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nica Solo Sagrado, apresentando, também, sugestões de manejo e 
propostas para o futuro plano de manejo da RPPN, baseadas na 
sua caracterização.

O documento apresenta metodologia do levantamento e 
também descreve o modo que foi elaborado o inventário preli-
minar da fauna, sendo relevante assinalar que houve um levan-
tamento ao longo do ano de 2011 nas áreas da RPPN proposta e 
do Solo Sagrado e também foram utilizados, para alguns grupos 
(herpetofauna e avifauna), dados secundários

A caracterização da fauna na área da futura RPPN registrou 
uma espécie de aranha (Trichonephila clavipes), uma de percevejo 
(Jadera sp), uma de borboleta (Heliconius erato), dezessete de 
anfíbios, sete de répteis, 137 de aves e cinco de mamíferos, totali-
zando 169 espécies da fauna silvestre.

Quanto aos registros de anfíbios, foi ressaltada a alta propor-
ção de espécies endêmicas da Mata Atlântica, aproximadamente 
70,6% das espécies registradas na área. Este grupo é altamente 
reconhecido por apresentar elevadas taxas de endemismo em 
decorrência das suas especificidades nos modos reprodutivos 
(HADDAD; PRADO, 2005), sendo muito dependentes de micro-
-habitats nas áreas de florestas e brejos. Evidenciou-se as espécies 
rãzinha-do-folhiço (Haddadus binotatus), perereca-verde (Aplas-
todiscus leucopygius), perereca-cabrinha (Boana albopunctata), 
rãzinha-piadeira (Adenomera marmorata) e perereca-de-folhagem 
(Phyllomedusa burmeisteri). Quanto à diversidade filogenética do 
grupo, as espécies estão distribuídas em seis famílias, sendo a 
mais numerosa Hylidae, com nove espécies de pererecas encontra-
das em ambientes florestais ou brejosos.

As espécies, que compõem a diversidade filogenética dos 
répteis registrados na área, estão distribuídas em cinco famílias. 
Entre as espécies de répteis registradas estão duas, endêmicas do 
bioma Mata atlântica, as cobras (Echinanthera cephalostrista e E. 
melanostigma), sendo a última um registro único para o município 
de São Paulo. Outras serpentes registradas no local foram a jarara-
ca (Bothrops jararaca), uma falsa-coral (Oxyrhopus guibei) e uma 
cobra-cipó (Chironius bicarinatus). Além das serpentes também há 
registro do lagarto-teiú (Salvator merianae).

Em relação a avifauna, foram registradas 42 espécies endêmi-
cas do bioma Mata Atlântica, ou seja, 30,7% das aves são exclu-
sivas deste bioma, destacando -se a saracura-do-mato (Aramides 
saracura), o picapauzinho-de-coleira (Picumnus temminckii), o 
papa-formiga-de-grota (Myrmoderus squamosus), o bico-virado-
-miúdo (Xenops minutus), o pavó (Piroderus scutatus), conside-
rada quase ameaçada de extinção no Estado de São Paulo (SÃO 
PAULO (Estado), 2018), o pixoxó (Sporophila frontalis), espécie 
classificada como em perigo de extinção segundo a lista do Esta-
do de São Paulo (SÃO PAULO (Estado), 2018) e como vulnerável 
à extinção segundo as listas do governo federal (BRASIL, 2018) 
e da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 
Recursos Naturais (IUCN, 2021), a choquinha-de-garganta-pintada 
(Rhopias gularis) e o tiririzinho-do-mato (Hemitriccus orbitatus), 
classificado também como quase ameaçado segundo a União 
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais (IUCN, 2021). Das espécies levantadas, 25 (18,2%) estão 
classificadas em algum grau de ameaça de extinção em pelo me-
nos uma das listagens oficiais. Um destaque é para espécie macu-
quinho (Eleoscytalopus indigoticus), considerado quase ameaçada 
segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza 
e dos Recursos Naturais (IUCN, 2021). Foram registradas três 
espécies migratórias e outras quinze parcialmente migratórias, 
sendo que, nas primeiras, estão o andorinhão-do-temporal (Cha-
etura meridionalis), a juruviara (Vireo chivi) e o sabiá-una (Turdus 
flavipes) e, na segundas, com hábitos migratórios para a região 
de São Paulo, está o suiriri (Tyrannus melancholicus), que visita 
a cidade durante a primavera e verão, desaparecendo a partir 
de abril e o bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus) visitante 
na primavera e verão (SOMENZARI, et.al. 2018). Outras espécies 
que podem ser destacadas pelos seus hábitos alimentares são: 
coleirinho (Sporophila caerulescens), espécie granívora que se 
alimenta das sementes de gramíneas espontâneas que costumam 
crescer em ambientes mais abertos e o anu-preto (Crotophaga 
ani), espécie insetívora que pode ser vista em bando e também 
típica de ambientes abertos. Essas espécies são evidências da 
importância de preservar diferentes tipos de ambientes, além das 
áreas florestadas, propiciando o desenvolvimento de vegetação 
para áreas abertas.

Quanto aos mamíferos registrados, merecem destaque a 
preguiça-de-três-dedos (Bradypus variegatus), o tapiti (Sylvilagus 
brasiliensis), espécie classificada como em perigo de extinção 
segundo a lista da União Internacional para a Conservação da 
Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2021) e o bugio-ruivo 
(Alouatta guariba), sendo endêmico do bioma Mata Atlântica, 
classificado como em perigo de extinção segundo a lista do Es-
tado de São Paulo (SÃO PAULO (Estado), 2018) e vulnerável à 
extinção segundo as listas do governo federal (BRASIL, 2018) e da 
União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recur-
sos Naturais (IUCN, 2021) e listada no Apêndice II da Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES, 2021). Também foi registrado um bando de saguis 
(Callithrix sp), animal híbrido entre duas espécies que não são 
originárias do município, mas que devido ao tráfico ilegal de 
animais silvestres foram trazidas para o Sudeste e soltas nas áreas 
verdes urbanas, são elas o sagui-de-tufo-branco (Callithrix jachus) 
e o sagui-de-tufo-preto (Callithrix penicillata). Essas espécies 
reproduziram livres e geraram descendentes férteis que podem ser 
encontrados por toda a cidade

Na finalização do relatório da equipe da fauna silvestre e com 
foco no plano de manejo da futura UC, são indicadas recomenda-
ções e sugestão para os seguintes temas:
• cercamento amigável à fauna silvestre;
• enriquecimento florístico com espécies nativas;
• manejo e manutenção da vegetação;
• destinação de locais para plantio de espécies vegetais espontâ-
neas para alimentação de espécies granívoras;
• proteção para evitar colisões com vidros e iluminação artificial.

DPHM-4/CGPABI:
O parecer da Divisão de Produção e Herbário Municipal 

(DPHM) (doc. 062435531) foi encaminhado por meio do doc. 
062426795, e teve como objetivo: o atendimento do item V do Ar-
tigo 4º do Decreto Municipal Nº 50.912 de 7 de outubro de 2009, 
além de fornecer subsídios ao plano de manejo da futura Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) denominada Solo Sagra-
do de Guarapiranga, além de caracterizar a vegetação do local.

