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VEGETAÇÃO E FLORA
A área que hoje constitui o município de São Paulo apresentava uma grande diversidade de formações vegetais
florestais e campestres, como constatam documentos históricos, levantamentos florísticos antigos e registros de pólen
acumulado no solo.
Várias fisionomias de Mata Atlântica podiam ser reconhecidas, como matas de encosta, matas de planalto,
matas ciliares e matas de turfeira. Também ocorria na paisagem o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), com
indivíduos isolados nas matas ou formando bosques, o que inclusive deu origem ao nome do bairro de Pinheiros.
Dentre as formações campestres eram disseminados os campos secos, campos de várzea, brejos e campos altomontanos. Espécies características dos cerrados também foram registradas.
Mesmo após ter conhecido intensa supressão de vegetação decorrente do processo de urbanização na segunda
metade do século passado, os parques do município protegem vários remanescentes secundários da Mata Atlântica. Nos
extremos do município foram preservados trechos significativos da Mata Atlântica, em grande parte em processo de
regeneração natural, como os Parques Estaduais da Cantareira, do Jaraguá, Jequitibá (TIZO) e da Serra do Mar (Núcleo
Curucutu), e os Parques Naturais Municipais Fazenda do Carmo, Cabeceiras do Aricanduva, Bororé, Itaim, Jaceguava,
Varginha e Cratera de Colônia.
Na atual malha urbana, fragmentos significativos das matas de planalto são encontrados no Parque Estadual
das Fontes do Ipiranga e, ocupando áreas menores, nos Parques Municipais Alfredo Volpi, Burle Marx, Carmo,
Ciência, Jardim da Conquista, Jardim Herculano, Jardim Prainha, Luís Carlos Prestes, Nabuco, Previdência, Santo
Dias, Tenente Siqueira Campos e Vila dos Remédios, por exemplo. Áreas com espécies arbóreas dos estágios inicial e
médio da sucessão ecológica podem ser encontradas, também, em parques próximos a fragmentos florestais e/ou onde
uma arborização implantada colaborou para a instalação destas espécies, o que pode ser observado, por exemplo, nos
Parques Guarapiranga, Independência, Lina e Paulo Raia e Severo Gomes.
Uma parte significativa da vegetação arbórea dos parques municipais é constituída por eucaliptais. Há várias
espécies de eucaliptos, todas de origem australiana, que foram implantadas com sucesso no Brasil no século XIX,
visando à produção de madeira para lenha, celulose para a indústria de papel e outros usos. Vários parques apresentam
áreas remanescentes de sítios ou fazendas onde havia produção comercial de eucaliptos, sendo o Parque Anhanguera o
exemplo de maior magnitude deste processo histórico. Outros exemplos são os parques Aclimação, Burle Marx, Carmo,
Colina de São Francisco, Eucaliptos, Guarapiranga, M’Boi Mirim, Piqueri e Senhor do Vale. O uso de eucaliptos em
parques também foi importante para “secar” áreas de várzeas como é o caso emblemático do Parque Ibirapuera. Outros
parques, como por exemplo, Ecológico Profa. Lydia Natalizio Diogo, Independência e Raul Seixas, devem o uso de
eucaliptos a fatores paisagísticos ou com a função de quebravento. Em parques onde não se pratica roçada ou não
ocorrem queimadas, observa-se a formação de um sub-bosque composto por espécies pioneiras de Mata Atlântica e
subespontâneas.
A diversidade das formações campestres foi ainda menos preservada no território do município. Os campos secos
ofereceram, desde o início da implantação da cidade, as condições ideais para a ocupação urbana, e foram praticamente
extintos. Poucos e pequenos setores campestres com espécies características podem ser reconhecidos em parques como
Ecológico de Campo Cerrado Dr. Alfred Usteri, Natural Fazenda do Carmo e Vila do Rodeio, mas principalmente no
Parque Anhanguera.
Os campos de várzea e brejos também foram em grande parte ocupados por construções e vias públicas. Um
símbolo da preservação dessa vegetação é o Parque Cidade de Toronto. Os principais remanescentes são secundários: o
Parque Ecológico do Tietê e as várzeas dos tributários das represas Guarapiranga e Billings, observadas no Parque Jardim
Prainha e em alguns parques lineares como Barragem da Guarapiranga, Castelo, Nove de Julho, Praia de São Paulo
(Praia do Sol) e São José. Vegetação aquática pode estar associada a essas formações; no caso das plantas flutuantes sua
ocorrência depende de variações de condições climáticas, ocasionando seu encalhe na margem das represas.
Campos alto-montanos estão associados às matas nebulares da crista da Serra do Mar, no Parque Estadual da
Serra do Mar, Núcleo Curucutu. Possuem uma flora peculiar similar aos campos de altitude.
Grande parte da vegetação existente nos parques municipais é implantada, seguindo tendências paisagísticas
diversas ao longo da história. Parques como Independência e Jardim da Luz possuem bosques e jardins implantados
inicialmente com a função de hortos botânicos, isto é, para experimentação de espécies com potencial uso econômico,
paisagístico e divulgação de espécies exóticas, lembrando parques europeus. São marcos vivos da história do paisagismo
urbano. Muitos parques apresentam hortas e canteiros de plantas aromáticas e medicinais para atividades educativas.
Outros parques apresentam bosques densos, resultantes de uma arborização heterogênea de projetos paisagísticos,
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de projetos de recuperação ambiental ou de remanescentes de pomares de chácaras, como Chácara das Flores, Lina e
Paulo Raia, Raposo Tavares, Rodrigo de Gásperi e São Domingos. Os parques mais novos, com arborização recente,
provavelmente irão reforçar esta categoria dentro de alguns anos.
No presente trabalho utilizou-se a categoria “arborização esparsa” para designar espaços arborizados em que
as árvores (jovens ou desenvolvidas) não tocam suas copas formando bosques. Os bosques, por sua vez, podem ser
homogêneos (quando são compostos por uma única espécie de árvore), ou mais frequentemente, heterogêneos (quando
são compostos por mais de uma espécie de árvore).
Campos antrópicos são fisionomias campestres com evidências de interferência antrópica, especialmente pelo
plantio de herbáceas como capins braquiária (Urochloa spp.) para uso em pastagens e cobertura de taludes e aterros,
por exemplo.
Vegetação ruderal é aquela relacionada a alto grau de intervenção antrópica, em que se desenvolvem
espontaneamente espécies herbáceas até arbóreas, como capins exóticos e mamonas, bastante resistentes a queimadas,
roçadas, revolvimento do solo e poluição da água, sendo frequentes em aterros, taludes de córregos canalizados e
outros locais muito alterados. Muitas vezes esta vegetação é conhecida como “mato”, “matagal” e associada a aspectos
negativos da urbanização, porque aí infelizmente ainda é comum se observar deposição irregular de lixo e entulho. Cabe
lembrar, contudo, que a presença desta vegetação é muito importante para a proteção do solo, podendo ser substituída
naturalmente por capoeirinhas caso as interferências danosas diminuam.
A flora, isto é, o conjunto de espécies vegetais de uma região, também é bastante diversificada no município
de São Paulo. Uma parcela significativa dessa flora ocorrente no município está documentada no Herbário Municipal
(sigla PMSP). Considerando-se os registros dos últimos 100 anos, foram listadas para o município 4.593 espécies
vasculares (pteridófitas, gimnospermas e angiospermas), sendo 74,2% nativas no município, conforme lista publicada
no Inventário da Biodiversidade do Município de São Paulo - 2016. Os dados quantitativos apresentados representam
registros compilados pelo Herbário Municipal até outubro de 2020. As listas de espécies por parque (ver “inventário
da flora”) estão disponibilizadas no site da SVMA (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/
parques/).
Exemplos de espécies arbóreas largamente utilizadas no paisagismo de parques são, dentre as nativas no
município, a aleluia (Senna multijuga), o cedro (Cedrela fissilis), o ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus), o
jequitibá (Cariniana estrellensis), o jerivá (Syagrus romanzoffiana), a manduirana (Senna macranthera), a paineira
(Ceiba speciosa), a pitangueira (Eugenia uniflora) e o suinã (Erythrina speciosa). Entre as exóticas no município, além
dos eucaliptos (Eucalyptus spp.), destacam-se o abacateiro (Persea americana), o alfeneiro (Ligustrum lucidum), a
amoreira (Morus nigra), a falsa-figueira-benjamim (Ficus microcarpa), a figueira-benjamim (Ficus benjamina), o ipêde-el-salvador (Tabebuia rosea), o jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), a sibipiruna (Cenostigma pluviosum
var. peltophoroides) e a tipuana (Tipuana tipu). Coleções de palmeiras, com alta diversidade de espécies, podem ser
observadas nos parques Jardim da Luz, Lions Clube Tucuruvi e Ibirapuera.
No presente trabalho, nos textos dos parques, as espécies da flora estão citadas pelos seus nomes populares,
quando existentes, seguidos de seus respectivos nomes científicos (em itálico). Embora todas as espécies tenham uma
importante função ecológica, algumas foram destacadas no texto por sua morfologia peculiar, porte, frequência no
parque, uso econômico e interesse paisagístico ou histórico. Também foram indicadas as espécies citadas em listas
oficiais de flora ameaçada de extinção (nacional e estadual), indicando a importância dos parques na conservação
de espécies ameaçadas. Finalmente, chamamos a atenção para destaques de ocorrência, ou seja, situações em que
determinados parques constituem-se em locais de primeiros registros de espécies não registradas anteriormente para
o município ou cujo registro só era conhecido anteriormente há mais de 50 anos. Tais informações são importantes
referências para a conservação destes parques e indicam a importância de se buscar a conservação de novas áreas no
município.
A riqueza em espécies vegetais, sobretudo das nativas, é um importante fator para a manutenção da fauna local.
Os remanescentes de vegetação nativa são fundamentais para programas de conservação do patrimônio genético como,
por exemplo, a coleta de sementes para produção de mudas e na formação de corredores ecológicos, conforme enfatizado
no Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). Além disso, a ocorrência de áreas
com vegetação no município é fator fundamental para a saúde ambiental, por melhorar as condições microclimáticas,
proteger o solo, diminuir o impacto das chuvas, reter partículas e reduzir ruídos. Sendo assim, as áreas verdes e a
vegetação existente constituem-se em importantes elementos estruturadores da paisagem, exercendo papel fundamental
na manutenção da biodiversidade e na amenização dos problemas ambientais. São, portanto, fundamentais na análise
de todas as ações de planejamento no município.
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CENTRO-OESTE

Aclimação

Vegetação: bosques implantados, inclusive sob eucaliptal (Eucalyptus sp.), áreas ajardinadas com espécies nativas e
exóticas e brejo.
Destaques da flora: cabreúva (Myroxylon peruiferum), guanandi (Calophyllum brasiliense), ipê-branco (Tabebuia
roseoalba), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), leiteira-de-espinho (Pachystroma longifolium), magnóliabranca (Magnolia grandiflora), palmeira-coca-cola (Roystonea borinquena), primavera (Bougainvillea sp.), setecapotes (Melaleuca leucadendra), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), suinã (Erythrina speciosa),
tamareira-anã (Phoenix roebelenii) e tamareira-de-jardim (Phoenix reclinata).
Já foram registradas 127 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), paubrasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Alfredo Volpi

Vegetação: predomina remanescente de Mata Atlântica em estágio médio de sucessão, além de bosque implantado e
áreas ajardinadas.
Destaques da flora: açoita-cavalo (Luehea grandiflora), angico (Anadenanthera colubrina), araticum-do-mato
(Annona sylvatica), bambu-chinês (Bambusa tuldoides), caá-açu (Bathysa australis), cabuçu (Miconia cabucu),
camboatá-de-folhas-largas (Cupania oblongifolia), camboatá-do-miúdo (Matayba intermedia), cambuci (Campomanesia
phaea), canafístula (Cassia ferruginea), canjica (Roupala montana var. brasiliensis), cedro (Cedrela fissilis), copaíba
(Copaifera langsdorffii), costela-de-adão (Philodendron bipinnatifidum), embaúba-prateada (Cecropia hololeuca),
embaúba-vermelha (Cecropia glaziovii), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), erva-de-santo-antônio (Mollinedia
uleana), erva-mate (Ilex paraguariensis), figueira-branca (Ficus adhatodifolia), guaçatonga (Casearia sylvestris),
guamirim (Eugenia cerasiflora), guatambu (Aspidosperma olivaceum), guapuruvu (Schizolobium parahyba), jatobá
(Hymenaea courbaril), jerivá (Syagrus romanzoffiana), jequitibá (Cariniana estrellensis), laranjeira-do-mato
(Actinostemon concolor), marinheiro (Guarea macrophylla subsp. tuberculata), palmito-jussara (Euterpe edulis),
palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), passuaré (Tachigali denudata), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha)
seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tapiá-guaçu
(Alchornea sidifolia), tipuana (Tipuana tipu) e tucum (Bactris setosa).
Já foram registradas 307 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-preta (Ocotea mosenii),
canela-sassafrás (Ocotea odorifera), cedro (Cedrela fissilis), palmito-jussara (Euterpe edulis), pinheiro-do-paraná
(Araucaria angustifolia) e Myrcia diaphana. Também foram registradas 24 espécies de briófitas.
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CENTRO-OESTE

