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APRESENTAÇÃO 

 

A Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia (APA-BC) possui diversos elementos 
socioambientais que fundamentam sua vocação para ser uma Unidade de Conservação de 
uso sustentável. A riqueza dos recursos hídricos, a presença significativa de remanescentes 
de vegetação do município, a relevância de seu patrimônio histórico-cultural, a presença de 
núcleos urbanos consolidados e uma extensa área rural, denotam a importância da área 
para o Município de São Paulo. Associa-se a esse fato a inserção da APA-BC nas Áreas 
Prioritárias para a Biodiversidade delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, o 
que ressalta ainda mais sua diversidade e relevância para conservação.  

O Plano de Manejo (PM) da Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia (APA-BC) 
representa uma construção coletiva, que contou com a colaboração direta de diferentes 
atores sociais que vivenciam esse território. Sua elaboração envolveu uma equipe inter e 
multidisciplinar, além de uma ampla consulta e diálogos com a sociedade civil. Esse 
envolvimento da sociedade local foi priorizado visando o respectivo comprometimento com a 
discussão das diferentes expectativas e possibilidades de gestão do território. Em virtude do 
quadro vinculado a pandemia mundial do COVID-19, que indicou a necessidade do 
afastamento social, as etapas participativas ocorreram em formato virtual que possibilitou a 
continuidade do processo substituindo as atividades presenciais por atividades à distância. 
Essa alteração culminou em um processo mais amplo de reuniões envolvendo o Grupo 
Técnico de Acompanhamento (GTA), o Grupo de Trabalho (GT) de Colaboração ao Plano 
de Manejo da APA-BC, vinculado ao Conselho Gestor APA-BC, além de outros grupos 
identificados no decorrer do processo de mobilização social. 

Com o objetivo de refinar a compreensão das características e dinâmica do território da 
APA-BC, o presente Plano enseja diretrizes que busquem entendimentos e proponham 
caminhos para uma ação planejada e integrada da gestão da unidade de conservação. 
Ainda que os desafios para a gestão da APA-BC não se resumam ou encerrem no PM, esse 
instrumento traça contribuições ímpares e fundamentais para uma relação de 
sustentabilidade no território.  



 

 

 
FICHA TÉCNICA DA APA-BC  

 

  

Ficha Técnica da Unidade de Conservação 

Nome da Unidade de Conservação: Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-Colônia 
(APA-BC). 
Gerência Executiva:  
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA 
Rua do Paraíso, 387 CEP 04103-000 - São Paulo - SP  
Telefone: (11) 5187-0100 / 0101  
Horário de funcionamento: 8h às 17h. 
Unidade Gestora Responsável:  
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA 
Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal – CGPABI 
Divisão de Gestão de Unidades de Conservação - DGUC 
A APA-BC é gerida, de forma compartilhada, por um Conselho Gestor deliberativo e paritário entre a 
Sociedade Civil e o Poder Público (Município e Estado), sendo composto por 24 representantes 
eleitos, (titulares ou suplentes).  
Telefone: (11) 5187-0321/0422 
E-mail: apasmunicipais@prefeitura.sp.gov.br  
Site:  https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_d

e_conservacao/apa_bororecolonia/index.php?p=41963 
Superfície da UC (ha): 9.000 ha - hectares 
Perímetro da UC (Km): 47,664 km - quilômetros 
Estado que abrange a 
UC 

São Paulo  

Município que abrange 
e percentual abrangido 
pela UC: 

Abrange cerca de 6% do território do Município de São Paulo 

Coordenadas 
Geográficas (latitude e 
longitude) 

Norte: 23° 45' 23,853" S 
Sul: 23° 51' 57,445" S 
Leste: 46° 37' 18,825" W 
Oeste: 46° 44' 20,280" W 

Data de criação e 
número do Decreto: 

A APA foi criada pela Lei n. 14.162, de 24 de maio de 2006. 

Marcos geográficos 
referenciais dos 
limites: 

Localizada na região sul do Município de São Paulo, a APA Bororé-
Colônia dista cerca de 25 km do centro, abrangendo porções das 
Subprefeituras de Capela do Socorro e Parelheiros. 

Biomas e 
ecossistemas: 

Mata Atlântica.  
Floresta Ombrófila Densa, Campos Naturais e de várzeas e outros 
ecossistemas associados. 

Atividades ocorrentes: Educação Ambiental, Turismo, Pesquisa, Produção Rural, Fiscalização e 
Monitoramento e outros usos diversos do solo. 
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GLOSSÁRIO 

Aglomerado Subnormal: forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia – 
públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados 
por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização 
em áreas com restrição à ocupação.  

Agroecologia: tipo de produção agrícola que visa padrões de sustentabilidade por meio do 
aproveitamento dos recursos naturais, preservação da biodiversidade e incorporando 
conhecimentos tradicionais e componentes socioambientais.  

Agrotóxico: produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros 
ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como 
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento.  

Aptidão agrícola: Combinação de características ambientais como solo, relevo, clima, 
vegetação e geologia relacionadas à produtividade agrícola. 

Aquífero: formação geológica subterrânea capaz de armazenar água e que possua 
permeabilidade suficiente para permitir que esta se movimente. 

Área Antropizada: área cujas características naturais foram alteradas pela ação humana.   

Área de Proteção Ambiental-APA: área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Geralmente, 
é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo 
de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É 
constituída por terras públicas e privadas. 

Areia: conjunto de partículas de rochas degradadas composta de dióxido de silício, com 
0,063 a 2 mm. 

Astroblema: feição no relevo formada devido ao impacto de corpo celeste sobre a 
superfície terrestre.  

Bacia hidrográfica: Área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a 
porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros 
rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo-o. 

Barramento: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes 
quantidades de água.   

Biodiversidade: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de 
espécies, entre espécies e de ecossistemas.  

Cascalho: Depósito, nível ou acumulação de fragmentos de rochas e/ou minerais mais 
grossos do que areia, de grânulo a matacões, mas comumente predominando o tamanho de 
seixos. 

Caulim: rocha formada por um grupo de silicatos hidratados dos de alumínio, principalmente 
caulinita e haloisita. Contém outras substâncias sob forma de impurezas como areia, 
quartzo, palhetas de mica, grãos de feldspato, óxidos de ferro e titânio, etc. 



 

 

Cerrado: Bioma brasileiro caracterizado por formações savânicas e campestres.   

Ciência Cidadã:  Ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária de 
cidadãos que colaboram na geração e análise de dados, partilham seu conhecimento, 
discutem e apresentam os resultados para a sociedade.   

Cisalhamento: fenômeno de deformação (ou ruptura) ao qual um corpo está sujeito quando 
as forças que sobre ele agem provocam um deslocamento em planos diferentes, mantendo 
o volume constante.  

Climatologia: estudo dos fenômenos atmosféricos a médio e longo prazo. 

Comitê de Bacias Hidrográficas: fórum em que um grupo de pessoas se reúne para 
discutir sobre o uso d’água em determinada bacia hidrográfica.  

Compensação ambiental: mecanismo financeiro que visa a contrabalançar os impactos 
ambientais ocorridos ou previstos no processo de licenciamento ambiental. 

Corredores ecológicos: áreas que possuem ecossistemas florestais biologicamente 
prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade compostos por conjuntos de 
unidades de conservação, terras indígenas e áreas com remanescentes naturais que 
conectadas, promovem o deslocamento da biodiversidade e seu fluxo gênico. 

Dados primários: dados obtidos diretamente pelo pesquisador.  

Dados secundários: dados obtidos indiretamente pelo pesquisador por meio de citação da 
fonte primária.   

Declividade: inclinação na superfície do terreno em relação ao plano horizontal.   

Desenvolvimento sustentável: modelo de desenvolvimento em que o importante é gerar 
riqueza, distribui-la de forma justa e proteger o meio ambiente, para que as gerações futuras 
possam usar os recursos naturais da mesma forma que elas são usadas hoje. 

Diagnóstico ambiental: caracterização dos aspectos ambientais e socioambientais de uma 
região.    

Ecoturismo: segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 
ambientalista através da observação e interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 
e a geração de renda das populações envolvidas.  

Efluentes: despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos.  

Efluxo: saída de substância líquida. 

Entomofauna: conjunto de insetos de uma região.  

Espécies endêmicas: espécies que ocorrem exclusivamente em uma determinada região 
geográfica.  

Espécies exóticas: espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural.  

Espécies indicadoras: indica a presença de um conjunto de outras espécies 

Espécies invasoras: espécies, frequentemente exóticas, que provocam desequilíbrio em 
ecossistemas, habitats e ameaça espécies nativas. 

Exutório: ponto de um curso d'água onde se dá todo o escoamento superficial gerando no 
interior uma bacia hidrográfica banhada por este curso. 

Fauna: conjunto de espécies de animais que habitam determinada região.  



 

 

Fitofisionomia: caracterização de tipos de vegetação de ocorrência local com base em 
critérios florísticos e fisionômicos.  

Fitogeografia: distribuição geográfica de comunidades vegetais.   

Fragilidade ambiental: vulnerabilidade natural associada aos graus de proteção que os 
diferentes tipos de uso e cobertura vegetal exercem.  

Geologia: estuda a Terra quanto à sua origem, composição, estrutura e evolução, por meio 
do entendimento dos processos internos e externos responsáveis por suas transformações. 

Geomorfologia: i) formas superficiais do terreno de determinada área; ii) área da geologia 
responsável pelo estudo e classificação das formas de relevo.  

Geotecnia: ciência aplicada ao estudo do comportamento dos solos e das rochas.   

Granito: rocha formada por um conjunto de minerais, principalmente quartzo, mica e 
feldspato.  

Hidrogeologia: ramo da geologia voltado para o estudo de águas subterrâneas.   

Hidrográfico: adjetivo derivado do substantivo ‘hidrografia’, relativo ao conjunto de recursos 
hídricos de determinada área.  

Hidrograma: representação gráfica que relaciona vazão se um curso de água à dada 
unidade de tempo.  

Hipsometria: relativo à altitude; altimetria.    

Influxo: entrada de substância líquida.   

Litológico: relativo à rocha.   

Mananciais: fonte de água doce superficial ou subterrânea utilizada para consumo humano 
ou desenvolvimento de atividades econômicas. 

Mata atlântica: bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, 
leste do Paraguai e a província de Misiones, na Argentina.  

Mata ciliar: vegetação presente nas margens dos cursos d'água.   

Metamorfismo: conjunto de processos geológicos que leva à formação das rochas 
metamórficas.  

Morfométrico: Relativo à morfometria; estudo das formas de bacias hidrográficas e sua 
relação vazão observada no exutório da bacia.  

Pedologia: ramo da Ciência do Solo que trata de estudos relacionados com a identificação, 
a formação, a classificação e o mapeamento dos solos.   

Periurbana: relativo às áreas situadas nos arredores das zonas urbanas.  Barsky (2005) 
elucida que este espaço expressa uma situação transicional, de interface entre dois tipos 
geográficos aparentemente bem diferentes – o campo e a cidade –, sendo um espaço que 
se define pela indefinição: não é campo, nem cidade. 

Precipitação: processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge 
gravitacionalmente a superfície terrestre; chuva.  

 Quilombo: foram espaços construídos pelos escravos negros africanos e afrodescendentes 
fugidos da escravização em busca de viver em liberdade na era colonial e imperial. 

Quilombola: populações, ou comunidades, remanescentes de quilombos.  



 

 

Redes de drenagem: sistemas naturais ou artificiais capazes de drenar água da superfície 
de um terreno.   

Resíduos sólidos: todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade.  

Restauração ambiental: ações que visam restabelecer as características naturais originais 
de uma localidade.  

Saneamento Básico: conjunto de serviços compreendidos como: captação, elevação e 
tratamento de água bruta para posterior reservação e distribuição de água potável, coleta, 
transporte e tratamento de esgotos, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos e drenagem urbana com sua respectiva coleta de resíduos. 

Sedimentação: processo de formação ou acumulação de sedimento em camadas, em 
ambiente aquoso ou aéreo, que inclui a separação de partículas de rocha provenientes do 
material do qual o sedimento é derivado, o transporte dessas partículas para o sítio de 
deposição, a deposição ou o assentamento das partículas, as alterações químicas e outras 
ocorrentes no sedimento e a consolidação definitiva do sedimento em rocha sólida. 

Sub-bacia hidrográfica: subdivisão de uma bacia hidrográfica com base em um de seus 
rios tributários.  

Terra Indígena: porção do território nacional habitada em caráter permanente por uma ou 
mais comunidades indígenas que a utilizam em suas atividades produtivas, são 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, a seu bem estar e necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições. Trata-se de um 
bem da União, e como tal é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela são 
imprescritíveis, conforme Artigo 231 da Constituição Federal de 1988. 

Topografia: características da superfície de um terreno; relevo de uma região.  

Unidade de Conservação: espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com 
características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de 
amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 
biológico existente. 

Unidades Geológicas: classificação de agrupamentos rochosos de acordo com 
características como idade, tipo, formação e ambiente tectônico.   

Unidades Geotécnicas: unidades territoriais homogêneas classificadas de acordo com as 
propriedades físicas e morfológicas do solo.   

Unidades Litoestratigráficas: conjunto de rochas individualizadas e delimitadas com base 
nos seus caracteres litológicos, independentemente da sua idade. 

Vegetação primária: vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade 
biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar 
significativamente suas características originais de estrutura e de espécies, onde são 
observadas área basal média superior a 30 m²/ha, DAP médio superior a 0,18 m e altura 
total média superior a 20 m.  

Vegetação secundária: resultante dos processos naturais de sucessão, após supressão 
total ou parcial de vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo 
ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. 

Zonas de cisalhamento: áreas submetidas à deformação, sejam elas de natureza dúctil ou 
rúptil, delimitadas por paredes dispostas tabularmente onde a deformação é 
significativamente menos expressiva, ou inexistente, em relação ao centro da zona. 



 

 

Zoneamento: instrumento de planejamento territorial que define um conjunto de regras que 
disciplina o ordenamento territorial de dada localidade, dividindo a área em diferentes zonas 
que reúnem um conjunto de normas para os usos e ocupações locais.  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS 

ABAST  Departamento de Agricultura e Abastecimento, da Supervisão Geral de 
Abastecimento 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ABRELPE Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública 

ACI  Áreas Contaminadas sob Investigação  

ACRe  Áreas Contaminadas em Processo de Remediação  

ACRi  Áreas Contaminadas com Risco Confirmado 

ACRu  Área Contaminada em Processo de Reutilização  

AMLURB Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

AME  Áreas em Processo de Monitoramento para Encerramento 

AMIB  Associação de Moradores da Ilha do Bororé 

ANM  Agência Nacional de Mineração 

AOD   Áreas de Ocupação Dirigida  

APA  Área de Proteção Ambiental  

APA-BC Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia 

APA-CM Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos  

APG  Angiosperm Philogeny Group 

APP   Áreas de Preservação Permanente 

APRM-B Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica de 
Billings  

APRM-G Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 
Guarapiranga 

AR  Área Reabilitada para o Uso Declarado 

ARA  Área de Recuperação Ambiental  

ARB  Arbustos  

ARIE  Área de Relevante Interesse Ecológico 

ARO   Áreas de Restrição à Ocupação  

ARV  Árvore  

AS  Aterro Sanitário 

ASCII  American Standard for Computer Information Interchange 

ATER  Assistência Técnica e Extensão Rural 

AVT  Arvoreta  

BAM  Bambusoide  

CA  Área de todos os fragmentos de cada classe avaliada 

CADES Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

CADIN  Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades  

CAE  Casas de Agricultura Ecológica 

CAF  Coordenação de Administração e Finanças 

CAR  Cadastro Ambiental Rural 

CATI  Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

CAV  Comissão Técnica de Avaliação de Planos, Programas e Projetos 



 

 

CBRN  Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

CC  Cratera de Colônia  

CCA  Câmara de Compensação Ambiental  

CDB   Convenção da Diversidade Biológica 

CEA UMAPAZ Coordenação de Educação Ambiental Universidade Aberta do Meio 
                       Ambiente e Cultura de Paz 

CEI  Centro de Educação Infantil 

CEMA   Conselho Estadual de Meio Ambiente 

CERH   Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CEU  Centro Educacional Unificado 

CFA  Coordenação de Fiscalização Ambiental 

CGC  Coordenação de Gestão dos Colegiados 

CGE  Centro de Gerenciamento de Emergências  

CGPABI Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal 

CLA  Coordenação de Licenciamento Ambiental 

CMPU  Conselho Municipal de Política Urbana  

CNAE   Cadastro Nacional de Atividades Econômicas 

CNUC   Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

COHAB Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

COLIT  Conselho de Desenvolvimento do Litoral Paranaense 

COMDEC  Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente  

CONFEMA Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável  

CONPRESP Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo 

COPAM  Conselho Estadual de Política Ambiental 

CP  Centro Paulus 

CPA  Coordenação de Planejamento Ambiental  

CPRM  Serviço Geológico do Brasil do Instituto Geológico de São Paulo 

CPTM  Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  

CRAS  Centros de Referência de Assistência Social 

DAE  Departamento de Água e Esgoto de Bauru 

DAEE  Departamento de Águas e Energia Elétrica 

DEAPLA Departamento de Educação Ambiental e Planejamento 

DEPAVE Departamento de Parques e Áreas Verdes  

DFS  Divisão de Fauna Silvestre 

DGD  Departamento de Gestão Descentralizada  

DGUC  Divisão de Gestão de Unidades de Conservação 

DN   Deliberação Normativa 

DPHM  Divisão de Produção e Herbário Municipal 



 

 

ECOPONTO Postos de Entrega Voluntária de Resíduos  

EEI  Espécie Exótica Invasora  

EIA   Estudo de Impacto Ambiental 

EMAE  Empresa Metropolitana de Água e Energia S.A.  

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMEF  Escola Municipal de Ensino Fundamental  

EMPLASA Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano  

EN  Em perigo 

EPI  Epífitas 

ERA   Área de Estruturação Ambiental Rodoanel  

ERV  Ervas  

ESEC   Estação Ecológica 

ESF  Estratégia de Saúde Familiar  

ETA  Estação de Tratamento de Água  

FC  Fazenda Castanheira  

FEAM   Fundação Estadual do Meio Ambiente 

FEAP  Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista 

FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos  

FEMA  Fundo Especial do Meio Ambiente do Município de São Paulo   

FEPASA  Estrada de Ferro Sorocabana  

FET ARB Feto Arbustivo  

FLONA  Floresta Nacional 

FNPS  Fazenda Nossa Senhora Piedade 

FOFA   Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 

FUNAI  Fundação Nacional do Índio  

GCM  Guarda Civil Municipal   

GEOSAMPA Sistema de Consulta do Mapa Digital da Cidade de São Paulo  

GNSS  Global Navigation Satellite System 

IBAMA  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente  

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICLEI  International Council for Local Environmental Initiatives  

ICMBio  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

ICMS   Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

ID  Identificação  

IDHM  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

IEF   Instituto Estadual de Florestas 

IGAM   Instituto Estadual de Gestão das Águas  

INCRA  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  

IPAS  Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas 

IPEA  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPVS  Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

IPT   Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 



 

 

IQA  Índice de Qualidade da Água 

ITCG   Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 

ITCP  Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
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1 -  INTRODUÇÃO 

No Brasil, os espaços territoriais especialmente protegidos se constituem em um dos 
instrumentos preconizados pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA - Lei nº 
6.938/1981), em que um dos objetivos fundamentais é compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico à preservação da qualidade do meio e do equilíbrio ecológico, buscando a 
sustentabilidade ambiental. Tais ações são regidas pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000.  

Segundo o SNUC, as Unidades de Conservação (UC) podem ser entendidas como 
“espaços territoriais e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção”. Esse dispositivo legal divide as UC em dois 
grupos: as de proteção integral e as de uso sustentável.  

A categoria Área de Proteção Ambiental (APA) integra o grupo das unidades de uso 
sustentável. Segundo o Art. 15, “é uma área em geral extensa, com um certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (SNUC, 
2000). 

Para que a APA cumpra com a sua função social e alcance os seus objetivos, deve ser 
entendida a partir do seu Plano de Manejo. Este documento é embasado em informações da 
percepção pública e técnico-científicas de diversas áreas do conhecimento; estudos 
diversos incluindo diagnósticos do meio físico, biótico e socioeconômico. O Plano de Manejo 
estabelece as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos 
recursos naturais da UC, visando garantir a manutenção dos processos ecológicos (MMA, 
2020). 

Nessa perspectiva, o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia 
(doravante APA-BC) apresenta três Volumes cujos objetivos são ampliar o conhecimento 
sobre a Unidade de Conservação em questão, dotá-la de informações técnicas e de 
planejamento, incluindo seu zoneamento, partes da governança e gestão. 

Os Volumes são compostos conforme apresentado a seguir: 

 Volume I - contempla análises dos componentes físicos, biológicos e 
socioeconômicos da UC, acompanhados das metodologias adotadas para o 
levantamento das informações, a caracterização dos componentes de cada meio e 
de discussões pertinentes ao processo de planejamento. 

 Volume II – abrange o zoneamento, programas de gestão, marcos legais, referências 
bibliográficas e anexos. 

 Volume III – configura-se como o caderno de mapas. 
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O documento ora apresentado refere-se ao Volume I do Plano de Manjo da APA-BC. 

1.1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APA-BC 

1.1.1 - Criação da APA-BC 

O processo de ocupação da APA-BC é em grande parte resultado do padrão periférico de 
urbanização que caracteriza o Município de São Paulo, com predomínio de loteamentos 
irregulares e ocupação de áreas inadequadas do ponto de vista ambiental. A APA-BC situa-
se na região sul do Município de São Paulo, aproximadamente a 30 km do centro e, nos 
seus aproximados 90 km2, ainda predominam área rurais, apesar da pressão urbana que 
sofre a região. 

É um importante envoltório de proteção às bacias dos ribeirões Bororé e do Taquacetuba, 
situadas na bacia da Represa Billings; e na do ribeirão Itaim, localizado na bacia da Represa 
do Guarapiranga. Ambos os reservatórios vêm sofrendo (mais intensamente nas últimas três 
décadas) um processo de ocupação urbana que coloca em risco a qualidade dos corpos 
d’água.  

A criação da APA-BC, portanto, está estreitamente vinculada à necessidade de se 
implementarem ações de controle da supressão de vegetação, proliferação de loteamentos 
irregulares nas bacias desses corpos d’água, propiciando a manutenção de índices 
satisfatórios de qualidade ambiental. Afinal, o território da APA-BC ainda possui importantes 
remanescentes de Mata Atlântica, relevantes para o equilíbrio ambiental dos mananciais e 
da Metrópole, constituindo parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde do Município de 
São Paulo, declarada pela UNESCO por intermédio de seu Programa MAB - O homem e a 
Biosfera. 

Nesse contexto, a APA-BC é precedida pela criação da APA-CM, em 2001 (Lei Municipal de 
São Paulo nº 13.136), que estabeleceu a primeira Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável criada e gerida pelo Município de São Paulo.  

Com uma área de 251 km², a APA-CM possui área equivalente a um sexto do território do 
município. Está localizada no extremo sul do município, inteiramente inserida na 
Subprefeitura de Parelheiros (Sub-PA). Seu limite norte é o divisor de águas do Ribeirão 
Vermelho e a Cratera de Colônia; ao sul, os municípios de São Vicente e Itanhaém; a leste, 
o município de São Bernardo do Campo e, a oeste, os Municípios de Juquitiba e Embu-
Guaçu. Sua área abrange parte da bacia hidrográfica do Guarapiranga, parte da bacia de 
Billings e toda a bacia hidrográfica do Capivari-Monos. Esta última, onde a Mata Atlântica 
predomina, é uma bacia de vertente marítima, mas que contribui para o abastecimento 
hídrico da região metropolitana de São Paulo, tendo parte das águas do rio Capivari 
revertidas para o reservatório Guarapiranga. A proteção desta bacia hidrográfica tem, 
portanto, importância estratégica como reserva de água potável para a metrópole e, 
também, para a baixada santista. 

A região da APA-CM detém cobertura vegetal arbórea de Mata Atlântica de significativa 
importância - existem pequenas áreas de mata primária e campos naturais, cercadas por 
grandes extensões de mata secundária em diferentes estágios de regeneração. Dentre as 
áreas protegidas presentes na APA-CM, destaca-se a Terra Indígena - TI Tenondé-Porã, 
composta atualmente por oito aldeias Guarani Mbya, símbolo de resistência, que conserva 
suas práticas e saberes tradicionais e os transmitem para as novas gerações de modo a 
fortalecer sua cultura e recuperar seus direitos originários sobre o território. Com relação ao 
uso do solo, além da vegetação nativa, estão presentes outros usos como: agricultura 
(horticultura, floricultura e produção de plantas ornamentais, principalmente), 
reflorestamento comercial, piscicultura, clubes e chácaras de recreio. Existe ainda o núcleo 
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urbano de Engenheiro Marsilac, vila histórica com construções remanescentes da primeira 
metade do século XX vinculada ao ramal da Estrada de Ferro Sorocabana, além de outros 
patrimônios históricos da cidade, como a Vila Ferroviária de Evangelista de Souza e a 
Cratera de Colônia, por exemplo. Nas áreas urbanizadas, mais recentes, se intensificam 
invasões e loteamentos irregulares. 

Há uma importante relação entre a instituição da APA-CM e a APA-BC, uma vez que um 
dos objetivos ímpares desta é de também servir como proteção e amortecimento daquela. 
Mediante a APA-CM, em 2001, houve uma grande mobilização com relação à proteção das 
demais áreas recobertas por vegetação na região sul. A região do Bororé-Itaim, como fora 
denominada a área de Bororé-Colônia durante seu processo de gestação, além de possuir 
remanescentes de vegetação e fauna associada, resguarda, também, uma rede hídrica de 
incontestável relevância, tendo em vista, inclusive, a captação de água pela SABESP no 
braço Taquacetuba da represa Billings. 

Ao se verificar o preocupante avanço da expansão urbana em direção à área preservada, 
propôs-se a criação de uma nova APA na região, que logo ganhou relevância e conquistou 
adeptos. Segundo SVMA (2004), mesmo antes de 2001 (criação da APA-CM), já́ em 1998, 
os técnicos da SVMA, juntos à Associação de Moradores da Ilha do Bororé (AMIB), deram 
início às discussões sobre trabalhos conjuntos na Península do Bororé, em virtude da 
celebração de um convênio entre as partes, voltados para as atividades de educação 
ambiental e gestão participativa na área. São essas as atividades que, conjuntas, acabaram 
por se traduzir na proposta de criação de APA-BC, envolvendo apenas a região da 
Península do Bororé.  

