeneração.

Com desmatamentos e pela atividade de caça, 
percebe-se o desaparecimento de algumas espécies 
do gênero Tinamus, como nhambus e macucos, que 
possuem grandes exigências ecológicas. Outras, mui-
to mais tolerantes à atividade antrópica, ocorrem em 
abundância e podem ser facilmente avistadas nas bor-
das de mata e cursos d’água, como socós (Tigrisoma 
sp), garça branca (Casmerodius albus), curicaca (Theris-
ticus caudatus), maria-faceira (Syrigma sibilatrix), sanha-
ços (Thraupis sp), entre outras.

Algumas espécies apresentam certa tolerância a 
pequenas modificações de seus habitates, adaptando-
se a formações secundárias ou mesmo nas bordas 
de mata. Pode-se mencionar o arapaçu (Dendrocincla 
turdina), um exemplar de grande beleza que ocorre 
nas franjas do Japi, ocupando áreas periantrópicas e 
bordas de mata.

Finalmente, ressalta-se que a supressão da vege-
tação para formação de áreas de cultivo, pastagens 
e, mais recentemente, para loteamentos, favoreceu a 
expansão de espécies típicas de áreas abertas, em de-
trimento da fauna de interior de mata. São considera-
das comuns e facilmente visualizadas, espécies como 
a seriema (Cariama cristata), a garça branca (Casmero-
dius albus), tico-tico-do-campo (Coryphaspiza melanotis) 
e quero-quero (Vanellus chilensis), todas comuns em 
áreas abertas.

Entre os mamíferos, a situação é bastante seme-
lhante, ou seja, o desmatamento impossibilita, ou res-
tringe em muito, a ocorrência e a distribuição das es-
pécies menos tolerantes. Além disso, muitas espécies 
são perseguidas por apresentarem risco às criações 
domésticas, particularmente os felinos de maior por-
te como o puma. Também sofrem com a alteração 
dos ambientes aquáticos as lontras (Lutra longicaudis) e 
iraras (Eyra barbara).

Roedores com menor porte, até 10kg, como a 
cutia (Dasyprocta agouti) e, em menor número, as pacas 
(Agouti paca), podem ser detectadas em fragmentos 
maiores de mata. Há, ainda, algumas espécies que 
ocorrem naturalmente em baixas densidades, como 
catetos (Tayassu tajacu), veados (Mazama sp), antas (Ta-
pirus terrestris), alguns primatas e, fundamentalmente, 
os carnívoros mais especializados, que ocupam o 
topo da cadeia trófica.
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Formações da Serra da Cantareira, do Jaraguá e  
dos Contrafortes da Mantiqueira
Trata-se também de um ambiente de serras alongadas, 
como o relevo descrito no tópico anterior. As condi-
ções geoecológicas assemelham-se ao setor das morra-
rias de São Roque e ao Japi. Contudo, é possível identi-
ficar algumas diferenças do ponto de vista físico. 

A Serra da Cantareira e o Pico do Jaraguá são os 
acidentes de relevo mais notáveis desse setor. Dantas 
(1990) indica que o Maciço da Cantareira alonga-se 
na direção nordeste-sudoeste por cerca de 30km e 
ocupa uma área de cerca de 320km². Essa serra sa-
lienta-se aproximadamente 300 metros acima do ní-
vel da topografia local. O lado voltado para sul (calha 
do Tietê) apresenta-se como uma frente escarpada, 
enquanto ao norte, na bacia do Juquery (Franco da 
Rocha) e município de Mairiporã possui uma escultu-
ra granítica maciça e suave composta por um conjun-
to de morros (AB’ SABER, 1978).

Do ponto de vista fisionômico, os picos do Jara-
guá e do Papagaio, que ultrapassam a altitude de 1.000 
metros e regiões adjacentes a estes, caracterizam-se 
como áreas de ocorrência de cobertura edáfica e ve-
getacional particularizada, esta predominantemente 
campestre, com ocorrência de arbustos e árvores 
de baixo porte nas áreas marginais a estes campos, 
subordinada às condições de elevação em conjunto 
com a declividade acentuada.