A vistoria realizada em 14 de março de 2022 foi a segunda 
da equipe do Herbário. A primeira ocorreu em 14 de setembro de 
2010 e apresenta nesse relatório os seguintes pontos :
• Contém recursos hídricos de pequeno porte, sendo que pelo ma-
peamento apresentado, possui seis nascentes das quais cinco de-
senvolvem uma drenagem dendrítica, compondo uma microbacia;
• A área consta na publicação “Vegetação Significativa do Muni-
cípio de São Paulo” (PMSP, 1988), à carta 5 da Zona Rural, com 
formações definidas como capoeira e mata. Assim, a vegetação é 
considerada significativa e imune ao corte pelo Decreto Estadual 
30433/89, além de estar na APRM Guarapiranga;
• Foi observado que na divisa da propriedade em direção à Estra-
da do Jaceguay, há uma mata mais alta e de aspecto conservado. 
Ao sul, tem contiguidade com trechos do Parque Natural Munici-
pal do Jaceguava. Na área de acesso, margeando a Avenida Matil-
de de Lutis Barbosa, o terreno apresenta uma mata baixa com al-
tura média de cerca de 4 m em estágio inicial e baixa diversidade, 
com predomínio de manacá-da-serra (Tibouchina sp.) e presença 
de espécies pioneiras como aroeira-mansa (Schinus terebinthifo-
lius), cambará (Gochnatia polymorpha), calção-de-velha (Croton 
fuscescens), tapiá-guaçú (Alchornea sidifolia), vassoura (Baccharis 
dracunculifolia) e crindiúva (Trema micrantha), além de maciços 
com espécies exóticas, dando indícios de uso antrópico passado;
• Um outro campo antrópico foi mapeado com árvores esparsas, 
atividade agrícola (produção de hortaliças e banana), casas e 
galpões. Foi observado algumas árvores sendo preparadas para 

que resultou no SEI 6027.2021/0014474-0, onde se encontram 
todas as informações e relatórios que serão descritos abaixo.

A RPPN tem uma área de 935.800,50 m² ou 93,58 ha de um 
total de 1.227.707,85 m² ou 122,77 ha, perfazendo 76,2% da 
área da propriedade.

A instituição vem pleiteando a criação da RPPN desde 07 de 
outubro de 2009. Depois deste hiato de tempo nas tratativas, por 
decisão do proprietário, a proposta de criação foi retomada e em 
continuidade ao processo eletrônico SEI 6027.2021/0014474-0, a 
DGUC/CGPABI solicitou pareceres técnicos às seguintes instâncias 
da SVMA: Divisão de Fauna Silvestre - DFS/CGPABI, Herbário Mu-
nicipal - DPHM-4/CGPABI, Divisão de Arborização Urbana -DAU/
CGPABI, Divisão de Patrimônio Ambiental - DPA/CPA, e Coorde-
nadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, cujos resultados foram 
juntados ao SEI anteriormente mencionado.

PARECERES DAS INSTÂNCIAS DA SVMA
1) DPA/CPA:

A Divisão de Patrimônio Ambiental (DPA) iniciou sua análise 
a partir do Requerimento de Criação e Reconhecimento da RPPN 
(apensado nos documentos 054732734 e 067997638 do processo 
SEI 6027.2021/0014474-0), enviados pela interessada. Em segui-
da, passou a analisar os documentos previstos no artigo 3° do 
Decreto. 50.912/09:

I - prova de domínio do imóvel, representada por certidão 
atualizada, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis com-
petente, acompanhada de certidão negativa de ônus reais (doc. 
056184556 do SEI supramencionado);

II – não aplicável, pois trata-se de proprietário pessoa jurídica
III – documentação do proprietário pessoa jurídica: a) 

ato constitutivo (doc. 054867450) e estatuto em vigor (doc. 
067998166), devidamente registrados; b) inscrição do ato cons-
titutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício (docs. 
067998795, 067999202 e 067999972); c) prova de inscrição no 
CNPJ (doc. 054876040); d) cópia da cédula de identidade e do 
documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do repre-
sentante legal (pg. 03 e 04 no doc. 054876040);

IV - procuração firmada por instrumento público com poderes 
específicos para a prática do ato (doc. 067997303);

V - certidão negativa de débitos tributários imobiliários (doc. 
054877955), certidão negativa de débitos de imóvel rural (doc. 
058261233) e Certidão Negativa de Ônus Reais (doc. 056184556);

VI - cópia do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 
(pág. 2 e 3 no doc. 054877955);

VII - memorial descritivo (doc. 054878331) e planta da área 
total do imóvel (doc. 068000419), assinados por profissional 
habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
- ART, contendo: os limites; os confrontantes; a área a ser reco-
nhecida como RPPN; a localização da propriedade no município 
ou região e as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
do imóvel e da área proposta como RPPN, georreferenciadas de 
acordo com o Sistema Geodésico Brasileiro, e com indicação da 
base cartográfica utilizada;

VIII - declaração do proprietário de que sobre o imóvel não 
recaem autos de infração de natureza ambiental não quitados ou 
compensações ambientais pendentes de adimplemento, inclusive 
referentes a penalidades aplicadas ou compromissos estabeleci-
dos por outros entes da federação (doc. 054881090).

Tendo a documentação acima examinada conforme estabele-
ce o Art. 3º do Dec. 50.912/09, a Divisão de Patrimônio Ambiental 
(DPA) concluiu que o requerente atendeu ao Inciso I do Art.º 4º, 
conforme Parecer Técnico apensado no doc. 058670024. Rogan-
do, porém, que SVMA/AJ confirmasse esse atendimento, pela 
competência.

Com essa documentação apresentada, DPA/CPA/SVMA pro-
cedeu na análise do Art. 2º do Dec. 50.912/09. As análises foram 
aferidas com base no material cartográfico apresentado e apensa-
do nos docs. 068453306 e 068000419 do SEI supramencionado, 
a saber:

§ 1º atendido, a área da RPPN corresponde a 76.2 % do 
imóvel, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Proporção a ser declarada RPPN no imóvel
 Area (m²) Area (ha) %
Área matriculada 1.229.702,74 122,97 100,0
Área aferida em geoprocessamento 1.227.707,85 122,77 99,8
Diferença matrícula/geo 1.994,89 0,2 0,2
Área proposta como RPPN (geo) 935.800,50 93,58 76,1
Área remanescente (geo) 291.907,35 29,19 23,7

§ 2º não aplicável, pois o somatório das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs), definidos pela Lei 
Fed. 12.651/12 que substituiu a Lei Fed. 4.771/65, corresponde a 
59,1% do imóvel, conforme Quadro 2:

Quadro 2. Áreas de APP e RL
 m² ha %
Area total do Imóvel 1.227.707,85 122,77 100,0
APP total 447.222,74 44,72 36,4
RL total 278.868,28 27,89 22,7
Fora de APP e RL 501.916,83 50,19 40,9

§ 3º atendido, a proposta de RPPN abrange 19,9% da área 
total do imóvel situados fora de APP e RL, de acordo com o 
Quadro 3.