Em novembro de 2002, aconteceu o Seminário Billings, organizado pelo Instituto 
Socioambiental, do qual participam técnicos da SVMA e da Subprefeitura da Capela do 
Socorro (Sub-CS) que, na ocasião, acabaram por propor a indicação da região do Bororé 
como área passível para criação de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 

No mesmo período, a SVMA, por meio de seu Departamento de Educação Ambiental e 
Planejamento (DEAPLA), elaborou o trabalho “Subsídios Ambientais aos Planos Regionais”, 
que, entre outras diretrizes e proposições, indica a criação da referida APA na área do 
Bororé. 

A ideia da criação da APA-BC surgiu em 2003, com a articulação de um grupo de atores e 
instituições como AMIB, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas Empresas 
(SEBRAE), Sub-CS, técnicos da SVMA, Casa Ecoativa, EMAE e SOS Mananciais, tendo 
como subsídio estudos como o de Rodrigo Martins dos Santos. A Casa Ecoativa foi o local 
que serviu de sede dos encontros para a articulação, então embrionária, da criação da APA-
BC. Após o início das articulações, o grupo conseguiu engajar parte da população entorno 
da ideia da criação da APA-BC. Após mudança na gestão da Sub-CS, foi possível envolver 
aquela subprefeitura, que passou a integrar os esforços de criação da APA-BC, por meio do 
Chefe de Gabinete e do então Secretário municipal de SVMA.  

Já em 2003, acontecem as Oficinas e Plenárias do Plano Regional da Capela do Socorro, 
que trabalharam junto à̀ comunidade local a possibilidade de criação da Área de Proteção 
Ambiental, questão que acabou sendo encaminhada como proposta do referido Plano. A 
partir de junho de 2003, são iniciados os primeiros trabalhos de campo para reconhecimento 
da área e o princípio dos contatos com entidades e instituições atuantes na área. 

Embora com resistência de alguns setores e proprietários de terras, foi encaminhada à 
Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), em 2004, o Projeto de Lei n° 384, com finalidade 
de criar a Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Porém, a APA-BC só pode ser 
criada após uma negociação política envolvendo o empreendimento do Rodoanel e SVMA, 
junto ao governo do estado e CMSP, em que se decidiu pela criação da APA, com a 
condição de excluir o Rodoanel de seus limites. A proposta inicial do EIA/RIMA para 
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compensação do Rodoanel era de 600 hectares, aproximadamente. Conseguiu-se, nas 
negociações, ampliação na ordem de mais de 100% em relação à proposta inicial de 
compensação. Parte desse recurso foi destinado para a criação da APA-BC. 

Apenas em fevereiro de 2004 foi fechada uma proposta de traçado definitiva entre a SVMA 
e as Subprefeituras da Capela do Socorro e de Parelheiros. A partir de então, foram criados 
três grupos de trabalho: i) um para o refinamento dos limites da unidade proposta, através 
de vistorias em campo; ii) outro para a elaboração da Minuta de Projeto de Lei e; iii) um 
terceiro para os trabalhos de articulação da comunidade local para o 1º Encontro da APA 
Bororé-Itaim (como era, à época, denominada a APA-BC). 

Durante o mês de março de 2004, foram desenvolvidas as atividades concernentes a cada 
grupo e, em 06 de abril, ocorreu o 1º Encontro da APA Bororé-Itaim, reunindo no Centro 
Educacional Unificado Cidade Dutra a população local e órgãos públicos atuantes na área, 
contando com a participação de cerca de 60 pessoas. A análise do encontro é positiva, pois 
lá se faziam representar importantes entidades locais, por meio da presença e participação 
ativa de suas lideranças, que se mostraram favoráveis à breve criação da área de proteção. 

Paralelamente, os técnicos da SVMA trabalharam na elaboração do relatório preliminar 
(SVMA, 2004), reunindo e sistematizando as informações disponíveis sobre o local. O passo 
seguinte correspondeu à apreciação da proposta de criação da Unidade de Conservação, 
por meio dos documentos correspondentes, pelos Conselheiros do CADES. Cumprida essa 
etapa, a proposta foi submetida às demais Secretarias Municipais, que já se encontravam 
envolvidas no processo por meio de seus técnicos. Finalmente, materializada e 
consensuada em um Projeto de Lei definitivo, foi submetida pelo executivo municipal à 
Câmara dos Vereadores do Município de São Paulo para aprovação na forma do Projeto de 
Lei nº 384/2004, em novembro de 2004. 

Devido à dificuldade de aprovação do Projeto de Lei, o secretário na época propôs um ato 
de ativismo em prol da aprovação do mesmo, que foi realizado com ambientalistas 
acampando em frente à Câmara Municipal.  

A aprovação ocorreu em 24 de maio de 2006, perfazendo a Lei Municipal n° 14.162. Nota-se 
que foram transcorridos, praticamente, um ano e meio entre a apresentação do Projeto de 
Lei e sua aprovação. Um dos principais motivos para tanto, afora o prazo necessário ao 
apreço da matéria pelos legisladores, foi a compatibilização da nova Unidade de 
Conservação com a obra viária de grande porte - Rodoanel Mário Covas Trecho Sul (SP-
021), de 57 km de extensão.  

O trecho sul do Rodoanel tinha obras previstas para 2003, logo após a conclusão do trecho 
oeste (que ocorreu em 11 de outubro de 2002). Necessidades de compatibilização da 
implementação do trecho envolvendo, notoriamente, as questões ambientais, delongaram o 
início das obras. Afinal, o trecho atravessa não apenas remanescentes vegetais, mas 
também as áreas de manancial. As obras, enfim, foram iniciadas em 28 de maio de 2007, 
quando APA-BC já havia sido instituída, e concluídas após pouco menos de 3 anos, em 30 
de março de 2010. O trecho sul conta com 10 pontes e 6 viadutos, sendo que os principais 
são aqueles que atravessam, no sentido Leste-Oeste, a APA-BC.  

A Lei de Criação da APA-BC (14.162/2006) traz, em seu Capítulo Primeiro, Parágrafo Único, 
a seguinte normativa em relação ao Rodoanel:  

Parágrafo único. A Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-Colônia definida no "caput" 
deste artigo não abrangerá o empreendimento denominado Rodoanel Mário Covas Trecho Sul 
Modificado, que se estende entre a BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt) e Av. Papa João XXIII, 
no Município de Mauá, Rodovia de Classe 0, que será́ desenvolvida e gerenciada pelo DERSA 
- Desenvolvimento Rodoviário S.A., área esta definida pela intersecção da área de implantação 
do Rodoanel com a área limítrofe da citada área de proteção ambiental, delineada pelas 
coordenadas do ponto 1 E 331.227 e N 7.367.529, ponto 2 E 329.457 e N 7.365.878, ponto 3 E 
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328.940 e N 7.366.500 e ponto 4 E 331.223 e N 7.368.434, localizadas na banda de latitude K 
e zona de longitude 23 do sistema UTM. 

Segundo documento da Prefeitura de São Paulo, que traz a justificativa de criação da APA-
BC, à época denominada de APA Bororé-Itaim (SVMA, 2004), elencam-se quinze fatores 
determinantes, que estão abaixo transcritos para que se mantenha tal crivo histórico 
preservado: 

1. O território da Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-Itaim possui importantes 
remanescentes de Mata Atlântica, relevantes para o equilíbrio ambiental dos mananciais e da 
Metrópole, constituindo parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo, declarada pela UNESCO por intermédio de seu Programa MAB – O homem e a 
Biosfera. A APA Bororé-Itaim, situa-se no extremo sul do Município de São Paulo, 
aproximadamente a 40 km do centro, onde ainda predominam áreas naturais, apesar da 
pressão urbana que sofre a região. 

2. As bacias dos ribeirões Bororé e do Taquacetuba, situadas na bacia da Represa Billings e a 
do Ribeirão Itaim, localizada na bacia da Represa do Guarapiranga vem sofrendo, nas últimas 
duas décadas, um processo de ocupação urbana, colocando em risco a qualidade dos corpos 
d’água que inclusive são captados pela SABESP – Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo, para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. Para tanto, é 
necessário implementar ações de controle da supressão de vegetação, proliferação de 
loteamentos irregulares e de movimentos de terra inadequados nas Bacias desses corpos 
d`água, propiciando a manutenção de índices satisfatórios de qualidade ambiental. 

3. Ao contrário de outras categorias de unidades de conservação, na APA as terras não são 
desapropriadas, podendo existir terras públicas ou particulares. Os objetivos básicos dessa 
Unidade de Conservação são: promover o uso sustentável dos recursos naturais, de modo a 
melhorar a qualidade de vida das populações locais; proteger a biodiversidade, os recursos 
hídricos e o patrimônio histórico e cultural. 

4. A pressão da expansão urbana é bastante grave, principalmente a partir da Península do 
Cocaia, ocupada quase em sua totalidade por loteamentos de baixa renda, em grande parte 
irregular. É bom salientar que dentro da área da APA que se pretende criar, ocorrem também 
vários loteamentos irregulares com população predominantemente de baixa renda, os quais 
serão controlados de maneira mais efetiva através da gestão participativa, proposta na Lei. 

5. Esta proposta vem a responder os anseios da sociedade que se vê num ambiente 
progressivamente degradado e, sobretudo, no que se refere aos mananciais, todo esforço será 
válido para sua preservação, para garantia do próprio futuro do município. 

6. Além do uso urbano, estas áreas apresentam uma vocação inequívoca para uso agrícola, 
sendo uma das últimas zonas rurais do Município de São Paulo. É imprescindível a 
manutenção e a readequação dessas áreas agrícolas compatíveis, de suma importância para a 
preservação da área da APA mantendo-as com as características rurais. 

7. Entre os bairros do Bororé e de Colônia, ambos de ocupação reconhecidamente histórica e 
com bens arquitetônicos protegidos por legislação de tombamento, identifica-se: Sítio do 
Periquito (Resolução CONPRESP nº 26/2018); Igreja São Sebastião do Bororé (Resolução 
CONPRESP nº 27/2013); Cruzeiro próximo à igreja, na Estrada de Itaquaquecetuba 
(Resolução CONPRESP nº 27/2013). Estes três bens ficam na Subprefeitura Capela do 
Socorro. E há mais dois bens na área da APA-BC, que estão na Subprefeitura Parelheiros: 
Cemitério de Colônia (Resolução CONPRESP nº. 22/2016) e Igreja de Colônia Paulista (N. Sra. 
Aparecida) (Resolução CONPRESP nº 4/2018). Além destes patrimônios tombados pelo 
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de 
São Paulo – CONPRESP, outros imóveis de provável relevância histórica tais como, casas 
características da colonização alemã, encontrados e mediante estudos detalhados, poderão 
ser incorporados ao Patrimônio Histórico Municipal. 

8. Em virtude do acima exposto, propõe-se, através da presente minuta de lei, a criação da 
Área de Proteção Ambiental Municipal - APA Bororé-Itaim, como Unidade de Conservação, no 
grupo de Unidade de Uso Sustentável, segundo a Lei Federal no 9.985, de 18 de Julho de 
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2.000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.340 de 22 de Agosto de 2002. 

9. Trata-se, portanto, de mais uma iniciativa de proteção ambiental no âmbito municipal, sendo 
imprescindível que o município, como principal interessado na preservação do meio ambiente e 
no bem estar da sua população, desenvolva ações concretas e a criação da segunda Área de 
Proteção Ambiental Municipal vem consolidar essa posição. 

10. A partir da promulgação da lei de criação da Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-
Itaim, será possível mediante lei, estabelecer o zoneamento geoambiental, vez que está 
disposto na Lei Orgânica do município. Este zoneamento identificará as unidades territoriais 
que, por suas características físicas, biológicas e socioeconômicas, e pela dinâmica de uso e 
contrastes internos, devam ser objetos de disciplina especial, com vistas ao desenvolvimento 
de ações capazes de conduzir à preservação, conservação e recuperação dos últimos 
remanescentes de Mata Atlântica e de áreas permeáveis das referidas bacias hidrográficas e à 
melhoria da qualidade de vida da população. 

11. A criação da APA Bororé-Itaim implica no reconhecimento de que a área em que está 
inserida demanda uma atenção especial do Poder Público devido a fatores de ordem 
ambiental. Desta forma, uma vez criada a APA, com base nos problemas específicos da área, 
será efetuada uma delimitação interna como acima descrito, sempre tendo em vista os 
problemas socioecológicos específicos, de forma a adequar a atuação do poder público a 
realidade concreta. Para tal fim é interessante a figura do Conselho que permite uma maior 
participação da sociedade civil. 

12. Neste raciocínio, o presente anteprojeto tem como principal objetivo abordar a questão de 
forma mais realista estabelecendo um zoneamento que retrate a situação fática existente e 
ofereça soluções viáveis para os problemas constatados. Pretende também uma aproximação 
com setores não governamentais e a população em geral de forma a gerir a área em conjunto 
com tais setores e demais entidades governamentais atuantes, por meio de um conselho 
gestor com poderes e sem que haja centralização da gestão por nenhum outro órgão. Chama 
assim a sociedade civil a participar do processo e assumir a sua parcela de poder-dever 
conjunto instituído pelo Artigo 225 da Constituição Federal, além de promover uma maior 
conscientização. 

13. A experiência com a APA-CM tem demonstrado que este é o melhor caminho para uma 
gestão eficaz, pois o seu conselho tem caráter deliberativo e paritário, e desde a efetiva 
formação, importantes discussões sobre a região têm sido desenvolvidas no seu âmbito. 

14. Outro instrumento eficaz de gestão da Unidade de Conservação que se pretende implantar, 
é o plano de manejo que definirá as ações prioritárias e as responsabilidades de todos os 
atores envolvidos com a região e servirá como base para promover a preservação dos 
recursos ali existentes e o desenvolvimento de atividades compatíveis com a fragilidade desse 
espaço. 

15. Finalmente concluímos que a criação da Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-
Itaim é apenas o ponto de partida para construção de um processo de gestão participativo e 
amplo naquela que é também uma das últimas reservas de biodiversidade da região 
Metropolitana de São Paulo. 

Torna-se claro, pelos pontos que justificam a criação da APA-BC, que sua função como 
Unidade de Conservação é justamente a promoção da conciliação entre usos 
intrinsecamente conflitantes. Senão, vejamos as justificativas contrastam a importância 
ambiental com a preservação das águas do manancial Billings: melhorar a qualidade de vida 
da população, manter o caráter rural da zona na qual se insere, conter a pressão da 
expansão urbana, proteger bens arquitetônicos e ocupações históricas. Também, de forma 
explícita, a criação da APA-BC buscou direcionar o poder público para um olhar mais 
cuidadoso sobre a área, já ciente de que o histórico, à época recente, era de continuidade 
da expansão da mancha urbana. Infelizmente, como será visto em item posterior, essa 
dinâmica não está refreada. 



 

7 

Enfim, a justificativa de criação da Unidade de Conservação de Uso Sustentável também se 
apoiou na formação do Conselho Gestor como uma figura de gestão participativa capaz de 
estabelecer a governança da área, uma vez que não há, por força de sua formação 
multipartite, centralização de poder por nenhum órgão. 

A Lei de criação da Unidade de Conservação sintetiza da seguinte forma os objetivos da 
APA-BC (Artigo 3º da Lei Municipal nº 14.162/2006): 

I - promover o uso sustentável dos recursos naturais; 

II - proteger a biodiversidade; 

III - proteger os recursos hídricos e os remanescentes de Mata Atlântica; 

IV - proteger o patrimônio cultural; 

V - proteger as sub-bacias hidrográficas do Taquacetuba e Bororé, contribuintes do 
Reservatório Billings, e Itaim, contribuinte do Reservatório Guarapiranga, importantes locais de 
captação de água; 

VI - promover a melhoria da qualidade de vida das populações; 

VII - manter o caráter rural da região; 

VIII - evitar o avanço da ocupação urbana na área protegida; 

IX - promover o resgate da memória histórica da imigração na região. 

1.1.2 - Criação do Conselho Deliberativo  

Baseado no modelo adotado pela gestão da APA-CM, mas observadas as especificidades 
locais, em 2007 foi criado conselho da APA-BC. Na ocasião, foi realizado pela Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente – SVMA, o curso de formação do conselho com finalidade de dar 
continuidade ao engajamento dos atores que criaram a APA-BC. Um dos instrumentos 
usados para incentivar o engajamento foi o Programa de Desenvolvimento do Turismo 
Receptivo do SEBRAE (2004), que incluiu, em seus roteiros de Ecoturismo, locais dos 
territórios das APAs BC e CM. Contratou-se, na ocasião, uma empresa especializada para a 
realização de um inventário de turismo. Com a criação da Associação dos Empreendedores 
de Ecoturismo – AECOTUR ocorreu fortalecimento das ações voltadas para o ecoturismo 
nas APAs da região sul do Município de São Paulo. A continuidade das ações de turismo e 
o curso “Jovens Monitores Ambientais” serviram de marco inicial para a articulação do 
Conselho Gestor da APA-BC.  

1.1.3 - Articulação entre as APAs CM e BC 

A articulação entre as APAs CM e BC sempre foi uma prática habitual entre a gestão dessas 
duas UCs. Com a criação da APA-BC em 2006, começou a se delinear a possibilidade de 
trabalhos conjuntos com o Conselho da APA-CM, especialmente nas áreas de Turismo e 
Agricultura. Esse delineamento é inclusive um objetivo proposto no Plano de Manejo 
da  APA-CM seja pela proposta de unificação das Câmaras Técnicas-CTs ou da criação de 
ambientes de diálogo e debate comum, que até então, no que diz respeito à unificação das 
CTs dos conselhos das duas APAs, ainda não tinham sido formalizados. 

Entretanto, nos últimos anos, especialmente entre 2019 e 2020, houve um maior 
envolvimento para uma gestão integrada que ocorreu pela: participação e planejamento nas 
reuniões ordinárias dos conselhos gestores; identificação de conflitos e potencialidades 
socioambientais comuns as duas APAs; sistematização de informações sobre a gestão das 
mesmas; discussão, identificação e deliberação de diretrizes e objetivos estratégicos das 
CTs, que hoje são todas conjuntas e se apoiam como base, no PM da APA-CM, nas 
sugestões dos conselheiros e conselheiras, nos planos municipais e outras políticas 
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públicas; e na Educação Ambiental como ação transversal e estratégica na gestão das duas 
APAs, essa discutida e planejada pelas duas UCs e seus colegiados e que tem como 
essência, a integração não só das mesmas, mas também na relação com outras áreas 
protegidas, áreas verdes, entidades e órgãos com ação local e/ou regional.  

A articulação entre as duas APAs, dia após dia, tem mostrado que os trabalhos têm 
convergido não apenas em razão das duas UCs possuírem similaridades, mas em razão de 
existir o entendimento de que as atividades não se restringem aos limites legais das duas 
APAs e que juntas, podem promover um maior fortalecimento das ações, seja pela sua 
estratégia ou maior interlocução entre seus gestores e atores locais, ou pela melhor relação 
e engajamento entre os representantes de seus colegiados. 

A Câmara Técnica de Educação Ambiental da APA-BC foi pautada, incialmente, pelo Plano 
de Manejo da APA-CM e pelo Plano Municipal de Conservação e Restauração da Mata 
Atlântica, que conta com uma linha de ação específica para Educação Ambiental e com a 
participação da UMAPAZ, setor responsável pela gestão de educação ambiental 
pertencente a SVMA.  

1.1.4 - Panorama dos Projetos já Executados no Âmbito do FEMA nas APAs CM e BC  

Em 2006, o Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA, 
lançou o edital n° 3, direcionado para as APAs BC e CM. Os projetos deveriam contribuir 
para a promoção do desenvolvimento sustentável nas APAs da região sul do Município de 
São Paulo. Os temas abordados nas diferentes linhas de atuação para o encaminhamento 
de propostas foram: “Vida Silvestre e Água: Coibir a ocupação acelerada em áreas de 
mananciais; Vegetação: arborização, estratégias para conservação e proteção de vegetação 
e consolidação da implantação de Parques; Qualidade do Ar: Transporte e trânsito; 
Resíduos Sólidos: geração de resíduos, coleta seletiva, reciclagem, queima de resíduos, 
diagnóstico e recuperação de áreas contaminadas.”   

Em 2007, foi lançado o edital n° 4, e, em 2009, o edital n°6, cujos territórios alvo foram, 
novamente, as APAs BC e CM. Ambos editais adotaram as mesmas linhas temáticas, que 
estão descritas a seguir ipsis litteris ao encontrado nos editais:  

LINHA TEMÁTICA: RECURSOS FLORESTAIS 

Nesta linha apoiam-se projetos que contribuam para a preservação, recuperação e uso 
sustentável dos recursos florestais, bem como promovam a recuperação e enriquecimento 
de áreas de preservação permanente, de matas ciliares e de áreas degradadas. 

LINHA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

Nesta linha apoiam-se projetos que contribuam para a capacitação e disseminação de 
tecnologia em atividades rurais sustentáveis, que promovam a organização e o 
fortalecimento do pequeno produtor e a diminuição do impacto das atividades atualmente 
desenvolvidas.  

LINHA TEMÁTICA: TURISMO SUSTENTÁVEL 

Nesta linha apoiam-se projetos que contribuam para o fortalecimento e organização do 
turismo sustentável, compreendendo ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural e 
turismo cultural, bem como promovam a geração de renda para a comunidade local através 
da atividade turística dentro dos padrões de sustentabilidade ambiental, econômica, social e 
cultural. 

LINHA TEMÁTICA: SOCIODIVERSIDADE E CULTURA 

Nesta linha apoiam-se projetos que contribuam para o resgate, proteção, documentação e 
valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural, material e imaterial, bem como para o 
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fortalecimento de organizações da sociedade civil ligadas a manifestações artísticas e 
culturais e ao artesanato local. 

LINHA TEMÁTICA: BIODIVERSIDADE 

Nesta linha apoiam-se projetos de proteção e valorização da biodiversidade local, incluindo 
criação de publicações e campanhas de sensibilização dirigidas às comunidades locais, 
inclusive as indígenas, e que apontem alternativas sustentáveis de utilização dos recursos 
da biodiversidade a fim de conter sua perda por práticas predatórias. 

LINHA TEMÁTICA: SANEAMENTO AMBIENTAL 

Nesta linha apoiam-se projetos voltados ao saneamento ambiental de localidades inseridas 
nas APAs, não atendidas ou precariamente atendidas pelo sistema público de saneamento, 
incluindo comunidades rurais e/ou isoladas. 

LINHA TEMÁTICA: FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

Nesta linha apoiam-se projetos voltados ao fortalecimento e capacitação de organizações do 
terceiro setor, com sede ou atuação nas APAs, para atuação na área ambiental. 

Dentre os principais projetos realizados nas áreas das APAs estão relacionadas os Editais 
FEMA a seguir:  

 

Edital FEMA 03 - 2006 

 Organização do Turismo Sustentável na APA Capivari - Monos - AECOTUR 

 Projeto Raízes - Instituto Pedro Matajs 

 Utilização de Sistema Biológico de Baixo Custo - Instituto iBiosfera 

 Juruá Jaru Nhanderekoa Re - Assoc. Indígena Guarani Tenonde Porã 

 Escolas Ecológicas Ribeirão Parelheiros/Caulim - IPESA 

 Água Doce - Associação de Agricultura Orgânica 

 Artesanato na APA Bororé-Colônia - Associação Reino do Sol 

 Capacitação de Monitores Ambientais com Ênfase em Turismo Sustentável - Instituto 
iBiosfera 

 Educação e Monitoramento Ambientais com a comunidade de pescadores artesanais – 
GAPAN 

 

Edital FEMA 04 - 2007 

 Mona-Kavungo: Movimentos da Natureza para uma conscientização do Corpo e do Ser 
– Asé Ylê do Hozooane 

 Educação Ambiental para Incentivar a Agricultura Orgânica na APAs do Bororé- Colônia 
e Capivari - Monos – 5 ELEMENTOS 

 Refazenda - Agência Ambiental Pick-upau 

 Tenonderã – Encontro de Jovens Guarani Mbya de São Paulo - IDETI 

 Projeto Darwin - Agência Ambiental Pick-upau 

 Sementes do Futuro – Inst. Pedro Matajs 
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 Circo Teatro Ambiental Nascentes do Monos – Assoc. Club Camp SP 

 Hallo welt – Resgatando a cultura Germânica nas APAs - AECOTUR 

 Fazendo Nosso Papel - Asé Ylê do Hozooane 

 Turismo Étnico e Valorização da Cultura Afro- Brasileira- Asé Ylê do Hozooane 

 Implantação do Núcleo de Educação Socioambiental do Rio Capivari-UNIÁGUA 

 

Edital FEMA 06 - 2008 

 Núcleo de Qualificação Livre em Turismo Sustentável - AECOTUR 

 Inclusão de Catadores e Estruturação Produtiva de Cooperativa de Coleta Seletiva- 
ECOAR 

 Projeto Piloto Viveiro - Bambu - A madeira do futuro – Inst. Mananciais 

 Saber fazer está na “eco” moda – Asé Ylê Hozooane 

 já Mungosu - Asé Ylê Hozooane 

 Nhanhoty Yvyra Nhande Rekoa Rupi, Ejavi pe oi Porá Água- Implantação de Sistema 
Agroflorestal – APA CAPIVARI-MONOS 

 Artes Nascentes- Formação de artesãos em Produção, restauração e conservação de 
artefatos em madeira - ITS 

 Produção de um guia fotográfico de campo das aves da APA CAPIVARI-MONOS - 
GAPAN 

 Projeto Pequenos Botânicos- Aprendendo brincando com a Mata Atlântica – Inst. Terra, 
Guardião da Natureza - ITGN 

 Motirõ da Jatai – Inst. Pedro Matajs 

 Flores de Mel - Inst. Pedro Matajs 

 IMARGEM: Arte, Meio ambiente e Convivência - Proscience 

 Estudo da Contaminação por metais e Microbiológico da Água subterrânea (poços) na 
comunidade pesqueira de Bororé – ATIBORÉ 

 Sociobiodiversidade em comunidades tradicionais nas APAS municipais de São Paulo- 
levantamento etnobotânico 

 Sistemas Agroflorestais como alternativa econômica, social e ambiental para 
agricultores e jovens – PJAPA 

 Profissão Viveirista de mudas nativas e ervas medicinais- Educando para trabalho 
coletivo – Parelheiros - SP – Associação Ninho 

 

Edital FEMA 07 - 2009 

 A educação ambiental através da construção de modelos agrícolas sustentáveis - 
Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica 
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Edital FEMA 08 - 2009 

 Fortalecimento dos canais de comercialização de produtos agroecológicos e economia 
solidária do Município de São Paulo – Instituto Kairós 

 Prática da Agricultura Natural, técnica de base agroecológica, para o incentivo ao uso 
sustentável compatível com a produção e manutenção da qualidade do solo e da água 
na Bacia da represa de Guarapiranga para a expansão da Agricultura Urbana e 
Periurbana – MOKITI OKADA 

 Educação Ambiental para incentivar a Agricultura Orgânica nas APAS Bororé- Colônia e 
Capivari-Monos – Instituto 5 Elementos 

 

Edital FEMA 09 – 2010 

 Inclusão de Catadores e Estruturação Produtiva de Cooperativa de Coleta Seletiva 
(Cooperpac) – Ecoar  

 

Edital FEMA 10 -  2014 

 Agricultura Sustentável no Extremo Sul -  Instituto Kairós - Ética e Atuação Responsável 

 Desenvolvimento da Agricultura Biodinâmica na Zona Sul de São Paulo -  Associação 
Brasileira de Agricultura Biodinâmica 
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2 - CONTEÚDO METODOLÓGICO 

A seguir, são apresentados os conteúdos metodológicos dos estudos realizados pela STCP. 
A base de dados se constituiu em informações secundárias as quais foram checadas em 
campo conforme Termo de Referência. Reforça-se que algumas informações não foram 
possíveis de serem inseridas no diagnóstico por conta de não haver dados disponíveis. 