A vegetação predominante nessas serras alonga-
das e morros são similares à descrita para o setor de 
São Roque e as franjas do Japi. Baitello et al. (1993) 
realizaram levantamentos florísticos na Serra da Can-
tareira encontrando no estrato arbóreo a existência de 
48 famílias, 110 gêneros e 189 espécies. Essa serra é 
recoberta por espécies exclusivas de Mata Atlântica 
associadas a elementos da Mata Semi-Caducifólia do 
Planalto. Tal fato confere à Cantareira um caráter de 
transição entre a Mata Atlântica e a Mata de Planalto.

Nesse sentido, optou-se aqui em detalhar as for-
mações vegetais não florestais como os cerrados e 
campos naturais que se assentam nesse ambiente ser-
rano e que conferem maior singularidade natural a 
esse setor da RMSP.

Assim, o tipo de formação vegetal que ocorre no 
cume das maiores montanhas, como o Jaraguá e o Pa-

pagaio, é o das coberturas campestres condicionadas 
por fatores limitantes do meio físico, cujo principal 
grupo de fatores prende-se à combinação solo-decli-
vidade-clima.

Hueck (1972), considerando os “fatores limitan-
tes” que levam à formação de campos herbáceos no 
Jaraguá, indica que essa vegetação campestre que re-
cobre litossolos e solos rasos subordina-se aos fatores 
ambientais que influem na ecologia vegetal (muitos 
deles limitantes para o desenvolvimento de muitas 
espécies). Entre eles estão os climáticos (luz, tempe-
ratura, regimes de ventos, precipitações) e geomorfo-
lógicos (principalmente orientação de vertentes, além 
da declividade). Fatores que dificultam o desenvolvi-
mento de árvores.

Sob essas condições, formam-se encraves de vege-
tação campestres e de cerrado dentro de uma matriz 
florestal da paisagem da RMSP.

Ao norte da área serrana da Cantareira, nos vale 
e serra do Juquery (Planalto de Jundiaí), ocorre uma 
cobertura vegetal com predominância de cerrados 
(KRONKA et al., 1993). Os solos, que em parte ex-
plicam a existência dessas manchas de cerrado, com 
exceção das manchas de latossolos vermelho escuro 
argilo-arenosos, são rasos, provavelmente indicando 
os antigos cambissolos, onde a espessura raramen-
te ultrapassa um metro, com um horizonte orga-
nomineral. Trata-se dos últimos remanescentes de 
ilhas de cerrado, RMSP (SÃO PAULO, 1998), em área 
do Brasil Tropical Atlântico sob influência da Mata 
Atlântica. Estão configurados em manchas isoladas 
e são prováveis testemunhas dos avanços deste tipo 
de vegetação por toda parte da América do Sul, con-
seqüência do clima mais seco que vigorava no Qua-
ternário. Essa porção da RMSP possui uma singular 
cobertura vegetal onde se associam cerrados, campos 
cerrados, matas de fundo de vale e remanescentes da 
Floresta Ombrófila Densa. 

As formações de cerrado e de campos nesse am-
biente caracterizam-se como refúgio ecológico que, 
segundo IBGE (1993), Veloso (1992) e Veloso et al. 
(1991), é determinado por parâmetros ambientais mais 
ou menos constantes, que quando alterados, produ-
zem modificações na estrutura e mesmo na florística 
da vegetação clímax. Os solos rasos ou incipientes não 
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permitem o desenvolvimento de vegetação arbórea, 
restringindo-se, portanto, a formações graminóide-ar-
bustivas, entremeadas por ervas e arbustos. 

Segundo Baitello et al. (2006),1 no Juquery é evi-
dente a presença de dois grupos florísticos: as espécies 
permanentes, que incluem todas as árvores, a maioria 
dos arbustos e parte das herbáceas; e as efêmeras, que 
incluem grande número de herbáceas, entre estas al-
gumas espécies de Poaceae (Gramineae). Entre as efême-
ras, algumas espécies produzem suas flores apenas por 
poucos dias ou poucas horas, como a Alophia sellowiana, 
Iridaceae, conhecida como lírio-branco-do–brasil. Suas 
flores brancas abrem-se durante a noite e fecham-se 
completamente no início da manhã.