Quadro 3. Quadro com as proporções de APP, RL do imóvel a 
ser declaradas RPPN
 m² ha %
Area total do Imóvel 1.227.707,85 122,77 100,0
RPPN proposta em APP 413.109,01 41,31 33,6
RPPN proposta em RL 278.568,28 27,86 22,7
RPPN proposta fora de APP e RL 244,123,21 24,41 19,9
Área remanescente - fora da RPPN 291,907,35 29,19 23,8

Após estas aferições, CFA analisou o exigido pelo § 4º do Art. 
2º e inciso II do Art. 4º, manifestado a seguir.

2) CFA:
A Coordenação de Fiscalização Ambiental (CFA), encaminhou 

por meio dos docs. 064041725 e 063335576 a informação de que 
não foram localizados autos de infração e autos de multa lavra-
dos, bem como termo de ajustamento de conduta que recaiam 
sobre o imóvel a ser transformado em RPPN.

A CFA informou no doc. 063781439 que, em consulta ao 
Banco de Denúncias, até a data da pesquisa (18/05/2022), nada 
constava de multa ambiental para IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL 
DO BRASIL - CNPJ 62.647.383/0001-41 COM ENDEREÇO RUA 
SEM DENOMINAÇÃO (PLH), 6567 - IPTU 262.026.0001-0”.

Também informou no doc. 063802253 que, até o momento 
19/05/2022, não foram localizados Autos de Multa, tampouco 
Denúncias para o endereço RUA SEM DENOMINAÇÃO (PLH), Nº 
6567 - GUARAPIRANGA - SP. IPTU 262.026.0001-0, bem como 
para a empresa interessada, IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO 
BRASIL - CNPJ 62.647.383/0001-41.

Concluída esta etapa, SVMA procedeu na continuidade do 
determinado no inciso III do Art. 4º do Dec. 50.912/09. Foi sub-
metido o requerimento de reconhecimento da RPPN a consulta 
pública, por meio do Comunicado SVMA/AJ 069433317, divulga-
do na pág. 72 do Diário Oficial da Cidade 67 (161) de 25/08/2022 
(doc. 069626909), disponibilizando as informações pertinentes, 
por prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento e manifestação do 
público em geral.

Findado o prazo, SVMA não recebeu nenhuma manifestação 
em consulta pública. Dessa forma, não foi necessário o atendi-
mento do inciso IV do Art. 4º do Dec. 50.912/09

Nestes termos, a seguir estão os resultados do Laudo Técnico 
previsto no inciso V do mesmo artigo, elaborado conforme deter-
mina seu Parágrafo único:

3) DFS/CGPABI:
A análise da Divisão de Fauna Silvestre (DFS) foi encaminha-

da no processo por meio do doc. 061012338. Nela, consta apen-
sada, ainda, a Informação Técnica no doc. 060831299 e a listagem 
das espécies no doc. 060831049.

O objetivo do levantamento da fauna silvestre realizado pela 
Divisão de Fauna Silvestre foi de caracterizar a fauna silvestre na 
área onde está sendo proposta a criação da RPPN Igreja Messiâ-

6027.2022/0011466-5
Despacho n° 355
DGPU 
Interessado: Parque Sítio Morrinhos
Assunto: Supressão de 15 (quinze) exemplares arbóre-

os, sendo: 1 de Tipuana tipu, 13 de Eucalyptus sp. e 1 Ficus 
elastica

I. No uso das atribuições que me foram conferidas por lei e na 
manifestação técnica do DGPU, AUTORIZO, em caráter excepcional 
a supressão de 15 (quinze) exemplares arbóreos, sendo: 1 de Tipu-
ana tipu, 13 de Eucalyptus sp. e 1 Ficus elastica na área interna do 
Parque Sítio Morrinhos, sito à Av. Braz Leme, nesta capital.

II. DETERMINO que seja providenciado, pela administração 
do parque, o plantio de 15 (quinze) novos exemplares arbóreos , 
padrão DEPAVE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o corte, 
conforme determina o artigo 15 da Lei Municipal nº 10.365/87.

III. O presente despacho terá validade por 12 (doze) meses.
IV. Publique-se.
V. Após, ao Parque Sítio Morrinhos para ciência e providências.
São Paulo, 20 de setembro de 2022.
Juliana Laurito Summa
Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Muni-

cipal - CGPABI
Coordenadora Substituta
6027.2022/0011466-5
Despacho n° 356
DGPU 
Interessado: Parque Sítio Morrinhos
Assunto: Supressão de 01 (um) exemplar arbóreo Morto
I. No uso das atribuições que me foram conferidas por lei e na 

manifestação técnica do DGPU, AUTORIZO, em caráter excepcional 
a supressão de 01 (um) exemplar arbóreo de Morto na área inter-
na do Parque Sítio Morrinhos, sito à Av. Braz Leme, nesta capital.

II. DETERMINO que seja providenciado, pela administração do 
parque, o plantio de 01 (um) novo exemplar arbóreo , padrão DE-
PAVE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o corte, conforme 
determina o artigo 15 da Lei Municipal nº 10.365/87.

III. O presente despacho terá validade por 12 (doze) meses.
IV. Publique-se.
V. Após, ao Parque Sítio Morrinhos para ciência e providências.
São Paulo, 20 de setembro de 2022.
Juliana Laurito Summa
Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Muni-

cipal - CGPABI
Coordenadora Substituta
Processos da unidade SVMA/CLA 
Processo SEI: 6027.2022/0008428-6
Interessado: American Tower do Brasil - Cessão de Infraes-

truturas Ltda.
Assunto: REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE
1. O Coordenador do Licenciamento Ambiental - CLA, no 

âmbito de sua competência legal, em relação à solicitação apre-
sentada pelo interessado considerando o Conteúdo do Decreto nº 
61.137, de 10/03/2022, que Regulamenta a Lei nº 17.733, de 11 
de janeiro de 2022, que dispõe sobre a instalação de Estação Ra-
dio Base - ERB, Mini ERB e ERB Móvel no Município de São Paulo;

Cons ide rando  s e  t ra ta r, exc lus i vamente  de 
&ldquo;regularização de Estação Rádio Base&rdquo; e/ou REGU-
LARIZAÇÂO DE ESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTO JÁ EXISTENTE, 
não havendo NOVAS obras civis relacionadas a escavação, im-
plantação de fundações, demolição de estruturas já existentes e/
ou quaisquer obras de engenharia que POSSAM INTERFERIR NO 
MEIO AMBIENTE NATURAL, se tratando de imóvel com infraestru-
tura existente, conforme informado pelo Interessado no presente 
Processo Administrativo;

Considerando a manifestação de DAIA/GTAC - Parecer 
Técnico nº 285/GTAC/2022 (DOC SEI nº 070622428), relacionada 
ao imóvel localizado à Rua Presidente Soares Brandão, 163 - SQL 
nº 028.074.0023-1, Distrito Cambuci, Subprefeitura Sé, em zone-
amento - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS - 3, objeto de 
Regularização de ERB.