As checagens em campo ocorreram no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. 
Os grupos temáticos do meio físico, socioeconômico e biológico foram em momentos 
diferenciados. As checagens ocorreram por meio de caminhamento pela APA-BC e foram 
realizados registros fotográficos com coordenadas. 

2.1 - MEIO SOCIOECONÔMICO 

O diagnóstico do meio socioeconômico está dividido em diferentes temas, conforme segue. 

 Uso e Ocupação do Solo 

O entendimento do uso e ocupação do solo foi realizado sob diferentes perspectivas. A 
primeira foi elaborada a partir dos mapeamentos de padrões de uso/ocupação, áreas 
degradadas/contaminadas e APP. A segunda foi realizada no reconhecimento de campo, 
onde houve a identificação das diferentes formas e uso no meio rural e urbano. Um foco 
especial foi dado às atividades sustentáveis e à sustentabilidade dos atuais sistemas de 
produção. 

 Tendências de Desenvolvimento Econômico 

As tendências de desenvolvimento econômico no território da APA-BC (setores primário, 
secundário e terciário) foram analisadas a partir de dados secundários. 

Neste sentido, o Diagnóstico contemplou o estabelecimento de diretrizes de gerenciamento 
da APA-BC que possibilitem o ordenamento do território, tendo em vista a realização de 
ações e projetos de desenvolvimento sustentável.  

 Diagnóstico populacional e de infraestrutura 

O diagnóstico das comunidades residentes na APA-BC foi realizado considerando os 
setores censitários. Os setores censitários apresentam diferentes informações, como 
saneamento básico e população residente. 

Foram coletados dados em fontes oficiais, a saber: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 
Fundação Getúlio Vargas - FGV, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, entre outras.  

Os dados e informações foram analisados ao longo  do tempo, nos âmbitos regional, 
municipal e no dos setores censitários, conforme necessidade e disponibilidade da 
informação. A perspectiva da análise considerou as tendências de desenvolvimento e 
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crescimento, interferências, conflitos e ameaças ambientais no município em relação à UC, bem 
como também os planos diretores e as políticas públicas de ordenamento territorial e seus reflexos 
sobre as atividades de gestão e manejo da unidade. 

Por meio dos dados censitários foi possível se ter com maior precisão dados das 
características da população residente, como faixa etária, renda familiar, acesso a sistemas 
de infraestrutura sanitária (água, esgoto e lixo) e outros. 
 

2.2 - MEIO FÍSICO 

O trabalho sobre o Meio Físico foi realizado com dados secundários, considerando os temas 
de clima, geologia, geomorfologia, hidrografia e solos.  

 Clima 

A influência do clima nas atividades humanas e biológicas é notória, afetando desde o uso e 
ocupação do solo e suas atividades como a atual problemática das mudanças climáticas 
(quando da identificação de alterações nos padrões normais climatológicos).  

A caracterização climática apresenta-se como elemento compositor da grande rede de inter-
relacionamentos que constitui o espaço habitado. Sua análise foi elaborada separadamente 
apenas para fins de compreensão e evidências dos parâmetros, não significando que estará 
fragmentada, pois sempre que adequado foram feitas interpolações com os diferentes 
fatores ambientais. 

No caso da caracterização climática da APA-BC, foram considerados parâmetros que 
permitam uma análise da dinâmica climática da região e sua influência nos ecossistemas 
locais. Esses parâmetros dizem respeito à temperatura, precipitação, umidade relativa, 
insolação, ventos e nebulosidade. 

 Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia 

O trabalho realizado contou com o levantamento das informações disponíveis na literatura e 
em bancos de dados. O primeiro passo foi levantar, junto à Agência Nacional de Mineração 
(ANM), os requerimentos de pesquisa e lavra, entre outros existentes para a região. 

Em relação à geomorfologia, foram elaboradas análises e descrições das geoformas e das 
grandes unidades geomorfológicas existentes, o tipo de relevo predominante na APA-BC, as 
faixas de altitudes mais frequentes e a gênese e evolução do relevo predominante. Compõe 
o estudo os mapas temáticos de declividade, geologia (base cartográfica existente) e 
geomorfologia como instrumentos para subsídio ao diagnóstico e proposta de zoneamento e 
manejo. 

Outro mapeamento considerado para a análise é a declividade, dada em porcentagem, a 
qual é importante instrumento para a análise ambiental, pois evidencia a distribuição das 
inclinações das superfícies do relevo, sendo esta característica muito importante quando da 
análise do uso e ocupação do solo da área, bem como do fluxo torrencial de superfície e os 
consequentes processos erosivos e arrastamento de materiais para curso hídrico da bacia. 
Os métodos utilizados estão presentes na Tabela 1. 

Tabela 1 - Elementos do TR e Respectivos Métodos e Bases de Trabalho para a 
Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia 

ITEM METODOLOGIA/BASE 

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia 

Diagnóstico geológico/hidrogeológico Foi realizado o levantamento das informações geológicas e 
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ITEM METODOLOGIA/BASE 

hidrogeológicas em duas etapas: Análise das informações 
geológicas prévias constantes nas bases de dados oficiais, 
publicações técnicas e científicas relevantes para o estudo. 
Para as informações geológicas, as bases de dados do 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, do Instituto 
Geológico de São Paulo e Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, correspondem às informações 
geológicas mais recentes e com detalhe compatível com o 
objetivo do estudo; Estudo de campo para o detalhamento 
das informações prévias. Nessa etapa, as unidades 
geológicas foram checadas de acordo com o tipo litológico. 
Sua descrição seguirá as características de textura, 
estrutura e composição, segundo o levantamento 
secundário. 

As unidades geológicas foram avaliadas quanto ao seu 
potencial hidrogeológico para a determinação dos tipos de 
aquífero que podem ser abrangidos pela área de estudo. 

Diagnóstico geotécnico 

O diagnóstico geotécnico compreendeu a correlação entre 
as informações geológicas, pedológicas e de relevo. Foi 
elaborada a compartimentação dos terrenos da APA de 
acordo com os diferentes graus de fragilidade/instabilidade 
e áreas de risco mapeadas. 

Os dados foram obtidos por meio de geoprocessamento de 
imagens de satélite e modelos digitais de elevação, em 
escala adequada, e fotointerpretação. Nessa etapa, foram 
seguidas as recomendações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT NBR 8044:2018. 

Diagnóstico geomorfológico, 
topografia e declividade 

Compõe o diagnóstico geotécnico, mostrando as principais 
formas de relevo, bem como apontando as áreas 
susceptíveis a processos de desagregação. 

Caracterização dos aquíferos por 
meio de dados secundários da região 
em termos de qualidade e quantidade, 
com ênfase na vulnerabilidade à 
contaminação que ocorrem nos 
setores da APA-BC. 

A caracterização dos aquíferos consta no item sobre 
hidrogeologia onde foi realizada uma compilação de dados 
secundários, a partir de documentos disponibilizados por 
órgãos oficiais do estado. 

Levantar, por meio de dados 
secundários, características químicas, 
tendo como parâmetros a 
classificação das águas subterrâneas 
segundo a resolução CONAMA 
396/2008. 

Os principais corpos hídricos presentes na APA-BC foram 
caracterizados a partir de dados secundários e compõe o 
item Recursos Hídricos e Geomorfologia Fluvial. 

Levantamento sobre ocorrência de 
lavras e garimpos 

Os processos minerários em desenvolvimento na área de 
estudo e seus arredores foram consultados por meio da 
base de dados SIGMINE/ANM, não sendo possível o 
levantamento em empresas.  

Levantamento junto a ANM/CETESB Não houve levantamento de dados na CETESB, pois só 
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ITEM METODOLOGIA/BASE 

sobre solicitações de pesquisa e 
licença de lavra (processos 
minerários).  

seriam presenciais, o que não foi possível dado o momento 
de pandemia no período de realização do diagnóstico. 

Mapa em escala 1:25.000 de 
declividades a partir da base 
planialtimétrica digital 

A declividade da área de estudo foi calculada por meio de 
interpolação dos dados planialtimétricos em escala 
condizente com o produto.  

Mapas em escala 1:25.000 geológico 
e geomorfológico 

Foi realizada a análise e interpolação dos dados geológicos 
secundários e de campo para a determinação das áreas 
com ocorrências das unidades geológicas e 
compartimentação geomorfológica. 

Mapa da vulnerabilidade em escala 
1:200.000, ou superior, dos aquíferos 
quanto à contaminação ou à 
qualidade da água 

Os resultados do levantamento dos dados secundários de 
características hidrológicas e de qualidade de água foram 
interpolados para determinar a contaminação e os pontos 
de vulnerabilidade da área de estudo. 

Mapa em escala 1:25.000 dos 
principais pontos de erosão, 
escorregamento, inundação e 
assoreamento. Os pontos de 
assoreamento deverão ser 
identificados no desenvolvimento do 
submódulo Recursos Hídricos.  

O diagnóstico geotécnico foi compilado considerando 
informações de erosão, pontos de alagamento e inundação 
dos corpos hídricos, a fim de resultar no mapa com esses 
apontamentos. Os pontos de assoreamento não foram 
possíveis de serem identificados a partir dos levantamentos 
realizados. 

Carta geotécnica 1:10.000 
(compartimentação dos terrenos da 
APA de acordo com os diferentes 
graus de fragilidade/instabilidade e 
áreas de risco mapeadas) 

O diagnóstico geotécnico contou com informações de 
erosão, perda de solo e riscos geotécnicos, seguindo as 
recomendações do órgão ambiental competente e Defesa 
Civil. 

 

Nas áreas de risco mapeadas pela 
Defesa Civil do Município de São 
Paulo, por meio da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil (COMDEC), 
os mapas deverão estar em escala 
1:10.000, com detalhamento nas 
áreas de risco com base nas 
informações da defesa civil 

Mapa de hidrogeologia na escala de 
1:25.000 com os aquíferos presentes 
e as informações mapeadas 

O mapa traduz a compilação dos resultados do diagnóstico 
hidrogeológico. Contém informações de tipos de aquíferos, 
unidades hidrogeológicas, corpos hídricos, bem como 
pontos com eventuais ensaios hidrogeológicos. 

Fonte: TR e STCP (2019). 

 Solos e Aptidão Agrícola 

Este trabalho consistiu na identificação e verificação das unidades de mapeamento 
constantes em base cartográfica disponível, a fim de reconhecer as limitações físicas e 
ambientais do sistema de solo. Foram realizados levantamentos bibliográficos e 
cartográficos de trabalhos dessa natureza para a região, informações fundamentais para as 
complementações e consolidação da classificação de solos. 
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Os métodos utilizados estão presentes na Tabela 2. 

Tabela 2 - Elementos do TR e Respectivos Métodos e Bases de Trabalho para os 
Solos e Aptidão Agrícola 

ITEM METODOLOGIA/BASE 

Pedologia 

Caracterização e mapeamento 
dos solos ocorrentes de acordo 
com dados secundários e mapas 
existentes.  

Realizado o levantamento de dados secundários das 
informações pedológicas por meio da consulta nas bases de 
dados oficiais, bem como publicações acadêmicas e técnicas 
relevantes. 

Informações pedológicas foram consultadas junto ao 
EMBRAPA, IBGE e Instituto Geológico. 

Mapa de fragilidade ambiental 

Confeccionado por meio da integração do diagnóstico do meio 
físico e do meio biótico para refletir o uso e ocupação da área 
de estudo. Os sistemas ambientais foram analisados de acordo 
com os componentes de paisagem, cobertura vegetal e 
características de solo, rocha e clima. 

Mapa pedológico da APA em 
escala 1:25.000 

Consistiu no agrupamento das características de textura, 
estrutura e composição dos solos identificados. Conterá a 
síntese das classes de solo. 

Apresentar textos descritivos e 
analíticos em relação aos temas 
para o Plano de Manejo 

 

 Geomorfologia Fluvial e Recursos Hídricos 

O diagnóstico de hidrografia considerou as características da dinâmica hídrica na região. Os 
estudos referentes a geomorfologia fluvial e recursos hídricos foram realizados por meio do 
levantamento de informações secundárias, em bases de dados oficiais, publicações 
acadêmicas e técnicas, bem como imagens de satélite e ortofotos. Foi realizada a 
sistematização gráfica e cartográfica dos dados. 

A elaboração do relatório “Diagnóstico da Geomorfologia Fluvial e Recursos Hídricos” 
descreve: (1) indicação das obras e instituições, porém não se apresentou os especialistas 
consultados, estratégia utilizada para todos os temas do Plano de Manejo, (2) elaboração do 
mapa temático em escala 1:10.000, da Rede Hidrográfica das APAs, com delimitação das 
bacias, sub-bacias e microbacias, indicando o enquadramento dos corpos d’água e seu 
texto descritivo; (3) registros da checagem de campo especificando coordenadas 
geográficas, dados obtidos e documentação fotográfica; (4) descrição e análise das 
informações apontando qualidade e quantidade das águas, usos da água, cota de 
inundação da Represa Billings, áreas críticas e/ou de instabilidade e as possíveis medidas 
de intervenção, vetores de pressão sobre os recursos hídricos, fragilidades e conflitos 
existentes (correlacionando-os ao uso e ocupação do solo). Os métodos utilizados estão 
presentes na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Elementos do TR e Respectivos Métodos e Bases de Trabalho para a 
Geomorfologia Fluvial e Recursos Hídricos 

ITEM METODOLOGIA/BASE 

Geomorfologia Fluvial e Recursos Hídricos 

Identificar potencial de produção de água nas bacias 
desta UC ou que possuam contribuição direta 

Foram coletados dados secundários 
disponíveis nas páginas eletrônicas da 
internet. 

Identificar potencial de uso das bacias desta UC ou 
que possuam contribuição direta  

A identificação do potencial de uso se deu 
por meio da análise de outorgas onde foram 
apresentados os usos requeridos para 
outorga. 

Elaborar propostas para o uso e conservação dos 
recursos hídricos da água nas bacias hidrográficas 

As propostas de uso e conservação de 
recursos hídricos constam nos programas 
de gestão, volume 2 do Plano de Manejo e 
foram construídos de forma participativa. 

Avaliar os impactos da utilização atual da água e 
elaborar estratégias de gestão da água superficial e 
da água subterrânea, considerando, dentre estas, as 
perspectivas de parcerias 

A avaliação de impactos está inserida em 
diferentes momentos do diagnóstico, 
incluindo o diagnóstico socioeconômico 
dada a transdisciplinariedade do tema água. 
As estratégias para gestão estão apontadas 
no Volume 2 do presente Plano de Manejo e 
foi construída com bases participativas. 

Sistematizar as informações existentes em projetos 
relacionados ao uso múltiplo da água na APA-BC 

No presente volume, são apresentados os 
atuais usos da água na APA-BC, por meio 
da caracterização das Sub-bacias Billings e 
Cotia/Guarapiranga.  

No volume 2 do presente plano de manejo, 
são apresentados os projetos como os 
Planos de proteção de mananciais. 

Caracterizar a inserção da APA-BC na Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) e em 
relação às leis específicas da Área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica 
de Billings (APRM-B) e Área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica 
do Guarapiranga (APRM-G). Relatórios e 
mapeamento respectivo 

A caracterização foi elaborada a partir das 

informações existentes para UGRHI 6 - 
Alto Tietê. No Volume 2 do Plano de 
Manejo também são apresentados os 
instrumentos legais existentes e 
incidentes sobre a região dos 
mananciais. 

Diagnóstico e proposição de diretrizes para uso e 
estratégias para conservação 

Foram utilizados para esse item os Planos 
atualmente existentes que incidem direta ou 
indiretamente no território. As ações 
previstas foram construídas coletivamente. 

Checagem de campo com registros de campo 
especificando coordenadas geográficas, dados 
obtidos e documentação fotográfica 

Foram registradas fotografias e coordenadas 
de campo para as checagens realizadas. As 
mesmas encontram-se nos respectivos 
itens. 

Mapas contendo realização de levantamentos e/ou No item especifico sobre qualidade da água 
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ITEM METODOLOGIA/BASE 

monitoramentos quantitativos e qualitativos das 
águas superficiais na APA, em pontos de coleta 
utilizados para Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo -SABESP 

dos reservatórios e tributários é apresentado 
o monitoramento realizado no Reservatório 
Billings, pela CETESB, e no Reservatório 
Guarapiranga, da SABESP. 

Identificação, sistematização e espacialização dos 
dados de outorga, e outros disponíveis, de uso dos 
recursos hídricos. Consulta ao banco de dados de 
outorga do Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE, Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo - CETESB e SABESP para obtenção de 
dados dos pontos de captação de água superficial e 
subterrânea, incluindo para o abastecimento público; 
dados de lançamento de efluentes industriais e 
domésticos; e dados de barramentos (reservatórios, 
açudes e represas). Os dados de captações e 
lançamentos deverão ser sistematizados, incluindo 
dados quanto às vazões 

No item sobre Vulnerabilidade à 
Contaminação de Aquíferos são 
apresentados os dados identificados e 
disponíveis para outorga da água. Dados 
sobre vazão são apresentados no item 
disponibilidade hídrica e também na 
caracterização das sub-bacias. 

Identificação, sistematização e espacialização 
(quando possível) dos sistemas de coleta, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

No item especifico sobre resíduos sólidos 
são apresentados dados do Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos ano base 
2018 (FABHAT, 2019), dados da CETESB, e 
dados da AMLURB (2020).  

Identificação, sistematização e espacialização 
(quando possível) dos sistemas de coleta, 
tratamento e disposição final de efluentes sanitários 
e industriais 

Foi elaborado a partir dos dados dos setores 
censitários do IBGE, onde é detalhada a 
condição da APA-BC como um todo 
setorizada. Dada a configuração, esse item 
encontra-se localizado no item da 
socioeconomia referente a saneamento 
básico. 

Identificação, sistematização, espacialização e 
análise dos dados dos postos fluviométricos 
existentes na APA 

Foram plotadas as estações fluviométricas 
na APA-BC com dados disponíveis.  

Para identificação, sistematização, espacialização e 
análise de dados dos pontos de monitoramento da 
qualidade da água, deverão ser consultados o 
DAEE, a CETESB, o Comitê de Bacias e o Conselho 
da APA 

A análise da qualidade de água pautou-se 
prioritariamente nos dados disponibilizados 
pela CETESB em parceria com o DAEE. 
Não foram identificadas informações junto 
ao Comitê da Bacia do Alto Tietê e ao 
Conselho. 

Identificação, sistematização e espacialização dos 
pontos críticos relacionados às atividades 

impactantes  – para tanto, deverá ser analisado o 
mapa de uso e ocupação do solo a ser 
desenvolvido 

Esse item foi construído em conjunto com os 
temas de socioeconomia e meios físico e 
biótico,  configurando-se como os vetores de 
pressão inseridos na APA-BC. 

Elaboração e análise do mapa da rede hidrográfica 
da APA-BC (escala 1:10.000) – nesse mapa 
constarão a delimitação das bacias e sub-

O mapa foi elaborado a partir das imagens 

de satélite pléiades/airbus com 50 cm de 
resolução espacial, de agosto de 2019. 
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ITEM METODOLOGIA/BASE 

bacias/micro bacias e o enquadramento dos corpos 
d’água 

 

2.3 -  BIODIVERSIDADE: VEGETAÇÃO 

2.3.1 - Elaboração do Mapa de Uso do Solo e Vegetação 

Para a elaboração do Mapa de Uso do Solo e Vegetação foram consultados o Mapa dos 
Remanescentes de Vegetação do Bioma Mata Atlântica no Município de São Paulo (PMMA, 
2016)2 e a base preliminar da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), Secretaria 
Municipal do Verde e de Meio Ambiente (SVMA) (2020)3, contendo uma proposta de 
classificação das áreas (quanto ao uso e tipos de vegetação) e informações sobre os seus 
estágios sucessionais. A validação das tipologias de vegetação e uso do solo foram 
efetuadas por meio da classificação visual das áreas, tendo-se como referência a análise de 
imagens de alta resolução. Ao contrário do que ocorre com classificações digitais por 
algoritmos ou amostragem, na análise visual utilizada é possível homogeneizar áreas 
heterogêneas e até mesmo englobá-las em áreas maiores, dado o detalhamento inerente à 
escala de trabalho. A partir da avaliação destas informações, foi realizada a análise 
quantitativa das modificações temporais (supressão e/ou regeneração) da vegetação. 

Foram utilizadas imagens satelitais de três anos (2002, 2010 e 2019). Com tais imagens 
ortorretificadas fez-se a interpretação, na escala 1:5.000, do Uso do Solo e da Vegetação na 
APA-BC, conforme Termo de Referência. As imagens de satélite de alta resolução 
configuram-se da seguinte forma: imagem de 2010/2011, a qual foi cedida pela 
PMSP/EMPLASA contendo 100 cm de resolução espacial, sem a indicação do satélite;  e 
imagem ortorretificada de 2019, que utilizou o satélite pléiades/airbus com 50 cm de 
resolução espacial, sendo adquirida em agosto de 2019 pela STCP.  

Para a classificação do uso e ocupação do solo e da vegetação foi utilizado o programa 
ArcGIS 10.0®, com a criação dos polígonos de forma manual obedecendo a escala de 
trabalho almejada.  

2.3.2 - Análise Temporal da Supressão da Vegetação 

A elaboração da Análise de Supressão utilizou diferentes estratégias. Além das consultas de 
dados pré-existentes como o Mapa dos Remanescentes de Vegetação do Bioma Mata 
Atlântica no Município de São Paulo (PMMA, 2016) e a base preliminar da SVMA (2020),  foi 
realizada a análise temporal a partir do mapa de uso do solo e vegetação gerados pela 
STCP, cuja metodologia foi descrita anteriormente. Tal análise temporal considerou os três 
anos de informações cartográficas existentes referentes aos anos de 2002, 2010 e 2019, as 
quais foram devidamente tratadas no programa ArcGIS 10.0®.  

Foram utilizadas as planilhas geradas pelos arquivos vetoriais (formato .dbf o qual é 
compatível com o Microsoft Excel), tanto de vegetação como de uso do solo dos três anos 
analisados, obtendo-se dados quantitativos que possibilitaram a geração dos gráficos e 
números pertinentes a perda de vegetação nativa nesse período temporal analisado. Após a 
                                                           
2  Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica – PMMA do Município de São Paulo. 
3  SÃO PAULO (cidade), Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente / Coordenação de Planejamento Ambiental. 

Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal do Município de São Paulo. Relatório Final / Coordenação: OLIVEIRA, Vivian 
Prado de. São Paulo: SVMA, 2020. 112 pp: il.; 30 cm. 
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consolidação das informações quantitativas geradas pelas informações cartográficas, 
elaborou-se os textos pertinentes. 

2.3.3 - Enquadramento Fitogeográfico e Taxonomia das Espécies 

O enquadramento fitogeográfico das fitofisionomias da APA-BC foi baseado no Manual 
Técnico de Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), com consulta ao Mapa de Vegetação do 
Brasil (IBGE, 2004) e trabalhos que tratam sobre a vegetação no Município de São Paulo ou 
locais próximos (DISLICH & MANTOVANI, 1998; ZIPARRO et al., 2005; BARRETO & 
CATHARINO, 2015; PMSP, 2017). 

2.3.4 - Classificação dos Hábitos das Espécies 

Para a classificação dos hábitos da flora amostrada, utilizou-se como fonte de consulta o 
Manual Técnico de Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), com algumas modificações, 
conforme demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Sistema de Classificação dos Hábitos das Espécies da Flora 

HÁBITOS SIGLA CARACTERÍSTICAS 

Árvores ARV 
Vegetal que na fase adulta torna-se lenhoso, possui no mínimo 5 m de 
altura e tronco bem-definido, com ramos situados apenas na parte 
superior, formando uma copa. 

Arbustos ARB 
Vegetal que na fase adulta é lenhoso, possui de 1 a 5 m de altura e 
possui ramos laterais distribuídos desde a base ou próximo dela. 

Lianas LIA 

Vegetal de caule lenhoso ou herbáceo, longo, flexível, que cresce 
apoiado em árvores ou arbustos. Apresenta caule e ramos que podem 
simplesmente serpentear ao longo do tronco e galhos do suporte, ou 
serem volúveis e neles se enroscarem. Algumas espécies podem 
apresentar estruturas de fixação, como gavinhas, grampos ou unhas. 

Ervas ERV 
Vegetal geralmente de pequeno porte, cujo caule não possui tecido 
lenhoso. 

Epífitas EPI 
Vegetal que vive sobre outro, utilizando-o como suporte, sem parasitá-
lo. 

Palmeiras PALM 

Este tipo de hábito não consta na classificação do IBGE (2012), mas 
refere-se às espécies da família Arecaceae, cujo caule é indiviso, do 
tipo estipe, e que termina em uma coroa de folhas; denominado 
estípite. 

Fetos 
Arborescentes 

FET 
ARB 

Este tipo de hábito não consta na classificação do IBGE (2012), mas se 
refere às espécies de Pteridófitas que crescem elevando as frondes 
acima do nível do solo. A maior parte dos fetos arborescentes 
pertencem às famílias Dicksoniaceae e Cyatheaceae. 

Legenda: Classificação dos tipos de hábitos da vegetação baseado em IBGE (2012). Fonte: STCP (2020). 

2.3.5 - Estudo Florístico e Identificação Taxonômica 

O estudo florístico realizado abrangeu apenas a flora vascular presente na APA-BC 
(Pteridófitas, Gminospermas e Angiospermas), sendo utilizado como referencial inicial uma 
listagem não publicada encaminhada pela equipe da Divisão de Produção e Herbário 
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Municipal de São Paulo (PMSP) e que foi complementada através de uma amostragem 
florística realizada pela equipe da STCP. O método utilizado foi de caminhamento 
(FILGUEIRAS et al., 1994), realizado ao longo dos acessos e estradas existentes no interior 
da área da APA-BC, e visita aos locais indicados pelo equipe do Herbário PMSP (Figura 1), 
representados por remanescentes em bom estágio de conservação e/ou com levantamentos 
insuficientes.  