A análise da vegetação atual sugere que a paisagem 
savânica local desta parte da RMSP está evoluindo 
para um predomínio das formas campestres mais 
abertas dos tipos campo-sujo, campo-cerrado e campo-
limpo. É notório que os freqüentes incêndios estão 
impedindo o adensamento da vegetação e diminuindo 
a sua diversidade específica.

Após o fogo, as espécies resistentes emitem 
novos brotos e florescem, em especial as herbáceas e 
arbustivas. A floração e o brotamento são incrivelmente 
rápidos, podendo dar-se a partir do 10º dia após um 
evento de fogo. Há, dessa forma, um florescimento 
sincronizado de algumas famílias, iniciando pelas 
Poaceae, Asteraceae, Turneraceae e Malpighiaceae. Essas 
três produzem, respectivamente, uma profusão de 
indivíduos de Aspilia foliacea, Camarea hirsuta, Euphorbia 
coccorum, Hyptis plectranthoides Macrosiphonia velame, Pfaffia 
jubata, Piriqueta aurea, entre outras (BAITELLO et 
al., 2006). Em pouco tempo, as áreas campestres 
transformam-se em verdadeiros jardins multicoloridos 
procurados pelos insetos em busca de pólen, néctar e 
brotos tenros.

Segundo Baitello (2001), das 250 espécies cata-
logadas na área do Parque Estadual do Juquery, seis 
são consideradas presumivelmente extintas e quatro 
estão em sério risco de extinção. É o caso da Camarea 
hirsuta, com suas pétalas redondas e amareladas, da 
Passiflora clathrata, uma planta aparentada do maracujá 
com flores violeta, escondida entre os arbustos, além 
da Alophia sellowiana, já mencionada, cujas pétalas só 
se abrem à noite.

A presença de um grande número de espécies ame-
açadas em uma área restrita é uma excelente justifica-
tiva para conservação dessa unidade, especialmente 
se elas estão com o patrimônio genético erodido em 
outros locais da RMSP ou do Estado. 

Na fauna, observa-se a existência de espécies tí-
picas de campos cerrados, como a seriema (Cariama 
cristala). Nas áreas contíguas de mata e capoeiras, en-
contram-se espécies como bugio (Alouatta fusca), tatu 
(Dasypus sp), gambá (Didelphis marsupialis), capivara 
(Hydrocharys sp), veado campeiro (Mazama sp) e a ja-
guatirica (Leopardus pardalis).

Além disso, essa área da RMSP que é drenada 
pelo Rio Juquery e abrange a bacia hidrográfica do 
Reservatório Paiva Castro integra parte do Sistema 
Cantareira, responsável por 56,7% do abastecimento 
de água da região. Além disso, o Parque Estadual do 
Juquery desempenha a importante função de frear as 
pressões sobre estes mananciais.

O Reverso da Serra do Mar – Florestas e Campos de 
Curucutu e Parelheiros
Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambien-
te – SVMA e a Secretaria de Planejamento – Sempla 
da Prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO, 2000), em 
pesquisa realizada no Núcleo Curucutu2 do Parque 
Estadual da Serra do Mar (extremo sul de São Paulo) 
para identificar espécies da fauna e da flora, o resulta-
do, apesar de preliminar, revelou surpresas positivas: 
“A cidade de São Paulo, com seu mosaico de ambien-
tes, ainda oferece locais adequados ao abrigo, à ali-
mentação e à reprodução de importantes espécies”. 
Segundo este estudo, ainda pode-se encontrar canelas 
(Ocotea sp), cedros (Cedrela fissilis), aroeiras (Schinus te-
rebinthifolius), ingás (Inga sp), araçás (Eugenia jambolana), 
goiabeiras (Psidium guajava), açucenas (Amaryllis brasi-
liensis), entre muitas outras.