Benemérito José Braz

Vegetação: áreas ajardinadas, arborização esparsa e gramados.
Destaques da flora: alfeneiro (Ligustrum lucidum), angico (Anadenanthera colubrina), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle), chapéu-de-sol (Terminalia catappa), chuva-de-ouro (Cassia fistula),
espatódea (Spathodea campanulata), faveira (Peltophorum dubium), falsa-figueira-benjamim (Ficus microcarpa), ipêde-el-salvador (Tabebuia rosea), ipê-de-jardim (Tecoma stans), jambolão (Syzygium cumini), mangueira (Mangifera
indica), paineira (Ceiba speciosa), pau-mulato (Calycophyllum spruceanum) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 42 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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CENTRO-OESTE

Buenos Aires

Vegetação: bosque heterogêneo, áreas ajardinadas, alamedas e gramados.
Destaques da flora: alecrim-de-campinas (Holocalyx balansae), andá-açu (Joannesia princeps), canelinha-cheirosa
(Nectandra megapotamica), canjerana (Cabralea canjerana subsp. canjerana), embaúba-branca (Cecropia
pachystachya), falsa-seringueira (Ficus elastica), ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus), pitósporo-do-taiti
(Pittosporum undulatum), pitangueira (Eugenia uniflora) e seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana).
Já foram registradas 80 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis),
jequitibá-rosa (Cariniana legalis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Cemucam

Vegetação: predominam remanescentes de Mata Atlântica, além de eucaliptal (Eucalyptus sp.), bosques heterogêneos,
brejos e campos antropizados.
Destaques da flora: açoita-cavalo (Luehea grandiflora), angico (Anadenanthera colubrina), angico-vermelho
(Anadenanthera peregrina), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle), cambará
(Moquiniastrum polymorphum), camboatá (Cupania vernalis), canjerana (Cabralea canjerana subsp. canjerana), cedro
(Cedrela fissilis), chico-pires (Leucochloron incuriale), damasqueiro-japonês (Prunus mume), embiruçu (Pseudobombax
grandiflorum), falsa-seringueira (Ficus elastica), guabiroba-do-mato (Campomanesia eugenioides), guapeva (Pouteria
bullata), guapuruvu (Schizolobium parahyba), ingá-ferradura (Inga sessilis), ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus),
jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jerivá (Syagrus romanzoffiana), maria-mole (Guapira opposita), paineira
(Ceiba speciosa), pau-de-tamanco (Pera glabrata), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pinheiro-do-paraná
(Araucaria angustifolia), pinheiro-chinês (Cunninghamia lanceolata), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana),
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), tapiá-mirim (Alchornea triplinervia) e tapirira (Tapirira guianensis).
Já foram registradas 421 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cambucá (Plinia edulis), canelaamarela (Nectandra barbellata), cedro (Cedrela fissilis), espinheira-santa (Maytenus ilicifolia), favinha-branca
(Rhynchosia reticulata), guapeva (Pouteria bullata), jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra), palmito-jussara (Euterpe
edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) e sapopemba (Sloanea
obtusifolia).
O parque ainda abriga o Viveiro Harry Blossfeld (antigo Viveiro Cotia), que fornece espécies para a arborização do
município de São Paulo.
Neste parque foi coletada a primeira amostra do Herbário Municipal
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CENTRO-OESTE

Chácara do Jockey

Vegetação: bosques heterogêneos, áreas ajardinadas e gramados.
Destaques da flora: aleluia (Senna multijuga), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), árvore-samambaia (Filicium
decipiens), canela-amarela (Nectandra barbellata), cipó-de-são-joão (Pyrostegia venusta), chichá (Sterculia curiosa),
costela-de-adão (Philodendron bipinnatifidum), falsa-seringueira (Ficus elastica), figueira-benjamim (Ficus benjamina),
flamboiã (Delonix regia), insulina vegetal (Cissus verticillata), ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus), jacarandámimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana), lírio-do-brejo (Hedychium coronarium), pau-ferro
(Libidibia ferrea var. leiostachya), pitangueira (Eugenia uniflora), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana),
sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 89 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: canela-amarela (Nectandra barbellata).
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CENTRO-OESTE

Colina de São Francisco

Vegetação: predomínio de eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: cabeludeira (Myrcia tomentosa), cedro (Cedrela fissilis), jacarandá-paulista (Machaerium villosum),
jequitibá (Cariniana estrellensis), jerivá (Syagrus romanzoffiana), ouriceiro (Sloanea guianensis), pau-jacaré (Piptadenia
gonoacantha), saraguaji (Colubrina glandulosa) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 98 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis) e palmito-jussara (Euterpe edulis).
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CENTRO-OESTE

Ecológico de Campo Cerrado Dr. Alfred Usteri

Primeiro parque municipal criado para a conservação da vegetação campestre, que outrora cobria grande parte da cidade
de São Paulo. Essa vegetação foi documentada no trabalho do botânico Alfred Usteri em 1911, contendo diversas
espécies típicas do bioma Cerrado. O parque conta com um plano de manejo da vegetação para substituição da vegetação
herbácea antrópica por espécies campestres nativas visando ao enriquecimento florístico.
Vegetação: Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão, campo antropizado (com espécies típicas de cerrado) e área
ajardinada com arborização esparsa.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), angico-guarucaia (Parapiptadenia rigida), bico-de-pato-de-folhamiúda (Machaerium hirtum), cambará (Moquiniastrum polymorphum), capixingui (Croton floribundus), cedro (Cedrela
fissilis), cipó-de-são-joão (Pyrostegia venusta), gravatá (Eryngium horridum) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 103 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: cedro (Cedrela fissilis).
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CENTRO-OESTE

Jardim da Luz

Vegetação: bosques e jardins implantados, alamedas de alecrim-de-campinas (Holocalyx balansae), de falsa-figueirabenjamim (Ficus microcarpa) e de guatambu (Aspidosperma ramiflorum), além da variedade de gimnospermas,
palmeiras e o roseiral (Rosa sp.).
Destaques da flora: andá-açu (Joannesia princeps), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), cedro-de-bussaco (Cupressus
lusitanica), chichá (Sterculia curiosa), corticeira (Quercus suber), encefalartos (Encephalartos hildebrandtii), falsaseringueira (Ficus elastica), figueira-de-bengala (Ficus benghalensis), figueira-de-camarões (Ficus lyrata), indaiá
(Attalea dubia), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jenipapo (Genipa americana), lofântera-da-amazônia (Lophanthera
lactescens), manila-copal (Agathis robusta), oiti (Licania tomentosa), palmeira-coca-cola (Roystonea borinquena),
palmeira-imperial (Roystonea oleracea), pata-de-elefante (Beaucarnea recurvata), pau-marfim (Balfourodendron
riedelianum), pau-marinheiro (Guarea guidonia), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), sapucaia (Lecythis
pisonis) e sol-da-mata (Brownea grandiceps).
Já foram registradas 192 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), guapeva
(Pouteria bullata), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Jardim das Perdizes

Vegetação: gramados e arborização implantada.
Destaques da flora: carombola (Averrhoa carambola), jaboticabeira (Plinia cauliflora), jambo (Syzygium jambos),
jambolão (Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala), pínus (Pinus sp.) e
sagu-das-molucas (Cycas circinalis).
Já foram registradas 46 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), pau-brasil
(Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Juliana de Carvalho Torres (Cohab Raposo Tavares)

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão, eucaliptal com sub-bosque, áreas ajardinadas
e arborizadas.
Destaques da flora: camboatá-de-folhas-largas (Cupania oblongifolia), caá-açu (Bathysa australis), canela-debrejo (Poecilanthe parviflora), capixingui (Croton floribundus), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), dedaleira
(Lafoensia pacari), eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), ipê-branco (Tabebuia roseoalba),
jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), sacambu
(Platymiscium floribundum) e seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana).
Já foram registradas 74 espécies vasculares.
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CENTRO-OESTE

Leopoldina - Orlando Villas-Bôas

Vegetação: áreas ajardinadas e bosques heterogêneos.
Destaques da flora: amoreira (Morus nigra), cinamomo (Melia azedarach), eucalipto (Eucalyptus sp.), goiabeira
(Psidium guajava), jambolão (Syzygium cumini), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), mangueira (Mangifera indica),
pitangueira (Eugenia uniflora) e sansão-do-campo (Mimosa caesalpiniifolia).
Já foram registradas 59 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana legalis)
e pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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CENTRO-OESTE

Luís Carlos Prestes

Vegetação: Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão e áreas ajardinadas arborizadas.
Destaques da flora: castanha-do-maranhão (Pachira glabra), cedro (Cedrela fissilis), grumixama (Eugenia brasiliensis),
guanandi (Calophyllum brasiliense), jambolão (Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), magnólia-amarela
(Magnolia champaca), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pau-ferro (Libidibia
ferrea var. leiostachya), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pau-mulato (Calycophyllum spruceanum), pinange
(Koelreuteria elegans) e tarumã-branco (Citharexylum myrianthum).
Já foram registradas 102 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), jequitibárosa (Cariniana legalis), palmito-jussara (Euterpe edulis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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CENTRO-OESTE

Piqueri

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.), alameda de sibipirunas (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), bambuzais
(Bambusa tuldoides e Bambusa vulgaris), bosques heterogêneos, áreas ajardinadas e conjuntos de suinã (Erythrina
speciosa) e de pata-de-vaca (Bauhinia spp.).
Destaques da flora: alecrim-de-campinas (Holocalyx balansae), cedro (Cedrela fissilis), espatódea (Spathodea
campanulata), faveira (Peltophorum dubium), figueira-benjamim (Ficus benjamina), figueira-mata-pau (Ficus
luschnathiana), flor-de-abril (Dillenia indica), grevílea-gigante (Grevillea robusta), guaçatonga (Casearia sylvestris),
jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jatobá (Hymenaea courbaril), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá
(Syagrus romanzoffiana), magnólia-branca (Magnolia grandiflora), marinheiro (Guarea macrophylla subsp. tuberculata),
paineira (Ceiba speciosa), palmeira-imperial (Roystonea oleracea), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pauformiga (Triplaris americana), pau-mulato (Calycophyllum spruceanum), pitósporo-do-taiti (Pittosporum undulatum),
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), tipuana (Tipuana tipu) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 167 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), pau-brasil
(Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Povo – Mário Pimenta Camargo

Vegetação: área ajardinada, gramados e bosques heterogêneos, jardins temáticos (como o jardim sensitivo com espécies
aromáticas, medicinais e alimentícias), grupos de palmeiras e árvores frutíferas.
Destaques da flora: albízia (Albizia procera), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), bambu-imperial (Bambusa
vulgaris), bignônia-púrpura (Bignonia magnifica), cajueiro (Anacardium occidentale), castanheira-das-guianas (Pachira
aquatica), cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata), cinamomo (Melia azedarach), citronela (Cymbopogon
nardus), coqueiro (Cocos nucifera), cuietê (Crescentia cujete), ébano-oriental (Albizia lebbeck), embaúba (Cecropia
kavanayensis), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), guariroba (Syagrus oleracea), ingá-banana (Inga vera subsp.
affinis), jambolão (Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), loureiro (Laurus nobilis), paineira-vermelha
(Bombax ceiba), palmeira-de-lucuba (Dypsis madagascariensis), palmeira-de-pescoço-marrom (Dypsis leptocheilos),
palmeira-princesa (Dictyosperma album), sete-capotes (Melaleuca leucadendra), suinã (Erythrina velutina) e
washingtônia-do-sul (Washingtonia robusta).
Já foram registradas 142 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: butiá-vinagre (Butia capitata) e
pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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CENTRO-OESTE

Prefeito Mário Covas

Vegetação: bosque heterogêneo com sub-bosque ornamentado por aráceas, bromeliáceas e comelináceas.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), bico-de-pato (Machaerium nyctitans), cedro (Cedrela fissilis),
figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana), grumixama (Eugenia brasiliensis), mamica-de-porca (Zanthoxylum
rhoifolium), pitósporo-do-taiti (Pittosporum undulatum), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e tapiá-mirim (Alchornea
triplinervia).
Já foram registradas 25 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis) e pinheirodo-paraná (Araucaria angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Previdência

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágios inicial e médio de sucessão, bosque heterogêneo, área ajardinada,
horta e jardim aromático.
Destaques da flora: cabeludeira (Myrcia tomentosa), canafístula (Cassia ferruginea), canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis), cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata), chico-pires (Leucochloron
incuriale), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), faveira (Peltophorum dubium), flor-de-abril (Dillenia indica),
jerivá (Syagrus romanzoffiana), mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya),
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) e uvaia (Eugenia pyriformis).
Já foram registradas 325 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), canela-sassafrás (Ocotea odorifera), cedro (Cedrela fissilis), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) e xaxim
(Dicksonia sellowiana). Também foram registradas 27 espécies de briófitas.
Há ainda um orquidário com exposição anual de orquídeas.
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CENTRO-OESTE