PROFERE a ANUÊNCIA PRÉVIA para o processo de regulari-
zação de ERB, no âmbito das atribuições desta SVMA/CLA - Coor-
denação de Licenciamento Ambiental.

2. A presente anuência não exime o interessado da obtenção 
das demais licenças e autorizações necessárias junto aos órgãos 
públicos competentes.

3. TORNAR sem efeito o Despacho deferido 070685790, 
publicado no DOC dia 17/09/2022 pag. 33, passando a valer o 
presente despacho.

Processos da unidade SVMA/CFA/Contrato 
P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  S E I  N º 

6027.2022/0003858-6
INTERESSADA: MAGNOLI PARTICIPAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 

Nº 31/SVMA/CFA/DFA/2022
DESPACHO
I. O Coordenador da Coordenação de Fiscalização Ambiental 

- CFA, de acordo com a Lei Federal nº 9.605/98, Decreto Federal nº 
6.514/08, Decreto Municipal nº 54.421/13 e, através da competên-
cia a ele delegada pela Portaria nº 105/SVMA-G/04, tendo em vis-
ta a lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta nº 31/SVMA/
CFA/DFA/2022 e o ateste do Diretor da Divisão de Gestão de 
Parques Urbanos - DGPU, RECEBE DEFINITIVAMENTE o acordo 
firmado no TAC retro mencionado com a interessada MAGNOLI 
PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/MF nº 12.550.480/0001-43;

II. Em conformidade com o disposto no artigo 25 do Decreto 
Municipal nº 54.421/13, bem como na Cláusula Nona do TAC 
nº 31/SVMA/CFA/DFA/2022, a interessada deverá recolher aos 
cofres públicos o valor correspondente ao Auto de Multa nº 
67-014.408-8 devidamente corrigido, e o valor do preço público 
referente à lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, confor-
me Cláusula Décima Quinta.

 DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

 6027.2022/0010312-4
Assunto: Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessado: FÁBRICA REY DE FIOS E BARBANTES LTDA
I – O Coordenador do Licenciamento Ambiental, no exercício 

da competência que lhe foi atribuída e em conformidade com a 
Súmula nº 473 – STF, RETI-RATIFICA despacho relativo ao SEI 
nº 6027.2022/0010312-4, publicado no D.O.C. de 17/09/2022, 
pág. 33:

II – RETIFICAR
onde lê-se “(...) o Parecer Técnico n. 729/GTAC/2022...”
leia-se “(...) a INFORMAÇÃO TÉCNICA nº 729/GTAC/2022...”
Ratificar os demais termos exarados.

 DEPTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES
 PARECER TÉCNICO
SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PARA RECONHECIMENTO DE 

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN 
SOLO SAGRADO DE GUARAPIRANGA, ZONA SUL DA CIDADE 
DE SÃO PAULO

CGPABI e CPA
1. INTRODUÇÃO

A Igreja Messiânica Mundial do Brasil requereu a SVMA a 
criação da RPPN denominada de “Solo Sagrado de Guarapiran-
ga”, situada à Avenida Hermann Von Ihering, nº 657, no bairro 
Jardim Casa Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo.

Em atendimento ao Decreto Municipal n° 50.912/2009, que 
dispõe sobre a criação e o reconhecimento de Reserva Particular 
do Patrimônio Natural - RPPN no âmbito do Município de São 
Paulo e institui o Programa Municipal de Apoio às Reservas Par-
ticulares do Patrimônio Natural, a igreja supracitada protocolou 
a documentação para requerimento de reconhecimento de RPPN, 

- Giovana Barbosa de Souza RF 838.652-8 SVMA/UMAPAZ/
DFEPAZ

- Tathiana Popak Maria RF 747.844-5; SVMA/UMAPAZ
- Emerson Lima dos Santos RF 890.923-7 - SVMA/UMAPAZ
- Danilo Costa Nunes Andrade Leite RF 890.570-3 SVMA/

UMAPAZ
§2º. Compete à comissão de monitoramento e avaliação 

apoiar e acompanhar a execução das parcerias celebrada por 
órgãos e entidades da Administração Pública municipal, a fim de 
aprimorar os procedimentos, unificar os entendimentos, solucionar 
controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores, fomentar 
o controle de resultados e avaliar os relatórios técnicos de mo-
nitoramento.

§3º. Para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento 
do objeto poderá ser efetuada visita “in loco”, dispensada quando 
a mesma for incompatível com o objeto da parceria;

§4º. O monitoramento e a avaliação do cumprimento do 
objeto levarão em consideração os mecanismos de escuta ao 
público-alvo acerca dos serviços efetivamente oferecidos no âm-
bito da parceria, aferindo-se o padrão de qualidade definido em 
consonância com a política pública setorial.

§5º. A comissão de monitoramento e avaliação deverá ser 
composta por, pelo menos, 01 (um) servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal do órgão 
ou entidade pública, devendo ser priorizada a participação de 
profissionais das áreas administrativas e finalísticas relacionadas 
ao objeto da parceria.

Art. 2º. Constituir como gestor da parceria a Tathiana Popak 
Maria RF 747.844-5; SVMA/UMAPAZ SVMA/UMAPAZ, tendo 
como incumbências as atividades de acompanhamento e fisca-
lização da parceria, observadas as incumbências previstas no 
artigo 61 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, sem prejuízo de 
outras a que for incumbido pelas suas competências funcionais 
ou por designação da autoridade municipal- art. 50, Decreto nº 
57.575/2016).

§1º. Cabe ao gestor da parceria emitir parecer técnico conclu-
sivo de análise da prestação de contas final, levando em conside-
ração o conteúdo das análises previstas no inciso I e dos relatórios 
previstos no inciso II, ambos do “caput” do artigo 55, do Decreto 
Municipal nº 57.575/2016.

§2º. Aplicam-se ao gestor da parceria os mesmos impedi-
mentos constantes do artigo 24, § 3º, do Decreto Municipal nº 
57.575/2016.

Art. 3º - Será impedida de participar como gestor da parceria 
ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação 
pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação 
jurídica com a organização da sociedade civil partícipe.

Parágrafo único. Configurado o impedimento previsto no 
caput, deverá ser designado membro substituto que possua quali-
ficação equivalente à do substituído.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

PORTARIA SVMA Nº _62_, DE _20_ DE _SETEMBRO_ 
DE 2022

Delega competência sobre o CADIN Municipal no âmbito 
da SVMA.