Bellato e Mendes (2002), estudando o extremo sul 
do Município de São Paulo, descrevem as principais 
formações desse setor da RMSP. Um primeiro grupo 
são as formações florestais, ou seja, a Floresta Om-
brófila Densa. É a de maior expressão areal e encon-
tra-se assentada no planalto (morros e morrotes), na 
escarpa e no reverso da Serra do Mar, como nos dis-
tritos de Marsilac, Colônia, Parelheiros e APA do Ca-
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pivari-Monos, e estende-se por toda a porção sul da 
RMSP, nos municípios do ABC. Esta formação pode 
ser subdividida em dois grupamentos fisionômicos, 
a Mata de Planalto e a Mata Nebular, formando um 
interessante mosaico florestal na região.

A Mata de Planalto é uma floresta que se assenta 
sobre as encostas entre 500 e 1.500 metros de altitu-
de. Ocorre no compartimento do Planalto Paulistano, 
com predomínio de morros e morrotes. No núcleo 
Curucutu aparece em altitude entre 700 e 900 metros. 
Está em uma faixa de transição para a mata nebular 
e em áreas entremeadas com os campos de altitude, no 
contato com a escarpa da Serra do Mar. Essa for-
mação caracteriza-se pela imensa variedade de bro-
mélias de chão, comuns no núcleo Curucutu, entre 
elas o caraguatá (Bromelia antiacantha); árvores de 25 a 
30 metros de altura, com sub-bosque denso e diver-
sificado; pinheiro-bravo (Podocarpus selowii), a figueira 
(Ficus gomel) e o guapuruvu (Schizolobium parahyba);- no 
sub-bosque destacam-se as helicônias (Heliconia vello-
ziana) e a erva-de-anta (Psychotria nuda) (BELLATO; 
MENDES, 2002).

Já a Mata Nebular ocorre na crista da Serra do 
Mar, sobre solos litólicos. O extremo sul da RMSP 
caracteriza-se pela elevada umidade dos ventos alí-
sios, saturados de água, oriundos do oceano. Com 
isso, essas formações tornam-se freqüentemente co-
bertas por neblina – daí seu nome “nebular”. Trata-
se de uma fisionomia da Mata Atlântica caracterizada 
por árvores mais baixas, de porte variando entre 10 
e 15 metros com poucos indivíduos emergentes, es-
trato arbóreo bastante denso, árvores próximas e co-
pas sobrepostas. Uma característica marcante dessas 
matas é a grande quantidade e diversidade de epífitas, 
musgos e liquens que recobrem quase todos os caules 
das árvores. Isso, pois a água é escassa no solo, devi-
do às posições cimeiras do relevo, mas não no ar, por 
conta da neblina constante.

Um segundo padrão identificado por Bellato e 
Mendes (2002) são as formações não florestais – a 
Vegetação Campestre, condicionadas pelas variações 
de solo, clima e relevo. Estes ambientes ocorrem no 
alto dos topos da Serra do Mar, onde o relevo escar-
pado não oferece condições para a formação de so-
los profundos e a conseqüente instalação de espécies 

arbóreas. São condicionados por solos muito pobres, 
ácidos, com altos teores de alumínio trocável, lixivia-
ção intensa, rasos e pedregosos. A vegetação é predo-
minantemente graminosa e rasteira e apresentam for-
mas perenes. São ambientes distribuídos em manchas 
isoladas, inseridos numa matriz florestal. Tais fatos 
conferem grande potencial de especiação para diver-
sos grupos vegetais e animais. Os campos naturais 
caracterizam-se por pequenos arbustos das famílias 
das melastomatáceas, eriocauláceas, droseráceas, orquidáceas 
(terrestres) poligaláceas, verbenáceas, compostas e iridáceas.

Com relação à fauna, segundo SVMA/Sempla 
(SÃO PAULO, 2000), para o extremo sul da RMSP 
ainda ocorrem espécies que necessitam de matas pre-
servadas, como o tucano-de-bico-verde (Ramphastus 
dicolorus), o tangará (Tangara cayana), o sanhaço-amarelo 
(Thraupis ornata) e a tiriba-de-testa-vermelha (Pyrrhura 
frontalis). Este estudo constatou no núcleo Curucutu e 
arredores (área do planalto)3, sete espécies, entre pás-
saros e mamíferos, ameaçadas de extinção, segundo 
o Decreto Estadual n. 42.838/98: jacuguaçu (Penelope 
obscura); sabiacica (Triclaria malachitacea); papo-branco 
(Biatas nigropectus); araponga (Procnias nudicollis); pavão-
do-mato (Pyroderus scutatus); onça-parda (Puma concolor) 
e anta (Tapirus terrestris).