Não foram coletadas amostras dos espécimes na forma de exsicatas, sendo os registros 
efetuados somente a partir de fotografias, que foram arquivadas e depois identificadas com 
o auxílio de listas regionais de espécies (BARETTO & CATHARINO, 2015; ROSÁRIO, 
2015), guias de identificação (AMARAL et al., 2008; SAKAGAWA et al., 2011; SILVA, 2013; 
FLORES et al., 2015; FRIGIERI et al., 2016), consulta à Flora Fanerogâmica do Estado de 
São Paulo (BITTRICH et al., 2001-2016) e comparação com acervos de imagens do 
Herbário Virtual REFLORA (2020). Para a redação e posição taxonômica das famílias e 
espécies adotou-se o sistema Angiosperm Philogeny Group - APG IV (2016). A ortografia 
das espécies e autoria dos táxons seguiu a base de dados nomenclaturais do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro (FLORA DO BRASIL, 2020). 

No estudo florístico foi dada maior ênfase à presença das espécies consideradas chave, tais 
como: Espécies Endêmicas e/ou Raras (FLORA DO BRASIL, 2020), Ameaçadas e/ou 
Protegidas por Lei (INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA n° 443/2014) e Exóticas e/ou Invasoras 
(BASE DE DADOS NACIONAL DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS I3N BRASIL, 
2020). Deu-se ênfase ao grupo de plantas epífitas, que podem representar cerca de 10% de 
todas as plantas vasculares encontradas em florestas tropicais úmidas, colaborando com 
uma importante parcela da diversidade encontrada na Mata Atlântica e tornando-a um dos 
mais complexos ecossistemas terrestres do mundo (KERSTEN, 2010). 
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Figura 1 - Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem da Flora na APA-BC 

 
Fonte: STCP (2020). 
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2.3.6 - Indicação dos Estágios Sucessionais das Espécies da Floresta Ombrófila 

Para o reconhecimento de espécies indicadoras dos estágios sucessionais da vegetação da 
Floresta Ombrófila Densa do Estado de São Paulo foram consultadas as listas presentes em 
ROSÁRIO (2015) e a Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1, de 17 de fevereiro de 
1994). Em ROSÁRIO (2015) a categoria sucessional pioneira (PI) foi relacionada ao estágio 
inicial de sucessão ecológica, as categorias secundária inicial (SI) e secundária tardia (ST) 
aos estágios médio e avançado de regeneração, e umbrófila (UM) às florestas climácicas. 

2.3.7 - Ecologia da Paisagem 

A Ecologia da Paisagem busca a compreensão do funcionamento ecológico de mosaicos 
heterogêneos do território. Investiga a relação entre padrões espaciais e processos 
ecológicos em três componentes: (i) estudo da estrutura, padrão ou heterogeneidade 
espacial dos componentes da paisagem (matriz, manchas e corredores); (ii) estudo do 
funcionamento ou inter-relações entre os componentes da paisagem e entre estes e outras 
entidades ecológicas, e; (iii) estudo da alteração, ou modificação do padrão e do 
funcionamento da paisagem ao longo do tempo.  

Inicialmente, a análise da ecologia da paisagem se valeria tanto da análise quantitativa 
quanto da análise qualitativa dos remanescentes vegetacionais presentes na APA-BC. 
Porém, devido a grande fragmentação e heterogenidade das condições da paisagem, 
entende-se que a aplicação de análises quantitativas são mais indicadas para a APA-BC. 

Segundo VOLOTÃO (1998), índices numéricos podem quantificar os atributos espaciais de 
uma paisagem segundo três categorias ou parâmetros de interpretação, quais sejam: 
distribuição de classes de vegetação (categoria Classes, que exprime a área total de áreas 
naturais versus áreas alteradas ou áreas totais de diferentes tipologias vegetais em um 
determinado território), condições de fragmentação da paisagem (categoria Fragmentos, 
que indica a área total ou número de fragmentos presentes na paisagem, que pode ser 
dependente ou independente das classes ou tipologias vegetacionais consideradas) e 
distribuição dos elementos da paisagem (categoria Paisagem, que avalia a distribuição de 
áreas de determinado aspecto da paisagem avaliado, que pode também ser dependente ou 
independente das classes ou tipologias vegetacionais presentes). 

Para avaliação de áreas com características naturais (como é normalmente o caso de 
Unidades de Conservação), a análise da Ecologia da Paisagem parte, geralmente, do 
reconhecimento das diferentes classes ou tipologias de vegetação existentes neste território. 
Para tanto, é necessário que haja, previamente, o reconhecimento de tais tipologias em 
campo, tendo este sido a prerrogativa dos estudos sobre vegetação anteriormente 
apresentados neste documento. Uma vez realizada esta análise, o estudo é efetuado 
mediante o cálculo de métricas que possam exprimir, quantitativamente, os padrões 
espaciais dos elementos da paisagem segundo as categorias acima elencadas (elementos 
que podem ser referentes às tipologias levantadas em si ou a conjuntos de áreas naturais e 
áreas alteradas).  

A literatura apresenta pelo menos cinco diferentes métricas para estudos como o proposto, 
embora duas ou três possam ser suficientes para descrever os aspectos gerais da 
paisagem, uma vez que as diferentes categorias das métricas podem apresentar elevada 
sobreposição de resultados quando da análise dos parâmetros (CALEGARI et al., 2010; 
CEOLIN et al., 2019). Conforme esses autores, para maior objetividade nos estudos 
recomenda-se que as análises de um determinado território sejam efetuadas mediante a 
seleção de alguns poucos parâmetros que possam explicar os aspectos da paisagem e os 
fenômenos da fragmentação em nível local, considerando nesses casos a avaliação prévia 
do uso e ocupação do solo.  
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No caso da APA-BC, os padrões da paisagem foram avaliados mediante análise de três 
métricas, a saber: métricas de área, de fragmentos e de forma dos remanescentes. As 
características dessas métricas e os parâmetros avaliados em cada uma são as seguintes: 

Métricas de Área 

As métricas de área são as bases do conhecimento da paisagem. São utilizadas por outras 
métricas e são muito úteis para estudos ecológicos, uma vez que a riqueza e abundância de 
certas espécies dependem das dimensões dos fragmentos da paisagem para existirem.  

Os parâmetros utilizados para a análise dessa métrica na APA-BC consistiram: (i) na 
totalidade da área mapeada e avaliada da UC, independente da paisagem (TA); (ii) na 
avaliação da totalidade de áreas abrangidas por cada uma das tipologias vegetais naturais 
presentes na APA-BC (CA), em hectares; (iii) pela porcentagem dos fragmentos de uma 
mesma classe na paisagem (PLAND), e; (iv) pela porcentagem da paisagem composta pelo 
maior fragmento de uma determinada classe ou tipologia vegetal (LPI). Por estes 
parâmetros, é possível se identificar as regiões da APA-BC com maiores concentrações de 
ecossistemas naturais e, desta forma, estabelecer, com maior precisão, os locais com 
possibilidades de estabelecimento de zonas destinadas à conservação dos recursos 
naturais. 

Métricas de Fragmentos 

Mesmo que não representem medidas explicitamente espaciais, as métricas de fragmento 
representam a configuração da paisagem. As informações desta categoria são importantes 
por caracterizarem os fragmentos (número de fragmentos, tamanho médio, densidade, 
variação, etc.). Estas métricas permitem que se ordenem, por grau de fragmentação, a 
heterogeneidade de fragmentos ou outros aspectos relacionados aos fragmentos na 
paisagem. 

A análise da métrica de fragmentos se valeu de três variáveis: (i) a avaliação do número de 
fragmentos de áreas naturais presentes na APA-BC referentes a cada tipologia vegetal (NP); 
(ii) a densidade de fragmentos a cada 100 hectares de paisagem (ED), e; (iii) o Coeficiente 
de Variação do tamanho dos fragmentos, que representa a variabilidade do tamanho dos 
fragmentos relativos ao tamanho médio de fragmentos da classe (AREA_CV). 

Métricas de Forma 

O tamanho e forma dos fragmentos de paisagem podem influenciar inúmeros processos 
ecológicos importantes. Sua forma pode influenciar processos entre fragmentos, como a 
migração de espécies da fauna e a colonização de plantas de médio e grande porte, e pode 
influenciar as estratégias de fuga de certos animais. O principal aspecto da forma, 
entretanto, é a relação com o efeito de borda.  

O parâmetro SHAPE mede a complexidade da forma comparada a um círculo (versão 
vetorial) ou a um quadrado (versão matricial). O índice mede a relação de área de perímetro 
dos elementos da paisagem, consistindo em uma medida da complexidade geométrica 
global da paisagem como um todo ou de uma dada classe. O valor de SHAPE = 1 ocorre 
quando a paisagem consiste em uma única mancha (quadrada ou arredondada) de uma 
classe de vegetação, aumentando, indefinidamente, à medida que o formato da paisagem 
se torna mais irregular e/ou à medida que o comprimento da borda dentro da paisagem 
aumenta. Desta forma, o índice fornece uma medida padronizada da borda total ou 
densidade de borda que se ajusta ao tamanho da paisagem.  

No presente estudo, foram avaliados o SHAPE médio (SHAPE_MN) e o SHAPE máximo 
(SHAPE_MX) para cada classe de vegetação avaliada. 
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Métodos de Avaliação 

Para a análise da ecologia da paisagem, foram utilizados os softwares Fragstats 4.2 e 
Arcgis, os quais se valem de processamentos estatísticos para analisar a paisagem e 
determinar a dinâmica de cada métrica estabelecida.  

O Fragstats trabalha com análise de arquivos no formato raster, para isso, no arquivo 
shapefile de Vegetação e Uso do Solo (Vegetacao_Uso_2019_STCP.shp) foram criados os 
seguintes campos:  

 ABREV_EP: abreviação da categoria de uso do solo e vegetação com até 10 
caracteres, para uso no Fragstats; 

 EP: valor numérico atribuído para cada categoria. 

A Tabela 5 apresenta as abreviações e números atribuídos às classes de cada uso do 
campo CATEGORIA. A categoria de Área Urbanizada engloba as categorias de uso: 
Antropizado; Área Urbanizada e Campo de Futebol. 

Tabela 5 – Categorias e Números Atribuídos a Diferentes Usos do Solo Presentes na 
APA-BC 

CATEGORIA ABREV_EP EP 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em Estágio Avançado de 
Regeneração e Floresta Ombrófila Densa Primária 

FODSE_AvaR 1 

Floresta Ombrófila Densa Secundária em Estágio Médio de 
Regeneração FODSE_MedR 2 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em Estágio Inicial de 
Regeneração FODSE_IniR 3 

Bosque Heterogêneo BosqHeterg 4 

Reflorestamento Reflorest 5 

Formação Pioneira de Influência Fluvial FPionIFluv 6 

Vegetação Aquática Flutuante VegAqutFlu 7 

Campos Gerais CamposGer 8 

Agricultura Agricult 9 

Área Urbanizada Urbanizada 10 

Movimentação de Terra/Solo Exposto SoloExpost 11 

Mineração Mineracao 12 

Rua Rua 13 

Rodoanel Rodoanel 14 

Massa D'Água MDAgua 15 

Represa Billings Represa 16 

Background Background -999 
Fonte: STCP (2020) 

Para preparar os arquivos de uso para a análise da Ecologia da Paisagem, o arquivo 
shapefile foi convertido para raster utilizando a ferramenta ‘Polygon to Raster’, utilizando 
para o Value field o campo EP e Cellsize de 5 m, para tentar manter a forma dos polígonos. 
O arquivo foi salvo como EP_VegUso_bckg.tif. Posteriormente, o arquivo foi convertido 
para American Standard for Computer Information Interchange (ASCII) com a ferramenta 
‘Raster to ASCII’. Os valores de background foram classificados automaticamente como -
999. O arquivo foi salvo como EP_VegUso_bckg.asc. Estes procedimentos possibilitaram o 
carregamento do arquivo com o cadastro das propriedades da imagem, nomeado como 
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ep_batch.fbt, onde foram cadastradas as informações ‘Caminho do arquivo, tamanho do 
pixel, background, linhas, colunas, banda, no data, tipo de arquivo’. 

Para relacionar as classes de EP com o uso do solo e indicar as classes a serem 
analisadas, foi criado o arquivo, do tipo Documento de Texto, nomeado como 
ep_categorias_UsoVeg.fcd. Neste arquivo foram estabelecidas as informações 
apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Informações Apresentadas no Arquivo de Uso e Vegetação da Análise da 
Paisagem 

ID , NAME , ENABLED , ISBACKGROUND 
1 , FODSE_AvaR , true , false 

2 , FODSE_MedR , true , false 

3 , FODSE_IniR , true , false 

4 , BosqHeterg , true , false 

5 , Reflorest , true , false 

6 , FPionIFluv , true , false 

7 , VegAqutFlu , true , false 

8 , CamposGer , true , false 

9 Agricult false , false 

10 Urbanizada false , false 

11 , SoloExpost , false , false 

12 , Mineracao , false , false 

13 , Rua , false , false 

14 , Rodoanel , false , false 

15 , MDAgua , false , false 

16 , Represa , false , false 

-999 , Background , false , true 
Fonte: STCP (2020) 

Este arquivo relaciona o código numérico (ID) de cada classe com seu nome abreviado 
(Name), para quais classes serão calculadas as métricas de paisagem (Enabled=true que, 
neste caso são as áreas com cobertura vegetal) e indica como background 
(IsBackground=true o ID -999). 

Parâmetros Utilizados 

Uma vez preparados os arquivos, foram estabelecidos os critérios para as avaliações de 
parâmetros que pudessem definir as métricas avaliadas. Tais parâmetros e critérios são os 
seguintes: 

- Profundidade de borda: Para avaliação da profundidade de borda, foram utilizados os 
valores (metros) com os seguintes critérios: 

 0m – nenhuma alteração – para o caso da classe com ela mesma ou quando 
uma classe não tem influência sobre outra, como a impossibilidade de outras 
classes alterarem o rodoanel ou corpos de água. 

 10m e 20m (2 e 4 pixels) – baixa alteração – baixa alteração entre classes de 
vegetação de mesmo porte ou sobre áreas mais úmidas; 
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 30m e 40m (6 e 8 pixels) – média alteração – alterações sobre as classes de 
vegetação de porte médio e baixo sobre as demais categorias; 

 60m e 80m (12 e 16 pixels) – alta alteração – maior pressão das áreas alteradas 
e ocupadas pelo homem sobre as demais classes. 

- Similaridade: Para avaliação da similaridade da paisagem, foram utilizados valores 
variando de 1 (similaridade total, isto é, sem possibilidade de diferenciação de 
elementos da paisagem na escala de mapeamento adotada) a 0 (nenhuma similaridade, 
isto é, ausência completa de semelhança entre os elementos mapeados) entre as 
categorias avaliadas. 

- Contraste: A métrica de contraste exibe os valores de “contraste de borda”. Os pesos 
variam de 0 (sem contraste entre os elementos da paisagem na escala de mapeamento 
adotada) para 1 (contraste máximo). 

O arquivo raster gerado foi convertido para um shapefile de polígono e os relatórios foram 
salvos em planilhas do Excel. Posteriormente, utilizando a ferramenta Join do ArcGIS, foram 
carregadas as informações de patch, relacionando os campos ‘grid_code’ do arquivo 
shapefile com o ‘PID’ da tabela. Os resultados das análises foram expressos em tabelas e 
em mapas, os quais buscaram exprimir os graus de fragmentação de ambientes naturais 
como um todo e de cada uma das tipologias vegetacionais presentes na APA-BC (conforme 
definidas pelos estudos de vegetação).  

2.4 - BIODIVERSIDADE: FAUNA 

Os estudos sobre fauna da APA-BC contemplam os grupos de vertebrados, em geral, e a 
entomofauna. O levantamento de espécies teve por base inicial a literatura acadêmica e, 
especialmente, os dados apresentados em SVMA (2018), que fornece listas de fauna para 
os Parques Naturais Municipais, outras Áreas Municipais, Parques Estaduais, outras Áreas 
Verdes e Corpos Hídricos localizados no Município de São Paulo. Neste contexto, foram 
considerados os registros disponíveis para o interior da APA-BC e/ou para seu entorno. Ao 
se considerar que a região sul do Município de São Paulo ainda apresenta relativa 
conectividade entre fragmentos florestais, e que vários animais listados podem se locomover 
ou dispersar por grandes distâncias, considerou-se como plausível englobar dados 
secundários, adotando-se uma distância de 15 km a partir do centro da APA-BC (ponto 
central em 23 K 329156 / 7365824 – Figura 2).  

Esse procedimento foi realizado considerando-se as espécies de animais terrestres. Já para 
a fauna aquática, por sua vez, os dados limitaram-se à microbacia do alto Tietê, também em 
uma extensão máxima de 15 km (tanto a montante quanto a jusante). De maneira 
complementar e, para fins de referência, as listagens apresentadas nesse trabalho também 
relacionaram as espécies registradas para o Município de São Paulo (locais com distância 
superior a 15 km da APA-BC). As espécies foram, nesses casos, assinaladas quanto à sua 
ocorrência em cada um dos três contextos: interior da APA-BC, entorno (até 15 km) ou 
Município de São Paulo (mais que 15 km). 
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Figura 2 - Mapa de Localização da Área do Entorno Considerada para a Fauna da APA-BC 

 
Fonte: STCP (2020). 
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De maneira complementar, foram ainda consideradas as listas de espécies referentes a 
nove localidades presentes dentro da APA-BC, ou em seu entorno imediato, a partir do 
banco de dados atualizado da SVMA até o ano de 2020. As nove localidades com registros 
de espécies, nesse banco, consistem nas seguintes: Parque Linear Ribeirão Caulim, Parque 
Nascentes do Ribeirão Colônia, Parque Natural Municipal Bororé, Parque Natural Municipal 
Itaim, Parque Natural Municipal Varginha, Parque Shangrilá, Fazenda Castanheiras e Sítio 
João de Barro. Nesse sentido, foram considerados, ainda, os dados referentes a 
monitoramento de avifauna conduzidos especificamente na Fazenda Castanheiras 
(CARVALHO et al., 2018), os resultados das ações de manejo e soltura do bugio (Alouatta 
guariba clamitans) realizadas na APA-BC (FRIES et al., 2011) e os registros de acidentes 
elétricos (eletrocussão em linhas de transmissão) disponibilizados pelo 
DFS/CGPABI/SVMA/PMSP. 

Outras fontes para o levantamento de dados de espécies consistiram em informações 
disponíveis junto às coleções biológicas do Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo (MZUSP) e do Instituto Butantan (IB), neste caso especificamente para a 
herpetofauna.  

Para fins de complementação de informações e observações in loco da paisagem, foi 
realizada uma avaliação expedita de campo na APA-BC, ocorrida entre os dias 20 e 24 de 
janeiro de 2020. Tal avaliação visou a verificação das condições dos hábitats e obtenção de 
registros de espécies. Uma vez que não era prevista a coleta de espécimes no projeto, a 
avaliação foi direcionada ao registro in loco de anfíbios, répteis, aves e mamíferos de médio 
e grande porte, grupos que, em geral, são passíveis de identificação em campo, sem a 
necessidade de captura ou coleta para a maioria das espécies. A obtenção de registros deu-
se mediante a observação direta dos animais, registros auditivos de vocalização ou encontro 
de vestígios (e.g., pegadas, fezes, penas, mudas de pele e outras). Sempre que possível, foi 
efetuada a tomada de fotografias dos animais encontrados. 

Também foram realizadas entrevistas com moradores da região, nesse caso buscando-se 
pessoas que residam na área há pelo menos 10 anos. As entrevistas foram livres, 
permitindo aos moradores relacionarem todas as espécies por eles conhecidas. Somente ao 
final é que os entrevistados tiveram acesso às fotografias e livros que os permitissem 
confirmar as espécies informadas. 

Todas as espécies levantadas a partir da literatura, de bancos de dados e/ou mediante 
registros de campo foram relacionadas em listas contendo sua posição taxonômica, nomes 
vernáculos, dados ecológicos e condições específicas de registro. As informações sobre 
registros de espécies dos diferentes grupos, a partir desses dados, encontram-se nos 
anexos indicados nos resultados de cada grupo temático. Por sua vez, as listas oriundas 
dos bancos de dados da SVMA foram organizadas à parte (tanto as listas das nove 
localidades quanto aquelas decorrentes de acidentes elétricos), sendo ambas 
acompanhadas dos respectivos mapeamentos. 

2.5 - ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS CARTOGRÁFICOS 

Os produtos cartográficos do Plano de Manejo da APA-BC seguem as determinações do TR 
e diretrizes complementares do GTA, sendo elaborados a partir do software ArcGis 10.0. 
Todas as bases utilizadas estão disponibilizadas no Sistema de Informações Geográficas da 
APA-BC. Os mapeamentos existentes e elaboradas pela STCP conforme escalas solicitadas 
no TR compõem o Caderno de Mapas, conforme relacionados na Tabela 7.  
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Tabela 7- Mapas Elaborados para a APA-BC 

MAPAS ESCALA 

Unidades de Conservação e Terras Indígenas 1:25.000 

Infraestrutura viária e de transporte existente e previsto 1:5.000 

Histórico de Ocupação (1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, e 2020) 1:100.000 

Análise da legislação incidente sobre a APA-BC 1:5.000 

Geologia, 
Geomorfologia e 
Hidrogeologia 

Declividade 1:25.000 

Geologia 1:25.000 

Processos minerários 1:25.000 

Geomorfologia 1:25.000 

Áreas de Alta Vulnerabilidade dos Aquíferos 1:25.000 

Carta Geotécnica 1:10.000 

Áreas de Risco 1:10.000 

 Hidrogeologia 1:25.000 

Pedologia 
Pedologia 1:25.000 

Fragilidade Ambiental 1:25.000 

Climatologia Unidades Climáticas 1:25.000 

Geomorfologia 
Fluvial e 

Recursos Hídricos 

Rede Hidrográfica 1:10.000 

Geomorfologia Fluvial 1:10.000 

Biodiversidade: 
Vegetação 

Vegetação  1:5.000 

Ecologia da Paisagem  1:25.000 

Histórico de supressão desde a criação da UC (2002, 2010 e 2019) 1:100.000 

Biodiversidade: Fauna   1:5.000 

Uso e ocupação 
do solo 

Mapa de uso do solo 2002 1:25.000 

Mapa de uso do solo 2010 1:25.000 

Mapa de uso do solo 2019 1:5.000 

Categorização da APP 1:5.000 

Ocupações urbanas consolidadas 1:5.000 
Vetores de pressão sobre a APA 1:25.000 

Ocorrência de 
Fenômenos 
naturais 

Erosões, enchentes e incêndios florestais 1:10.000 

Caracterização da 
população 
residente 

Perfil populacional 1:10.000 

Fonte: STCP (2020). 

2.6 -  PROCEDIMENTOS DOS ENCONTROS PARTICIPATIVOS 

A construção do Plano de Manejo da APA-BC foi pautada em diferentes momentos 
participativos. Tal participação consistiu no intercâmbio de experiências e informações, o 
que fomentou a condução de um processo dinâmico e democrático a despeito da 
virtualidade dos encontros. 

As Oficinas e Encontro utilizaram como ferramenta metodológica a geração de conteúdo de 
forma individual e consolidação destes no coletivo. Contou com o apoio de facilitadoras que 
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orientaram e sistematizaram as atividades e discussões, sem qualquer tipo de interferência 
nos resultados. 

O processo de comunicação foi orientado pela Estratégia de Comunicação Socioambiental 
revisada após as restrições impostas pela COVID19, a fim de garantir ao Plano de Manejo 
um caráter participativo. Consequentemente, a mobilização de atores sociais ocorreu à 
distância e a realização de reuniões de forma virtual no âmbito das reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho Gestor da APA-BC, conforme as condições estabelecidas na 
Portaria Municipal SVMA n° 49/SVMA.G/2020. 

A mobilização social à distância, com vistas à participação da sociedade civil na elaboração 
do Plano de Manejo da APA-BC, perpassou toda a fase identificada como "Etapa 
Participativa". A mobilização social é aqui entendida como um método que demanda a união 
em torno de um objetivo pré-definido e articula pessoas, de maneira responsável, para o 
engajamento em torno da construção do Plano de Manejo. Pautou-se na listagem de atores 
sociais, incluindo o Conselho Gestor Ampliado - CGA, composta por um conjunto de 156 
representantes de coletivos, organizações e instituições. 

A etapa participativa foi composta por 12 Reuniões e um Encontro Técnico Científico, 
distribuídos conforme calendário da Tabela 8. 

Tabela 8- Reuniões e Encontros na APA-BC 

TEMA DAS OFICINAS QUANTIDADE DE 
ENCONTROS 

DATAS DAS REUNIÕES 

Avaliação Estratégica 04 (quatro)  Reunião 1 - 29/09/2020 
Reunião 2 - 06/10/2020 
Reunião 3 - 08/10/2020  
Reunião 4 - 13/10/2020 

Zoneamento 02 (dois)  Reunião 5 - 16/10/2020 
Reunião 6 - 20/10/2020 

Programas de Gestão 06 (seis)  Reunião 7 - 22/10/2020 
Reunião 8 - 27/10/2020 
Reunião 9 - 04/11/2020 
Reunião 10 - 09/11/2020 
Reunião 11 - 10/11/2020 
Reunião 12 - 12/11/2020 

Encontro Técnico-
Científico 

01 (um) 06/11/2020 

Fonte: STCP, 2021. 

Todo material produzido nas atividades participativas, bem como o registro destas reuniões, 
foram consolidados em um livro digital e-Book do processo de elaboração do Plano de 
Manejo da APA-BC. 

2.7 - ZONEAMENTO 

O ordenamento territorial da APA-BC, por meio do seu zoneamento, tem por função a 
orientação para um planejamento integrado do espaço, contemplando a ampla diversidade 
de elementos físicos, socioeconômicos ou biológicos que integram a área da UC. O 
processo de construção do Zoneamento da APA-BC utilizou como base os preceitos 
estabelecidos na legislação Federal, Estadual e Municipal, o diagnóstico socioambiental 
elaborado para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo (PM), os objetivos específicos da 
APA-BC e os resultados das Oficinas Participativas. 

Desta forma, é o resultado da consolidação das propostas dos pesquisadores envolvidos no 
diagnóstico, das propostas levantadas pelos diferentes atores sociais que participaram e 
contribuíram nas Oficinas de Planejamento, das sugestões indicadas pelo Grupo Técnico de 
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Acompanhamento (GTA_PM_APA-BC/SVMA) e de supervisão da elaboração do Plano de 
Manejo da SVMA, bem como da análise e refino das informações executadas pela equipe 
técnica da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

É importante destacar que o Zoneamento é um instrumento dinâmico, que pode ser 
remodelado na medida em que o processo de gestão da APA-BC ou novos conhecimentos 
resultem na necessidade de alteração do grau de proteção inicialmente previsto, sempre 
orientando o ordenamento territorial para o alcance dos seus objetivos e missão. 