EDUARDO DE CASTRO, Secretário Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 14.094, de 
06 de dezembro de 2005, que cria o Cadastro Informativo Munici-
pal - CADIN Municipal, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
47.096, de 21 de março de 2006; e

CONSIDERANDO o art. 4º, §1º, da Lei Municipal nº 14.094, 
de 06 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Munici-
pal nº 47.096, de 21 de março de 2006;

RESOLVE:
Art. 1º Delegar a competência para incluir, excluir ou alterar 

pendências no Cadastro Informativo Municipal – CADIN Mu-
nicipal, no âmbito de suas respectivas Unidades, aos seguintes 
servidores:

I – CAF: Carla Cruz Santos, RF 787.055-8;
II – CFA: Adenilson Lino do Nascimento, RF. 847.494-0;
Lucas França da Cruz, RF. 859.542-9; 
Marco Polo Calandriello, RF. 753.853-7;
Sílvia de Souza Gurgel, RF. 649.603-2;
Steffany Garcia de Paula, RF. 887.265-1;
III - CGC: Liliane Neiva Arruda Lima - RF 823473-6;
IV - CGPABI: Mara Leandra Matos dos Santos – RF 815.412-1;
V - CLA: Anderson Jose Da Cruz Silva – RF 8503524-1;
VI - CPA: Jaqueline Gonçalves Leal - RF. 855067-1;
VII - NDTIC: Ana Lúcia Fernandes de Jesus Antunes - RF 

604.238-4;
VIII - UMAPAZ: Melize da Silva - RF 835.476-6.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogada a Portaria SVMA n° 44/2019.
SEI 6027.2021/0014733-2
Interessado: SVMA/CGPABI/DGUC
Assunto: Pagamento de diárias para servidor. Despesas de 

exercícios anteriores-DEA.
I. À vista do constante no presente processo administrativo, 

em especial a manifestação da assessoria jurídica desta Pasta, que 
acolho, com fundamento nas disposições do Decreto Municipal 
nº 57.630/2017 c/c o art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, 
reconheço a Despesa de Exercício Anterior - DEA e o direito ao 
pagamento ao servidor Luccas Guilherme Rodrigues Longo - RF 
826.186-5, no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais), con-
forme demonstrativo de cálculo de diárias sob SEI 068742031, 
referente à participação do referido servidor na visita técnica à 
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Santo Morato - 
Projeto “Um tempo com e-Natureza”, no Período de 22/11/2021 
a 25/11/2021;

II. Por conseguinte, autorizo a emissão das notas de reserva e 
empenho para satisfazer a despesa ora tratada;

III. Deixo de determinar a apuração de responsabilidades, 
visto que inexiste indícios de dolo e má-fé, bem como pelo fato de 
que, no caso, não foi causado prejuízo ao erário;

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1231

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-
BIENTE

ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
Processos da unidade SVMA/CGPABI 
6027.2022/0011310-3
Interessado: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE 
ENSINO REGIÃO - LESTE 4

Assunto: Solicitação de mudas diversas.
1 - No uso das atribuições que me foram conferidas por Lei e, 

com base nas informações prestadas pelos órgãos técnicos desta 
Pasta e, em especial, a manifestação conclusiva do Coordenador 
de CGPABI, em SEI 070795712, que adoto como razão de decidir, 
autorizo, com base no Decreto nº 46.886/06, observadas as 
demais cautelas de estilo, a doação de: 36 (trinta e seis) mudas 
de Tradescantia zebrina, 36 (trinta e seis) mudas de Sedum mor-
ganianum, 36 (trinta e seis) mudas de Aptenia cordifolia e 36 
(trinta e seis) mudas de Ruellia squarrosa , nos termos requerido 
pelo interessado, que perfaz o valor total de R$ 288,00 (duzentos 
e oitenta e oito reais).

2 - A presente autorização tem validade de 30 (trinta) dias, a 
partir da publicação no DOC.

3 - Publique-se;
4 - A seguir, à SVMA/DPHM para ciência e devidas provi-

dências.
São Paulo, 19 de setembro de 2022.
EDUARDO DE CASTRO
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
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A riqueza de espécies animais, com representantes de diver-
sos grupos taxonômicos, alto endemismo e espécies ameaçadas, 
demonstra a relevância ecológica da área para a conservação da 
fauna silvestre do município de São Paulo. A futura RPPN também 
se encontra numa localidade estratégica, fazendo divisa direta 
com o Parque Natural Municipal Jaceguava e nas proximidades 
da Represa Guarapiranga, constituindo um corredor para a fauna 
e contribuindo para a manutenção das áreas verdes que protegem 
a região de mananciais da cidade. Nesse sentido, vale destacar o 
Corredor Sul da Mata Atlântica estabelecido pelo Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica Atlântica - 
PMMA São Paulo, instrumento de conservação que se conecta ao 
PNM Jaceguava e se integra a futura RPPN.

Considerando o atual cenário das mudanças climáticas, a ace-
lerada perda da biodiversidade e o comprometimento da Prefeitu-
ra de São Paulo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), as equipes técnicas que analisaram o caso, avaliaram como 
altamente necessária a criação da RPPN no local e condições 
sugeridas. Considerando, ainda, a alta diversidade de espécies 
de fauna, reforçam a importância de propiciar maior nível de 
proteção ao local e estão de acordo com a criação da RPPN Igreja 
Messiânica conforme proposta apresentada pelo interessado

Com base nos argumentos apresentados nos relatórios, vale 
salientar ainda a beleza cênica da paisagem. Diante do exposto, 
o presente parecer é favorável à criação e reconhecimento da 
“Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Solo Sagrado 
de Guarapiranga”.

Socª Anita Correia de Souza
Diretora DGUC/CGPABI/SVMA
Bioª Juliana Laurito Summa
Diretora DFS/CGPABI/SVMA
Geógrafo Rodrigo Martins dos Santos
Diretor DPA/CGPABI/SVMA
Bioº Eduardo Hortal Pereira Barreto
Coordenador Herbário/CGPABI
Bioª Sumiko Honda
Herbário Municipal/CGPABI
Bioº Ricardo José Francischetti Garcia
Herbário Municipal/CGPABI
Bioº Luccas Guilherme R. Longo
DGUC/CGPABI
Geólogo Oswaldo Landgraff Junior
DGUC/CGPABI
Bioª Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães
DFS/CGPABI
Bioª Letícia Bolian Zimback
DFS/CGPABI
Bioª Gisele Regina Ruy
DFS/CGPABI
Engenheira Agrônoma Priscilla Martins Cerqueira
DAU/CGPABI
Arqª Mariana Mendes de Sousa
CGPABI
Geoº Otávio Prado
DPA/CPA
ANEXO II INTEGRANTE DO DECRETO Nº 50.912, DE 7 DE 

OUTUBRO DE 2009
LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA
1 – CARACTERIZAÇÃO
1.1 - Nome da RPPN proposta:
Solo Sagrado de Guarapiranga.
1.2 - Localização do imóvel:
Avenida Hermann Von Ihering, nº 657, bairro Jardim Casa 

Grande.
1.3 - Principais vias de acesso:
Avenida Teotônio Vilela, Estrada Turística de Parelheiros e 

Estrada do Jaceguava.
1.4 - A área incide sobre Unidade de Conservação? Não. 