Apesar dos resultados considerados positivos, no 
extremo sul do Município de São Paulo, os rema-
nescentes naturais estão sendo suprimidos devido, 
sobretudo, à ocupação irregular, seja para instalação 
de bairros de baixa renda, seja para as chácaras de 
final de semana. Além disso, a caça para consumo e a 
captura para manutenção em gaiola ou para comércio 
também têm causado um impacto significativo sobre 
a fauna local. Vale ressaltar que tais formações inse-
rem-se na área de proteção de mananciais da RMSP, 
produzindo água para os reservatórios de Guarapi-
ranga e Billings. Desta forma, a ocupação desorde-
nada, com a supressão da vegetação, vem afetando a 
produção desses mananciais.

AlgUns serviços AmBientAis dos 
remAnescentes dA pAisAgem nAtUrAl

Os serviços ambientais são as condições e os proces-
sos pelos quais os ecossistemas naturais e as espécies 
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que os compõem mantêm e asseguram a vida huma-
na na Terra. A SVMA/Sempla (SÃO PAULO, 2004) 
complementa esse conceito, indicando que serviços 
ambientais são o conjunto de benefícios gerados por 
ecossistemas naturais ou cultivados, freqüentemen-
te, sem valor de mercado. São também conhecidos 
como “externalidades ambientais positivas”.

Baseado nesse conceito, é possível relacionar as 
principais contribuições dos remanescentes da paisa-
gem natural da RMSP necessários à manutenção da 
metrópole que a envolve. Assim, serão discutidos a 
seguir, alguns dos serviços ambientais destes rema-
nescentes, a saber: amenização das temperaturas do 
micro ou meso clima e melhoria da qualidade do ar, 
filtrando materiais particulados; produção de água em 
qualidade e quantidade para o abastecimento dos 
munícipes; oferecimento de espaços para o lazer e 
recreação dos habitantes da metrópole; e oferta de 
produtos naturais, como madeira, plantas ornamen-
tais e medicinais.

A produção de água, por exemplo, é um dos mais 
críticos, resultando na necessidade de importação 
deste recurso em outras bacias hidrográficas adjacen-
tes à RMSP. Nesse sentido, é notório que a população 
e as atividades econômicas da RMSP consomem mais 
água do que esses remanescentes conseguem produ-
zir. Apenas para ilustrar esse fato, o Sistema Cantarei-
ra abastece mais da metade da população metropoli-
tana (56%) e procura atender a demanda da RMSP de 
fornecimento de 31 metros cúbicos por segundos de 
água (ANA, 2005). Contudo, menos de 10% da água 
deste sistema é produzida pelas bacias hidrográficas 
da RMSP, notadamente a do Rio Juquery/ Reserva-
tório Paiva Castro.

Segundo a Cetesb (2006), a produção de água para 
a RMSP está muito próxima da disponibilidade hídri-
ca dos mananciais existentes, que é de 66 mil litros por 
segundo. Essa pequena folga coloca a região em uma 
situação frágil, onde um período de estiagem mais 
prolongado pode resultar em racionamento de água 
para grande parte da população. Nesse sentido, man-
tendo-se as altas taxas de crescimento demográfico 
da RMSP, a produção de água para a metrópole pode 
se agravar. E o problema reveste-se de uma comple-
xidade maior, pois novos reservatórios dependem de 

construção de represas, que demandam áreas para 
serem alagadas, tempo e recursos financeiros que são 
pouco acessíveis atualmente. Contudo, já há projetos 
do governo do Estado de São Paulo para captação de 
água em outras bacias externas à RMSP, além da do 
Piracicaba, como a do Rio São Lourenço, no Vale do 
Ribeira, a sudoeste da região.