Raposo Tavares

Vegetação: áreas ajardinadas, gramados e bosques implantados.
Destaques da flora: areca-bambu (Dypsis lutescens), braquiquíton (Brachychiton sp.), canafístula (Cassia leptophylla),
embaúba-branca (Cecropia pachystachya), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), faveira (Peltophorum dubium),
figueira-benjamim (Ficus benjamina), gota-santa (Euphorbia umbellata), grevílea-gigante (Grevillea robusta), ingábranco (Inga laurina), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mirindiba-rosa
(Lafoensia glyptocarpa), paineira (Ceiba speciosa), palmeira-real (Roystonea sp.), pau-brasil (Paubrasilia echinata),
pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pau-mulato (Calycophyllum
spruceanum), pinange (Koelreuteria elegans), pitangueira (Eugenia uniflora), seafórtia (Archontophoenix
cunninghamiana), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tarumã-branco (Citharexylum myrianthum),
tipuana (Tipuana tipu) e urucurana (Croton urucurana).
Já foram registradas 185 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Reserva do Morumbi (área de preservação)

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágios inicial e médio de sucessão, com presença de espécies exóticas,
orquídeas terrestres e trepadeiras.
Destaques da flora: canafístula (Cassia ferruginea), capixingui (Croton floribundus), costela-de-adão (Monstera
deliciosa), criúva (Clusia criuva subsp. parviflora), falsa-seringueira (Ficus elastica), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), quaresmeira (Pleroma granulosum), tamanqueiro (Aegiphila integrifolia) e
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 56 espécies vasculares.
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CENTRO-OESTE

Tatuapé

Vegetação: bosque heterogêneo aberto e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cinamomo (Melia azedarach), dedaleira (Lafoensia pacari),
flamboiã (Delonix regia), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), magnóliaamarela (Magnolia champaca), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), suinã (Erythrina speciosa) e tipuana
(Tipuana tipu).
Já foram registradas 25 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Tenente Siqueira Campos (Trianon)

Vegetação: remanescente da Mata Atlântica, com sub-bosque manejado, com espécies nativas e exóticas.
Destaques da flora: andá-açu (Joannesia princeps), araribá (Centrolobium tomentosum), bico-de-pato (Machaerium
nyctitans), cabreúva (Myroxylon peruiferum), canela-poca (Ocotea teleiandra), canelinha-cheirosa (Nectandra
megapotamica), cedro (Cedrela fissilis), chichá (Sterculia curiosa), guapuruvu (Schizolobium parahyba), guaraiúva
(Savia dictyocarpa), jatobá (Hymenaea courbaril), jequitibá (Cariniana estrellensis), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), sapopemba (Sloanea hirsuta), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana),
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 168 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: carvalho-brasileiro (Euplassa
cantareirae), cedro (Cedrela fissilis), guapeva (Pouteria bullata), palmito-jussara (Euterpe edulis), sapopemba (Sloanea
obtusifolia), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e Brosimum glaziovii. Também já foram registradas 10 espécies de
briófitas.
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CENTRO-OESTE

Vila dos Remédios

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágio médio de sucessão, áreas ajardinadas e bosques.
Destaques da flora: bambu-chinês (Bambusa tuldoides), canela-peluda (Endlicheria paniculata), capixingui (Croton
floribundus), carvalho-do-pântano (Quercus palustris), espatódea (Spathodea campanulata), faveira (Peltophorum
dubium), figueira-benjamim (Ficus benjamina), flor-de-abril (Dillenia indica), fruta-de-sabiá (Acnistus arborescens),
guaperê (Lamanonia ternata), jaborandi (Piper arboreum), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jambolão
(Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa), paineira (Ceiba speciosa),
pau-brasil (Paubrasilia echinata), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), quaresmeira (Pleroma granulosum),
seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tamanqueiro
(Aegiphila integrifolia), tamboril (Enterolobium contortisiliquum), tipuana (Tipuana tipu), tucum (Bactris setosa),
unha-de-vaca-do-campo (Bauhinia longifolia) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registras 185 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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CENTRO-OESTE

Zilda Natel

Vegetação: arborização e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), alfeneiro (Ligustrum lucidum), figueira-benjamim (Ficus benjamina),
goiabeira (Psidium guajava), mangueira (Mangifera indica) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 11 espécies vasculares.
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LESTE

Águas

Vegetação: bosques heterogêneos, brejo, áreas ajardinadas com arborização esparsa e remanescente de Mata Atlântica
em estágio inicial de sucessão.
Destaques da flora: cabreúva (Myroxylon peruiferum), córdia-africana (Cordia myxa), guaçatonga (Casearia sylvestris),
leiteira (Tabernaemontana sp.), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá
(Syagrus romanzoffiana), pata-de-vaca (Bauhinia forficata subsp. forficata), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha),
saraguaji (Colubrina glandulosa), suinã (Erythrina speciosa), taboa (Typha sp.), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia),
tarumã-branco (Citharexylum myrianthum), tipuana (Tipuana tipu) e urucurana (Croton urucurana).
Já foram registradas 104 espécies vasculares. No parque encontra-se o primeiro registro de Lonchocarpus pluvialis para
o município.
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LESTE

Aterro Sapopemba

Vegetação: campo antrópico, arborização esparsa e bosque heterogêneo.
Destaques da flora: araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), eucalipto
(Eucalyptus sp.), ingá (Inga cylindrica), ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus), pau-ferro (Libidibia ferrea var.
leiostachya) e sansão-do-campo (Mimosa caesalpiniifolia).
Já foram registradas 55 espécies vasculares.
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LESTE

Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Vegetação: eucaliptais (Eucalyptus sp.), remanescentes da Mata Atlântica com mata ciliar, campos antrópicos, brejos,
áreas ajardinadas, bosques heterogêneos, maciços arbóreos, cafezal (Coffea arabica), bosque de cerejeiras (especialmente
Prunus x yedoensis) e um viveiro de produção de mudas.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), angico (Anadenanthera colubrina), araribá-rosa (Centrolobium
tomentosum), bambu-chinês (Bambusa tuldoides), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), canela-ferrugem (Nectandra
oppositifolia), copaíba (Copaifera langsdorffii), espatódea (Spathodea campanulata), falsa-figueira-benjamim (Ficus
microcarpa), falsa-seringueira (Ficus elastica), flor-de-abril (Dillenia indica), gameleira-brava (Ficus organensis),
ginkgo (Ginkgo biloba), grevílea-gigante (Grevillea robusta), ingá-ferradura (Inga sessilis), ipê-amarelo (Handroanthus
chrysotrichus), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
liquidâmbar (Liquidambar styraciflua), magnólia-amarela (Magnolia champaca), magnólia-branca (Magnolia
grandiflora), mangueira (Mangifera indica), paineira (Ceiba speciosa), pau-de-balsa (Ochroma pyramidale), pau-ferro
(Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pitangueira (Eugenia uniflora), seafórtia
(Archontophoenix cunninghamiana), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), suinã (Erythrina
speciosa), tamboril (Enterolobium contortisiliquum) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 149 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), pau-brasil (Paubrasilia echinata), ipê-felpudo (Zeyheria tuberculosa), jequitibá-rosa (Cariniana legalis) e
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).

38

LESTE

Chácara das Flores

Vegetação: bosque heterogêneo e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: angico (Anadenanthera colubrina), angico-vermelho (Anadenanthera peregrina), bambu-chinês
(Bambusa tuldoides), bambu-gigante (Dendrocalamus asper), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), cabeludeira
(Myrcia tomentosa), cedro (Cedrela fissilis), espatódea (Spathodea campanulata), grumixama (Eugenia brasiliensis),
jerivá (Syagrus romanzoffiana), noz-pecã (Carya illinoiensis), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-jacaré
(Piptadenia gonoacantha), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia)
e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 100 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis) e paubrasil (Paubrasilia echinata).

39

LESTE

Ciência

Vegetação: predomínio de remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial e médio de regeneração, além de áreas
ajardinadas e arborização implantada.
Destaques da flora: açoita-cavalo (Luehea grandiflora), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus
molle), cafezinho (Picramnia glazioviana), cambará (Moquiniastrum polymorphum), canjerana (Cabralea canjerana
subsp. canjerana), cedro (Cedrela fissilis), crindiúva (Trema micrantha), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum),
embaúba-prateada (Cecropia hololeuca), figueira-branca (Ficus adhatodifolia), goiabeira (Psidium guajava), guatambu
(Aspidosperma olivaceum), mandaravé (Calliandra tweedii), maria-mole (Guapira opposita), paineira (Ceiba speciosa),
paineira-vermelha (Bombax ceiba), pitangueira (Eugenia uniflora), samambaiaçu (Cyathea delgadii), sapopemba
(Sloanea hirsuta), suinã (Erythrina speciosa), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e tapiá-mirim (Alchornea triplinervia).
Já foram registradas 88 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cambuí (Myrcia eriopus), cedro
(Cedrela fissilis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata).

40

LESTE

Ecológico Central do Itaim

Vegetação: bosque heterogêneo remanescente de pomar, eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, capoeirinha e área
ajardinada.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), açoita-cavalo (Luehea grandiflora), bambu-imperial (Bambusa
vulgaris), cinamomo (Melia azedarach), espatódea (Spathodea campanulata), faveira (Peltophorum dubium),
flamboiã (Delonix regia), gota-santa (Euphorbia umbellata), grumixama (Eugenia brasiliensis), guaçatonga (Casearia
sylvestris), jambeiro (Syzygium jambos), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala), lichia
(Litchi chinensis), mangueira (Mangifera indica), nespereira (Eriobotrya japonica), uva-japonesa (Hovenia dulcis) e
uvaia (Eugenia pyriformis).
Já foram registradas 81 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).

41

LESTE

Ecológico Chico Mendes

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, remanescente de Mata Atlântica ao longo do córrego, áreas
ajardinadas, pomar e horta.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), bambu-chinês (Bambusa
tuldoides), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), canela-peluda (Endlicheria paniculata), cafeeiro (Coffea arabica),
cafezinho (Maytenus evonymoides), castanha-portuguesa (Castanea sativa), cedro-japonês (Cryptomeria japonica),
embaúba-prateada (Cecropia hololeuca), gameleira-brava (Ficus organensis), guaçatonga (Casearia sylvestris),
guapuruvu (Schizolobium parahyba), helicônia (Heliconia farinosa), ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus),
jambolão (Syzygium cumini), jaboticabeira (Plinia sp.), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jatobá (Hymenaea
courbaril), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leiteira-dois-irmãos (Tabernaemontana catharinensis), magnólia-amarela
(Magnolia champaca), mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), mangueira (Mangifera indica), marinheiro (Guarea
macrophylla subsp. tuberculata), olho-de-dragão (Dimocarpus longan), paineira (Ceiba speciosa), pindaíba (Xylopia
brasiliensis), pitangueira (Eugenia uniflora), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), suinã (Erythrina
speciosa), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e unha-de-vaca (Bauhinia variegata).
Já foram registradas 157 espécies vasculares.

42

LESTE

Ecológico Profa. Lydia Natalízio Diogo

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.), gramados e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), guapuruvu
(Schizolobium parahyba), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis), ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus), ipêroxo (Handroanthus heptaphyllus), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jaqueira (Artocarpus heterophyllus),
jasmim-manga (Plumeria rubra), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium),
mangueira (Mangifera indica), mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa), nespereira (Eriobotrya japonica), pau-ferro
(Libidibia ferrea var. leiostachya) e suinã (Erythrina speciosa).
Já foram registradas 73 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata) e
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).

43

LESTE

Ermelino Matarazzo

Vegetação: bosque heterogêneo, áreas ajardinadas e horta.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), avelós (Euphorbia tirucalli),
azeitona-do-ceilão (Elaeocarpus serratus), bico-de-pato (Machaerium nyctitans), crindiúva (Trema micrantha),
gota-santa (Euphorbia umbellata), grevílea-gigante (Grevillea robusta), ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus),
jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jenipapo (Genipa americana), mangueira (Mangifera indica), pau-rei (Basiloxylon
brasiliensis), pínus (Pinus elliottii), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum
var. peltophoroides).
Já foram registradas 93 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).

44

LESTE

Guabirobeira

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, remanescente de Mata Atlântica em estágios inicial a médio de
sucessão, campo antrópico e área ajardinada.
Destaques da flora (área aberta à visitação): aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), jatobá (Hymenaea courbaril),
jerivá (Syagrus romanzoffiana), maricá (Mimosa bimucronata) e unha-de-vaca (Bauhinia variegata var. candida).
Já foram registradas 108 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).

45

LESTE

Jardim da Conquista

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágios inicial a médio de sucessão, remanescente de pomar, áreas
ajardinadas, arborização recente, campo antrópico e brejo.
Destaques da flora: aleluia (Senna multijuga), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cuvitinga (Solanum
granulosoleprosum), embaúba-vermelha (Cecropia glaziovii), jatobá (Hymenaea courbaril), jequitibá-rosa (Cariniana
legalis), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya),
peroba-d’água (Sessea brasiliensis), quaresmeira (Pleroma granulosum) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 106 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana legalis)
e pau-brasil (Paubrasilia echinata).