A proposta de ordenamento territorial traz como resultado a definição do Zoneamento da 
Unidade de Conservação. Nessa perspectiva, foi elaborado com a definição, descrição e 
delimitação de cada Zona da APA-BC, seus objetivos gerais e específicos, bem como suas 
diretrizes de uso e recomendações. 

A principal premissa adotada para a elaboração do Zoneamento é a de que a APA-BC 
constitui uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, na qual atividades produtivas e 
outras formas de uso e ocupação do solo são admitidas, desde que em harmonia com a 
proteção dos recursos naturais e com os objetivos da UC. Por sua vez, ao se considerar o 
decreto de criação da APA-BC e a presença local de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral adjacentes, Zonas específicas de proteção integral foram definidas, onde atividades 
antrópicas são permitidas apenas pelo viés do uso indireto dos recursos naturais (art. 2°, 
inciso IX da Lei n° 9.985/2000).  

2.8 - PROGRAMAS 

Os programas de gestão são instrumentos de planejamento que estabelecem as ações e 
diretrizes para a gestão e administração da APA-BC, construindo os canais de participação 
que incidem nas políticas de conservação. Consiste em instrumento dinâmico, que serve 
como subsídio para o cumprimento dos objetivos de criação da APA-BC. 

Considerando as diretrizes do Termo de Referência, os resultados do diagnóstico da APA-
BC e, também, as Oficinas de Planejamento realizadas, os seguintes programas foram 
preconizados para a Unidade: 

 Programa I: Educação Ambiental, Comunicação Social e Pesquisa; 

 Programa II: Monitoramento e Gestão de Atributos Naturais e Histórico-Culturais; 

 Programa III: Desenvolvimento Territorial Sustentável; 

 Programa IV: Saneamento e Infraestrutura Ambiental. 

Para o estabelecimento de prazos, foram adotados os termos “Longo, Médio e Curto Prazo”, 
sendo que o curto prazo representa intervalo de até dois anos, médio prazo entre dois e 
quatro anos e longo prazo de quatro a dez anos.  

Para implementação das ações propostas em cada um dos Programas, são indicados os 
responsáveis, elencando principalmente as instituições do poder público. Por sua vez, as 
instituições, organizações da sociedade civil e demais parceiros de cada ação serão 
identificados pelos responsáveis durante a implementação das ações. 

Dado que o Conselho Gestor possui uma atuação transversalizada e que perpassa a 
elaboração dos programas, aqui também desempenhou um papel importante no 
acompanhamento das discussões e na formulação das propostas levantadas pelas 
Câmaras Técnicas Conjuntas das APAs CM e BC, permanentes, e os Grupos de Trabalho, 
temporários. 
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Os demais Conselhos Gestores como: CG APA-CM, CADES, CONGETUR, CMDRSS, 
CONSEG, entre outros; são considerados potenciais parceiros, no momento da articulação 
das ações, junto aos responsáveis e ao CG APA-BC. 

Da mesma forma, os Programas de Gestão ora apresentados possuem interfaces com os 
demais planos municipais, tais como: Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica – PMMA São Paulo; Plano Municipal de Conservação e Recuperação das 
Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais – PMSA; Plano Municipal de Áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres de Lazer – PLANPAVEL; Plano Municipal de 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Pólo de Ecoturismo de São Paulo; Plano 
Municipal de Agroecologia e, Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PMADRSS; 
Plano Municipal de Arborização Urbana – PMAU.  
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3 - DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

3.1 - CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

A APA-BC localiza-se na porção sul do território do Município de São Paulo, região Sudeste 
do Brasil. Tal região concentra 42% da população brasileira e 53% do Produto Interno Bruto 
- PIB nacional (IBGE, 2020). Além disso, a região Sudeste apresenta renda per capita e um 
salário médio mensal maior que o restante do país. Dentro da região Sudeste, destaca-se 
justamente o estado de São Paulo, que concentra 56% de sua população e produz um PIB 
per capita 19% superior. O Município de São Paulo, por sua vez, abriga 5,8% da população 
nacional e é responsável pela produção de 11% do PIB nacional, como pode ser visto na 
Tabela 9. 

Tabela 9 - Caracterização da População, Trabalho e Economia das Regiões em que a 
APA-BC está Incluída 

 BRASIL SUDESTE 
ESTADO DE 
SÃO PAULO 

CIDADE DE 
SÃO PAULO 

POPULAÇÃO 

Total1 210.147.125 88.371.433 49.919.049 12.252.023 
% Total 100% 42% 23,8% 5,8% 
Homens 48,97% 48,62% 48,31% 47,35% 
Mulheres 51,03% 51,38% 51,69% 52,65% 

ECONOMIA 
PIB (milhões)2 R$ 6.583.319 R$ 3.480.767 R$ 2.119.854 R$ 699.288 
% PIB 100% 53% 32% 11% 

TRABALHO 
E ECONOMIA 

População 
Ocupada1 49% 55% 56% 60% 

Salário Médio 
Mensal2 

R$ 901,01 R$ 1.086,79 R$ 1.192,24 R$ 2.272,94 

PIB Per Capita2 R$ 31.453,89 R$ 39.387,92 R$ 47.008,77 R$ 57.759,39 
1 - Dados do Censo 2010. 
2 - Dados de 2017. 
Fonte: IBGE (2020). 

Os dados apresentados reforçam a relevância da cidade de São Paulo como sendo o centro 
econômico nacional, bem como das decisões políticas do estado. Além disso, concentra 
serviços diversificados e especializados, com destaque para as áreas de telecomunicações, 
cultura, educação, saúde, transportes e gastronomia. O polo de turismo de negócios da 
América Latina é, ainda, centro gerencial e administrativo privado, abrigando sedes de 
empresas transnacionais. 

A cidade de São Paulo, além de ser a maior cidade do país, também é centro da 
macrometrópole paulista, na qual a região metropolitana de São Paulo–RMSP, composta 
por 39 municípios, é o maior polo de riqueza nacional.  

A RMSP, criada em 1973 e reorganizada em 2011 (Lei Complementar nº 1.139), é a maior 
do país. Em 2017, registrou um produto interno bruto (PIB) correspondente a, 
aproximadamente, 17,7% do total brasileiro. Vivem nesse território quase 50% da população 



 

40 

estadual, aproximadamente 21,6 milhões de habitantes, segundo estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2018. A metrópole centraliza importantes 
complexos industriais, comerciais e, principalmente, financeiros, que dinamizam as 
atividades econômicas no país. 

O PIB do Município de São Paulo representou 61% do total produzido pela RMSP em 2017 
(último ano com dados de atividade econômica agregada ao nível de município). Os R$ 
699,29 bilhões produzidos no município representaram, ainda, um terço do que foi produzido 
pelo estado de São Paulo, chegando a representar um quinto do que foi produzido em toda 
a região Sudeste do país. Embora o porte econômico de São Paulo seja inquestionável, a 
análise da evolução do PIB a preços constantes dos últimos quinze anos demonstra que o 
restante do país cresce a taxas superiores que o Município São Paulo. 

Em termos reais, o PIB paulista cresceu 25% em relação ao produzido em 2003, resultando 
em uma média anualizada de 1,49%. O agregado da região metropolitana de São Paulo, 
que é fortemente influenciada pelo próprio município, cresceu no mesmo período a uma 
média de 1,63% ao ano, demonstrando que os municípios da RMSP obtiveram performance 
econômica ligeiramente superior à do Município São Paulo. Já o estado de São Paulo 
cresceu, em média anual, 1,87%, praticamente igual ao valor observado na região Sudeste 
do país, de 1,88%. O PIB nacional, por outro lado, cresceu no período à média anual de 
2,32%, conforme a Figura 34. 

Figura 3 - Evolução do PIB a preços constantes de São Paulo (Ano x Milhões de reais) 

 

Fonte: IBGE (2020) & BCB (2020). Elaborado por STCP (2020). 

A participação relativa do Município de São Paulo na produção econômica do Estado de 
São Paulo permanece, no entanto, relativamente constante desde 2003, ao redor de 33%, 
tendo caído ligeiramente em relação aos 35% que apresentava há quinze anos. 

Durante o período de 2003 a 2017 a região Sudestes apresentou uma queda de 
participação no PIB nacional, de cerca de 3 pontos percentuais (Figura 4). Esta região, que 
abriga o estado de São Paulo, viu as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ganharem 
mais espaço, com crescimentos anuais do PIB em 3,44%, 3,15% e 3,15%, respectivamente. 
Essa mudança de paradigma, nesse período, está atrelada ao maior desenvolvimento 
econômico e industrial dessas regiões, que antes tinham a economia pautada apenas no 
setor primário, com baixa tecnologia empregada.  

                                                           
4  De acordo com as Contas Nacionais do IBGE para o produto interno bruto a preços correntes, na revisão de dezembro de 
2019, para os municípios brasileiros, corrigido para valores de 2017 pelo deflator implícito do produto, obtido junto ao 
Banco Central do Brasil (BCB). 
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Figura 4  - Participação incremental do Produto Interno Bruto em 2003, 2010 e 2017 

 

Fonte: IBGE (2020) & BCB (2020). Elaborado: STCP (2020). 

Segundo publicação de Nassif et al. (2013), existem evidências empíricas baseadas em 
estatísticas descritivas e regressões econométricas para o Brasil entre 1970 e 2010 que 
revelam que o país entrou em um processo inicial de desindustrialização. Além disso, as 
estimativas econométricas sobre a elasticidade-renda da demanda por importações (que 
sofreu dramático incremento no período entre 1980 e 2010) e sobre a elasticidade-renda 
das exportações (leve redução) permitiram aos autores concluir que o Brasil não só já 
embarcou em uma trajetória de retrocesso em relação à economia mundial e à fronteira 
econômica internacional, mas também que, na ausência de políticas adequadas, menores 
taxas de crescimento a longo prazo podem ser verificadas.  

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2012), o país se encontra em 
um processo de redução da razão relativa de sua indústria de transformação em relação às 
atividades voltadas ao setor primário e à indústria extrativa. Ao analisar o intervalo de 2000 
a 2009, o estudo conclui que a indústria de transformação e os outros setores industriais 
apresentaram variação negativa de suas produtividades. As baixas produtividades estão 
vinculadas à baixa inovação - sendo o sentido oposto igualmente verdadeiro. Um cenário no 
qual as poucas inovações tecnológicas e a pouca especialização se mantêm como desafio a 
ser superado incita, por vez, olhares cautelosos para a economia paulista. Segundo afirmam 
Bonelli e Fontes (2013) “hoje, talvez mais do nunca, o crescimento futuro depende dos 
ganhos de produtividade”. Os autores elencam três formas para tal: i) mais capital físico e 
humano por trabalhador (investimento); ii) mais e melhor infraestrutura (aumenta a 
produtividade do setor privado); e iii) mais inovação e mudança tecnológica.  

Como demonstra o estudo comparativo de Fagerberg (2000), que analisou amostra de 39 
países e 24 indústrias entre 1973 e 1990: os países que conseguiram aumentar sua 
presença na indústria tecnologicamente mais progressiva desse período (eletrônica) tiveram 
um crescimento de produtividade mais alto do que outros países. 

O PIB do Município de São Paulo apresenta maior participação nos setores de serviço e 
indústria. Dos setores econômicos, o menos expressivo é o primário,. A primeira delas, que 
traz a participação incremental do valor agregado bruto (VAB) das atividades agropecuárias, 
nos anos de 2003, 2010 e 2017 (Figura 5), demonstra que a produção primária tanto do 
Município de São Paulo como de sua região metropolitana é incipiente em relação à do 
Estado de São Paulo, sequer podendo ser identificada na escala da figura. 

Em 2003, o VAB agropecuário do Município de São Paulo foi de R$ 24,98 milhões, ou 
0,0054% do valor agregado bruto total (que é a somatória do VAB dos três setores da 
economia) de R$ 459 bilhões. Não obstante, a atividade cresceu, na média, (e em valores 
constantes) 2,77% ao ano, ou seja, um crescimento 1,86 vezes maior do que aquele 
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identificado para o PIB como um todo. Atingiu-se, em 2017, o valor de R$ 37,65 milhões, 
com uma representatividade de 0,0065% do VAB total.    

Figura 5  - Participação incremental do Valor Agregado Bruto Agropecuário em 2003, 2010 e 
2017 

 

Fonte: IBGE (2020). Elaborado: STCP (2020). 

Torna-se interessante observar as taxas de crescimento médio anual do VAB agropecuário: 
no Município de São Paulo, tem-se 2,77% ao ano entre 2003 e 2017; já na RMSP, tem-se 
0,92%, muito inferior ao do município, mas ainda positiva. Ocorre que, nos últimos quinze 
anos, a taxa de crescimento da atividade no estado de São Paulo foi negativa em 1,02% ao 
ano. Há, portanto, uma dinâmica própria de crescimento da agropecuária no Município de 
São Paulo que não tem contrapartida na região metropolitana e tampouco no estado, e que 
é relevante para a APA-BC, que se localiza justamente na área rural do município e 
participa, assim, com uma fração desse crescimento.  

A participação do Valor Agregado Bruto da atividade industrial do Município de São Paulo, 
ao contrário de sua participação agropecuária, se destaca tanto perante o contexto da 
região metropolitana quanto estadual, como se observa na figura 6. O VAB industrial do 
Município de São Paulo representava, em 2003, uma fração significativamente maior do que 
os dados de 2017 demonstram, paralelo que pode ser facilmente observado para a 
participação relativa da RMSP, do estado de São Paulo e também para a região Sudeste. O 
movimento pode também ser compreendido pela análise das taxas anuais de crescimento 
do VAB industrial no período entre 2003 e 2017: o Município de São Paulo teve crescimento 
negativo de 1,97% ao ano, puxando também a RMSP para uma taxa negativa de 1,83%. No 
mesmo período, as taxas de crescimento do estado de São Paulo e da região Sudeste 
também ficaram no quadrante negativo, ambas em 0,20% de queda ao ano, na média, 
embora o valor seja menos intenso do que a queda verificada no Município de São Paulo. 
Os dados permitem concluir que os achados de Nassif et al. (2013) e de IPEA (2012), 
comentados anteriormente, se encontram válidos no período atual.  
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Figura 6 - Participação incremental do Valor Agregado Bruto Industrial em 2003, 2010 e 2017 

 

Fonte: IBGE (2020). Elaborado: STCP (2020). 

Em 2003, o VAB industrial do Município de São Paulo representava 17% do VAB total 
municipal e 6% do VAB do estado de São Paulo. Em 2017, no entanto, essa 
representatividade caiu para, respectivamente, 10% e 3,3%. Em termos absolutos, tinha-se 
uma produção industrial de R$ 79,71 bilhões em 2003 (corrigida pelo deflator implícito do 
PIB, para poder ser atualizada aos valores de 2017) que passa a ser de R$ 59,12 bilhões 
em 2017. Uma vez que, nesse mesmo intervalo de tempo, o PIB do município cresceu 
positivamente, tem-se que tal crescimento se deu no setor terciário da economia, que 
congrega o comércio e os serviços, tanto públicos quanto os privados. 

De fato, o VAB de serviços do município cresceu à taxa anual de 2,09% entre 2003 e 2017, 
passando de R$ 379,27 bilhões para R$ 517,60 bilhões. O crescimento nos serviços da 
região metropolitana supera o do Município de São Paulo, registrando a taxa anual de 
2,56%. Esses dados indicam que os municípios da região metropolitana crescem (nesse 
setor) a uma taxa superior ao do Município de São Paulo. As taxas anuais de crescimento 
do VAB de serviços do estado de São Paulo e da região Sudeste também superam o do 
Município de São Paulo, registrando, nos últimos quinze anos, respectivamente, 2,80% e 
2,73%. No mesmo período, o crescimento do VAB de serviços do país foi de 3,12% ao ano, 
superando em praticamente 50% a taxa do Município de São Paulo. 

A perda de importância relativa se faz observar com clareza na figura 7, que apresenta a 
participação incremental do VAB de serviços. Enquanto o Município de São Paulo 
representava, em 2003, 41,9% do resultado do Estado de São Paulo, em 2017 essa 
representatividade caiu para 37,8%. Não obstante à perda relativa, é notável que um único 
município produza mais 10% do valor dos demais 5.569 demais municípios somados. O fato 
de que há perdas relativas implica, tão somente, no fato de que o Município de São Paulo 
cresça a ritmos mais lentos do que os demais municípios (agregados) do país, ilustrando 
sua maturidade em relação às atividades econômicas que desempenha. Uma das 
conclusões dessa dinâmica para a APA-BC é que a consolidação das atividades pode 
representar uma oportunidade de consolidação (em detrimento ao avanço) de ocupações 
que pressionam a unidade de conservação, muito embora essa análise deva também 
considerar nuances locais e, claramente, as questões demográficas.  
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Figura 7  - Participação incremental do Valor Agregado Bruto dos Serviços em 2003, 2010 e 
2017 

 

Fonte: IBGE (2020). Elaborado por STCP (2020). 

São Paulo, além de deter o maior PIB da região metropolitana, é seu maior município em 
área, com um território de 1,52 mil km2. Sua extensão territorial representa praticamente 
uma quinta parte da RMSP (19,1%) e supera em 2,1 vezes o tamanho do segundo maior 
município (Mogi das Cruzes) e em 2,9 vezes a extensão do terceiro maior município 
(Juquitiba). Embora não apresente densidade habitacional maior do que alguns municípios 
menores em área, como é o caso de Taboão da Serra, Carapicuíba, Osasco, Diadema e 
São Caetano do Sul, mesmo assim a densidade demográfica de São Paulo é destacada, 
com mais de 8 mil habitantes por km2. A concentração da população na área central do 
município é notória, em contraponto à região sul, onde está localizada a APA-BC, que é 
menos adensada, que ainda traz ricos remanescentes de vegetação e também abriga 
mananciais da cidade. 

A compreensão da dinâmica da região metropolitana de São Paulo é fundamental para 
destacar aquelas relativas à própria APA-BC, pois está incluída na região sul do município, 
sofrendo intensa influência regional. São Bernardo do Campo, por exemplo, encontra-se na 
margem oposta da APA-BC em relação à represa Billings (a leste) e sofre de dinâmicas de 
ocupação relativamente similares às da APA-BC, como compreende-se pela detalhada 
análise de Ferrara (2013). 

Outra prova dessa influência ocorreu com a implantação da obra rodoviária Rodoanel, cujo 
licenciamento se deu no mesmo período da criação da APA-BC. O Rodoanel alterou de 
forma significativa a paisagem da unidade e promoveu a supressão vegetal no sentido leste-
oeste para a instalação das pistas. Os Parques Naturais Municipais Bororé, Jaceguava, 
Varginha e Itaim foram estabelecidos durante o licenciamento ambiental do Rodoanel como 
medidas compensatórias5 do empreendimento.  

A região metropolitana de São Paulo, criada em 1973, foi reorganizada em 2011 pela Lei 
Complementar nº 1.139, que instituiu o Conselho de Desenvolvimento e agrupou seus 39 
municípios em sub-regiões geográficas. A sub-região mais próxima da APA-BC, tanto em 
termos geográficos quanto de influência socioeconômica, é a sudeste. Essa sub-região 
agrega os seguintes municípios: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 

                                                           
5 Medida Compensatória é uma determinação que busca diminuir os impactos ambientais negativos gerados pela execução 
de um projeto potencialmente poluente. A ideia é compensar o dano ambiental por meio de atividades compensatórias. 
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Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Também traz o próprio 
Município de São Paulo, que participa de todas as sub-regiões6. 

Nota-se, de acordo com a tabela 10, que a taxa geométrica de crescimento populacional 
anual (TGCA) do Município de São Paulo, quando compilada a partir das estimativas 
populacionais do IBGE para 2019 (últimos dados disponíveis), é de 0,95% ao ano, 
proporção significativamente abaixo de municípios com crescimento destacado, como Rio 
Grande da Serra (1,63%), e ligeiramente abaixo da taxa média para a sub-região sudeste da 
RMSP, de 1,00% ao ano.  

Tabela 10 - Caracterização do Município de São Paulo em relação à sub-região 
sudeste da Região Metropolitana de São Paulo 

 
ÁREA 

(KM2) 

POPULAÇÃO 
2019 

ESTIMATIVA 
DO IBGE 

DENSIDADE 

(HAB/KM2) 

TGCA 

(2010/2019) 

PIB 2017 

(MIL R$) 

DISTÂNCIA 
ATÉ O 

CENTRO DE 
SP (KM) 

São Paulo 1.521,11 12.252.023 8.054,66 0,95% 699.288.352 - 

Sub-Região 
Sudeste 

828,7 2.789.871 3.366,56 1,00% 118.614.543 - 

Diadema 30,73 423.884 13.793,82 1,04% 13.412.703 21 

Mauá 61,91 472.912 7.638,70 1,41% 16.286.409 27 

Ribeirão Pires 99,08 123.393 1.245,39 0,98% 3.046.465 55 

Rio Grande da 
Serra 

36,34 50.846 1.399,17 1,63% 610.938 50 

Santo André 175,78 718.773 4.089,05 0,68% 27.470.680 24 

São Bernardo 
do Campo 

409,53 838.936 2.048,53 1,02% 44.680.389 19 

São Caetano 
do Sul 

15,33 161.127 10.510,57 0,85% 13.106.959 14 

Fonte: IBGE (2020). 

A demografia se configura, ao lado do PIB e de seus setores componentes, como elemento 
fulcral na análise dos elementos conformadores das características regionais do Município 
de São Paulo. Afinal, o crescimento populacional se traduz tanto no potencial de emprego 
quanto se torna indicador de demandas públicas e de perfil de desenvolvimento. A 
expansão urbana que pressiona diversas facetas da APA-BC é, sobretudo, uma 
consequência das interações socioeconômicas e demográficas, onde a questão ambiental 
se torna, para todos os efeitos, refém das demais, e não seu motivador. 

O Município de São Paulo conta com uma população estimada, em 2019 (IBGE, 2020), de 
12,25 milhões de habitantes, o que representa a fração de 56% do total da RMSP e 26,7% 
do estado de São Paulo. O estado, por sua vez, detém 45,92 milhões de habitantes, o que 
representa uma fração de 21,85% do total da população brasileira, estimada pelo IBGE 
como sendo de 210,97 milhões. A tabela 11 traz a população estimada e os registros 

                                                           
6 As demais são: (i) Norte: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã; (ii) Leste: Arujá, 

Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis, Santa Isabel e Suzano; (iii) Sudoeste: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, 
Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista; (iv) Oeste: Barueri, Carapicuíba, 
Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. O Município de São Paulo integra 
todas as sub-regiões mencionadas. 
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históricos oriundos dos quatro últimos censos demográficos, onde percebe-se a estabilidade 
na proporção da população do estado de São Paulo relativa à população brasileira (variando 
de 21,04%, em 1980, para 21,85%, em 2019). O mesmo movimento não pode ser 
observado em relação à população do Município de São Paulo, que em 1980 abrigava 
7,14% da população brasileira e, atualmente, abriga 5,83%. Tal como na perda de posição 
relativa econômica, isso significa que o dado da cidade de São Paulo cresce 
demograficamente a taxas menores do que o restante do país. 

Tabela 11 - População de São Paulo e do Brasil 

 
1980 1991 2000 2010 

2019 
(estimativa) 

São 
Paulo 
(cidade) 

Total 8.493.217 9.646.185 10.435.546 11.253.503 12.252.023 

Participação 
na pop. 
RMSP 

67,5% 62,5% 58,4% 57,2% 56,4% 

RM de 
São 
Paulo 

Total 12.588.745 15.444.941 17.879.997 19.683.975 21.734.682 

Participação 
na pop. 
estadual 

50,3% 48,9% 48,3% 47,7% 47,3% 

Estado 
de São 
Paulo 

Total 25.042.074 31.588.925 37.035.455 41.262.199 45.919.049 

Participação 
na pop. 
regional 

48,4% 50,3% 51,1% 51,3% 52,0% 

Região 
Sudeste 

Total 51.737.148 62.740.401 72.430.193 80.364.410 88.371.433 

Participação 
na pop. 
nacional 

43,5% 42,7% 42,6% 42,1% 42,1% 

BRASIL  TOTAL 119.011.052 146.825.475 169.872.854 190.755.799 210.147.125 

Fonte: IBGE (2020). 

Tanto pelos números absolutos como pelas taxas anuais de crescimento, tem-se uma 
evidente redução da população rural no estado de São Paulo e na cidade homônima, que 
em 2010 registrou apenas 0,89% de seus habitantes no meio rural. Eis que no Município de 
São Paulo, no entanto, a divisão administrativa convencional entre o rural e o urbano pouco 
significa: não tanto pelo já diminuto grau da população rural, mas principalmente porque a 
divisão não contempla as interfaces entre campo-cidade, locais dinâmicos e absorvedores 
de mão de obra versus locais que se consolidam como apoio aos centros maiores7. A 
distinção entre urbano e rural é composta por um vasto espectro de situações, que vão 
desde cidades adensadas até situações periurbanas e sedes distritais com centros 
comerciais e populações espalhadas ao redor, porém a ela conectadas.  

Os movimentos demográficos são fruto de dois elementos principais, sendo que o primeiro 
deles é a taxa de crescimento natural. Considerada como aquela que desconta da taxa de 
natalidade, a de mortalidade, pode ser inspecionada pela distribuição percentual da 

                                                           
7 A discussão suscita, ainda, outros dois pontos: 1) a delimitação intramunicipal de áreas urbanas encontra, em 
muitas das vezes, motivação no aspecto arrecadatório pela cobrança do Imposto Territorial e Predial Urbano; e 
2) em medida oposta, tem-se a dificuldade de taxar a propriedade rural, uma vez que o Imposto Territorial Rural 
é irrisório e seu recolhimento não se destina ao poder público municipal. 
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população entre as faixas etárias e os sexos (em representação gráfica conhecida como 
“pirâmide demográfica”) (Figura 8). 

Figura 8 - População por faixas etárias e gênero no Município de São Paulo, 2000 (barras 
transparentes) e 2010 (barras sólidas, homens em azul e mulheres em vermelho) 

 
Fonte: IBGE (2020). Elaborado: STCP (2020). 

Muito embora o último Censo Demográfico (IBGE, 2010) data de mais de dez anos, 
observa-se que ainda se atravessa um momento de aumento populacional no município, 
embora menor do que o verificado nos momentos anteriores. Nota-se que a base da 
pirâmide, por menor que seja em relação ao centro, ainda consegue “abastecer” as faixas 
superiores provocando um aumento líquido. Além da verificação de um potencial de 
crescimento demográfico cada vez mais sutil, o que a pirâmide demográfica denota com 
facilidade é a redução de sua base no ano de 2010 em relação ao ano de 2000, quando a 
maior porção de pessoas estava na faixa entre 20 a 24 anos e, no último ano, está na faixa 
de 25 a 29 anos (Tabela 12). Uma forma mais sintética de se visualizar a distribuição 
populacional em faixas etárias é por meio da agregação em apenas quatro delas: a 
população jovem de zero até 14 anos, a população mais apta ao trabalho e mais suscetível  
à migração, que é a de 15 até 44 anos, aquela que ainda compõe a força de trabalho, porém 
com menores chances de migração, que é a de 45 a 64 anos, e aquela maior de 65 anos. 