Qual?
1.5 - Existe Unidade de Conservação próxima à área pro-

posta?
Sim. Qual? Parque Natural Municipal do Jaceguava.
2 – MOTIVAÇÃO
2.1 - Quais os motivos para a criação da RPPN?
Grande fragmento de Mata Atlântica.
2.2 - Qual a expectativa posterior à criação?
Fazer o Plano de Manejo da UC
2.3 - O que se espera para a área daqui a 10 anos?
Incremento da biodiversidade, com ações de restauração 

florestal e continuidade do processo sucessional da Floresta Om-
brófila Densa, com objetivo de tornar a área como potencial área 
de soltura de Fauna.

3 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA ÁREA
3.1 - Fitofisionomias existentes e seu estado de conservação:
Floresta Ombrófila Densa secundária com predominância do 

estágio médio de regeneração
3.2 - Existem aspectos de relevante beleza cênica?
Sim
3.3 - Existem recursos hídricos no interior ou no limite da área 

proposta? Sim, ocorrem duas microbacias denominadas de José 
Teixeira Penteado e Jaceguay, segundo o GEOSAMPA.

3.4 - Existem aspectos culturais ou históricos relevantes?
Local pertence à Igreja Messiânica que tem um templo, Solo 

Sagrado, nas proximidades da RPPN.
3.5 - Existem aspectos paleontológicos / arqueológicos re-

levantes?
Não.
3.6 - Existem registros de fauna?
Sim. Quais? A caracterização da fauna na área da futura 

RPPN registrou uma espécie de aranha (Trichonephila clavipes), 
uma de percevejo (Jadera sp), uma de borboleta (Heliconius era-
to), dezessete de anfíbios, sete de répteis, 137 de aves e cinco de 
mamíferos, totalizando 169 espécies da fauna silvestre.

3.7 - Existem sinais de risco na área proposta e entorno?
( )caça ( )extração ( )atividade poluidora ( )pressão antrópica 

(X)ocupação irregular ( )pisoteio de gado (X)fogo (X)plantas e ani-
mais invasores ( )erosão ( )assoreamento de cursos d’água, outros:

4 – CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA ÁREA
4.1 - Quais as atividades desenvolvidas na propriedade?
Atividade agrícola.
4.2 - Existem construções e moradores na área proposta 

como RPPN? Estufas, casas e galpões.
4.3 - Existe algum projeto ambiental sendo desenvolvido?
4.4 - Existe alguma infraestrutura na propriedade e área 

proposta comoRPPN?Sim
4.5 - Existe sistema de abastecimento de água?
Não poços
4.6 – Existe coleta e sistema de tratamento de esgoto?
Fossas
5 – ENTORNO
5.1 - Existem áreas naturais remanescentes significativas no 

entorno? Sim.
5.2 - A criação da RPPN ajudará na formação de corredor eco-

lógico? Sim, entre remanescentes de Mata Atlântica que formam o 
Parque Natural Municipal Jaceguava.

5.3 - Qual o uso do solo nos limites da área proposta como 
RPPN? (propriedade e entorno) Área urbanizada, matas e uso 
agrícola.

6 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
7 – CONCLUSÃO
Parecer técnico para o pedido de criação de RPPN: é favorável 

a criação da RPPN Solo Sagrado de Guarapiranga.

manifestar devido às mudanças nas condições microclimáticas 
geradas pela proximidade com o Rodoanel Sul.

Durante a vistoria, escutou-se vocalização do macaco-bugio 
(Alouatta guariba clamitans), endêmico da Mata Atlântica, ame-
açado de extinção, denotando o potencial dessa mata que possui 
espécies vegetais fornecedoras de recursos necessários à sobrevi-
vência desse primata (Garcia et al., 2014).

Embora o percurso realizado tenha possibilitado apenas o re-
conhecimento periférico da área de mata do fragmento, observou-
-se a representatividade do remanescente de Mata Atlântica, com 
diversidade expressiva de espécies nativas e presença de espécies 
ameaçadas de extinção como Euterpe edulis, Cedrela fissilis e 
Virola bicuhyba.

São conclusões do segundo relatório:
1) a vegetação presente na área é expressiva com diversidade 

de plantas e algumas espécies ameaçadas de extinção, represen-
tando um importante fragmento de Mata Atlântica e compondo 
com os demais remanescentes um importante contínuo florestal 
necessário à conservação da biodiversidade, preservação de ha-
bitats e funções ambientais, permitindo a existência de espécies 
mais sensíveis da fauna como o macaco-bugio e;

2) a continuidade de estudos florísticos na área provavelmen-
te irá indicar novos registros de interesse ambiental.

3) são necessárias medidas de conservação e manejo e da 
flora e vegetação indicadas no relatório que deverão ser conside-
rados no futuro plano de manejo.

Observa-se pelas descrições dos dois relatórios, que ao longo 
de 12 anos, houve uma expressiva recuperação da vegetação da 
área, não tendo sido destacado no segundo relatório áreas com 
características antrópicas.

Com base nos argumentos apresentados, que considera ainda 
a beleza cênica da vista dessa vegetação contínua nas proximida-
des da represa Guarapiranga, a equipe de DPHM 4 foi favorável à 
criação de uma RPPN na área em tela.

DAU/CGPABI:
Na informação técnica da equipe da Divisão de Arboriza-

ção Urbana (doc. 060834000) encaminhada por meio do doc. 
060834196, foi elaborada uma análise da vegetação do local 
quanto ao Decreto Estadual 30.443/89, que classifica a mesma 
como Vegetação Significativa.

Conforme mapa que estabelece os tipos de vegetação e 
que consta na informação do SEI citado, na área, ocorrem: a 
predominância da categoria 2 e algumas áreas na categoria 3, 
assim descritas:

CATEGORIA 2: Floresta ombrófila densa secundária em es-
tágio médio

Tipologia heterogênea com predomínio de indivíduos arbóre-
os, cujas copas se encontram. Predomínio de copas com diâmetro 
entre 10 e 20 metros. DAP médio \ 20 cm. Indivíduos com altura 
predominante entre 8 e 10 metros. Presença de estratificação 
vertical: árvores de dossel e emergentes, árvores e arvoretas de 
sub-bosque, componente herbáceo-arbustivo. Espécies frequentes: 
Cordia trichotoma, Cedrela fissilis, Cabralea canjerana, Ocotea 
spp.,Nectandra spp., Guarea macrophylla, Schefflera angustissima, 
Araucaria angustifolia, Matayba spp., Piptadenia gonoacantha, 
Myrcia splendens, entre outras. Espécies da categoria 1 podem 
ocorrer com menor frequência, especialmente em bordas e clarei-
ras. Sub-bosque: componente herbáceo e arbustivo diversificados. 
Epífitas e trepadeiras: menor diversidade que na categoria 1.