Se a quantidade de água produzida pelos rema-
nescentes naturais da RMSP já é praticamente insufi-
ciente, deve-se avaliar também a sua qualidade. Nesse 
aspecto, uma comparação é fundamental para atestar 
a importância dos remanescentes naturais: a situação 
do entorno dos reservatórios de Guarapiranga e do 
Paiva Castro. O primeiro já se notabilizou pelo uso 
e ocupação desordenados do solo, resultando na su-
pressão da vegetação pela expansão da mancha urba-
na ao sul da metrópole. Dados do ISA (2006) indicam 
que 17% da bacia deste reservatório consolidou-se 
como área urbana, 60% apresenta usos humanos 
diversos, como agricultura, mineração, industrial e 
estradas; e apenas 23% caracteriza-se por remanes-
centes naturais: florestais, campos de altitude e as 
várzeas. Já o uso no entorno da represa Paiva Cas-
tro, do Sistema Cantareira, apresenta, segundo Giatti 
(2000), cerca de 10% com área urbana contígua, área 
esta com problemas de tratamentos de efluentes. Mas 
o uso e ocupação predominantes são as áreas natu-
rais do Parque Estadual do Juquery e da Cantareira. 
A área natural é mais significativa, portanto, no Re-
servatório Paiva Castro em relação à Guarapiranga. 
Baseado nessas informações é oportuno verificar os 
dados de Cetesb (2006) para esses dois reservatórios. 
As tabelas sínteses sobre IVA – Índice de Qualidade 
das Águas para a Proteção da Vida Aquática indicam 
que na Guarapiranga, nos diversos pontos de capta-
ção, os valores oscilaram predominantemente entre 
ruim e regular, apresentando dois locais de captação 
como péssimo (CETESB, 2006, p. 203). Enquanto na 
Paiva Castro, os valores oscilaram de regular a boa, 
sendo um mês caracterizado como ótima (CETESB, 
2006, p. 219). A dinâmica de ocupação espacial nas 
margens destas represas é extremamente complexa, 
mas estes dados permitem observar a importância da 
manutenção da paisagem natural para a melhoria da 
qualidade da água nos reservatórios da RMSP.
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Com as áreas naturais protegidas no entorno dos 
reservatórios, a qualidade da água é melhorada, pois 
se reduzem os processos erosivos que carreiam se-
dimentos para o interior das represas, reduzindo sua 
turbidez e, conseqüentemente, diminuindo os custos 
de tratamento para abastecimento. Esses ambientes 
funcionam também como filtro de poluentes quími-
cos, contribuindo para a manutenção da diversidade 
e produtividade aquática.

Com relação à amenização das médias térmicas, 
é fundamental o papel dos remanescentes das pai-
sagens naturais na atenuação das ilhas de calor na 
RMSP (LOMBARDO, 1985), ou seja, aquelas tem-
peraturas mais elevadas que aparecem em uma me-
trópole por conta da redução da cobertura vegetal e 
da maior absorção de radiação por parte das paredes 
e telhados das edificações em áreas intensamente ur-
banizadas. Tarifa e Armani (2000), estudando o clima 
da metrópole, constataram uma variação de mais de 
10° C entre as áreas centrais de São Paulo e o ex-
tremo norte nas florestas da Serra da Cantareira. Se-
gundo esses autores, a temperatura média nas áreas 
urbanizadas junto às calhas do Tietê e Tamanduateí 
ultrapassa os 32°C, enquanto na Serra da Cantareira 
é de 23°C. Tal fato dá-se pelas características planas 
e sem arborização da zona central que aumentam a 
absorção da radiação solar nessa área, ao contrário da 
Serra da Cantareira, cujas inclinações e manto flores-
tal atenuam sobremaneira a radiação.

Mais que isso, Tarifa e Armani (2000) indicam 
também que há uma circulação de ventos predomi-
nante na RMSP, sendo os quadrantes sul e sudeste os 
mais intensos. Nesse sentido, é possível afirmar que 
o ar com temperaturas mais elevadas e poluentes da 
região central é carreado para a periferia da RMSP, 
notadamente para sua porção sul e sudeste, onde se 
localizam as florestas da Serra do Mar, como as do 
Núcleo Curucutu e Parelheiros, que possuem tempe-
raturas mais baixas. Assim, tais remanescentes aca-
bam funcionando também como filtros naturais do 
material em suspensão originado na área central da 
RMSP, pois parte dos poluentes dela oriundos ficam 
retidos nas copas das árvores. É claro que isto gera 
problemas para algumas espécies de plantas mais sus-
ceptíveis aos poluentes, como o dióxido de enxofre e 

o dióxido de nitrogênio, que em contato com o vapor 
d’água e outras substâncias podem produzir efeitos 
nocivos às plantas. Sob este aspecto veja, por exem-
plo, os trabalhos de Lopes (2000) e Pompéia (1997).