46

LESTE

Jardim Sapopemba – Maria de Fátima Diniz Carrera

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas, vegetação ruderal na margem do córrego.
Destaques da flora: angico-guarucaia (Parapiptadenia rigida), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa
(Schinus molle), cinamomo (Melia azedarach), embaúba-branca (Cecropia pachystachya), eucalipto (Eucalyptus sp.),
figueira-benjamim (Ficus benjamina), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis), jequitibá (Cariniana estrellensis), jerivá
(Syagrus romanzoffiana), mutambo (Guazuma ulmifolia), nogueira-de-iguape (Aleurites moluccanus), paineira (Ceiba
speciosa), plátano-de-londres (Platanus acerifolia), tipuana (Tipuana tipu) e unha-de-vaca (Bauhinia variegata var.
variegata).
Já foram registradas 81 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia).

47

LESTE

Lajeado – Izaura Pereira de Souza Franzolin

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica, áreas ajardinadas e bosque heterogêneo.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cabeludeira (Myrcia
tomentosa), cambuci (Campomanesia phaea), cedro (Cedrela fissilis), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum),
grumixama (Eugenia brasiliensis), guaçatonga (Casearia sylvestris), jabuticabeira (Plinia cauliflora), jacarandá-paulista
(Machaerium villosum), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mangueira (Mangifera indica), paineira (Ceiba speciosa),
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), pitangueira (Eugenia uniflora) e
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 105 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-doparaná (Araucaria angustifolia).

48

LESTE

Nair Bello

Vegetação: áreas ajardinadas, bosques heterogêneos e vegetação ruderal.
Destaques da flora: aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cedro-de-bussaco (Cupressus lusitanica), chapéu-de-sol
(Terminalia catappa), ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus), macaúba (Acrocomia
aculeata) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 108 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata)
e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).

49

LESTE

Nebulosas

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão, área ajardinada e bosques heterogêneos.
Destaques da flora: acerola (Malpighia glabra), angico-guarucaia (Parapiptadenia rigida), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata), córdia-africana (Cordia myxa), guapuruvu (Schizolobium
parahyba), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala),
mulungu (Erythrina falcata), tarumã-branco (Citharexylum myrianthum) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 67 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis) e pau-brasil
(Paubrasilia echinata).

50

LESTE

Quississana (área de preservação)

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágios inicial e médio de regeneração.
Destaques da flora: capixingui (Croton floribundus), cedro (Cedrela fissilis), embaúba-vermelha (Cecropia glaziovii),
embaúba-prateada (Cecropia hololeuca), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), jacarandá-paulista (Machaerium
villosum), paineira (Ceiba speciosa), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), passuaré (Tachigali denudata),
pau-de-tucano (Vochysia sp.), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e tapirira
(Tapirira guianensis).
Já foram registradas 39 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: cedro (Cedrela fissilis).

51

LESTE

Raul Seixas

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.) e áreas ajardinadas arborizadas.
Destaques da flora: alfeneiro (Ligustrum lucidum), amoreira (Morus nigra), araribá-rosa (Centrolobium tomentosum),
aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cedro-de-bussaco (Cupressus lusitanica), goiabeira (Psidium guajava),
ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jatobá (Hymenaea courbaril),
jerivá (Syagrus romanzoffiana), mangueira (Mangifera indica), nespereira (Eriobotrya japonica), paineira (Ceiba
speciosa), quaresmeira (Pleroma granulosum), pitangueira (Eugenia uniflora), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides), tipuana (Tipuana tipu) e unha-de-vaca (Bauhinia variegata var. variegata).
Já foram registradas 75 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).

52

LESTE

Santa Amélia

Vegetação: áreas ajardinadas, gramados e arborização heterogênea.
Destaques da flora: araribá (Centrolobium tomentosum), árvore-orquídea (Bauhinia blakeana), cabreúva (Myroxylon
peruiferum), camboatá (Cupania vernalis), coqueiro (Cocos nucifera), grumixama (Eugenia brasiliensis), ipê-amarelo
(Handroanthus chrysotrichus), ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá
(Syagrus romanzoffiana), macaúba (Acrocomia aculeata), paineira (Ceiba speciosa), palmeira-coca-cola (Roystonea
borinquena), plátano (Platanus acerifolia), quaresmeira (Pleroma granulosum), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides), suinã (Erythrina speciosa) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 89 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis),
pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).

53

LESTE

Savoy City (área de preservação)

Vegetação: bosque heterogêneo, campo antrópico e arborização esparsa.
Destaques da flora: aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), caracasana (Euphorbia cotinifolia), cítrus (Citrus sp.),
eucalipto (Eucalyptus sp.), falsa-seringueira (Ficus elastica), goiabeira (Psidium guajava), jacarandá-mimoso (Jacaranda
mimosifolia), jambeiro (Syzygium jambos), pau-brasil (Paubrasilia echinata), urucurana (Croton urucurana) e xiquexique (Brasiliopuntia brasiliensis).
Já foram registradas 62 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata) e
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).

54

LESTE

Vila do Rodeio

Vegetação: capoeira, eucaliptal (Eucalyptus sp.), campo antropizado, áreas ajardinadas e gramados.
Destaques da flora: açoita-cavalo (Luehea grandiflora), aguaí-vermelho (Chrysophyllum marginatum), angico
(Anadenanthera colubrina), bico-de-pato (Machaerium nyctitans), cambará (Moquiniastrum polymorphum), camboatá
(Cupania vernalis), canafístula (Cassia ferruginea), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), embaúba-vermelha
(Cecropia glaziovii), guamirim (Myrcia splendens), ipê-verde (Cybistax antisyphilitica), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
maduirana (Senna macranthera), pau-de-tucano (Vochysia tucanorum), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pinhado-brejo (Magnolia ovata), samambaia-com-espinho (Cyathea atrovirens), tamaqueiro (Aegiphila integrifolia) e tapiáguaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 159 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: açafrão-do-campo (Escobedia
grandiflora), escalônia (Escallonia chlorophylla), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia). A vegetação campestre do parque abriga espécies típicas dos campos que outrora existiam na área ocupada
pela cidade (os ‘Campos de Piratininga’), sendo que Escallonia chlorophylla não era registrada no município há mais
de 50 anos.

55

LESTE

Vila Sílvia

Vegetação: áreas ajardinadas e arborização.
Destaques da flora: alfeneiro (Ligustrum lucidum), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), faveira (Peltophorum
dubium), figueira-benjamim (Ficus benjamina), goiabeira (Psidium guajava), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis),
ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), mangueira (Mangifera indica),
pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pitangueira (Eugenia uniflora) e unha-de-vaca (Bauhinia variegata var.
candida e B. variegata var. variegata).
Já foram registradas 46 espécies vasculares.

56

NORTE

Anhanguera

Vegetação: predomínio de eucaliptal (Eucalyptus sp.), com sub-bosque com espécies nativas, remanescentes de Mata
Atlântica ao longo de cursos d’água, campos secos (com espécies típicas de cerrado), brejos, áreas ajardinadas e horto
de plantas medicinais.
Destaques da flora (área de visitação): araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), cabreúva (Myroxylon peruiferum),
bambu-chinês (Bambusa tuldoides), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), chal-chal (Allophylus edulis), chico-pires
(Leucochloron incuriale), grevílea-gigante (Grevillea robusta), guaraíva (Cordyline spectabilis), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), palmeiraimperial (Roystonea sp.), palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pau-jacaré
(Piptadenia gonoacantha), pau-rei (Basiloxylon brasiliensis), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), tipuana (Tipuana tipu),
uva-japonesa (Hovenia dulcis) e washingtônia-do-sul (Washingtonia robusta).
Já foram registradas 356 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), espinheirasanta (Maytenus ilicifolia), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pinheiro-do-paraná
(Araucaria angustifolia) e Sida acrantha.
Destaques de ocorrência: Baccharis punctulata, Corchorus argutus e Pombalia parviflora (primeiros registros para o
município depois de 60 anos sem registro).
Há um orquidário para visitação.

57

NORTE

Cidade de Toronto

Vegetação: brejo, bosque com espécies que caracterizam a paisagem canadense, áreas ajardinadas e reflorestamento
com espécies nativas de Mata Atlântica.
Destaques da flora: cabreúva (Myroxylon peruiferum), capim-dos-pampas (Cortaderia selloana), chico-pires
(Leucochloron incuriale), eucalipto-limão (Corymbia citriodora), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis), ingá-bugio
(Inga vulpina), ingá-doce (Inga edulis), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
liquidâmbar (Liquidambar styraciflua), mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa), paineira (Ceiba speciosa), pau-ferro
(Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), plátano-de-londres (Platanus acerifolia),
suinã (Erythrina speciosa) e sabão-de-soldado (Sapindus saponaria).
Já foram registradas 87 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis) e
pau-brasil (Paubrasilia echinata).

58

NORTE

Jacintho Alberto

Vegetação: áreas ajardinadas arborizadas com grupos de canela-do-brejo (Poecilanthe parviflora), ipê-amarelo
(Handroanthus chrysotrichus), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala) e mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa).
Destaques da flora (exemplares isolados): algodoeiro (Heliocarpus popayanensis), canforeira (Cinnamomum camphora),
eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), sete-capotes (Melaleuca leucadendra), tarumã-branco
(Citharexylum myrianthum) e urucum (Bixa orellana).
Também foram implantados canteiros com espécies ornamentais floríferas e medicinais. Existe uma área que está sendo
reservada com vegetação nativa para criar um ambiente propício e atrair pássaros e pequenos animais.
Já foram registradas 95 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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NORTE

Jardim Felicidade

Vegetação: áreas ajardinadas e bosques e alamedas de ipês (Handroanthus heptaphyllus, H. impetiginosus e Tabebuia
rosea) e palmeiras (Dictyosperma album, Dypsis madagascariensis e Syagrus romazoffiana).
Destaques da flora (exemplares isolados): figueira-benjamim (Ficus benjamina), figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana),
flamboiã (Delonix regia), guapuruvu (Schizolobium parahyba), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis), jambo-vermelho
(Syzygium malaccense), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pinange (Koelreuteria elegans), tipuana (Tipuana
tipu) e washingtônia-do-sul (Washingtonia robusta).
Já foram registradas 117 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata)
e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia)
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NORTE

Lions Club Tucuruvi

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas, bosques heterogêneos e conjuntos de palmeiras.
Destaques da flora: araçá-comum (Psidium cattleianum), areca-bambu (Dypsis lutescens), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), cacau (Theobroma cacao), figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana), goiaba-do-campo (Acca
sellowiana), grumixama (Eugenia brasiliensis), ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jatobá (Hymenaea courbaril),
jerivá (Syagrus romanzoffiana), magnólia-branca (Magnolia grandiflora), paineira (Ceiba speciosa), palmeira-azul
(Bismarckia nobilis), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), palmeira-princesa (Dictyosperma album),
palmeira-ráfia (Raphia farinifera), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), peroba (Aspidosperma cylindrocarpon),
pinange (Koelreuteria elegans), sabão-de-soldado (Sapindus saponaria), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides), unha-de-vaca (Bauhinia variegata var. variegata) e washingtônia-do-sul (Washingtonia robusta).
Já foram registradas 100 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cambucá (Plinia edulis) e paubrasil (Paubrasilia echinata).