CATEGORIA 3: Floresta ombrófila densa secundária em es-
tágio inicial

Tipologia heterogênea com predomínio de indivíduos ar-
bustivos e arbóreos baixos, cujas alturas predominantemente 
chegam a até 8 metros. Predomínio de copas com diâmetro 
menor que 5 metros. DAP médio \ 10 cm. APA Capivari-Monos 
- F.G.P. - mar/2012 Parque Estadual Jequitibá – Ortofoto EMPLA-
SA 2010/2011 30 Ocorrência de setores homogêneos devido à 
dominância de espécies como Cecropia spp. e Tibouchina pulchra 
e Tibouchina mutabilis. São frequentes espécies anemocóricas 
especialmente de asteráceas (como Baccharis dracunculifolia, 
Vernonanthura phosphorica, Gochnatia polymorpha). Outras 
espécies frequentes e abundantes: Trema micrantha, Solanum 
granulosoleprosum, Myrsine coriacea, Schinus terebinthifolius, 
Alchornea sidifolia e Sapium glandulosum. Sub-bosque: Pode 
apresentar plântulas ou indivíduos jovens de espécies frequentes 
nas categorias 1 e 2. Epífitas: pequena frequência, diversidade 
menor que nas categorias 1 e 2.

O manejo da vegetação de porte arbóreo é regrado pelas 
seguintes legislações:

Lei Municipal nº 10.365/87 e alterações;
Decreto Estadual 30.443/89 e alteração.
Os procedimentos administrativos para formalização de pedi-

dos e obtenção de autorização são descritos abaixo:
PODA
Independe de autorização prévia, contudo, antes de realizar a 

poda de árvore localizada dentro dos imóveis particulares o pro-
prietário ou responsável pelo local deve comunicar à Prefeitura.

Nesse comunicado devem ser entregues os documentos do 
imóvel e também um laudo elaborado por um técnico (Engenheiro 
Agrônomo, Engenheiro Florestal ou Biólogo).

O serviço de comunicado de Poda está disponível no Portal 
156:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/
informacao?t=799&servico=3620

Após a abertura da solicitação no Portal 156, será gerado um 
processo administrativo eletrônico. A equipe técnica da Subprefei-
tura analisará a documentação, inclusive o conteúdo técnico do 
laudo apresentado.

REMOÇÃO POR CORTE OU TRANSPLANTE
É o corte total da árvore ou replantio em outro local. Esse 

serviço necessita de autorização da Prefeitura. O proprietário ou 
responsável pelo local pode solicitar o serviço de avaliação das 
arvores à prefeitura pelo Portal 156:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/
informacao?t=799&servico=3620

Ou, se preferir, pode entregar, junto à documentação, um 
laudo elaborado por técnico contratado:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/
informacao?t=799&servico=3620

Cabe ressaltar que a legislação prevê o plantio substitutivo:
Art. 14 - As árvores suprimidas por corte ou poda que oca-

sione a sua morte, em áreas particulares, de forma irregular ou 
autorizada, deverão ser obrigatoriamente substituídas, em igual 
número, pelo proprietário ou possuidor, a qualquer título, do 
imóvel, de acordo com as normas de plantio estabelecidas pelo 
Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, num prazo 
de até 30 (trinta) dias após o corte ou a morte pela poda, ou por 
ocasião do "habite-se" ou "auto de conclusão".

§ 1º - VETADO
§ 2º - Nas hipóteses previstas neste artigo, o proprietário ou 

possuidor ficará responsável pela preservação das árvores novas.
E, com relação às espécies a serem plantadas deve ser obser-

vada a Portaria 61/SVMA/2011 que contém a lista de nativas do 
município de São Paulo.

DGUC/CGPABI:
A Divisão de Gestão de Unidades de Conservação (DGUC) 

informou que para o reconhecimento da RPPN pelo governo mu-
nicipal, o Decreto 50.912/09 sobre a criação e o reconhecimento 
de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN no artigo 4, 
inciso V, determina o preenchimento do anexo II, que é um laudo 
de visita. O anexo II está juntado a esse processo.

CONCLUSÃO:
Como visto acima, é inconteste para o município o reconhe-

cimento da relevância da proteção e manutenção dos serviços 
ecossistêmicos de áreas verdes privadas e localizadas na Área de 
Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia Hidrográfica do 
Guarapiranga, declarada pela Lei Estadual 12.233/06, onde situa-
-se o imóvel pleiteado como RPPN.

57/2016 e Portaria MMA n° 443/2014) entre outras e dividem os 
resultados em 2 itens:

Florística:
Foram registradas 179 espécies vasculares pertencentes a 73 

famílias botânicas, sendo 60 famílias de Angiospermas com 159 
espécies, uma família de Gimnosperma com uma espécie cultiva-
da (Pinus sp.) e 12 famílias de Pteridófitas com 19 espécies, todas 
nativas do município de São Paulo. Do total, 172 espécies (96%) 
são nativas do município de São Paulo, 2 são consideradas invaso-
ras (Archontophoenix cunninghamiana e Pittosporum undulatum), 
2 cultivadas (Eucalyptus sp. e Pinus sp.) e 3 subespontâneas (Ele-
phantopus mollis, Psidium guajava e Urochloa sp.).

As famílias mais representativas foram Rubiaceae (15 espé-
cies), Fabaceae (12 espécies), Myrtaceae (9 espécies), Poaceae (9 
espécies), Melastomataceae (8 espécies), Bromeliaceae (8 espé-
cies), Asteraceae (7 espécies) e Lauraceae (6 espécies), indicando 
ambiente com bom grau de conservação.

Com relação ao hábito, 111 espécies (62,0 %) são do com-
ponente arbóreo-arbustivo (árvores, arvoretas, palmeiras, fetos 
arborescentes, arbustos e bambus); 44 espécies (24,6%) são do 
componente herbáceo (ervas e subarbustos) e 24 espécies (13,4 
%) são do componente epifítico (epífitas e trepadeiras).

Foram registradas 3 espécies ameaçadas de extinção: Euterpe 
edulis (VUBR, VUSP) (Foto 17, Anexo 1), Cedrela fissilis (VUBR, 
VUSP) e Virola bicuhyba (ENBR, ENSP).

Indivíduos de espécies com potencial invasor (Archonto-
phoenix cunninghamiana e Pittosporum undulatum) ocorrem 
pontualmente na área.

Caracterização das fitofisionomias
A área proposta para RPPN da Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil tem relevo acidentado com linhas de drenagem, estando 
inserida no Bioma de Mata Atlântica, abrigando um fragmento de 
Floresta Ombrófila Densa secundária onde predomina o estágio 
médio de regeneração. No trecho inicial da trilha de acesso à área 
proposta para RPPN, trilha mapeada no relatório que está no SEI 
citado, ocorre uma mancha de Floresta Ombrófila Densa secundá-
ria em estágio inicial de regeneração, condicionada pela presença 
de solo encharcado, que seleciona espécies resistentes a essa 
condição, havendo tendência para que a vegetação se mantenha 
nessa fase sucessional por longo período. Como componente ar-
bóreo, destacavam–se espécies como Cyathea atrovirens, Syagrus 
romanzoffiana, Casearia sylvestris, Erythrina speciosa, Inga sessilis 
e Myrsine coriacea. No componente herbáceo-arbustivo, estavam 
presentes representantes das famílias Rubiaceae, Melastomata-
ceae, Piperaceae e Marantaceae e espécies como Neoblechnum 
brasiliense, Croton gnaphaloides, Bromelia antiacantha e Mimosa 
diplotricha. Poaceae, Fabaceae e a pteridófita Selaginella sp. forra-
vam trechos da superfície da trilha.