Outro serviço importante desempenhado pelos 
remanescentes naturais da RMSP é que eles consti-
tuem importantes espaços para lazer e recreação dos 
munícipes. A visitação em espaços naturais ganhou 
força a partir da década de 1970 (PIRES, 2002) e é 
motivada por diversas causas. Ruschmann (1997) mos-
tra que as doenças modernas (estresse e hipertensão, 
entre outras), assim como os ambientes artificializados 
dos grandes centros, são os grandes responsáveis pelo 
aumento da visitação à natureza. Bruhns (2005) numa 
outra abordagem, indica que a fetichização da nature-
za como mercadoria, com o apelo para os esportes na 
natureza, a busca por emoções e pela “adrenalina” dos 
“esportes radicais” tem gerado um fluxo de pessoas 
para estas áreas como nunca observado na história.

Sejam quais forem os motivos, os números são 
grandiosos nas áreas naturais da RMSP: a represa 
Billings e arredores recebem cerca de 40 mil visitan-
tes por final de semana enquanto a Paiva Castro 15 
mil (CETESB, 2006). O Parque Estadual do Jaraguá é 
freqüentado por 10 a 12 mil pessoas em cada final de 
semana.4 No Parque Estadual da Cantareira há con-
trole e monitoramento dos visitantes, limitando o nú-
mero de pessoas; mesmo assim a demanda é bastante 
grande, gerando uma espera para acesso às trilhas.

Nessas novas necessidades de encontro com a 
natureza que a sociedade contemporânea exige há 
várias possibilidades de uso, desde a contemplação 
da paisagem e dos elementos que compõem um ecos-
sistema numa trilha ou num mirante, até um contato 
mais intenso propiciado pelas práticas de interpreta-
ção da natureza e educação ambiental, assim como as 
atividades dos esportes de aventura.

Comparado com outras formas de uso e ocupação 
do solo, como urbanização, industrialização, ativida-
des minerárias ou agropecuárias, as atividades ligadas 
ao ecoturismo e ao lazer na natureza causam poucos 
problemas à paisagem natural. Contudo, Bernaldéz 
(1994) elencou alguns dos possíveis impactos nega-
tivos do turismo na natureza, como: incremento do 
consumo de recursos naturais, podendo levar ao seu 
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esgotamento; consumo do solo e transformação ne-
gativa da paisagem pela implantação de construções 
e infra-estrutura; aumento da produção de lixo, resí-
duos sólidos e efluentes líquidos; alteração de ecos-
sistemas naturais devido à introdução de espécies 
exóticas de animais e plantas; e estímulo ao consumo 
de souvenirs produzidos a partir de elementos naturais 
escassos, entre outros.

Desta forma, é importante pensar em planos de 
manejo e de usos turísticos para os remanescentes 
da paisagem natural da RMSP a fim de evitar que 
os problemas gerados pelas práticas de ecoturismo 
possam afetar os processos ecológicos fundamen-
tais destes ambientes.

Por fim, mas não menos importantes, estão os ser-
viços desses ambientes naturais considerados como 
recursos, ou seja, produção de madeira, plantas orna-
mentais e medicinais, entre outros, que são de difícil 
mensuração e valoração econômica. Contudo, eles 
possuem demanda e podem ser comercializados com 
o estabelecimento de preços de acordo com o merca-
do. Mas aqui há uma diferença marcante, pois o uso 
controlado para extração ou produção desses bens 
necessita de um estudo criterioso dos ciclos ecoló-
gicos, avaliando assim sua capacidade de dar suporte 
aos usos propostos.