61

NORTE

Pinheirinho d’água

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.), remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão, campo antrópico
(com espécies típicas de cerrado), área ajardinada, bosques recém implantados e brejo, com predomínio de taboa (Typha
sp.).
Destaques da flora: angico-vermelho (Anadenanthera peregrina), astrapeia (Dombeya wallichii), cerejeira-do-rio-grande
(Eugenia involucrata), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), guanandi (Calophyllum brasiliense), ipê-branco
(Tabebuia roseoalba), ipê-verde (Cybistax antisyphilitica), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), pau-brasil (Paubrasilia
echinata) e pitangueira (Eugenia uniflora).
Já foram registradas 138 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana legalis),
pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia)
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NORTE

Rodrigo de Gásperi

Vegetação: áreas ajardinadas e bosque heterogêneo.
Destaques da flora: angico (Anadenanthera colubrina), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), falsa-seringueira (Ficus
elastica), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis), jambeiro (Syzygium jambos), paineira (Ceiba speciosa) e sibipiruna
(Cenostigma pluviosum var. peltophoroides). Também se destacam agrupamentos de araribá-rosa (Centrolobium
tomentosum), casuarina (Casuarina equisetifolia), grevílea-gigante (Grevillea robusta), ipê-de-el-salvador (Tabebuia
rosea), jerivá (Syagrus romanzoffiana), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-formiga (Triplaris americana)
e sete-capotes (Melaleuca leucadendra).
Já foram registradas 115 espécies vaculares, das quais das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana
legalis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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NORTE

São Domingos

Vegetação: áreas ajardinadas e bosques heterogêneos.
Destaques da flora: alfeneiro (Ligustrum lucidum), angico (Anadenanthera colubrina), eucalipto-limão (Corymbia
citriodora), faveira (Peltophorum dubium), figueira-benjamim (Ficus benjamina), grevílea-gigante (Grevillea robusta),
guapuruvu (Schizolobium parahyba), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jequitibá (Cariniana estrellensis),
mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), samambaiaçu (Cyathea delgadii)
e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 162 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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NORTE

Sena

Vegetação: bosque heterogêneo e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), aldrago (Pterocarpus rohrii), aroeira-salsa (Schinus molle), cerejeirado-rio-grande (Eugenia involucrata), cinamomo (Melia azedarach), falsa-figueira-benjamim (Ficus microcarpa),
falsa-seringueira (Ficus elastica), figueira-benjamim (Ficus benjamina), grumixama (Eugenia brasiliensis), ipê-deel-salvador (Tabebuia rosea), jerivá (Syagrus romanzoffiana), paineira (Ceiba speciosa), paineira-vermelha (Bombax
ceiba), palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens), palmeira-rabo-de-peixe-anã (Caryota mitis), pata-de-vaca (Bauhinia
forficata subsp. forficata), sacambu (Platymiscium floribundum), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides),
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), urucurana (Croton urucurana) e uvaia (Eugenia pyriformis).
Já foram registradas 112 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), pau-brasil
(Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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NORTE

Senhor do Vale

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, gramados, áreas ajardinadas e arborização esparsa.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), albízia-chinesa (Albizia chinensis), árvore-polvo (Schefflera
actinophylla), cedro-de-bussaco (Cupressus lusitanica), figueira-benjamim (Ficus benjamina), jacarandá-paulista
(Machaerium villosum), jatobá (Hymenaea courbaril), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mirindiba-rosa (Lafoensia
glyptocarpa), mutambo (Guazuma ulmifolia), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), quaresmeira (Pleroma
granulosum) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides).
Já foram registradas 60 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis) e
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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NORTE

Tenente Brigadeiro Roberto Faria Lima

Vegetação: bosque heterogêneo, áreas ajardinadas e horta.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), alfeneiro (Ligustrum lucidum), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), cabeça-branca (Euphorbia leucocephala), cacto-candelabro
(Euphorbia ingens), cinamomo (Melia azedarach), eucalipto (Eucalyptus sp.), falsa-seringueira (Ficus elastica),
ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jambeiro (Syzygium jambos), jatobá (Hymenaea courbaril), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), magnólia-amarela (Magnolia champaca), paineira (Ceiba speciosa), pau-d’água (Dracaena fragrans),
pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-formiga (Triplaris americana), suinã (Erythrina speciosa), tipuana
(Tipuana tipu) e unha-de-vaca (Bauhinia variegata).
Já foram registradas 80 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata) e
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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NORTE

Trote - Vila Guilherme

Vegetação: áreas ajardinadas, arborização esparsa, bosque heterogêneo aberto, campo antrópico e jardim sensitivo.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia) bambu-chinês (Bambusa tuldoides), dedaleira (Lafoensia pacari), falsa-figueira-benjamim (Ficus
microcarpa), grevílea-gigante (Grevillea robusta), guapuruvu (Schizolobium parahyba), guariroba (Syagrus
pseudococos), ingá-bugio (Inga vulpina), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea),
jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), mulungu (Erythrina falcata), paineira (Ceiba speciosa), palmeira-cocacola (Roystonea borinquena), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-formiga (Triplaris americana), pinange
(Koelreuteria elegans), sapucaia (Lecythis pisonis), suinã (Erythrina speciosa) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 111 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cambucá (Plinia edulis), jequitibárosa (Cariniana legalis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata).

68

SUL

Altos da Baronesa (área de preservação)

Vegetação: predominantemente um remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, além de campo
antrópico, brejo e vegetação aquática.
Destaques da flora: açoita-cavalo (Luehea grandiflora), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), bambu-imperial
(Bambusa vulgaris), cambará (Moquiniastrum polymorphum), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), jacarandápaulista (Machaerium villosum), noz-pecã (Carya illinoiensis), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha) e tapiá-guaçu
(Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 28 espécies vasculares.
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SUL

Barragem de Guarapiranga

Vegetação: gramados, arborização esparsa, campo de várzea e vegetação aquática.
Destaques da flora: angico (Anadenanthera colubrina), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), árvore-polvo (Schefflera
actinophylla), figueira-benjamim (Ficus benjamina), grumixama (Eugenia brasiliensis), guanandi (Calophyllum
brasiliense), jatobá (Hymenaea courbaril), jerivá (Syagrus romanzoffiana), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya),
pitangueira (Eugenia uniflora) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides). Na vegetação aquática
destacam-se maciços de cataia (Polygonum sp.), gramíneas e salvínia (Salvinia sp.).
Já foram registradas 58 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis),
pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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SUL

Burle Marx

Vegetação: predomínio de eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, além de remanescente de Mata Atlântica,
gramados e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: bambu-chinês (Bambusa tuldoides), bambu-japonês (Phyllostachys aurea), cabuçu (Miconia
cabucu), cafeeiro (Coffea arabica), carambola (Averrhoa carambola), cinamomo (Melia azedarach), falsa-figueirabenjamim (Ficus microcarpa), gameleira-brava (Ficus organensis), guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), guaricanga
(Geonoma schottiana), guamirim-araçá (Calyptranthes grandifolia), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), marinheiro (Guarea macrophylla subsp. tuberculata), noz-pecã (Carya illinoiensis), paineira (Ceiba
speciosa), palmeira-de-leque-china (Livistona chinensis), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia
echinata), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), samambaiaçu (Cyathea
delgadii), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), sibipiruna (Poincianella pluviosa var. peltophoroides), tapiáguaçu (Alchornea sidifolia) e tapiá-mirim (Alchornea triplinervia).
Já foram registradas 139 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis),
pau-brasil (Paubrasilia echinata) e Myrcia diaphana. Também foram registradas 34 espécies de briófitas.
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SUL

Casa Modernista

Vegetação: predomínio de eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, além de áreas ajardinadas.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), camboatá (Cupania vernalis),
capitão-do-mato (Cordia sellowiana), cedro-de-bussaco (Cupressus lusitanica), cerejeira-do-rio-grande (Eugenia
involucrata), dracena-arbórea (Dracaena arborea), embaúba-branca (Cecropia pachystachya), guapuruvu (Schizolobium
parahyba), grumixama (Eugenia brasiliensis), mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), manila-copal (Agathis
robusta), murtinha (Eugenia candolleana), pândano (Pandanus utilis), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), seafórtia
(Archontophoenix cunninghamiana) e tapiá- guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 58 espécies vasculares, além de 25 espécies de briófitas.
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SUL

Chuvisco

Vegetação: bosque heterogêneo e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cinamomo (Melia
azedarach), dedaleira (Lafoensia pacari), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), espatódea (Spathodea campanulata),
eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), goiabeira (Psidium guajava), guanandi (Calophyllum
brasiliense), ingá-macarrão (Inga edulis), ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus), jaboticabeira (Plinia sp.), jambeiro
(Syzygium jambos), jerivá (Syagrus romanzoffiana), nespereira (Eriobotrya japonica), pau-ferro (Libidibia ferrea var.
leiostachya), tipuana (Tipuana tipu) e washingtônia-do-sul (Washingtonia robusta).
Já foram registradas 46 espécies vasculares.
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SUL

Cordeiro – Martin Luther King

Vegetação: área ajardinada, bosque heterogêneo e arborização esparsa.
Destaques da flora: amoreira (Morus nigra), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle),
bambu-imperial (Bambusa vulgaris), cabeça-branca (Euphorbia leucocephala), faveira (Peltophorum dubium), jatobá
(Hymenaea courbaril), mangueira (Mangifera indica), nespereira (Eriobotrya japonica), pau-ferro (Libidibia ferrea var.
leiostachya), primavera (Bougainvillea sp.), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides) e suinã (Erythrina
speciosa).
Já foram registradas 34 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).
Também já foram registradas 38 espécies de briófitas.
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SUL

Eucaliptos

Vegetação: eucaliptal com sub-bosque, áreas ajardinadas e bosque heterogêneo.
Destaques da flora: bananeira (Musa x paradisiaca), cafeeiro (Coffea arabica), cedro-de-bussaco (Cupressus lusitanica),
eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), jatobá (Hymenaea courbaril), macaúba (Acrocomia
aculeata), paineira (Ceiba speciosa), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pau-ferro
(Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pinheiro-do-brejo (Taxodium distichum),
seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tipuana (Tipuana
tipu), urucum (Bixa orellana) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 44 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata). Também foram registradas 43 espécies de briófitas.
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SUL

Guanhembu

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas, bosques heterogêneos e eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), alfeneiro (Ligustrum lucidum), amoreira (Morus nigra), andáaçu (Joannesia princeps), cedro-japonês (Cryptomeria japonica), cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata),
embaúba-branca (Cecropia pachystachya), figueira-benjamim (Ficus benjamina), guajuvira (Cordia americana),
guapuruvu (Schizolobium parahyba), jambolão (Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena
leucocephala), paineira (Ceiba speciosa), sombreiro (Clitoria fairchildiana), suinã (Erythrina speciosa) e tipuana
(Tipuana tipu).
Já foram registradas 161 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cambucá (Plinia edulis), cedro
(Cedrela fissilis), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia).
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SUL

Guarapiranga

Vegetação: predomínio de eucaliptal entremeado por pequenos bosques com espécies da Mata Atlântica, além de áreas
ajardinadas. Na margem da represa podem ser observadas plantas aquáticas flutuantes como salvínia (Salvinia sp.) e
aguapé (Eichhornia cassipes).
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), angico-vermelho (Anadenanthera peregrina), areca-bambu (Dypsis
lutescens), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), caá-açu (Bathysa australis), camboatá-de-folhas-largas (Cupania
oblongifolia), eucalipto (Eucalyptus sp.), falsa-figueira-benjamim (Ficus microcarpa), figueira-mata-pau (Ficus
luschnathiana), guaçatonga (Casearia sylvestris), guamirim (Eugenia cerasiflora), guapuruvu (Schizolobium parahyba),
jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), magnólia-amarela (Magnolia champaca),
mandioqueiro (Schefflera calva), manduirana (Senna macranthera), nespereira (Eriobotrya japonica), passuaré
(Tachigali denudata), pau-d’água (Dracaena fragrans), pitósporo-do-taiti (Pittosporum undulatum), samambaiaçu
(Cyathea delgadii), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), suinã (Erythrina speciosa), tamanqueiro (Aegiphila
integrifolia) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 188 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedros (Cedrela fissilis e
Cedrela odorata), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia).
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SUL

Ibirapuera

Vegetação: eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, bosques heterogêneos, jardins, gramados, alamedas e conjuntos
arbóreos homogêneos e brejo.
Destaques da flora: alecrim-de-campinas (Holocalyx balansae), araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), aroeiramansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle), bambu-gigante (Dendrocalamus asper), bunya-bunya
(Araucaria bidwillii), chichá (Sterculia curiosa), cipreste-italiano (Cupressus sempervirens), dendezeiro (Elaeis
guineensis), falsa-figueira-benjamim (Ficus microcarpa), falsa-seringueira (Ficus elastica), figueira-de-bengala (Ficus
benghalensis), flamboiã (Delonix regia), flor-de-abril (Dillenia indica), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), ipê-de-elsalvador (Tabebuia rosea), ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus), jaboticabeira (Plinia cauliflora), jacarandá-mimoso
(Jacaranda mimosifolia), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jasmim-manga (Plumeria rubra), jequitibá (Cariniana
estrellensis), jerivá (Syagrus romanzoffiana), magnólia-amarela (Magnolia champaca), mulungu (Erythrina falcata),
paineira (Ceiba speciosa), palmeira-coca-cola (Roystonea borinquena), palmeira-de-leque-da-china (Livistona
chinensis), palmeira-garrafa (Hyophorbe lagenicaulis), palmeira-princesa (Dictyosperma album), palmeira-rabo-depeixe (Caryota urens), palmeira-rabo-de-peixe-anã (Caryota mitis), palmeira-triângulo (Dypsis decaryi), pau-ferro
(Libidibia ferrea var. leiostachya), pinange (Koelreuteria elegans), pinheiro-americano (Pinus elliottii), pinheiro-doparaná (Araucaria angustifolia), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), seringueira (Hevea brasiliensis), setecapotes (Melaleuca leucadendra), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tamareira-anã (Phoenix
roebelenii), tamareira-das-canárias (Phoenix canariensis) e tipuana (Tipuana tipu).
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Foram registradas 530 espécies vasculares, sem considerar o Viveiro Manequinho Lopes, sendo que 61 foram registradas
no Campo Experimental da Escola de Jardinagem. Estão ameaçadas de extinção: cambucá (Plinia edulis), canelaamarela (Nectandra barbellata), carvalho-brasileiro (Euplassa cantareirae), cedro (Cedrela fissilis), jequitibá-rosa
(Cariniana legalis), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia) e Saranthe composita. Também já foram registradas 29 espécies de briófitas.