No percurso realizado, observou-se fisionomia florestal com 
árvores de vários tamanhos; formando estratos de diferentes altu-
ras, variando entre 4 a 16 m com árvores emergentes esporádicas 
e com cobertura variando de aberta a fechada com destaques 
para as famílias Lauraceae, Fabaceae e Meliaceae. Quanto a dis-
tribuição diamétrica das árvores, predominavam os pequenos diâ-
metros, embora DAP de cerca de 20 cm fossem frequentes. Epífitas 
dos grupos das Pteridófitas, Briófitas, Orchidaceae, Bromeliaceae, 
Cactaceae e Piperaceae eram frequentes e trepadeiras lenhosas 
como Schnella sp., Strychnos sp., Abuta selloana e Davilla rugosa 
estavam presentes. O solo apresentava cobertura de serrapilheira 
de espessura variada ou proteção por espécies herbáceas das 
famílias Marantaceae destacando-se Ctenanthe lanceolata e Go-
eppertia monophylla, Cyperaceae, Poaceae, Fabaceae, Bromelia-
ceae, Araceae etc. O sub-bosque apresentava composição variada, 
com predominância de arbustos ombrófilos principalmente das 
famílias Rubiaceae, Myrtaceae e Melastomataceae.

Em relação a área percorrida, as melhores condições de 
preservação estão localizadas na região onde a RPPN proposta faz 
limites com o Parque Natural Municipal Jaceguava e acompanha 
outra linha de drenagem (trecho oeste e parte do trecho sul), 
ocorrendo presença de árvores de grande porte e sendo a regene-
ração de Euterpe edulis marcante. Recomenda-se monitoramento 
desta região, visando-se minimizar o fenômeno de efeito borda 
(aumento de cipós e espécies ruderais heliófitos) que poderá se 

transplante e os representantes da Igreja Messiânica menciona-
ram a intenção de implantação de estufas no local. Finalmente, 
nos limites da propriedade em direção à Represa do Guarapi-
ranga apontou-se a existência do loteamento Jardim Alviverde 
adjacente;

A caracterização da vegetação foi realizada através de cami-
nhamento ao longo de uma trilha pré-existente com vegetação 
em estágios iniciais. No início da trilha, que corta dois córregos, a 
mata tem altura de 6 a 8 m, com a presença de jerivá (Syagrus ro-
manzoffiana), tapiá-guaçú (Alchornea sidifolia), guaçatonga (Ca-
searia sp.) e embaúba (Cecropia sp.). O chão apresentava serrapi-
lheira de espessura variável e no estrato herbáceo foi encontrada 
diversidade de espécies de Poaceae, Asteraceae, Melastomataceae 
e a presença marcante de marantas (Calathea sp.), samambaiaçú 
(Cyathea sp.) e outras espécies com preferência por um solo 
úmido indicando um local de maior umidade. Nesta área, foi men-
cionada uma ação de plantio para enriquecimento. Na sequência, 
a trilha atinge uma clareira com campo antrópico, provável área 
cultivada abandonada com predominância de herbáceas. Espécies 
arbóreas pioneiras como a aroeira-mansa (Schinus terebinthifo-
lius), capororocas (Myrsine spp.), cambará (Gochnatia polymor-
pha), manacá-da-serra (Tibouchina sp.) e vassoura-vermelha (Do-
donaea viscosa), além das Fabaceae (Machaerium sp., Erythrina 
speciosa, Inga sp.) indicam o estágio sucessional e a presença de 
sapé (Imperata brasiliensis), indicativo de uso passado de fogo. 
Na área com mata mais alta, o dossel está a cerca de 8 a 10 m 
e o DAP médio é de cerca de 10 cm. Registrou-se a ocorrência de 
bico-de-pato (Machaerium nyctitans), aleluia (Senna multijuga), 
cabussu (Miconia sp.), caá-açú (Bathysa meridionalis) e camboatá 
(Cupania sp.) sendo poucos os indivíduos que atingem 12 m como 
por exemplo um ingá (Inga sp) e uma Miconia sp. No sub-bosque, 
podem ser observadas mudas de espécies como de guaçatonga 
(Casearia sylvestris), samambaiaçu (Cyathea delgadii) e espécies 
arbustivas como as Psychotria spp., Piper spp. e Miconia sp.. No 
estrato herbáceo, observaram-se Poaceae (Parodiolyra micrantha), 
Cyperaceae (Pleurostachys foliosa) e Marantaceae (Calathea sp.) 
além de mudas de espécies arbóreas. A serrapilheira é variável. 
A ocorrência de cipó lenhoso e a presença de poucas epífitas 
(Tillandsia stricta, Rhipsalis sp,) podem ser indícios da existência 
de efeito de borda”. Foi salientado que a palmeira-juçara (Euterpe 
edulis) consta como Vulnerável no Estado de São Paulo no “Livro 
Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São 
Paulo”. (MAMEDE, M.C.H et al 2007). Em relação às conclusões, 
destacam-se:

1) A vegetação tem características bastante iniciais, justifican-
do a importância da sua preservação por suas funções ambientais 
e para a manutenção da continuidade da vegetação florestal na 
região;

2) Quanto maior a área vegetada no todo, maior o potencial 
para abrigar tanto a fauna residente como a migratória, que 
por sua vez, são elementos importantes para a manutenção das 
relações que viabilizam um ecossistema a longo prazo, como por 
exemplo a polinização e a dispersão, que são mais importantes e 
complexas para estágios mais avançados da sucessão;

3) Conforme mencionado anteriormente, a inserção da área 
na APRM Guarapiranga aumenta a importância dessa vegetação 
para a produção e manutenção da qualidade das águas, além da 
manutenção do clima e temperaturas locais e regional;

4) Essa vegetação serve de amortecimento, protegendo e 
melhorando as condições de conservação dos parques naturais 
municipais, como o Parque Natural Municipal Jaceguava, criados 
pela compensação do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul, pela 
atenuação do efeito de borda neles, protegendo espécies sensí-
veis ou exigentes e funcionando ainda como corredor ecológico, 
permitindo o avanço dos estágios sucessionais pela chegada de 
sementes vindas dessas áreas protegidas e;

5) A averbação da RPPN será importante também para a 
proteção da mata, minimizando futuras pressões por ocupação 
da área.

No relatório da segunda vistoria em 14 de março de 2022, os 
técnicos discorreram sobre a metodologia usada no levantamento, 
como a classificação das espécies em relação ao hábito (árvore, 
arbusto, erva, etc.), origem (nativas do município de São Paulo, 
exóticas, invasoras, etc.) e grau de ameaça (Resolução SMA nº 