Enquanto em 2000 2,59 milhões de paulistanos tinham até 14 anos, em 2010 esse número 
passou a ser de 2,34 milhões - ou seja, uma redução absoluta de ¼ de milhão de 
habitantes. No extremo oposto, a quantidade de habitantes com mais de 65 anos aumentou 
em proporção semelhante. Ao se contabilizar a razão da população jovem e idosa em 
relação à população de meia idade, tem-se a razão de dependência total, pois é esta última 
que compõe a população em idade economicamente ativa. Projetando-se a continuidade do 
movimento demográfico, no próximo censo deverá haver uma saída ainda mais evidente de 
população jovem concomitante à entrada de maior contingente na faixa superior da 
distribuição. 

Tabela 12 - Proporção dos Principais Grupos Etários no Município e no Estado de São 
Paulo  

 
ESTADO DE SÃO PAULO CIDADE DE SÃO PAULO 

2000 2010 2000 2010 

0 a 14 anos pop 9.745.219 8.864.503 2.593.683 2.336.986 
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ESTADO DE SÃO PAULO CIDADE DE SÃO PAULO 

2000 2010 2000 2010 

% 26,31% 21,48% 24,85% 20,77% 

15 a 44 anos 
pop 18.878.279 20.448.692 5.395.318 5.618.226 

% 50,97% 49,56% 51,70% 49,92% 

45 a 64 anos 
pop 6.148.904 8.715.109 1.776.091 2.383.277 

% 16,60% 21,12% 17,02% 21,18% 

Maior que 65 
anos 

pop 2.263.053 3.233.895 670.454 915.014 

% 6,11% 7,84% 6,42% 8,13% 

TOTAL POP 37.035.455 41.262.199 10.435.546 11.253.503 

Fonte: IBGE (2020). 

O IBGE realiza projeções populacionais de longo curso para o Brasil e suas unidades 
federativas, que articulam não apenas a dinâmica intercensitária, mas como o desenrolar 
das passagens de gerações, as quais refletem as modificações no perfil demográfico8. 
Segundo essas projeções, a população nacional deve ser progressivamente maior até o ano 
de 2047, chegando ao limite de 233,23 milhões de habitantes. Após este pico, a população 
decai paulatinamente, chegando em 2060 em 228,29 milhões. 

Para o estado de São Paulo, a projeção indica população crescente até o ano de 2048, 
quando o estado deve atingir o pico de 51,43 milhões de habitantes; devendo, ainda, 
apresentar população de 50,60 milhões em 2060. O resultado em termos de crescimento 
líquido da população é bastante intenso para o estado de São Paulo: em 2030, deverão 
haver 3,78 milhões de paulistas a mais do que atualmente; já em 2040, esse acréscimo será 
de 1,70 milhão em relação à 2030; já entre 2040 e 2050, o aumento deverá ser de apenas 
400 mil habitantes, para finalmente ser negativo entre 2050 e 2060 (redução de 810 mil 
habitantes). 

Como próxima fase da transição demográfica, no entanto, pode-se esperar que os baixos 
níveis de fecundidade e mortalidade gerem crescimento populacional mais lento, com 
diminuição do peso da população em idade ativa e significativo envelhecimento da estrutura 
etária. As projeções populacionais do IBGE apontam para uma brusca reversão da razão de 
dependência total, que deve passar a ser, em 2030, de 48% no Brasil e 49% para o estado 
de  São Paulo. Já para o ano de 2040, tais indicadores devem ser, respectivamente, de 52% 
e 54%. Ter-se-á encerrado, assim, o período de bônus demográfico, pois a população 
dependente total (jovem e idosa) superará aquela em idade economicamente ativa. A idade 
mediana da população nacional e estadual deverá ser de respectivos 37,4 e 39,3 anos em 
2030; passando então para respectivos 41,1 e 42,5 anos em 2040.  

Há, ainda, uma terceira e complementar explicação para a projeção de aumento absoluto no 
contingente demográfico paulista até o ano de 2048: o estado, segundo o IBGE, deverá 
continuar sendo receptor de migrações internas. O papel das migrações é bastante correlato 
ao próprio desenvolvimento econômico, pois enquanto regiões atraem população (seja por 
mão de obra, para estudo ou por busca de maior oportunidade e/ou qualidade de vida), 
outras as expulsam pelos mesmos motivos, porém no sentido inverso. As migrações, 
justamente por seu caráter socioeconômico, são difíceis de serem previstas em graus 
aceitáveis de precisão, mas tem-se que o estado deverá continuar a atrair mais migrantes 
do que enviar migrantes, apresentando, portanto, um saldo líquido positivo. 
                                                           
8 A edição mais recente das projeções populacionais, e 2018, pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=o-que-e 
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Os movimentos se tornam bastante evidentes pelas pirâmides demográficas prospectivas 
abaixo apresentadas. As barras transparentes indicam a continuidade da transição 
demográfica atual, que deve manter a janela demográfica aberta até cerca de 2040 (Figura 
9). 

Figura 9 - População por Faixas Etárias e Gênero no Estado de São Paulo em 2010 (Barras 
Sólidas, Homens em Azul e Mulheres em Vermelho), Projeções do IBGE nas 
Barras Transparentes 

 
Fonte: IBGE (2020). Elaborado por STCP (2020). 

Caso os movimentos demográficos previstos pelo IBGE para o estado de São Paulo sejam 
replicados para o Município de São Paulo, mantendo-se as proporções entre as faixas 
etárias, mudanças significativas de perfil podem ser antevistas, conforme se observa pela 
figura 10. 

Figura 10 - Especulação sobre as projeções demográficas para o Município de São Paulo 

 
Fonte: IBGE (2020). Elaborado por STCP (2020). 
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3.1.1 - Infraestrutura Viária e de Transportes 

Nota-se que a infraestrutura viária da APA-BC tem elevado vínculo aos movimentos 
pendulares em direção ao centro da cidade de São Paulo e para o Bairro Santo Amaro, que 
age como uma centralidade regional. A centralidade regional, conforme trazido por Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano - EMPLASA (2019), corresponde a centros urbanos 
com “alta densidade de atividades econômicas, concentração significativa de emprego, 
heterogeneidade de usos (comércio e serviços públicos e privados), complexidade funcional 
e adensamento residencial, bem como acessibilidade oferecida pelas redes de transporte 
público”. 

Muito embora a centralidade regional do Bairro Santo Amaro exerça influência geográfica 
menos intensa do que o centro do Município de São Paulo (compreendendo como ‘centro’ a 
área central da cidade), possui poder de atração para a APA-BC, pois captura das áreas 
lindeiras o fluxo voltado à área da saúde, educação e muitos empregos e serviços. Outra 
centralidade regional que exerce influência na APA-BC, mas que não está tão integrada nas 
vias de transporte apostas, é a área central do município de São Bernardo. 

Em termos de estruturas viárias, podem-se identificar duas grandes centralidades na área 
da APA-BC, conforme figura 11. A começar pela de Parelheiros, que tem sua demanda 
formada pelos bairros Colônia, Barragem e Marsilac. As ligações destes provenientes tem 
como destino predominante de viagem o Terminal Santo Amaro e sua região de entorno, e 
em menor volume o sistema metroviário. A Estrada da Colônia é seu eixo principal, 
abastecida por meio de linhas regulares de transporte de ônibus coletivo, convergindo para 
seu eixo principal estruturado, que dá acesso ao Terminal Parelheiros, sub-centro formado 
em função do comércio, centro de saúde, escolas e serviços existentes no local, 
continuando pela Av. Sadamu Inoue, atravessando o núcleo urbano de Parelheiros. 

A segunda é a centralidade e transporte formada em Grajaú e Jardim Eliana, que tem como 
demanda os Jardins Shangrilá e Lucélia, Bororé e Residencial Cocaia. As principais vias são 
as avenidas Senador Teotônio Vilella e Dona Belmira Marin. Na ponta do Grajaú, os bairros 
alimentados são os Jardins São Bernardo, Marilda e São Paulo.  

Outras centralidades de transporte de interesse são a Varginha e Cidade Dutra. A primeira 
que tem como demanda as viagens dos bairros Varginha e dos Jardins Herplin, Marcelo, 
Zilda, Noronha e Três Corações. Sua estrutura principal se evidencia pelas avenidas 
Sadamu Inoue e Paulo G. Reimberg. A segunda parte da centralidade de Grajaú segue em 
direção bairro-centro. Essa centralidade divide itinerários de linhas de ônibus que se 
estruturam a partir das avenidas Teotônio Vilella, Rio Bonito e Atlântica. 

Parpinelli (2016) analisa a influência da implantação da obra de infraestrutura viária 
conhecida como Corredor Rio Bonito no fomento à ocupação do solo, onde a localização de 
atividades pode gerar demanda de determinados sistemas de transporte, ou - no caso 
ocorrido na APA-BC, onde a disponibilidade de sistema de transporte também se torna um 
importante fator locacional para determinadas atividades e usos do solo, além de influenciar 
o valor comercial das propriedades. O autor conclui que há influência no sentido de 
influência na ocupação porque parte da área da APA-BC, notadamente no Grajaú, acaba se 
configurando como a franja da mancha urbana da cidade.  
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Figura 11- Infraestrutura viária e de transporte na região da APA-BC 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2020) 
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O corredor Rio Bonito, cujo processo de licenciamento foi realizado ainda três anos antes da 
criação da APA-BC, se estende desde a APA-CM até a mancha da expansão urbana, no 
centro do Grajaú, cruzando, portanto, a APA-BC e as diversas áreas rurais e de 
remanescentes de Mata Atlântica, ainda antes, também, do Rodoanel. Esse corredor foi 
implementado no sistema viário arterial existente, no trecho entre os bairros de Parelheiros e 
Vila Socorro, com direção predominantemente sul-norte9.  

O crescimento no uso do transporte individual faz com que, cada vez mais, a população de 
baixa renda ocupe bairros dormitórios periféricos e permaneça cativa ao transporte coletivo, 
sendo que nesse contexto as vias regionais de transportes acabam por se constituir em 
elementos de atração da expansão urbana. A indução à ocupação não se dá, apenas, pelo 
aporte de infraestrutura de transporte público, mas também por quaisquer adições e 
melhorias à malha viária, como ocorreu, de fato, com o Rodoanel. 

Segundo estudo do governo do estado de São Paulo para a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings (SP, 
2017), a indução à ocupação irregular se faz presente em todas as regiões da metrópole, 
uma vez que depende de fatores econômicos e sociais amplos, como a renda para acesso 
das famílias ao mercado imobiliário formal. Qualquer empreendimento de grande porte irá, 
fatalmente, defrontar-se com a questão da indução à ocupação. Justamente por ser a área 
da APA-BC (antes mesmo de se tornar uma unidade de conservação) ambientalmente 
especial (manancial), inclusive contando com legislação específica para sua proteção, a 
implantação do Rodoanel não criou alças de acesso local. 

Segundo Bernardelli Jr. (2017), no entanto, há na APA-BC reivindicação de alça de acesso 
ao Rodoanel, contrapondo-se ao explícito plano de não prever tais acessos pelo receio de 
que haveriam ainda mais transformações locais favorecendo a expansão urbana sobre as 
áreas de preservação. Nota-se que o Rodoanel beneficiou mais as áreas centrais do que a 
periferia em termos de atratividade de empresas e famílias, na medida em que reduziu os 
tempos de viagem em eixos importantes. Há de se notar, também, que na via não circulam 
transportes coletivos, limitando a acessibilidade das camadas de menor renda. Não 
obstante, o Rodoanel pressionou a APA-BC de forma indireta, ao valorizar áreas lindeiras 
aos seus acessos e substituir as ocupações de baixa renda, que tendem a seguir, para 
áreas próximas as localidades já instaladas e por vezes, ocupando áreas de maior 
qualidade ambiental como se observa em Grajaú. A melhoria da qualidade ambiental reflete 
na qualidade de vida das populações que habitam a unidade.  

Em relação à infraestrutura viária e de transporte, existem ainda outras oportunidades a 
serem exploradas que poderiam trazer benefícios de qualidade de vida para a comunidade 
local, por meio da adequação dos acessos baseados no conceito de “estrada parque”. O 
estabelecimento de estradas parque é uma forma alternativa de aproveitar as 
potencialidades das estradas rurais e, consequentemente, beneficiar os serviços locais 
relacionados às atividades produtivas sustentáveis. Segundo a Fundação SOS Mata 
Atlântica (2004), a “Estrada Parque é um museu permanente de percurso que atravessa 
Unidades de Conservação ou áreas de relevante interesse ambiental e paisagístico, 
implantado com o objetivo de aliar a preservação ambiental ao desenvolvimento sustentável 
da região, através do fomento ao ecoturismo e às atividades de educação ambiental, de 
lazer e culturais. Trata-se de uma classificação especial para rodovias e estradas 
localizadas em áreas de exuberância cênica e de relevante interesse patrimonial, quer seja 
natural, ambiental, arqueológico, cultural ou paisagístico, que podem ser tombadas ou 

                                                           
9 O corredor passa pela Estrada da Colônia, Avenida Sadamu Inoue, Estrada de Parelheiros, Avenida Senador Teotônio Vilela, 

um pequeno trecho da Avenida Interlagos em frente ao Autódromo, Avenida do Rio Bonito, Rua Olívia Guedes Penteado, 
Avenida Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro e Avenida Vítor Manzini. Um ramal deste corredor, percorre a extensão 
da Avenida Atlântica entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e o Largo do Socorro. 
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especialmente protegidas”. A união de interesses das comunidades com o interesse público 
poderá promover a transformação, pelo resgate das paisagens e das culturas locais, como 
forma de valorização das estradas, gerando elementos nas relações locais, sobretudo o de 
autoestima e do orgulho de pertencer àqueles lugares e preservá-los, mostrando existir, 
ainda, um caminho a percorrer-se para essa nova percepção do desenvolvimento. 

3.1.2 - Histórico de Ocupação do Território da APA-BC 

A Figura 12 ilustra a localização da Unidade de Conservação na confluência da porção 
sudeste da região metropolitana de São Paulo - RMSP, haja vista a forma geográfica que o 
Município de São Paulo apresenta e a sua concentração de mancha urbana em sua região 
centro-norte.  

O Relatório Preliminar sobre a APA-BC (à época denominada de APA Bororé-Itaim) 
elaborado pela SVMA do Município de São Paulo, em 2004, ou seja, anterior à sua criação, 
traz como itens marcantes do histórico de ocupação da área: i) a colonização alemã; ii) as 
imigrações; iii) o progresso e a formação da represa Billings; iv) o crescimento urbano e, por 
fim; v) a onda de migrações (Figura 13). 

Seguir-se-á, nesse item, pelos mesmos marcos temporais, reproduzindo em grande parte a 
narrativa do referido documento (SVMA, 2004) para que continue a compor o próprio 
histórico da APA-BC. Importante citar que o documento de referência (SVMA, 2004) foi 
baseado em Santos (2003). Realizam-se, enfim, complementos com literaturas atuais - em 
particular dos últimos dois marcos históricos: o crescimento urbano e a onda de migrações. 
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Figura 12- Localização da APA-BC no Município de São Paulo 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2020). 
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Figura 13– Marcos temporais no Histórico de Ocupação do Território 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2021). 

Com base em Santos (2003), tem-se o seguinte arrazoado sobre a fase anterior à 
colonização alemã: 

Poucos são os registros de ocupação do território antes da implantação da Colônia Alemã 
na região. Segundo Zenha (1977, apud SVMA, 2004), não há nenhum registro de 
aldeamentos indígenas pré-cabralinos na região localizada entre os afluentes Bororé e 
Taquataquissetiba (atual Taquacetuba), do rio Grande (região conhecida como Ilha do 
Bororé, pós construção da Represa Billings em 1926). A região era usada pelos indígenas 
como passagem entre o litoral e o planalto, traçando uma trilha que no período colonial 
recebeu o nome de Caminho de Conceição de Itanhaém, ligando as aldeias de Ibirapuera e 
de Itanhaém, que, com a chegada dos portugueses passaram a denominar-se de Santo 
Amaro de Ibirapuera (Beardi, 1981; Torres, 1977, apud SVMA, 2004) e Conceição de 
Itanhaém, respectivamente, tornando-se vilas coloniais. 

O traçado do caminho seguia basicamente o divisor de águas entre as bacias hidrográficas 
dos rios Jurubatuba-Bororé e Guarapiranga-Embu-Guaçu, seguindo pelo interflúvio da bacia 
do rio Capivari com a do Embu-Guaçu, até encontrar a Escarpa da Serra do Mar, descendo 
até o Rio Branco, pelas vertentes do rio Mambu, seguindo via fluvial até a vila de Itanhaém 
como coloca Zenha (1977, p. 27): 

“No trecho que cortava o território de Santo Amaro a vereda para Itanhaém seguiria pelos 
atuais bairros do Rio Bonito, Bororé, Varginha, Caucaia (atual Novo Horizonte), Ambura (ou 
Imbiabura, atual Embura), até o Alto da Serra, nos campos que ali se espraiam. Esse 
percurso atravessava a área onde iria localizar-se a Colônia Alemã, sabendo-se que o 
caminho por Parelheiros não existia, tendo sido aberto no século XIX pela iniciativa de 
Henrique Schunck, pai do fundador de Cipó. Atingindo o pé da Serra o viajante fazia a parte 
final por via fluvial (rio Branco-Itanhaém)”. 

Zenha também cita as primeiras sesmarias na área chamada de Caucaia, Ibiambura 
(Embura) e Taquoataquissetiba, datadas de 1640. Este caminho fora mencionado em 
“inúmeros documentos da região, referentes a terrenos nas baixas do Capivari, Monos, 
Claro e Ambura” (op. cit., p. 23). Outro caminho citado por Zenha, e que também passava 



 

56 

pela região do Bororé, seria via fluvial, pelo rio Jurubatuba (ou Grande), partindo da antiga 
trilha para o mar que ligava São Vicente à São Paulo Piratininga, até Santo Amaro do 
Ibirapuera. 

Uma das possíveis evidências desses caminhos foi o achado de uma casa de taipa na 
antiga estrada de Colônia à Bororé (atual Avenida Kayo Okamoto), que pode ter sido 
construída como um pouso no Caminho de Conceição de Itanhaém, ou na ligação desse 
Caminho com o trajeto fluvial citado por Zenha, que consistia na utilização do rio Jurubatuba 
para interligar as vilas de Pinheiros e Santo Amaro de Ibirapuera ao caminho que levava à 
São Vicente.  

Essa casa foi construída com uma velha técnica de arquitetura bandeirante que se 
fundamenta em camadas de taipa (argila) batidas com um pilão para formar as paredes de 
sustentação, com ausência de colunas (as paredes apresentam-se de 0,60 m a 1 m de 
espessura). O tipo de construção era típico no cenário colonial paulista, principalmente nos 
pousos existentes nas antigas rotas, situados em locais estratégicos para que o viajante 
pudesse suprir-se de necessidades básicas como alimentação e alojamento (SVMA, 2004). 

Esta é uma das hipóteses da construção da Casa de Taipa do Bororé (SVMA, 2004), pois 
pode ser que sua construção tenha sido motivada, alternativamente, a servir de sede de 
fazenda para algum proprietário de terras existente no local antes da chegada dos colonos. 
Afinal, em Zenha tem-se que “Joaquim Machado, proprietário de terras próximas à colônia, 
soltava seus gados para pastar em terras dos Colonos”.  

Em Santos (2005), confirma-se que a construção da Casa de Taipa do Bororé ocorreu na 
segunda metade do século XIX, construída pelo Sr. Periquito. 

Sobre a fase da colonização alemã, em Santos (2003) tem-se: 

A colonização alemã traz consigo os primeiros registros de ocupação regular do território, 
que até então é compreendido como uma região de passagem entre o litoral e o planalto. 
Inobstante a falta de registros, é possível que a vasta área situada entre o ribeirão Cocaia e 
a Escarpa da Serra do Mar possa ter abrigado alguns indígenas pré-Cabralinos e até 
caboclos, pós-Cabralinos. Enfim, a ocupação definitiva vem com a implantação da Colônia 
Alemã entre os ribeirões Taquacetuba e Vermelho, numa feição geomorfológica 
denominada de Cratera da Colônia, um astroblema formado pelo choque de um meteoro a 
cerca de 35 milhões de anos (Bellenzani, 2000, apud SVMA, 2004) que distava seis dias de 
burro/mula a partir de Santo Amaro (Garanhuns, 1995, apud SVMA, 2004). 

Segundo Ribeiro (1997, apud SVMA, 2004), trata-se da primeira experiência de implantação 
de uma colônia no Império do Brasileiro, imposta pelo governo imperial à província de São 
Paulo por meio de um aviso redigido pelo Visconde de São Leopoldo em 1827, portanto, há 
praticamente dois séculos atrás. O aviso lia que “na distribuição das terras se escolha as 
mais salubres” e que se localize “em logar que constituísse um centro de aproximação entre 
diversas localidades (num ponto deserto e perdido, para unir, populações separadas)” 
(Visconde de São Leopoldo, 1827, apud. Zenha, 1950, p. 49). Os Colonos tinham sido 
recrutados pelo Major Jorge Antonio von Schaffer, fruto de uma nova política brasileira 
encabeçada pelo ministro do reino, José Bonifácio (Ribeiro, op. cit.; e Joffily, 1998, apud 
SVMA, 2004), em conjunto com o Imperador Pedro I, e a Imperatriz austríaca Amélia de 
Leuchtenberg, a Leopoldina. O primeiro que defendia a ideia de substituição do trabalho 
escravo por assalariado e o surgimento de uma classe média brasileira, além da 
implantação de novas técnicas agrícolas; e o casal imperial que aspiravam soldados 
mercenários para combater nas fronteiras com os domínios espanhóis (Ribeiro, op. cit.). 

Segundo Ribeiro (op. cit.), a escolha dos alemães como colonos se dá devido a afinidade 
com a família da imperatriz e pelo fato de a Alemanha não ser um país unificado e, ainda, 
não possuir colônias ultramarinas, afastando a possibilidade de uma reivindicação de 
autonomia dos germânicos em território brasílico. O aviso enviado pelo Visconde aos 
paulistas sugere Franca e Tatuí para receber a colônia, a província pensa em Juquitiba, 
Itanhaém, São Vicente, Itapecerica, Mboy (Embú), Itapeva e Paraná, escolhe Itapecerica da 
Serra, na região denominada de Quilombo. Os alemães não aceitam, alegam que as terras 
eram ingratas, estéreis e de difícil acesso, e reivindicam o previsto no contrato de 
colonização assinado na Alemanha. São mandados a ocuparem as terras de Mboy (Embú) 
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e Carapicuíba, pertencentes à Companhia de Jesus, também recusadas pelos colonos 
devido a incapacidade de assentamento, pois serviam de moradia a índios e posseiros 
(Ribeiro, 1997; e Zenha, 1950). 

Justiniano de Melo Franco, medico paulista que falava alemão e, portanto, nomeado pela 
província para dirigir a colônia, parte para Santo Amaro a procura de terras devolutas. 
Encontra, a quatro léguas ao sul, um lugar bem regado entre o Ribeirão Vermelho e a Serra 
do Mar, algumas ocupadas por Joaquim Machado, onde havia uma picada à Itanhaém, com 
matos assentados e de boas madeiras. As terras limitavam “com as de propriedade do juiz 
de paz da paróquia (Joaquim Manoel de Moraes)” (Zenha, op. cit.). O presidente da 
província ordena ao diretor da colônia que levem os estrangeiros ao local escolhido para 
apreciação. O diretor da colônia logra aos colonos que assinem o contrato de aceitação do 
sertão de Itaquaquecetuba (Zenha, op. cit; e Ribeiro, op. cit.). 

Para a província era condizente o local escolhido pelo diretor, pois se situava a sete léguas 
da capital e os paulistas temiam um contato mais próximo com os estrangeiros e 
encontrava-se num ponto entre as vilas de Santos e São Vicente, por onde se podia rumar 
por via fluvial, pelos rios Taquacetuba e Grande; Itanhaém (Conceição), ligado por “uma 
picada (...) por onde consta já ter seguido gado”; e São Paulo e Santo Amaro, pelo mesmo 
caminho, no sentido oposto. 

Segundo o jornal A Gazeta de Santo Amaro (Santo Amaro, 1975) a escolha da colônia no 
sertão de Itaquaquecetuba levou alguns colonos a abandonarem o acordado com o governo 
imperial, decidindo abdicar do direito à subsídios, ferramentas, e terra que estavam 
previstos no contrato assinado na Europa. Alegavam, para isso, haver “muito brejo, terreno 
inundado e estéril”. Migraram, pois, para Sorocaba, Tatuí e Penha de França. Alguns 
colonos remanesceram, no entanto, sob a liderança dos agrimensores alemães Henrique 
Dröge, inicialmente, e posteriormente Teófilo Schmidt (que viera do Rio de Janeiro a pedido 
da província para substituir o primeiro).  

Ribeiro (1977, p. 147) coloca que “quando as coisas encaminhavam para uma solução, T. 
Schimidt afirma que as escolhidas não prestavam e que nacionais cultivavam terras dos 
colonos”. Também elucida que “Schimidt chamou a atenção para o fato de que 
determinadas pessoas ricas e poderosas foram propositadamente favorecidas pela escolha 
do terreno”, pois grande parte das terras não era devoluta e foram indenizadas pelo governo 
provincial, com os fundos destinados aos colonos, à Joaquim Machado e à Joaquim Manoel 
de Moraes (juiz de paz de Santo Amaro) que haviam comprado parte das terras pouco 
antes da implantação da colônia (Zenha, 1950, apud SVMA, 2004). 

Mesmo após diversas tentativas dos alemães em fazer cumprir o que estava previsto no 
contrato original, pois o diretor e a província não permitiam que procuradores dos colonos 
chegassem ao Imperador, alguns decidem se assentar no local. Porem com pouco sucesso, 
dos 229 indivíduos que consistiam 62 famílias, contraentes das terras do Sertão de 
Itaquaquecetuba, em dez anos (1839) somente 157 estavam espalhados por Santo Amaro, 
em terras fora da Colônia, e em 1847, apenas nove famílias, chegando ao número de quatro 
famílias três anos depois. O resultado da colonização leva Zenha (op. cit.) a concluir que 
“assim foi a decadência de empreendimento que custou tanto dinheiro e tanto sacrifício. O 
lugar que deveria transformar-se numa cidade, definhou em tapera com três ou quatro 
ranchos pobres ao redor de um cemitério”. 