A implantação de atividades nesses últimos rema-
nescentes da paisagem natural da RMSP para extração 
de recursos naturais depende da existência de condi-
ções essenciais, como uma área mínima viável que ofe-
reça condições de extração de recursos em quantidade 
e qualidade, considerando sua perenidade em longo 
prazo. De acordo com a espécie da flora ou fauna que 
se tenha interesse em explorar, é essencial pesquisas 
sobre sua riqueza presente no local, a fim de evitar ex-
tinções locais do recurso explorado. Além disso, são 
necessárias informações sobre o tamanho da popula-
ção, vigor dos indivíduos presentes, grau de consan-
güinidade, entre outros aspectos, que permitam inferir 
sobre a viabilidade de extração do recurso. Posto desta 
maneira, percebe-se que é uma atividade que envolve 
um esforço de pesquisa muito maior que nos outros 
serviços ambientais aqui descritos, mas que precisa ser 
desenvolvido com urgência para evitar depleções so-
bre os escassos remanescentes da RMSP.

considerAções FinAis

Admitindo-se as informações deste trabalho, pode-
se constatar que ainda é alta a heterogeneidade pai-
sagística dos ambientes naturais da RMSP, consti-
tuídos por uma matriz de ambientes florestais na 
paisagem, com manchas de cerrado ao norte e cam-
pos ao sul. Importante destacar também que parte 
de tais ambientes apresenta-se protegida por unida-
des de conservação. São eles, o Parque Estadual da 
Serra do Mar – Núcleo Curucutu e a APA do Capi-
vari-Monos ao sul da RMSP; e os Parques Estaduais 
da Cantareira, do Juquery e do Jaraguá ao norte que 
contribuem para frear os intensos processos de ocu-
pação do solo na RMSP.

Contudo, a supressão da vegetação com finalida-
des residenciais (loteamentos e chácaras de final de 
semana), que não são somente produtos de atividades 
clandestinas, mas são também resultado de ações le-
gais, têm fragmentado e alterado a paisagem natural.

Nesse sentido, é preciso urgentemente elaborar 
planos diretores para os municípios que compõem a 
RMSP, e implantá-los de fato, estabelecendo taxas de 
ocupação do solo, reduzindo assim os avanços sobre 
esses espaços naturais. A iniciativa da prefeitura de São 
Paulo, por exemplo, de refuncionalização do centro da 
cidade, atraindo investidores e ocupando espaços va-
gos na área central demonstra que é possível diminuir 
o ritmo de crescimento areal (horizontal) e reduzir a 
pressão sobre os espaços naturais na periferia.

Complementarmente, os serviços e produtos am-
bientais mencionados neste trabalho, podem ser con-
siderados como alternativas de renda para a população 
mais carente que habita a periferia da RMSP e que está 
em contato direto com os grandes remanescentes na-
turais. São tarefas complexas e de mais longo prazo, 
mas precisam ser iniciadas urgentemente sob pena de 
se perder este importante patrimônio natural.

Nessa linha de trabalho, é necessário o desenvol-
vimento de pesquisas acerca da biodiversidade desses 
remanescentes, como apontado no tópico anterior, a 
fim de avaliar a viabilidade dos vários usos que esses 
ambientes naturais podem oferecer à sociedade me-
tropolitana e assim, poder chamá-los de usos pratica-
dos de forma sustentável.
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Notas

1. Comunicação interna (Instituto Florestal, 2006). 

2. A Divisão de Fauna do Departamento de Parques e Áreas 
Verdes (Depave) vem realizando o levantamento da fauna da 
cidade de São Paulo desde 1993, com a colaboração de profis-
sionais do Instituto Butantã, Instituto Adolpho Lutz, Museu 
e Departamento de Zoologia da USP, Centro de Controle de 

Zoonoses e Zoológico de São Paulo, na identificação de am-
bientes e espécies na região do Núcleo Curucutu e APA do 
Capivari-Monos – extremo sul do Município de São Paulo.
3. A partir da Lista Preliminar Cumulativa da Fauna, elabo-
rada pela SVMA/Sempla (SÃO PAULO, 2000), realizada na 
estrada do Curucutu e no Distrito de Engenheiro Marsilac. 
4. Vladimir Arrais de Almeida, diretor do Parque Estadual do 
Jaraguá, informação pessoal.
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