O Viveiro Manequinho Lopes produz mudas de espécies ornamentais herbáceas, arbustivas, trepadeiras, plantas de
interior e plantas medicinais para uso em áreas públicas no município, além de receber e distribuir mudas de árvores
usadas nos programas de arborização urbana.
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SUL

Independência

Vegetação e flora: áreas ajardinadas e bosques heterogêneos. No jardim francês à frente do Museu Paulista destacam-se
topiarias de azaleia (Rhododendron simsii), buxo (Buxus sempervirens) e falsa-figueira-benjamim (Ficus microcarpa),
canteiros de rosas (Rosa sp.) e arranjos de palmeiras, pinheiros e sagu-das-molucas (Cycas circinalis). No bosque
ao fundo do Museu encontram-se espécies como araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), bambu-chinês (Bambusa
tuldoides), canela-batalha (Cryptocarya mandioccana), canelinha-cheirosa (Nectandra megapotamica), cedro (Cedrela
fissilis), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), falsa-seringueira (Ficus elastica), imbiruçu (Eriotheca pentaphylla),
jatobá (Hymenaea courbaril), marinheiro (Guarea macrophylla subsp. tuberculata), pau-ferro (Libidibia ferrea var.
leiostachya), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) e sapucaia-miúda (Lecythis lanceolata). Nas laterais do
parque ocorrem bosques heterogêneos com araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), eucalipto (Eucalyptus sp.),
figueira-benjamim (Ficus benjamina), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jaqueira (Artocarpus heterophyllus),
paineira (Ceiba speciosa), palmeiras, peroba (Aspidosperma polyneuron), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides) e tapiá-mirim (Alchornea triplinervia).
Já foram registradas 171 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). Também
foram registradas 19 espécies de briófitas.
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SUL

Jardim Herculano

Vegetação: áreas ajardinadas, remanescentes de pomar e de Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão.
Destaques da flora: bambu-chinês (Bambusa tuldoides), bambu-gigante (Dendrocalamus asper), cafezinho (Maytenus
evonymoides), crindiúva (Trema micrantha), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), espatódea (Spathodea
campanulata), falsa-seringueira (Ficus elastica), fruta-de-sabiá (Acnistus arborescens), guapuruvu (Schizolobium
parahyba), helicônias (Heliconia farinosa e H. rostrata), jaboticabeira-de-sabará (Plinia cauliflora), jaqueira
(Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mangueira (Mangifera indica), paineira (Ceiba speciosa),
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), suinã (Erythrina speciosa), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e tarumã-branco
(Citharexylum myrianthum).
Já foram registradas 95 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis) e
o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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SUL

Jardim Prainha

Vegetação: remanescentes de Mata Atlântica em estágios inicial a médio de sucessão, eucaliptal com sub-bosque,
bosque heterogêneo, plantio para recomposição florestal, área ajardinada, campo antrópico, brejo e vegetação aquática.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), angico (Anadenanthera colubrina), bananeira (Musa x paradisiaca),
camboatá-de-folhas-largas (Cupania oblongifolia), canjerana (Cabralea canjerana subsp. canjerana), crindiúva (Trema
micrantha), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), embaúba-prateada (Cecropia hololeuca), embaúba-vermelha
(Cecropia glaziovii), eucalipto (Eucalyptus sp.), gameleira-brava (Ficus organensis), grumixama (Eugenia brasiliensis),
jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
jiquiri-grande (Mimosa pigra), mangueira (Mangifera indica), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), sabão-de-soldado
(Sapindus saponaria), tamanqueiro (Aegiphila integrifolia) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 90 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana legalis)
e pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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SUL

Lina e Paulo Raia

Vegetação: bosque heterogêneo e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: alfeneiro (Ligustrum lucidum), árvore-polvo (Schefflera actinophylla), bambu-imperial (Bambusa
vulgaris), bananeira (Musa x paradisiaca), cafeeiro (Coffea arabica), cedro (Cedrela fissilis), cipreste-italiano
(Cupressus sempervirens), copaíba (Copaifera langsdorffii), eucalipto (Eucalyptus sp.), falsa-seringueira (Ficus
elastica), figueira-da-índia (Ficus auriculata), figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana), ipê-amarelo (Handroanthus
chrysotrichus), jaboticabeira-de-sabará (Plinia cauliflora), jerivá (Syagrus romanzoffiana), nespereira (Eriobotrya
japonica), paineira (Ceiba speciosa), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-d’água (Dracaena fragrans), seafórtia
(Archontophoenix cunninghamiana), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tapiá-guaçu (Alchornea
sidifolia) e uvaia (Eugenia pyriformis).
Já foram registradas 129 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). Também já
foram registradas 28 espécies de briófitas.
Há um orquidário para visitação.
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SUL

M’Boi Mirim

Vegetação: eucaliptal com sub-bosque, remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão, campo antrópico,
brejo e vegetação aquática.
Destaques da flora: areca-bambu (Dypsis lutescens), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), caá-açu (Bathysa
australis), crindiúva (Trema micrantha), cumaté (Myrcia splendens), embaúba-branca (Cecropia pachystachya),
eucalipto (Eucalyptus sp.), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), pau-jacaré (Piptadenia
gonoacantha), samambaiaçu-com-espinho (Cyathea atrovirens), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides),
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e tucum (Bactris setosa).
Já foram registradas 55 espécies vasculares.
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SUL

Nabuco

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica, bosques heterogêneos, áreas ajardinadas e gramados.
Destaques da flora: aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), bambu-chinês (Bambusa tuldoides), camboatá (Cupania
vernalis), carobinha (Jacaranda puberula), copaíba (Copaifera langsdorffii), embaúba-branca (Cecropia pachystachya),
faveira (Peltophorum dubium), guaçatonga (Casearia sylvestris), jatobá (Hymenaea courbaril), leiteira (Sapium
glandulosum), mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), nespereira
(Eriobotrya japonica), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 155 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-doparaná (Araucaria angustifolia). Também já foram registradas 21 espécies de briófitas.
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SUL

Nascentes do Ribeirão Colônia

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica, bosques heterogêneos, áreas ajardinadas, gramados e vegetação aquática
(onde se destaca a erva submersa Mayaca fluviatilis).
Destaques da flora: angelim-doce (Andira fraxinifolia), bambu-chinês (Bambusa tuldoides), caá-açu (Bathysa australis),
cacto-rosa (Pereskia grandifolia), cafezinho-roxo-da-mata (Psychotria suterella), cambuci (Campomanesia phaea),
canela-amarela (Nectandra barbellata), eucalipto (Eucalyptus sp.), jasmim-do-mato (Randia armata), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), mandioqueira (Schefflera angustissima), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), pinheirochinês (Cunninghamia lanceolata), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), samambaiaçu (Cyathea delgadii) e
tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 157 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis), jaborandi (Piper lanceolatum), palmito-jussara (Euterpe edulis), pinheiro-doparaná (Araucaria angustifolia) e Neomitranthes capivariensis.

86

SUL

Praia São Paulo – Praia do Sol

Vegetação: gramados, áreas ajardinadas, árvores isoladas e em alamedas e vegetação aquática.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), areca-bambu (Dypsis lutescens), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), árvore-polvo (Schefflera actinophylla), capixingui (Croton floribundus), copaíba (Copaifera
langsdorffii), falsa-seringueira (Ficus elastica), figueira-benjamim (Ficus benjamina), iúca (Yucca sp.), jasmim-manga
(Plumeria rubra), jerivá (Syagrus romanzoffiana), maricá (Mimosa bimucronata), palmatória (Nopalea cochenillifera),
pitangueira (Eugenia uniflora), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides). Na vegetação aquática são observados maciços de cataia (Polygonum sp.) e gramíneas.
Já foram registradas 62 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: canela-amarela (Nectandra barbellata).
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SUL

Santo Dias

Vegetação: remanescente da Mata Atlântica e áreas ajardinadas arborizadas.
Destaques da flora: aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cambuizinho (Myrcia multiflora), canela-anhoíba
(Aiouea saligna), canela-sassafrás (Ocotea odorifera), capixingui (Croton floribundus), embiruçu (Pseudobombax
grandiflorum), figueira-branca (Ficus adhatodifolia), fruta-de-sabiá (Acnistus arborescens), ipê-branco (Tabebuia
roseoalba), jerivá (Syagrus romanzoffiana), paineira (Ceiba speciosa), palmeira-prateada (Syagrus hoehnei), passuaré
(Tachigali denudata), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), pau-terra
(Qualea selloi), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), pitangueira (Eugenia uniflora), sapopemba (Sloanea
hirsuta), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e vinheiro (Vochysia
magnifica).
Já foram registradas 328 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: bicuíba (Virola bicuhyba), canelaamarela (Nectandra barbellata), canela-sassafrás (Ocotea odorifera), cedro (Cedrela fissilis), maria-mole (Guapira
nitida), palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia)
e Myrcia diafana. Também foram registradas 41 espécies de briófitas.
Destaques de ocorrência: a palmeira-prateada (Syagrus hoehnei) foi o primeiro registro para o município (em 1985)
desde 1955, e foi considerada por muito tempo como espécie endêmica dos arredores da cidade de São Paulo.
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SUL

Sete Campos

Vegetação: gramados, arborização esparsa e vegetação ruderal nos taludes dos córregos.
Destaques da flora: anil (Indigofera suffruticosa), assa-peixe (Vernonanthura polyanthes), figueira-benjamim
(Ficus benjamina), girassol-mexicano (Tithonia diversifolia), ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala), mangueira (Mangifera indica) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 42 espécies vasculares
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SUL

Severo Gomes

Vegetação: áreas ajardinadas, bosques heterogêneos e vegetação ribeirinha ao longo do Córrego do Judas.
Destaques da flora: algodoeiro (Heliocarpus popayanensis), amoreira (Morus nigra), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), bambu-chinês (Bambusa tuldoides), dedaleira (Lafoensia pacari), espatódea (Spathodea campanulata),
eucalipto-do-brejo (Eucalyptus robusta), grevílea-gigante (Grevillea robusta), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis),
ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus), jaboticabeira-de-sabará (Plinia cauliflora), jacarandá-mimoso (Jacaranda
mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana), magnólia-amarela (Magnolia champaca), pau-jacaré (Piptadenia
gonoacantha), pinheiro-australiano (Casuarina cunninghamiana), suinã (Erythrina speciosa) e tarumã-branco
(Citharexylum myrianthum).
Já foram registradas 167 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cambucá (Plinia edulis), cedro
(Cedrela fissilis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). Também já foram
registradas 29 espécies de briófitas.
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SUL

Shangrilá

Vegetação: áreas ajardinadas, eucaliptal (Eucalyptus sp.) com sub-bosque, horta e vegetação aquática, com destaque
para a alface-d’água (Pistia stratites).
Destaques da flora: camboatá-de-folhas-largas (Cupania oblongifolia), cedro (Cedrela fissilis), cuvitinga (Solanum
granulosoleprosum), embaúba-vermelha (Cecropia glaziovii), guaçatonga (Casearia sylvestris), jerivá (Syagrus
romanzoffiana) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 113 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis), e pau-brasil (Paubrasilia echinata).