Zenha coloca que devido ao descaso do poder público paulista para com a cultura da 
Colônia Alemã, haja vista que mais da metade era protestante, os colonos se viam 
obrigados a frequentar a igreja católica de Santo Amaro. A reinvindicação de um cemitério e 
de uma igreja vieram com o tempo, pois o primeiro foi construído em 1840 (13 anos após o 
aviso do Visconde de São Leopoldo), juntamente com uma capela; a igreja, no entanto, 
somente veio substituir a capela em 1910 (70 anos após o cemitério), quando já havia a 
igreja de Parelheiros, desde 1898 (Garanhuns, 1995). 

Com a Segunda Grande Guerra, a Colônia Alemã foi obrigada a mudar seu nome para 
Colônia Paulista (SVMA, 2004). 

Sobre as demais imigrações ocorridas, lê-se em Santos (2003): 



 

58 

A partir da colonização dos alemães, Santo Amaro passa a ser considerado como um 
celeiro para a capital, pois produz batatas, além de fornecer arroz, feijão, milho e mandioca 
ao Município de São Paulo. Também comercializavam no Mercado do Município de São 
Paulo gado, aves, mucuta (canela e lenha), madeira e carvão. Eles fundaram vilas (Cipó e 
Parelheiros) abriram estradas, como a antiga estrada de Parelheiros (atual Av. Sadamu 
Inoue), que liga o Rio Bonito ao município de Embu-Guaçu, e que possibilitou a ocupação 
do vasto sertão que a cercava, regado por inúmeros cursos d’água e povoado pela imensa 
Mata Atlântica. 

Ainda no século XIX, os alemães povoam as regiões de Gramado, Cipó, Casa Grande e 
Bororé. Alguns, devido à conhecimentos de ofícios aprendidos na Europa (cirurgiões, 
sapateiros, ferreiros etc.), se destacam e vão morar na vila de Santo Amaro ou na capital. 
Os “colonos que permaneciam nos centros mais povoados conseguem educar seus filhos, 
fazendo-os aprender a ler e escrever a língua do país. Os da Colônia, entretanto, se viram 
completamente desprovidos de qualquer auxílio para a educação das crianças (...). As 
famílias mais cuidadosas procuravam contratar professores. Catarina Klein Schunck, que se 
instalou no atual bairro de São José, com largos tratos de terra e até escravos, manteve um 
curso de primeiras letras” (Zenha, 1950, p. 54). 

Dessa forma, a perda cultural alemã foi inevitável, com o lento abandono de práticas 
agrícolas relativamente adiantadas para a época, como o uso do arado, o sistema de 
alqueire etc. “Esparramados por uma vasta zona, sitiados por famílias brasileiras, em pouco 
tempo nêles se processava a perda dos caracteres trazidos” (Zenha, op. cit., p. 56). Mesmo 
assim, a região apresentou um espírito de certa forma mais empreendedor, pois os alemães 
estavam prontos a aderirem ao progresso, e foram os primeiros a proverem-se de luz 
elétrica, foram também os primeiros motoristas de Santo Amaro e realizaram a abertura de 
estradas. 

Garanhuns (1995) coloca que na área de Parelheiros, todavia, já havia alguns caboclos 
antes mesmo da vinda dos alemães - tanto é que o lugar recebe seu nome justamente 
devido à ocorrência de corridas de cavalo (parelhas) entre germânicos e brasílicos. Desde o 
início do século 20, Parelheiros veio se tornou um importante local de referência para a 
região, pois fica situada estrategicamente no ponto inicial das estradas da Colônia e de 
engenheiro Marsilac, que dali partem em direção ao extremo sul. 

Os habitantes da Colônia se dedicavam principalmente à agricultura e à extração de 
madeira. No final do século 19, vendiam seus produtos agrícolas principalmente no mercado 
de Santo Amaro, construído em 1895. Além de gêneros alimentares de primeira 
necessidade, eram comercializados madeira, carvão e pedras de cantaria. 

A presença de alemães também levou outros imigrantes, que chegariam ao Brasil no final 
do século XIX e início do XX, a escolherem a área de Santo Amaro como morada. Tem-se 
aí a chegada de portugueses, espanhóis, árabes, turcos, judeus, russos, húngaros, 
ingleses, estadunidenses, japoneses e, claro, italianos, que marcaram profundamente a 
cultura paulista. Nessa onda de imigrações, ocorrida há cem anos, montavam-se granjas de 
aves e gado, comercializavam-se roupas e tecidos; haviam operários, comerciários, 
bancários, industriais, agricultores. 

Já na década de 1930, grupos de colonos japoneses passaram a se estabelecer em 
Colônia, Casa Grande, Grajaú e Veleiros. Nesse processo, fundaram várias associações 
para preservar a cultura e as tradições japonesas, sendo pioneiros na produção de 
hortifrutigranjeiros. 

Um dos desenvolvimentos que marcou o local foi a implantação da linha férrea da 
Companhia de Trens e Carris de Ferro São Paulo a Santo Amaro, obra do Engenheiro 
Alberto Khulman, em 1886, foi logo incorporada pelos paulistanos que visitavam a região 
nas festas religiosas. Posteriormente, uma linha de bonde, construída pela empresa 
canadense, substitui a antiga estrada de ferro e motivou o surgimento de diversos bairros 
em seu entorno, como V. Clementino, Indianópolis, Campo Belo, V. Cordeiro, Jardim 
Petrópolis, Moema, Brooklin Paulista e Alto da Boa Vista. Segundo Santos (2003), essa 
linha foi expandida até o bairro do Socorro, após a construção da represa de Guarapiranga, 
e foi o último bonde a ser desativado no Município de São Paulo, tendo sua viagem final em 
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1968. Os lucros da ferrovia vinham do transporte de madeiras, carvão e gêneros 
alimentícios, pois Santo Amaro era o principal fornecedor destes produtos ao Municipio de 
São Paulo. 

A partir dos primeiros anos do século 20, o carvão produzido com madeira extraída na 
região sul se tornou um produto fundamental para a indústria, e, dessa forma, expandiram-
se os limites da exploração, trazendo desenvolvimento e urbanização para a área - ao custo 
da devastação da floresta nativa. Segundo SVMA (2019), ainda hoje se encontram nas 
trilhas das APAs BC e CM antigos fornos de carvão, alguns bastante conservados.  

O progresso e a Represa Billings, como relatado por Santos (2003): 

A ocupação da região é marcada pela construção das Represas Guarapiranga (1906-1909) 
e Billings (1925-1927), sendo que a abertura do Reservatório da Billings exigiu a construção 
de um sangradouro, batizado de Preto-Monos, para a vazão das águas. A estrutura do 
dique, incluindo uma residência de apoio edificada sobre ele, ainda está conservada. 
Construída em 1936, tem quase todas as características originais é conhecida como casa e 
comporta da EMAE (estrada da Barragem), e é utilizada pela Guarda Civil Metropolitana.  

Os dois grandes marcos da área, as Represas da Guarapiranga e Billings, foram motivadas 
pela demanda de energia da futura metrópole de São Paulo. Essa demanda levou a 
empresa canadense The São Paulo Trainway, Light and Power Company Ltd. a construir a 
Represa no rio Guarapiranga em 1907, no intuito de controlar a vazão do rio Tietê e, 
consequentemente, a produção de energia gerada pela Usina Edgar de Souza, localizada 
no mesmo (Santos, 2003). 

A Represa de Guarapiranga, como foi chamada devido, à época, a presença das aves 
guarás vermelhos (em tupi), além de sua original função, serviu e serve de lazer aos 
paulistanos, que construíram chácaras de recreio, clubes (de campo, náuticos, de golfe 
etc.), sendo chamada de “Primeiro Passeio do Paulistano no início do século XX” (Bernardi,  
1981 apud. Santos, 2003, p.62). Nota-se de relevância que, apenas duas décadas após sua 
conclusão (ou seja, ainda em 1928), a demanda de água potável da capital paulista faz com 
que o uso do reservatório passe a ser dedicado ao abastecimento público, tornando-se 
então uma área de manancial.  

Outra obra relevante construída pela “Light” na região do então município de Santo Amaro, 
foi o audacioso “Projeto da Serra do Mar”, que revolucionou a engenharia da época, levando 
seu idealizador e executor, o Engenheiro estadunidense Asa White Kenney Billings, 
funcionário da empresa canadense, a receber o maior prêmio internacional na categoria de 
seu tempo (Moraes, 1994, apud SVMA, 2004). 

Por meio do represamento das águas dos rios Jurubatuba e Bororé, ambos afluentes do rio 
Pinheiros, formar-se-ia um lago cujas águas seriam então lançadas a 740 metros de altura 
sobre turbinas da Usina de Cubatão - Henry Borden - que iria suprir São Paulo da energia 
que lhe faltava. A estas águas se acrescentaram as do Reservatório Guarapiranga e as do 
próprio rio Pinheiros. Para reverter as águas do rio Pinheiros, duas usinas elevatórias 
(Traição e Pedreira) as conduziriam por um canal, que de fato era a retilinização do rio 
Pinheiros (Bernardi,  1981 apud. Santos, 2003, p.62). 

O projeto, de engenharia e audácia invejáveis, se justificava pelo crescente aumento do 
consumo de energia elétrica no Município de São Paulo, que crescera cerca de 25% de 
1913 a 1923. Segundo Moraes (1994, apud SVMA, 2004), também contribuíram a grande 
seca ocorrida na área da capital paulista em 1924, a crise elétrica de 1925, onde 70% da 
energia elétrica do Município de São Paulo fora cortada, além das constantes inundações 
de verão que os rios Tietê e Pinheiros apresentavam e que impossibilitavam o crescimento 
do município na direção de suas várzeas. As obras do projeto foram iniciadas em 1926. 

O represamento da Billings deu origem ainda à Ilha do Bororé, na verdade uma península. 
Ali foi erguida, em 1904, a capela de São Sebastião do Bororé, que tem fachadas bem 
preservadas e ainda ostenta um cruzeiro a alguns metros da entrada. 

Moraes (op. cit.) também relata que houveram críticas, como as do Engenheiro Saturnino R. 
de Brito, em 1926: i) prejuízo à navegação existente no Tietê; ii) prejuízo à autodepuração 
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dos esgotos nos rios principais e; iii) baixa capacidade de bombear enchentes. Porem, a 
empresa empreendedora argumentava - para além do já exposto - que a represa traria 
progresso tanto à região como à cidade de São Paulo. 

Assim, diversas são as modificações no espaço que possibilitaram o avanço urbano- 
industrial à região de Santo Amaro. A construção da Autoestrada (atual Avenida) 
Washington Luíz em 1928, interligando à capital às áreas das represas, faz surgir 
residências de alto padrão ao longo da ‘Estrada de Rodagem’, pois era própria para o 
trafego de automóveis, símbolo do progresso e da modernidade. Aparecem balneários nas 
margens das represas e é construído o Aeroporto de Congonhas: “Época de Ouro à Santo 
Amaro” como cita Berardi (1981, apud SVMA, 2004), dizendo que “Santo Amaro estava 
vendo chegar o progresso”. Outras obras, como o Autódromo de Interlagos e o bairro jardim 
de mesmo nome, vieram logo em seguida, em 1930. 

Nas décadas que se sucederam, de 30 e 40, a área no entorno de Parelheiros sofreu 
imenso desmatamento, com a finalidade de fornecer lenha para a geração de energia que 
alimentaria diversas indústrias recém-instaladas no ABC. Nessa mesma época, a capital do 
Estado de São Paulo detinha um plano urbanístico que planejava construir um de seus mais 
atraentes lugares de recreio, com criação de hotéis, estabelecimentos balneários, cassinos, 
melhoria dos meios de comunicação justamente no então município autônomo de Santo 
Amaro. A expansão, claro, também previa a industrialização da região, aproveitando tanto 
as facilidades de comunicação (marginais e ferrovias previstas na construção do canal do 
rio Pinheiros), como a geração de energia elétrica e abundância d’água. Prova disso é que o 
industrial Francisco Matarazzo montou um loteamento industrial no bairro de Jurubatuba. 

Santo Amaro, assim, poderia abrigar indústrias e residências operárias, além de bairros de 
alta classe, fato também presente na região leste, porém com menores atrativos. A 
geomorfologia do então município possibilitava um fácil crescimento urbano (excluindo as 
áreas de mananciais), pois: 

“favorecido pelo terreno tabular, o traçado das novas ruas era uniforme, entremeado de 
praças, com quarteirões retangulares”, além do que o “vale do rio Pinheiros divide, no sul de 
Santo Amaro uma grande zona rural (...) que está na direção das Escarpas da Serra do 
Mar, e poderá servir no futuro como elemento de ligação entre o município São Paulo e o 
litoral” (Berardi, op.cit.). 

Então, em 25 de fevereiro de 1935, o interventor federal no estado, Sr. Armando de Salles 
Oliveira, decreta o rebaixamento do município de Santo Amaro à Subprefeitura do Município 
de São Paulo, com o administrador nomeado pelo prefeito.  

“E, assim, Santo Amaro, que durante séculos cuidara de si sem tutelas, passou a integrar à 
Capital. (...) Incluindo à Capital, uma zona rural vastíssima, com imensa reserva florestal: 
rios piscosos, caça abundante, veados de campo e de cerrado, onças, lontras e ariranhas, 
macacos, etc.(...) E, no mesmo ano, em 26 de outubro, se fundava o Centro Autonomista de 
Santo Amaro [realizando diversas campanhas, alegando] (...) que a extinção de um 
município é sempre motivada pela sua decadência, o que não se justificava no caso de 
Santo Amaro, em franco progresso” (Berardi, op. cit., p. 107). 

A época da industrialização e o crescimento urbano 

Em 1957, foi concluído o ramal ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que 
interligava a linha Júlio Prestes-Mairinque com a Santos-Mairinque, a partir da estação 
Osasco da primeira com a Evangelista de Souza da segunda, passando pelo canal do rio 
Pinheiros, Interlagos, Grajaú, Itaim, Colônia Paulista e Barragem (Krucutu), ou seja, 
cortando todo o sertão santamarense ao meio, cruzando a área da futura APA-BC. Nesse 
ramal, além do transporte de cargas, passaram a circular duas linhas de passageiros, uma 
partindo de Osasco a Jurubatuba, que foi expandida até Evangelista de Souza, na década 
de 1970, sendo extinta na mesma década, e depois retomada a expansão, porém até a área 
de Casa Grande (estação Varginha), que foi desativada em 2000. E outra partindo da Barra 
Funda até Santos, que circula nas décadas de 1970 e 1980 (SANTOS, 2003). 
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O crescimento do Município de São Paulo, o aporte de infraestruturas locais e a crescente 
industrialização da região fizeram com que uma nova leva de imigrantes fosse recebida, em 
grande parte constituída por imigrantes nordestinos. Notadamente, a partir da década de 
1950, a área foi se tornando mais urbanizada e as áreas de ocupação urbana começaram a 
se aproximar das áreas de proteção aos mananciais. 

“Como centro dinâmico do país e capital de estado que concentrava 35,6% da Renda 
Interna do Brasil em 1969, São Paulo encontrava à frente de um processo de 
industrialização acelerada, transformando-se num vasto conglomerado populacional de 
aproximadamente 11 milhões de habitantes, dos quais 96% vivendo em área urbana 
(projeção feita para 1975)” (Miranda, 2002, p. 23 apud. Santos, 2003, p.68). 

Ou seja, se no período anterior à década de 1950 havia uma larga predominância dos usos 
rurais e de chácaras de lazer na área próxima da atual APA-BC, no período seguinte houve 
um forte movimento de formação e consolidação de novos núcleos urbanos, sendo que as 
décadas de 1960 e 1970 foram determinantes nesse processo (Parpinelli, 2016). Afinal, 
além dos migrantes nordestinos, que também participaram da construção da cultura local, a 
região sul recebeu um número considerável de imigrantes vindos do interior paulista devido 
ao movimento, então mais intenso, de êxodo rural. A partir do final da década de 1970, 
portanto, a área entrou no processo de metropolização, condensando no tempo e no espaço 
os produtos múltiplos de uma enorme interação entre povos, mesclados de tal maneira que 
se torna impossível, atualmente, dissocia-los ou considera-los isoladamente. Dessa mistura, 
resulta uma cultura rica e diversificada. 

“A intensificação da industrialização aumentou a necessidade de mão-de-obra que foi 
atendida pela aceleração de fluxos migratórios. O aumento populacional pressionou a 
demanda por maior oferta de habitação (...) [e] no processo de industrialização do 
Município de São Paulo, o problema de moradia da população trabalhadora até 1930 
era equacionada pelas próprias empresas, que construíram as ‘vilas operárias’ 
próximas às unidades de produção, alugando-as ou as vendendo aos trabalhadores. 
Os custos de terrenos e de construção eram baixos, tornando compensatória essa 
solução do problema. Entretanto, com o aumento da industrialização e consequente 
aumento do número de trabalhadores, essa tendência de solução do problema de 
habitação foi abandonada, transferindo-se para o estado a responsabilidade em 
oferecer serviços básicos, como habitação e transporte” (Miranda, 2002, p. 24 apud 
Santos, 2003, p.67). 

A inexistência de grandes espaços em áreas urbanas acabou por tomar os terrenos dos 
caipiras alemães, de solo esgotado por roças rudimentares. Lotear suas propriedades foi a 
saída vista pelos proprietários de terra, pois “o aumento de impostos territoriais veio 
encarecer as grandes propriedades. A solução foi dividir as chácaras e sítios em 
loteamentos, dando lugar ao aparecimento de ‘vilas’, ‘jardins’, ‘parques’ etc.” (Berardi, op. 
cit., p. 114). 

Entre o final da década de 60 e meados dos anos 70, então, enquanto se dava a ocupação 
das antigas propriedades para dar vazão às demandas de habitação, as indústrias 
moveleiras e de transformação, ávidas por carvão, foram responsáveis pela demanda de 
madeira que favorecia ainda mais a degradação ambiental da região, com retirada de 
madeiras nobres das florestas, secundadas pelos loteamentos imobiliários - alguns de perfil 
clandestinos ou irregulares. 

As ocupações periféricas se caracterizam por serem ambientes em constante transformação 
(Almeida, 2015), decorrentes de um método próprio da especulação imobiliária em promover 
o parcelamento da terra do município. O novo loteamento nunca era feito em continuidade 
imediata ao anterior, já provido de serviços públicos. Ao contrário, deixava-se uma área de 
terra vazia, sem lotear, entre o novo loteamento e o último já equipado. Ao se completar o 
novo loteamento, a linha de ônibus passava pela área não loteada, trazendo-lhe mediata 
valoração. O mesmo ocorria com os demais serviços públicos. Desta forma, era transferido 
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para o valor da terra, em geral de forma antecipada, a benfeitoria pública (Cardoso, 1973 
apud Santos, 2003, p.68). 

Segundo Mautner (1999), o trinômio “loteamento popular - casa própria - autoconstrução”, 
foi a forma predominante de assentamento residencial da classe trabalhadora após a 
Segunda Guerra Mundial, devido à extensão do assalariamento, ao acesso por ônibus à 
terra distante e de baixo custo da periferia, à industrialização dos materiais básicos de 
construção, somando às crises do aluguel e às frágeis políticas habitacionais do estado. 
Maricato (1995) também resumiu a expansão horizontal do Município de São Paulo, mas 
com um binômio: “loteamento clandestino - ônibus urbano”, notando que as décadas de 40, 
50, 60 e 70 foram assim transcorridas. 

“Em busca de alojamento barato, uma população bastante numerosa escolheu Santo Amaro 
para residir. A possibilidade de encontrar aluguéis mais baixos ou até mesmo casa própria, 
com algum sacrifício, surgia com os numerosíssimos loteamentos” (Berardi, 1981, apud 
Santos, 2003) Assim, o aspecto tipicamente rural e caipira, tanto da vila de Santo Amaro 
como de seu sertão (incluindo aqui a área da APA-BC), foi dando lugar para o crescimento 
da grande mancha urbana metropolitana paulista.  

A ocupação urbana na região sul se inicia, segundo Miranda (2002, apud SANTOS, 2003, 
p.69) pelas regiões de Cidade Ademar, Campo Limpo e Jardim São Luiz. “Surgem e 
expandem-se os bairros ‘periféricos’ que, juntamente com cortiços e favelas alojam a 
população trabalhadora, concentrando a pobreza da cidade e de seus habitantes”. Essa 
expansão compromete a qualidade das águas da represa Guarapiranga, que desde 1928 
tem seu uso voltado para o abastecimento humano. 

Os mananciais do Município de São Paulo, sua proteção e ocupação 

As décadas de 1970, 1980 e 1990 são intensamente marcadas pelo movimento de 
periferização com contínuo avanço da mancha urbana do Município de São Paulo, incluindo 
no entorno das Represas Guarapiranga e Billings, sendo que, em Guarapiranga, em 
particular, acabou-se por coexistir loteamentos de alto padrão com loteamentos de baixa 
renda (predominantemente clandestinos e irregulares) e um grande número de favelas. Na 
porção sul, não apenas a mancha urbana se expandiu, como houve um crescimento notável 
de pequenos núcleos urbanizados, como Parelheiros, decorrentes da crescente substituição 
de áreas de capoeira e de campos antrópicos por novos usos periurbanos, como chácaras, 
áreas de lazer, reservas de mercado para futuros loteamentos, dentre outros.  

Eis que a Represa Guarapiranga, em 1928, passou a servir de manancial para o Município 
de São Paulo - ou seja: fonte de água para abastecimento humano. Em 1989, a preservação 
e recuperação dos recursos hídricos passaram a ser asseguradas para fins de 
abastecimento público pela Constituição do Estado de São Paulo, e, com isso, a reversão 
das águas do rio Tietê (poluído) e afluentes para a Billings, através do rio Pinheiros, é 
paralisada. A partir do ano 2000, é implantado um sistema de captação e transferência das 
águas da Billings para o reservatório Guarapiranga, através do braço do Taquacetuba, com 
fins de abastecimento público. Embora esporádico, as águas do Tietê e afluentes continuam 
sendo bombeadas para a Billings para controle de cheias em períodos de chuvas intensas, 
o que prejudica e dificulta a recuperação e a qualidade do manancial. 

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), 
atualmente: 

“O sistema é composto pelas Represas Guarapiranga, Capivari e Billings (Braço 
Taquecetuba). A Guarapiranga, principal manancial, é de propriedade da EMAE, e possui 
uma capacidade de armazenamento de 171 bilhões de litros de água, formando o terceiro 
maior Sistema Produtor da Região Metropolitana de são Paulo. Seus principais afluentes 
são os Rios Embu-Guaçu, Embu-Mirim e rio Parelheiros, bem como as águas transferidas 
das Represas Billings e do rio Capivari através de estações elevatórias. A água captada na 
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represa é encaminhada para a Estação de Tratamento de Água do Alto da Boa Vista 
responsável pelo abastecimento público de grande parte da zona sul e sudoeste da Grande 
São Paulo. Atualmente a produção alcança 15 mil litros de água por segundo.” 

Só a partir da década de 1960 surgiram tentativas de se organizar a urbanização. Miranda 
(2002) coloca que: 

“o poder público só mais tarde vai se munir de instrumentos legais para responder às novas 
necessidades, deixando que os interesses da especulação imobiliária determinassem a 
localização de moradia da população trabalhadora, acentuando-se, no delineamento do 
traçado urbano, o desordenamento no uso do solo”. 

Em assim sendo, o poder público acaba se colocado a serviço dos especuladores 
imobiliários, pois com a criação de loteamentos - regulares ou não - o estado se via obrigado 
a prover o bairro de infraestrutura básica urbana como água, luz e transporte. 

As Leis Estaduais nº 898/1975 e nº 1.172/1976 estabelecem a proteção aos mananciais da 
região metropolitana de São Paulo. Tratou-se da primeira vez, na legislação brasileira, em 
que foi criado um mecanismo legal que controlava os “recursos hídricos utilizando o controle 
de uso e ocupação do solo” (Miranda, 2002, p. 27 apud. Santos, 2003, p.69).  

Dessa forma, tão cedo quanto 1976, as regiões do Jardim Ângela, Pedreira, Grajaú e 
Parelheiros ficaram sob proteção da legislação. Diversas análises chegaram ao mesmo 
veredito: os objetivos da legislação não foram alcançados, acarretando em ocupação 
desordenada e irregular das áreas de mananciais. Ao contrário, as terras nas áreas de 
manancial passaram a sofrer desvalorização imobiliária, uma vez que sua potencial 
utilização passou a ser restrita. Nesse caso, a queda de preço das glebas facilitou o jogo 
dos especuladores, que compravam a terra a preços reduzidos e abriam loteamentos 
clandestinos, que eram, subsequentemente, vendidos a preços populares aos trabalhadores 
de baixa renda. 

Segundo Miranda, 2002, p. 29 (apud SANTOS, 2003, p.70): 

“a desvalorização crescente do valor da terra, a baixa renda dos trabalhadores, a 
necessidade de se fixar próximo às áreas de concentração de empregos e as dificuldades, e 
mesmo omissão, quanto às politicas de fiscalização com certa conivência, por parte dos 
órgãos públicos, tiveram como efeito a expansão trágica (...) dos loteamentos clandestinos e 
de favelas, localizadas, em grande parte, nas áreas de mananciais”.  

Segundo Sócrates et alii. (apud SANTOS, 2003, p.69): 

“a política dos governadores com relação à questão do meio ambiente e particularmente 
dos mananciais é oscilante, ora correspondendo às expectativas dos preservacionistas ora 
inclinando-se a interesses de grupos definidos como das grandes construtoras e dos 
especuladores imobiliários”. 

A grande região onde atualmente se encontra a APA-BC foi ocupada por loteamentos 
clandestinos que floresceram exatamente durante a vigência da Lei Estadual de Proteção 
dos Mananciais. Crescentemente ocupada pelos trabalhadores pobres que não contavam 
com alternativas no mercado privado legal, ou nas politicas públicas, contando com a 
conivência da fiscalização municipal e estadual, ausentes, a área apresentava o maior 
índice de crescimento populacional do Município de São Paulo no final dos anos 1980, que 
era de 8,88% a.a. no Subdistrito de Parelheiros (SEADE). 

O poder público, insistindo na estratégia de comando e controle, via Lei de Proteção aos 
Mananciais, viu a urbanização das áreas de manancial fugir totalmente dos limites 
estabelecidos. A realidade contrapôs a Lei de Proteção dos Mananciais, com inúmeros 
loteamentos clandestinos, bem como lotes totalmente irregulares sendo ofertados e 
comercializados a preços compatíveis com o poder aquisitivo de uma população pobre, 
imigrante e empregada, em sua maioria, nas indústrias da região. De fato, a falta de 
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alternativa levou essa população a invadir áreas desocupadas em loteamentos de baixa 
qualidade técnica, sem qualquer tipo de infraestrutura ou serviços, agravando o problema 
habitacional concomitante ao problema ambiental, contribuindo, assim, para uma precária e 
irregular solução para a sobrevivência.  