91

PARQUES LINEARES
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CENTRO-OESTE

Linear Sapé

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas e vegetação ruderal nas encostas do córrego.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), areca-de-lucuba (Dypsis madagascariensis), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle), cinamomo (Melia azedarach), escova-de-garrafa (Callistemon viminalis),
figueira-benjamim (Ficus benjamina), figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana), ingá-branco (Inga laurina), ingá-doce
(Inga edulis), ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), paineira (Ceiba speciosa), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), sibipiruna (Cenostigma
pluviosum var. peltophoroides), tipuana (Tipuana tipu) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 87 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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LESTE

Linear Água Vermelha

Vegetação: áreas ajardinadas, bosques, gramados, arborização esparsa e vegetação ruderal ao longo do córrego.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), alfeneiro (Ligustrum lucidum), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia),
aroeira-salsa (Schinus molle), chapéu-de-sol (Terminalia catappa), embaúba-branca (Cecropia pachystachya), eucalipto
(Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), guapuruvu (Schizolobium parahyba), ipê-de-el-salvador
(Tabebuia rosea), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), paineira (Ceiba speciosa),
palmeira-triângulo (Dypsis decaryi), pau-de-balsa (Ochroma pyramidale), pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya),
pau-formiga (Triplaris americana), sansão-do-campo (Mimosa caesalpiniifolia), seafórtia (Archontophoenix
cunninghamiana), suinã (Erythrina speciosa), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), tarumã-branco (Citharexylum
myrianthum) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 65 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana legalis)
e pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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LESTE

Linear Aricanduva

Vegetação: áreas ajardinadas arborizadas e bosque heterogêneo.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), alfeneiro (Ligustrum lucidum), figueira-benjamim (Ficus benjamina),
ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jambolão (Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena
leucocephala), mangueira (Mangifera indica), moringa (Moringa oleifera), pau-de-balsa (Ochroma pyramidale), pauferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), pau-formiga (Triplaris americana) e resedá (Lagerstroemia indica).
Já foram registradas 44 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: cedro (Cedrela fissilis)
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LESTE

Linear Consciência Negra

Vegetação: eucaliptal, brejo, remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração e área ajardinada com
arborização recente.
Destaques da flora: açoita-cavalo (Luehea grandiflora), capixingui (Croton floribundus), embaúba-vermelha (Cecropia
glaziovii), goiabeira (Psidium guajava), guamirim (Myrcia splendens), guapuruvu (Schizolobium parahyba), ingáferradura (Inga sessilis), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), juaí-una (Solanum
concinnum), mulungu (Erythrina falcata), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), samambaiaçus (Cyathea atrovirens e
C. delgadii) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 71 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana legalis),
palmito-jussara (Euterpe edulis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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LESTE

Linear da Integração – Zilda Arns

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas e bosques heterogêneos.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), alfeneiro (Ligustrum lucidum), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle), árvore-polvo (Schefflera actinophylla), cássia-javanesa (Cassia
javanica), cinamomo (Melia azedarach), falsa-seringueira (Ficus elastica), figueira-benjamim (Ficus benjamina),
jambolão (Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mangueira (Mangifera indica), paineira (Ceiba speciosa),
pitangueira (Eugenia uniflora) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides).
Já foram registradas 113 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis) e pinheirodo-paraná (Araucaria angustifolia).
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LESTE

Linear Guaratiba

Vegetação: áreas ajardinadas, gramados e arborização esparsa. Área da fase 2: capoeirinha, campo antrópico e vegetação
rupícola.
Destaques da flora: aleluia (Senna multijuga), araçá (Psidium cattleianum), embaúba (Cecropia kavanayensis), embaúbabranca (Cecropia pachystachya), ingá-banana (Inga vera subsp. affinis), ingá-branco (Inga laurina), mangueira
(Mangifera indica), pau-formiga (Triplaris americana), sabão-de-soldado (Sapindus saponaria), sombreiro (Clitoria
fairchildiana), suinã (Erythrina speciosa), urucum (Bixa orellana) e urucurana (Croton urucurana).
Já foram registradas 49 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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LESTE

Linear Ipiranguinha

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas.
Destaques da flora: eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), guapuruvu (Schizolobium
parahyba), jambeiro (Syzygium jambos), paineira (Ceiba speciosa), pitangueira (Eugenia uniflora), suinã (Erythrina
speciosa) e unha-de-vaca (Bauhinia variegata var. candida).
Já foram registradas 61 espécies vasculares.
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LESTE

Linear Itaim Paulista

Vegetação: gramados, arborização esparsa e vegetação ruderal no talude do córrego.
Destaques da flora: alfeneiro (Ligustrum lucidum), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), chapéu-de-sol (Terminalia
catappa), cheflera (Schefflera arboricola), chorão (Salix babylonica), córdia-africana (Cordia myxa), figueira-benjamim
(Ficus benjamina), gota-santa (Euphorbia umbellata), guapuruvu (Schizolobium parahyba), ipê-de-el-salvador (Tabebuia
rosea), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana), paineira (Ceiba speciosa), pauformiga (Triplaris americana), sabão-de-soldado (Sapindus saponaria), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana),
sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides) e timboúva (Enterolobium contortisiliquum).
Já foram registradas 71 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis) e pinheirodo-paraná (Araucaria angustifolia).
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LESTE

Linear Mongaguá – Francisco Menegolo

Vegetação: bosque heterogêneo e áreas ajardinadas com gramados, bambuzal, arborização recente e árvores isoladas e
em maciços; vegetação ruderal ao longo do córrego.
Nas áreas ajardinadas destacam-se: bambu-imperial (Bambusa vulgaris), canela (Ocotea puberula), córdiaafricana (Cordia myxa), embaúba-branca (Cecropia pachystachya), figueira-de-camarões (Ficus lyrata), guapuruvu
(Schizolobium parahyba), ingá-feijão (Inga marginata), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), resedá (Lagerstroemia indica), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), sombreiro
(Clitoria fairchildiana), suinã (Erythrina speciosa), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), tipuana (Tipuana tipu) e zarcilito
(Cojoba sophorocarpa). No bosque à Av. Paranaguá, destacam-se: açoita-cavalo (Luehea grandiflora), cacto-rosa
(Pereskia grandifolia), camboatá (Cupania vernalis), cinamomo (Melia azedarach), copaíba (Copaifera langsdorffii),
figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana), jambeiro (Syzygium jambos), mangueira (Mangifera indica), nespereira
(Eriobotrya japonica), paineira (Ceiba speciosa), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), tapiá-mirim (Alchornea
triplinervia) e uvaia (Eugenia pyriformis).
Já foram registradas 110 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia).
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LESTE

Linear Rapadura

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas, bosque heterogêneo e vegetação ruderal nos taludes do córrego.
Destaques da flora: aroeira-salsa (Schinus molle), eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina),
ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
pau-ferro (Libidibia ferrea var. leiostachya), romãzeira (Punica granatum) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides).
Já foram registradas 108 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), pau-brasil
(Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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LESTE

Linear Ribeirão Oratório

Vegetação: gramado com arborização esparsa e vegetação ruderal nos taludes do córrego.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), ingá (Inga sp.), jambolão
(Syzygium cumini), jerivá (Syagrus romanzoffiana), pau-formiga (Triplaris americana), sombreiro (Clitoria
fairchildiana) e suinã (Erythrina speciosa).
Já foram registradas 53 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: cedro (Cedrela fissilis).
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LESTE

Linear Rio Verde

Vegetação: gramados, bosques heterogêneos e árvores isoladas, plantio para composição de mata ciliar e vegetação
ruderal nos taludes do córrego.
Destaques da flora: canela (Nectandra puberula), canela-amarela (Nectandra barbellata), figueira-benjamim (Ficus
benjamina), goiabeira (Psidium guajava), leucena (Leucaena leucocephala), mangueira (Mangifera indica), nespereira
(Eriobotrya japonica), paineira (Ceiba speciosa), pitangueira (Eugenia uniflora), seafórtia (Archontophoenix
cunninghamiana) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 56 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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LESTE

Linear Tiquatira – Eng. Werner Eugênio Zulauf

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas e bosques heterogêneos.
Destaques da flora: araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeirasalsa (Schinus molle), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), cedro (Cedrela fissilis), cedro-de-bussaco (Cupressus
lusitanica), chapéu-de-sol (Terminalia catappa), córdia-africana (Cordia myxa), falsa-seringueira (Ficus elastica),
figueira-benjamim (Ficus benjamina), guapuruvu (Schizolobium parahyba), ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jerivá
(Syagrus romanzoffiana), mutambo (Guazuma ulmifolia), paineira (Ceiba speciosa), palmeira-imperial (Roystonea sp.),
pau-brasil (Paubrasilia echinata), timboúva (Enterolobium contortisiliquum) e tipuana (Tipuana tipu).
Já foram registradas 166 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cambucá (Plinia edulis), cedro
(Cedrela fissilis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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NORTE

Linear Bananal – Canivete

Vegetação: áreas ajardinadas e arborizadas e vegetação ruderal nos taludes do córrego.
Destaques da flora: alfeneiro (Ligustrum lucidum), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle),
árvore-orquídea (Bauhinia blakeana), eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), grevíleagigante (Grevillea robusta), ingá (Inga sp.), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), ipê-de-jardim (Tecoma stans), ipê-rosa
(Handroanthus heptaphyllus), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana), mulungu
(Erythrina falcata), paineira (Ceiba speciosa), pata-de-vaca (Bauhinia forficata subsp. forficata), pitangueira (Eugenia
uniflora), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), suinã (Erythrina speciosa) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 76 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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NORTE

Linear do Fogo

Vegetação: arborização esparsa, áreas ajardinadas e vegetação ruderal nos taludes do córrego.
Destaques da flora: angico (Anadenanthera colubrina), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), faveira (Peltophorum
dubium), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), mulungu (Erythrina falcata),
paineira (Ceiba speciosa), pau-formiga (Triplaris americana), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides)
e tarumã-branco (Citharexylum myrianthum).
Já foram registradas 58 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: jequitibá-rosa (Cariniana legalis)
e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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SUL

Linear Cantinho do Céu

Vegetação: áreas ajardinadas arborizadas, bosques heterogêneos, campo de várzea, brejo e vegetação aquática, com
destaque para a alface-d’água (Pistia stratiotes).
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cheflera (Schefflera
arboricola), crindiúva (Trema micrantha), eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-benjamim (Ficus benjamina), jacarandámimoso (Jacaranda mimosifolia), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jenipapo (Genipa americana), jerivá (Syagrus
romanzoffiana), pitangueira (Eugenia uniflora), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), suinã
(Erythrina speciosa), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), tarumã-branco (Citharexylum myrianthum) e unha-de-vaca
(Bauhinia variegata).
Já foram registradas 78 espécies vasculares.
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SUL

Linear Castelo

Vegetação: eucaliptal com sub-bosque, campo de várzea e vegetação aquática.
Destaques da flora: bananeira (Musa x paradisiaca), eucalipto (Eucalyptus sp.), guanandi (Calophyllum brasiliense),
orelha-de-elefante (Xanthosoma robustum), pitangueira (Eugenia uniflora), suinã (Erythrina speciosa) e tapiá-guaçu
(Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 33 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: capim-de-pernambuco (Hymenachne
pernambucensis) e palmito-jussara (Euterpe edulis).
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SUL

Linear Feitiço da Vila

Vegetação: áreas ajardinadas, bosques heterogêneos, brejo, vegetação ruderal e horta.
Destaques da flora: araçá-comum (Psidium cattleianum), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), castanha-portuguesa
(Castanea sativa), cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata), eucalipto (Eucalyptus sp.), ipê-de-jardim (Tecoma
stans), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jangada-brava (Heliocarpus popayanensis), jequitibá-rosa
(Cariniana legalis), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala), mangueira (Mangifera indica),
paineira (Ceiba speciosa), romãzeira (Punica granatum) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum var. peltophoroides).
Já foram registradas 62 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: agrião-do-brejo (Heteranthera
reniformis), jequitibá-rosa (Cariniana legalis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia).
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SUL

Linear Nove de Julho

Vegetação: eucaliptal com sub-bosque, campo de várzea, capoeirinha, bosque heterogêneo, campo antrópico, gramados,
arborização recente e vegetação aquática.
Destaques da flora: açoita-cavalo (Luehea divaricata), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), capixingui (Croton
floribundus), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), embaúba (Cecropia kavanayensis), embiruçu (Pseudobombax
grandiflorum), guanandi (Calophyllum brasiliense), guapuruvu (Schizolobium parahyba), jangada-brava (Heliocarpus
popayanensis), jenipapo (Genipa americana), jerivá (Syagrus romanzoffiana), suinã (Erythrina speciosa), tarumãbranco (Citharexylum myrianthum), urucurana (Croton urucurana) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 132 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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SUL

Linear Parelheiros

Vegetação: áreas ajardinadas, bosque heterogêneo e brejo.
Destaques da flora: araçá-roxo (Psidium myrtoides), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), bananeira (Musa x
paradisiaca), cedro (Cedrela fissilis), cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), dedaleira (Lafoensia pacari), diadema
(Calliandra tweedii), ipê-de-el-salvador (Tabebuia rosea), jangada-do-campo (Cordia superba), jatobá (Hymenaea
courbaril), jerivá (Syagrus romanzoffiana), juaí-una (Solanum concinnum), jurubeba (Solanum scuticum), sibipiruna
(Cenostigma pluviosum var. peltophoroides), suinã (Erythrina speciosa), sombreiro (Clitoria fairchildiana), tapiáguaçu (Alchornea sidifolia), unha-de-vaca (Bauhinia variegata) e xique-xique (Brasiliopuntia brasiliensis).
Já foram registradas 68 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), jequitibárosa (Cariniana legalis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata).
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SUL

Linear Ribeirão Caulim

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica, eucaliptal (Eucalyptus sp.), bosques heterogêneos, campo antrópico,
capoeirinha, brejo e vegetação aquática. Na área aberta à visitação: área ajardinada.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), embaúbas (Cecropia
kavanayensis e C. pachystachya), jerivá (Syagrus romanzoffiana), paineira (Ceiba speciosa), seafórtia (Archontophoenix
cunninghamiana), suinã (Erythrina speciosa) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 84 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-sassafrás (Ocotea odorifera)
e cedro (Cedrela fissilis).

113

SUL

Linear Ribeirão Cocaia

Vegetação (área aberta): área ajardinada arborizada e vegetação ruderal no talude do córrego. Área cercada: bosque
heterogêneo, área ajardinada e campo de várzea com predomínio do girassol-mexicano (Tithonia diversifolia).
Destaques da flora (área aberta): aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle), ipê-rosa
(Handroanthus heptaphyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e sibipiruna (Cenostigma
pluviosum var. peltophoroides). Área cercada: areca-bambu (Dypsis lutescens), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia),
bambu-imperial (Bambusa vulgaris), cambuci (Campomanesia phaea), canela-ferrugem (Nectandra oppositifolia),
cuvitinga (Solanum granulosoleprosum), eucalipto (Eucalyptus sp.), figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana), flamboiã
(Delonix regia), fruta-de-sabiá (Acnistus arborescens), jerivá (Syagrus romanzoffiana), palmeira-real (Roystonea regia),
palmito-jussara (Euterpe edulis), pitangueira (Eugenia uniflora), suinã (Erythrina speciosa) e tapiá-guaçu (Alchornea
sidifolia).
Já foram registradas 67 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: palmito-jussara (Euterpe edulis) e
pau-brasil (Paubrasilia echinata).

114

SUL

Linear São José

Vegetação: áreas jardinadas, bosque heterogêneo e campo de várzea.
Destaques da flora: aleluia (Senna multijuga), angico-guarucaia (Parapiptadenia rigida), areca-bambu (Dypsis
lutescens), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), aroeira-salsa (Schinus molle), cacau (Theobroma cacao), grumixama
(Eugenia brasiliensis), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena
leucocephala), mangueira (Mangifera indica), maricá (Mimosa bimucronata), mulungu (Erythrina falcata), paineira
(Ceiba speciosa), pitangueira (Eugenia uniflora), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), suinã (Erythrina
speciosa), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia), tapiá-mirim (Alchornea triplinervia), tarumã-branco (Citharexylum
myrianthum) e urucurana (Croton urucurana).
Já foram registradas 116 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), palmito-jussara (Euterpe edulis) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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PARQUES NATURAIS
MUNICIPAIS

116

LESTE

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo

Vegetação: remanescentes de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de sucessão, campos (com espécies típicas de
cerrado), eucaliptal com sub-bosque e brejos.
Já foram registradas 312 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: cedro (Cedrela fissilis).
Destaques de ocorrência: Mikania trachypleura, Vernonanthura hilairiana e Bulbostylis subtilis (primeiros registros
para o município); Baccharis erioclada, B. lateralis, Peritassa hatschbachii e Polygala cuspidata (primeiros registros
para o município depois de 1950); Passiflora villosa (primeiro registro para o município depois de 1961).
A área teve um período mais intenso de registro durante o Projeto “Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo”, onde
foi citada como ‘Parque Ecológico da APA do Carmo’.
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SUL

Parque Natural Municipal Bororé

Vegetação: remanescentes de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de sucessão, campo antrópico, área ajardinada,
remanescente de silvicultura de pinheiro-chinês (Cunninghamia lanceolata), campos de várzea e vegetação aquática.
Já foram registradas 176 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: maria-mole (Guapira nitida),
palmito-jussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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SUL

Parque Natural Municipal Cratera de Colônia

Vegetação: remanescentes de Mata Atlântica em estágio inicial e médio de sucessão, mata de turfeira, bosque heterogêneo
e campos de várzea.
Já foram registradas 211 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-sassafrás (Ocotea odorifera),
cedros (Cedrela fissilis e Cedrela odorata), guapeva (Pouteria bullata), jaborandi (Piper lanceolatum), palmito-jussara
(Euterpe edulis) e Persea obovata.
Destaques de ocorrência: Cyperus inops (primeiro registro para o município); Alstroemeria isabelleana, Matelea
denticulata, Agarista chlorantha, Chomelia pedunculosa e Symplocos glandulosomarginata (primeiros registros para
o município depois de 1950).
A área teve coletas durante o Projeto “Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo”, cujos resultados também serviram
para a proposição da APA Capivari-Monos. Os dados de flora do parque, e de outros sítios da cratera, vêm sendo
utilizados em projeto de pesquisa paleoambiental (estudo de variações da vegetação e clima dos últimos milênios).
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SUL

Parque Natural Municipal Itaim

Vegetação: remanescentes de Mata Atlântica em estágio inicial e médio de sucessão, eucaliptal (Eucalyptus sp.) com
sub-bosque, remanescentes de pomar e área ajardinada.
Já foram registradas 129 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis), pau-brasil (Paubrasilia echinata) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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SUL

Parque Natural Municipal Jaceguava

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial e médio de sucessão, campo antrópico (com espécies
típicas de cerrado), área ajardinada, campo de várzea e vegetação aquática.
Já foram registradas 276 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), canela-parda (Ocotea catharinensis), canela-sassafrás (Ocotea odorifera), capim-de-pernambuco
(Hymenachne pernambucensis), cedros (Cedrela fissilis e Cedrela fissilis), guapeva (Pouteria bullata), maria-mole
(Guapira nitida), palmito-jussara (Euterpe edulis), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), xaxim (Dicksonia
sellowiana) e Agalinis communis.
Destaques de ocorrência: Achyrocline flaccida (primeiro registro para o município); Baccharis burchellii e Mikania ulei
e Pavonia hastata (primeiros registros para o município depois de 1950).
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SUL

Parque Natural Municipal Varginha

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial e médio de sucessão, bosques, áreas ajardindas, bambuzal
e vegetação aquática.
Já foram registradas 163 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-sassafrás (Ocotea
odorifera), maria-mole (Guapira nitida), palmito-jussara (Euterpe edulis), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia)
e Paspalum plenum.
Destaques de ocorrência: Eugenia florida (primeiro registro para o município)
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PARQUES EM IMPLANTAÇÃO
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PARQUES URBANOS
CENTRO-OESTE
Augusta

Vegetação: bosque heterogêneo, arborização recente e vegetação ruderal.
Destaques da flora: bunya-bunya (Araucaria bidwillii), cedro (Cedrela fissilis), embaúba-vermelha (Cecropia
glaziovii), falsa-seringueira (Ficus elastica), figueira-mata-pau (Ficus luschnathiana), jacarandá-mimoso (Jacaranda
mimosifolia), jambolão (Syzygium cumini), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
mangueira (Mangifera indica), pau-incenso (Pittosporum undulatum), sagu-das-molucas (Cycas circinalis), sibipiruna
(Cenostigma pluviosum var. peltophoroides) e tamareira-das-canárias (Phoenix canariensis).
Já foram registradas 131 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), jequitibárosa (Cariniana legalis) e pau-brasil (Paubrasilia echinata).

124

LESTE
Fazenda da Juta

Vegetação: remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial e médio de sucessão, campo antrópico e brejo.
Destaques da flora: aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), camboatá-de-folhas largas (Cupania oblongifolia), canelavassoura (Cinnamomum stenophyllum), jaqueira (Artocarpus heterophyllus) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 93 espécies vasculares.
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LESTE
São Lucas – Linhas Corrente

Vegetação: bosques mistos ou com predomínio de eucaliptos (Eucalyptus sp.) ou de pínus (Pinus elliottii), campo
antrópico, brejo e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: cedro (Cedrela fissilis), faveira (Peltophorum dubium), ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus),
mangueira (Mangifera indica), paineira (Ceiba speciosa), pinheiro-mexicano (Pinus montezumae), taboa (Typha
domingensis), tamareira (Phoenix sp.) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 120 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: cedro (Cedrela fissilis). Também foi
registrada 1 espécie de briófita (Bryum coronatum).
Destaques de ocorrência: Chloris elata e Pinus montezumae, primeiros registros para o município.
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LESTE
Vila Ema

Vegetação: bosques heterogêneos com remanescente de pomar e campos antropizados.
Destaques da flora: bambu-chinês (Bambusa tuldoides), jambo (Syzygium jambos), jaqueira (Artocarpus
heterophyllus), jerivá (Syagrus romanzoffiana), leucena (Leucaena leucocephala), mamica-de-porca
(Zanthoxylum rhoifolium), maria-mole (Guapira opposita), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis),
pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia) e uvaia (Eugenia pyriformis).
Já foram registradas 121 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro (Cedrela fissilis), palmitojussara (Euterpe edulis) e pinheiro-doparaná (Araucaria angustifolia).
Destaque de ocorrência: pimenteira (Cinnamodendron dinisii), espécie arbórea rara no município.
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NORTE
Campo de Marte

Vegetação: mata de várzea alterada, bosque heterogêneo com eucaliptos, vegetação ruderal, brejo, vegetação aquática
e áreas ajardinadas.
Destaques da flora: aguapé (Eichhornia crassipes), aguapé-de-flecha (Sagittaria montevidensis), canela (Nectandra
nitidula), cinamomo (Melia azedarach), ervilha d’água (Landoltia punctata), leucena (Leucaena leucocephala),
marinheiro (Guarea macrophylla subsp. tuberculata), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), pínus (Pinus
elliottii), sempre-viva (Xerochrysum bracteatum) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 119 espécies vasculares.
Destaque de ocorrência: Potentilla indica (primeiro registro para o município depois de 1958).
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NORTE
Sítio Morrinhos

Vegetação: bosque heterogêneo com eucaliptos (Eucalyptus sp.), áreas ajardinadas e vegetação ruderal.
Destaques da flora: abacateiro (Persea americana), bambu-imperial (Bambusa vulgaris), falsa-seringueira (Ficus
elastica), gota-santa (Euphorbia umbellata), jerivá (Syagrus romanzoffiana), laranjeira (Citrus sinensis), mangueira
(Mangifera indica), mulungu (Erythrina falcata), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), sibipiruna
(Cenostigma pluviosum var. peltophoroides) e tarumã-branco (Citharexylum myrianthum).
Já foram registradas 163 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: pau-brasil (Paubrasilia echinata)
e Paspalum umbrosum.
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SUL
Jardim Apurá - Búfalos

Vegetação: remanescentes de Mata Atlântica em estágio inicial a médio de sucessão, campos antropizados (com espécies
típicas de cerrado), brejo, campos de várzea e vegetação aquática.
Destaques da flora (árvores): açoita-cavalo (Luehea grandiflora), cabuçu (Miconia cabucu), cambará (Moquiniastrum
polymorphum), canafístula (Cassia ferruginea), canelinha (Ocotea pulchella), cocão (Erythroxylum deciduum), jacatirão
(Miconia ligustroides), suinã (Erythrina speciosa) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 151 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), jarrinha (Aristolochia cymbifera), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) e Tibouchina riedeliana.
Destaques de ocorrência: Rhynchospora gigantea e Tibouchina riedeliana (primeiros registros para o município);
Ananas fritzmuelleri e Aristolochia cymbifera (primeiros registros para o município depois de 50 anos sem registro).
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PARQUES LINEARES
CENTRO-OESTE
Linear Água Podre

Vegetação: bosques heterogêneos, arborização recente, áreas ajardinadas, brejo e campo antrópico.
Destaques da flora: aldrago (Pterocarpus rohrii), aroeira-mansa (Schinus terebinthifolia), cinamomo (Melia
azedarach), eucalipto (Eucalyptus sp.), faveira (Peltophorum dubium), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
leucena (Leucaena leucocephala), palmeira-de-leque-da-china (Livistona chinensis), pau-ferro (Libidibia
ferrea var. leiostachya), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia),
tarumã-branco (Citharexylum myrianthum), tipuana (Tipuana tipu) e uva-japonesa (Hovenia dulcis).
Já foram registradas 184 espécies vasculares.
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NORTE
Linear Córrego do Bispo

Vegetação: eucaliptal com sub-bosque, mata em estágio inicial a médio de sucessão, brejo e campo antropizado (com
espécies de cerrado).
Destaques da flora: araçá (Psidium cattleianum), cambará (Moquiniastrum polymorphum), eucalipto (Eucalyptus sp.),
guabiroba (Campomanesia pubescens), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jerivá (Syagrus romanzoffiana),
manacá-da-serra (Tibouchina pulchra), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 142 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), cedro (Cedrela fissilis) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).
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SUL
Linear Aristocrata

Vegetação: campo antropizado com árvores isoladas e em pequenos grupos.
Destaques da flora: cedro (Cedrela fissilis), mangueira (Mangifera indica), sibipiruna (Cenostigma pluviosum var.
peltophoroides) e tapiá-guaçu (Alchornea sidifolia).
Já foram registradas 20 espécies vasculares, das quais está ameaçada de extinção: cedro (Cedrela fissilis).
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PARQUE NATURAL MUNICIPAL
LESTE
Parque Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva

Vegetação: remanescentes de Mata Atlântica em estágios inicial a médio de sucessão, eucaliptal com sub-bosque,
campos antropizados e brejo.
Já foram registradas 322 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: canela-amarela (Nectandra
barbellata), canela-sassafrás (Ocotea odorifera), cedro (Cedrela fissilis), maria-mole (Guapira nitida), pinheiro-doparaná (Araucaria angustifolia), Myrcia eriopus e Sida acrantha.
Destaques de ocorrência: Alternanthera brasiliana var. villosa, Phyllanthus stipulatus, Rudgea coriacea, Ctenitis
nervata (primeiros registros para o município); Wahlenbergia linarioides e Crepidomanes pyxidiferum (primeiros
registros para o município depois de 50 anos sem registro).
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