A dicotomia entre a proteção e a urbanização dos mananciais 

Ferrara (2013), em minuciosa análise sobre a Lei dos Mananciais, apresentou a dicotomia 
trazida pela situação oposta: por um lado, uma miríade de ocupações irregulares causa a 
degradação da qualidade ambiental dos mananciais - áreas que sequer poderiam estar 
ocupadas pelos contingentes que (de fato) as ocupam; por outro lado, o aporte de 
infraestrutura - redes de abastecimento de água e coleta de efluentes, coleta de resíduos 
sólidos, sistemas adequados de drenagem de águas pluviais, sistemas de transporte 
público, iluminação, contenção de enchentes e outros passa a ser uma condição necessária 
de recuperação ambiental dos assentamentos precários e das represas. O aporte de 
infraestrutura, no entanto, é convite para novas expansões. 

A questão dicotômica que permeia o aporte de infraestrutura é analisada por Parpinelli 
(2016), que contrapõe os predicamentos do Estudo de Impacto Ambiental do Corredor Viário 
Rio Bonito (2003) com os desenrolares da ocupação urbana em seu âmbito de influência. 
Eis que a expansão urbana ocorreu, principalmente, baseada no movimento de 
periferização das camadas mais pobres da população, por meio da implantação de 
inúmeros loteamentos clandestinos. Assim, na falta de programas habitacionais 
abrangentes, que leve moradia a amplas camadas da população mais pobre, como principal 
alternativa para obter sua moradia, ela adota a autoconstrução e a auto provisão de 
sistemas de abastecimento de água e lançamento de efluentes. 

Buscando baixos custos de implantação, a abertura de loteamentos não observou os 
cuidados indispensáveis à proteção de solos, naturalmente erodíveis, tampouco com a 
cobertura vegetal, caracterizando um processo agressivo, limitando-se a obras de 
terraplanagem e demarcação de lotes, sem preocupação com projetos de obras de 
infraestruturas urbanas (Parpinelli, 2016). Sendo assim, a população apelou para o poder 
público, buscando a obtenção de alguma melhoria para os bairros, dando início à longa e 
recheada história de intervenções urbanísticas pontuais, visando atender aos problemas 
mais emergentes, sem planejamento integrado e sempre na base do atendimento a quem 
“grita mais alto”. A falta de coordenação entre essas obras criou mais problemas do que 
soluções. A carência crônica de infraestrutura e serviços urbanos é um desestimulo à 
consolidação de relações mais responsáveis com o espaço urbano (Moroz et al., 1982, apud 
Parpinelli, 2016). 

O intenso processo de favelização e expansão das manchas urbanas, concomitante à 
carência em infraestrutura e equipamentos, é geralmente avaliado como uma desordem 
urbana. Para Rolnik (apud SVMA, 2004), entretanto, tem-se uma bem definida ordem 
urbanística, cujo cerne reside num pacto territorial do município. Afinal, o processo não 
ocorreu de um dia para o outro e segue o mesmo padrão dos idos de 1960 até os dias 
atuais. Não à toa que a ocupação irregular sobre os mananciais é o cerne da própria criação 
da APA-BC. 

Segundo SVMA (2004), apesar de grande maioria das ocupações serem desordenadas, há 
alguns exemplos de bairros ordenados e que pouco agridem a paisagem e o meio ambiente, 
um deles sendo Shangrilá, situado no final da Av. Dona Belmira Marin, que possui áreas 
verdes e praças protegendo cabeceiras de drenagem e várzeas, com lotes não totalmente 
impermeabilizados, a exemplo do Parque Urbano Municipal Shangrilá, no interior da APA-
BC.  

Na Capela do Socorro, entre as décadas de 1970 e final de 1990, o processo foi muito 
acentuado, embora muitos bairros tenham passado por regularização. Destaca-se o Distrito 
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de Grajaú, principal área urbanizada na APA-BC, densamente ocupado e com grande 
número de favelas. Evidenciando o espaço em transformação, na década de 2000, 
observou-se, na Capela do Socorro, uma redução no desemprego, aumento da renda média 
mensal proveniente do trabalho e instalação de equipamentos de serviços e infraestrutura 
(postos de saúde, escolas, centros de educação unificada - CEUs, corredores de ônibus, 
parques municipais, estações de trem). 

Por outro lado, a partir de 2013, a região foi marcada pelo ressurgimento de invasões em 
áreas de proteção de mananciais, promovidas por movimentos de moradia e especuladores 
que avançavam sobre terrenos vazios, muitos dos quais previstos para construção de 
habitação de interesse social ou parques municipais. Essas novas invasões retomaram a 
prática de desmatamento dessas áreas para instalação de acampamentos, barracas para 
demarcação de lotes e, por fim, construções de alvenaria. Nesse último período, constatou-
se, igualmente, a intensificação de adensamento de loteamentos irregulares (Almeida, 
2015). 

Segundo dados do Instituto Socioambiental (CAPOBIANCO & WHATELYISA, 2002), citados 
por Ferrara (2013), entre os anos de 1989 e 1999, a Bacia Hidrográfica da Billings passou 
por transformações significativas, perdendo mais de 6% de sua cobertura vegetal, enquanto 
a expansão urbana foi da ordem de 48%. Além disso, mais de 37% da ocupação urbana 
registrada ocorreu em áreas que possuíam sérias ou severas restrições ambientais, tais 
como encostas íngremes, regiões de aluvião ou de várzea. Apenas 12% do crescimento da 
mancha urbana ocorreu sobre áreas favoráveis. A construção irregular seguida dos 
movimentos de terra (abertura de estradas, terraplenagem e construções não autorizadas) 
figuravam no topo das ocorrências irregulares, respondendo por 70% dos 988 registros 
efetuados pelo Departamento de Uso do Solo Metropolitano, no período de 1978 a 1998. 

Apesar do avanço da ocupação, a Bacia Hidrográfica da Billings apresentava mais de 53% 
de seu território recoberto por vegetação nativa, o que proporcionaria condições ambientais 
favoráveis à garantia de produção de água (Governo do Estado de São Paulo, 2010). Em 
grande parte, essa é a realidade constatada no final dos anos 2000 que faz com que se 
motive criar áreas de proteção. 

Os Parques Naturais Municipais inseridos na APA-BC 

Um importante registro histórico que compõe o uso e ocupação da APA-BC é o processo de 
criação dos parques naturais inseridos no território. A criação dos parques englobou áreas 
que resguardavam a biodiversidade, ao mesmo tempo em que eram críticas do ponto de 
vista da pressão sobre os ecossistemas. Constituiam-se inicialmente em áreas privadas, 
ocupadas por sítios, chácaras de lazer, pesqueiros, centros religiosos, de recuperação e 
saúde, entre outros usos.  

Historicamente, sua criação está associada à compensação ambiental do empreendimento 
Rodoanel. No Relatório de Impacto Ambiental do referido empreendimento, constou o 
Programa de Criação e Apoio as Unidades de Conservação, no qual a criação de unidades 
de conservação de proteção integral estava prevista (FESPSP, 2004b). Esse programa 
indicou que o Trecho Sul do Rodoanel atravessaria diferentes fragmentos florestais em 
estágio médio a avançado de sucessão vegetacional, compondo zonas especiais de 
preservação ambiental (ZEPAM), destinadas a proteger remanescentes de vegetação 
significativos e paisagens notáveis. Contudo, o PDE de 2004, já indicava o traçado do 
empreendimento e uma faixa lindeira de até 300 m no entorno de toda a rodovia para evitar 
a ocupação desordenada destes terrenos. Para compensar a supressão e a ampliação do 
grau de fragmentação da vegetação natural remanescente sugeriu-se inicialmente a criação 
de unidades de conservação nas localidades de Jaceguava e outra junto ao braço do 
Reservatório Billings. A secretaria fez imposições à DERSA, empresa que construiu a 
estrada, para que outros locais com fragmentos importantes, levantados por equipes 
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técnicas da SVMA10 e entidades da sociedade civil fossem considerados e também 
entrassem na compensação ambiental. O governo do estado na época aceitou as 
indicações para estes novos parques naturais, criando-se as UCs entre os trechos citados, 
incrementando em o dobro de área de parque proposta no EIARIMA, passando de 
aproximadamente 600ha a 1500ha, incluindo a faixa de 300 metros ao longo da via. 

Reforça-se, portanto, que as articulações para escolha das áreas e a necessidade de 
compensação foram impulsionadas pelo grupo de técnicos e comunidade envolvida com as 
articulações institucionais e no território, além de negociações entre os entes municipal e 
estadual. Cabe ressaltar que existiam algumas forças locais contrárias à criação, o que 
exigiu um considerável esforço e uma atuação de sensibilização por parte das equipes 
envolvidas. Por outro lado, havia entidades e órgãos públicos na região simpáticos e 
envolvidos com a proteção do território, que tiveram papel fundamental para a instituição 
dos Parques. 

Além disso, a PMSP indicou áreas prioritárias para a criação de Parques (Naturais, Urbanos 
e Lineares) e outras categorias de áreas protegidas, no Plano Diretor. As delimitações 
cartográficas foram obtidas por meio de apoio de equipes técnicas da SVMA estabelecendo 
um perímetro preliminar para cada áreas verde/protegida, abrangendo os remanescentes 
mais preservados de Mata Atlântica dentro desse perímetro, bem como outros atributos 
ambientais relevantes do ponto de vista de seus serviços ecossistêmicos.  

Os primeiros parques naturais implantados, foram por meio da compensação do Rodoanel 
Mário Covas, pela Dersa, que realizou o levantamento fundiário para definir o perímetro 
definitivo de cada parque, bem como a obrigação de desapropriar, demarcar e cercar as 
áreas. 

Alguns fragmentos remanescentes de vegetação nativa, mesmo considerando a negociação 
que ampliou a proposta inicial de criação dos Parques como compensação do Rodoanel Sul, 
ficaram sem uma efetiva proteção, apesar de estarem previstos no Plano Diretor, como é o 
caso dos Parques Mananciais Paulistanos. A SVMA conduz a implantação dessas unidades 
desde o seu planejamento, realizando o cadastro fundiário das áreas públicas e privadas no 
perímetro proposto, a decretação de utilidade pública para fins de desapropriação das áreas 
privadas, e a implantação das unidades previstas quando o domínio fundiário passa a se 
tornar sob posse e gestão desta Secretaria Municipal. A mesma indicação está sendo 
reiterada nos trabalhos de produção do Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes 
e Espaços Livres, em fase de finalização no âmbito da SVMA. Junto aos Parques Naturais 
Jaceguava, Varginha, Itaim e Bororé, as novas áreas verdes/protegidas previstas constituem 
importante corredor ecológico, o “Corredor Sul da Mata Atlântica” previsto e mapeado no 
PMMA.  

O levantamento das informações para consolidação do presente histórico foram extraídos 
dos documentos: Subsídios técnicos para a elaboração do parecer sobre Impactos 
Ambientais e Medidas Mitigadoras e Compensatórias do Estudo de Impacto Ambiental 
Rodoanel Mário Covas e os três anexos ao estudo (SVMA/ISA, 2005); e Exame Técnico de 
Estudo de Impacto Ambiental Rodoanel Mário Covas (SVMA, 2005). 
                                                           
10 A época, a DGUC não existia como Divisão, era uma Seção Técnica (SUC) da Divisão de Planejamento 
Ambiental (DPA) do Departamento de Educação Ambiental e Planejamento (DEAPLA). A DGUC foi criada 
apenas em 2009, pois em 2005 ela havia sido transferida de DPA para DEPAVE-5 ainda como seção técnica. 
Além do Herbário Municipal e da equipe de Fauna, vinculados ao DEPAVE, a DPPA que fazia a análise de 
impactos sobre vegetação também esteve envolvida e DEAPLA participou intensamente, sobretudo por meio 
da DPA/SUC. 
A proposta dos 4 parques e corredor de interligação foi efetuada por SVMA e ISA, em 2005, no documento 
“Subsídios técnicos para a elaboração do parecer sobre Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras e 
Compensatórias do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas”.   
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Foto 1– Parques Naturais Municipais Inseridos na APA-BC 

  
 

         
 

 
Legenda: (A) Lago do PNM Varginha; (B) Casa do Pesquisador PNM Varginha (C) Trilha do PNM Bororé; (D) 
Pier do PNM Bororé; (E) Lago do PNM Itaim. Fonte: SVMA, 2021.  
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3.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO DA APA-BC 

Neste item, estão detalhados os componentes ambientais: Geologia, Germorfologia e 
Hidrogeologia, Pedologia, Climatologia e Recursos Hídricos da APA-BC. O conhecimento 
sobre o meio físico contribui para a determinação de áreas vulneráveis e fornece subsídios 
para desenvolver programas para atingir os objetivos de criação da unidade de 
conservação. Alguns estudos prévios do Município de São Paulo também contam com um 
levantamento do meio físico, como o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica e o Atlas Ambiental do Município de São Paulo, contribuindo como base para 
a elaboração do presente estudo. Além disso, outros trabalhos, como o Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo e o Plano Municipal de Saneamento Básico, também 
foram utilizados no levantamento de informações específicas que compõem o tema do meio 
físico. Para a análise das características naturais da APA-BC, optou-se por contemplar seus 
limites legais. 

3.2.1 - Geologia 

O arcabouço geológico da área da APA-BC, de acordo com o Mapa Geológico Integrado da 
Região Metropolitana de São Paulo (CPRM, 2019), é constituído, dominantemente, por 
rochas neoproterozóicas representadas por xistos do Complexo Embu e Granitos 
Ediacaranos. Sobre este embasamento pré-cambriano (ou cristalino) jazem sedimentos 
cenozóicos pertencentes à Bacia Sedimentar de São Paulo (Formação Resende), e 
sedimentos aluvionares recentes depositados principalmente ao longo do Ribeirão Varginha, 
Ribeirão Colônia, Córrego Itaim e Córrego Zueling (Foto 2). Os coluviões são coberturas 
descontínuas, com extensão e granulometria variadas desde argila até blocos de rochas 
proterozóicas, transportados por movimentos de massa do tipo rastejo ou escorregamento 
e, normalmente, com stone lines (linhas de seixos), que indicam a separação dos mesmos 
com as rochas neoproterozóicas ou com os sedimentos paleógenos da Formação Resende. 

Foto 2 - Registro Fotográfico: Planície Aluvionar de um Afluente do Ribeirão Colônia. Coord. 
UTM - 7 362 315 m S - 324 652 m E 

 
Fonte: STCP (2020).  

A coluna estratigráfica adotada para a área em estudo foi adaptada do Mapa Geológico 
Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (CPRM, 2019), e encontra-se disposta na 
Figura 14 (Caderno de Mapas) e Tabela 13. 
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Figura 14  - Geologia 

 
Fonte: Mapa Geológico Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (CPRM, 2019). Adaptado por STCP 
(2020).  
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Tabela 13- Coluna Estratigráfica da APA-BC 

EON ERA PERÍODO IDADE (Ma) LITOESTRATIGRAFIA 

Fanerozóico Cenozóico Quaternário 2,50 - Q2a - Depósitos Aluvionares 

Fanerozóico Cenozóico Paleógeno 66 - 23,03 
ENta - Grupo Taubaté 
ENr - Formação Resende   
ENra - Arenitos   

Proterozóico Neoproterozóico Ediacarano 635 - 541 
NP3e𝜸 - Ms-Bt Granitos Ediacaranos  
col - Granito Colônia   
1Stl - Granito Três Lagos   

Proterozóico Neoproterozóico Toniano 1000 - 720 

NP1e - Complexo Embu  
NP1ea - Anfibolito   
NP1ec - Calcissilicáticas 
NP1ex - Xistos       

Fonte: Adaptado do Mapa Geológico Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (CPRM, 2019). 

3.2.1.1 - Unidades Litoestratigráficas 

Para o desenvolvimento deste item utilizou-se a descrição das unidades litoestratigráficas 
aflorantes no estado de São Paulo (PERROTTA et al., 2005), o Mapa Geológico Integrado 
da Região Metropolitana de São Paulo (CPRM, 2019), o Mapa Geológico do Estado de São 
Paulo (CPRM, 2006), a Carta Geológica da Região Metropolitana de São Paulo (EMPLASA, 
1984) e a Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 
1980).  

Abaixo são descritas as principais unidades litoestratigráficas identificadas no mapa. 

a) Complexo Embu (NP1e) 

Na região em estudo, o Complexo Embu ocorre como uma faixa contínua de direção NE-
SW, limitado, a sul e a norte, por extensas zonas de cisalhamento. A unidade de xistos 
migmatíticos é bastante expressiva e é constituída por mica xistos e quartzo xistos 
alternados ritmicamente. Localmente, a este conjunto predominante intercalam-se rochas 
calcissilicáticas, anfibolitos e rochas metaultramáficas. Os mica xistos são descritos como 
muscovita-biotita-quartzo xistos com cianita, estaurolita, granada, sillimanita e turmalina, 
com estrutura xistosa, finamente laminada. Os quartzo xistos são compostos por quartzo, 
muscovita, biotita, granada e plagioclásio, sendo cortados por pegmatitos com K-feldspato, 
muscovita, quartzo e turmalina, subordinadamente, biotita e zircão (VIEIRA, 1989; 
FERNANDES, 1991).  

Fernandes (1991) descreve nesta, e em outras unidades do complexo, cinco fases de 
deformação, estando o metamorfismo principal relacionado às duas primeiras fases. A 
segunda fase de deformação gerou a foliação principal e dobras regionais estão associadas 
à terceira, quarta e quinta fases de deformação. O metamorfismo nesta unidade está situado 
no grau médio, nas zonas da granada, estaurolita e sillimanita. Atinge seu ápice com 
pressões entre 5 e 6 kb e temperaturas entre 605° e 772°C, compatíveis com a fácies 
anfibolito. Foi também identificado um posterior evento metamórfico metassomático 
superimposto nestas rochas (VIEIRA, 1989; FERNANDES, 1991; VIEIRA, 1996). 
Determinações geocronológicas foram realizadas por CORDANI et al. (2002) em biotita 
gnaisses granodioríticos a tonalíticos, intercalados nesta unidade, próximos a São Lourenço 
da Serra. Uma idade de 811 ± 13 Ma obtida pelo método U-Pb SHRIMP é relacionada à 
cristalização magmática do protólito granodiorítico-tonalítico. A partir de datações pelo 
método Th-U-Pb, em microssonda eletrônica, monazitas extraídas de granada-sillimanita-
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biotita gnaisses da unidade paragnáissica (NPepg) e desta unidade, forneceram idades de 
787 ± 18 Ma e 797 ± 17 Ma, respectivamente, que correspondem à idade do metamorfismo 
principal (VLACH, 2001). Pelo mesmo método, o autor obteve idade de 594 ± 21 Ma na 
unidade paragnáissica (NPepg), compatível com a colocação dos maciços graníticos tardios 
e com o metamorfismo principal do Terreno Serra do Mar de Campos-Neto (2000). Idades 
de 560 Ma, obtidas pelo método Rb-Sr por Cordani et al. (2002), são interpretadas como o 
período final do metamorfismo regional e deformação dúctil. 

b) Muscovita-Biotita Granitos Ediacaranos (NP3e𝛄) 

Os Muscovita-Biotita Granitos Ediacaranos compreendem corpos graníticos, tipo S, pré a 
sincolisionais, de conformação alongada na direção NE-SW. Esses corpos encontram-se 
encaixados, quase sempre, nas litologias do Complexo Embu, apresentando contatos 
intrusivos ou tectônicos. Em geral, apresentam uma fraca foliação na parte interna dos 
maciços, com as bordas associadas a zonas de falhas, e intenso fraturamento. Na área da 
APA-BC são representados pelo Granito Três Lagos (Foto 3) e pelo Granito Colônia.  

O Granito Três Lagos caracteriza-se como um muscovita-biotita granito, isótropo, 
equigranular e com granulação média a grossa. O Granito Colônia apresenta-se como um 
corpo granítico pequeno e alongado segundo ENE, a mesma direção das estruturas das 
encaixantes, e compreende um melagranito cinza esverdeado, levemente anisótropo, com 
textura granular hipidiomórfica e granulação seriada fina a média-grossa; sendo constituído 
por quartzo, microclínio e plagioclásio, como minerais essenciais, além de titanita, zircão, 
apatita, allanita e epídoto, como acessórios (VIEIRA, 1989). 

Do ponto de vista geoquímico, o magmatismo responsável pela geração dessas rochas 
possui caráter peraluminoso e calcioalcalino. Passarelli et al. (2003) obtiveram idade de 631 
± 23 Ma em monazitas do granito Sete Barras (situado a noroeste da área da APA), 
utilizando o método U-Pb.   

Foto 3 - Ambientes Característicos de Granito Três Lagos  

  
Legenda: (A) Exposição rochosa do Granito Três Lagos. Coord. UTM - 7 365 555 m S - 324 501m E; (B) Exposição rochosa do 

Granito Três Lagos próxima à antiga linha férrea. Coord. UTM - 7 367 139 m S - 326 380 m E. 
Fonte: STCP (2020). 

c) Grupo Taubaté (Formação Resende) (ENr) 

Na região em estudo, os sedimentos do Grupo Taubaté, inseridos no contexto geológico do 
Rift Continental do Sudeste do Brasil, preenchem a Bacia Sedimentar de São Paulo e 
compreendem as formações Resende, Tremembé e São Paulo. A borda norte da bacia é 
retilínea, limitada pelas zonas de cisalhamento Rio Jaguari e Taxaquara, enquanto a borda 
sul é irregular e faz contato com rochas proterozóicas.  

A B 
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Os sedimentos paleógenos do Grupo Taubaté foram depositados em antigas planícies 
aluviais de rios entrelaçados (braided), sendo que a Formação São Paulo está relacionada a 
um sistema fluvial meandrante, sobreposto aos leques aluviais da Formação Resende e ao 
sistema lacustre da Formação Tremembé.  

Na área da APA-BC, ocorrem sedimentos da Formação Resende que ocupam as porções 
basais e laterais do rift. A porção proximal do sistema de leques é caracterizada por 
depósitos de diamictitos e conglomerados, com seixos, matacões e blocos angulosos a 
subarredondados, normalmente polimíticos, em matriz lamítica e arenosa, arcoseana, e 
gradação normal ou inversa (RICCOMINI, 1989). Depósitos que correspondem à porção 
distal dos leques aluviais são representados por lamitos predominantemente arenosos e 
arenitos. Os arenitos apresentam estratificação cruzada acanalada de médio porte e níveis 
conglomeráticos com seixos de quartzo, quartzito, feldspato e de rochas do embasamento, 
com gradação normal ou inversa. Estes sedimentos ocorrem interdigitados com os 
conglomerados e diamictitos das porções proximais dos leques aluviais. Associados ao 
lamitos, ocorrem crostas calcíticas, sob a forma nodular, possivelmente correspondendo a 
horizontes pedogenéticos tipo caliche. No topo dos depósitos lamíticos ocorrem arenitos 
com características semelhantes aos acima descritos, sob a forma de extensos lençóis, com 
espessura superior a 1 m e estratificação cruzada acanalada, correspondendo a sedimentos 
originados nas planícies aluviais dos rios entrelaçados (RICCOMINI, 1989).  
 

d) Depósitos Aluvionares (Q2a) 

Os sedimentos inconsolidados, ou pouco consolidados, de idade holocênica (Quaternário) 
são representados por coluviões e aluviões dos rios atuais, que formam depósitos, em geral, 
com espessuras inferiores a 10 metros.  

Os aluviões formam-se nas margens, fundos de canal e planícies aluviais dos rios (também 
denominadas de várzeas), com destaque, na área da APA-BC (Foto 4), para as planícies 
aluvionares do Ribeirão Varginha, do Ribeirão Colônia, do Córrego Itaim, do Córrego 
Zueling, e do Ribeirão Parelheiros. Compreendem, da base para o topo, cascalho, areia e 
argila resultantes de processos erosivos, transporte e deposição a partir das rochas 
proterozóicas e dos depósitos sedimentares da Formação Resende. 

Foto 4 - Planície Aluvionar na APA-BC  

  
Legenda: Planície aluvionar de um afluente do Ribeirão Colônia. Coord. UTM - 7 362 315 m S - 324 652 m E. 
Fonte: STCP (2020). 

3.2.1.2 - Aspectos Estruturais 

As feições estruturais mais evidentes, observáveis em imagens aéreas, são feições lineares 
representadas por zonas de cisalhamento ou por zonas rúpteis, orientadas segundo a 
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direção preferencial ENE. As zonas de cisalhamento neoproterozóicas, de natureza 
transcorrente são representadas na região em estudo pelas falhas Rio Jaguari, Taxaquara, 
Caucaia e Cubatão.  

Com a reativação dessas zonas de falhas, com falhamentos normais, no Paleógeno e 
transcorrentes no Neógeno, houve o desenvolvimento e a deformação das bacias 
sedimentares cenozóicas tipo rift, como a Bacia de São Paulo presente na área em estudo. 
Segundo Riccomini (1989), a origem da depressão original do rift estaria relacionada a um 
evento extencional, de direção NNW-SSE, com preenchimento sintectônico dos depósitos 
de leques aluviais da Formação Resende. Posteriormente, houve uma tanscorrência 
sinistral, que provavelmente orientou as direções atuais das principais drenagens da região, 
e culminou num ambiente de calmaria tectônica com a deposição de sedimentos do sistema 
fluvial meandrante. Na terceira fase de deformação, caracterizada por uma transcorrência 
destral, teria ocorrido a deposição de cobertura colúvio-aluvial.  E a quarta e última fase, de 
natureza extensional, seria essencialmente de caráter neotectônico. 

Na área da APA-BC, conforme mostra o mapa da Figura 15, as rochas encaixantes 
compostas predominantemente por micaxistos têm foliação com direção NE e caimento que 
variam de 10º a 80º. O micaxisto, localizado à nordeste da área de estudo, tem foliação com 
direção N-S, devido, provavelmente, a intrusão do granito, pois o micaxisto, localizada a 
sudoeste e que está fora da área da UC, tem a mesma direção na proximidade do corpo 
granítico. Nos metassedimentos, ocorrem também as zonas de cisalhamento, citadas no 
Complexo Embu. 

3.2.1.3 - Unidades Geológico-Ambientais 

Os domínios geológico-ambientais que ocorrem na área da APA-BC foram definidos a partir 
do Levantamento da Geodiversidade do Estado de São Paulo (CPRM, 2010). Foram 
observados 04 domínios geológico-ambientais, sendo que a cada domínio associa-se 01 
unidade. Essas unidades são descritas com base nas formas de relevo e suas 
características, adequabilidades e limitações, bem como informações sobre potencial 
mineral e aspectos ambientais. Os domínios, as unidades, as formas de relevo associadas e 
as limitações são apresentados na Tabela 14. As potencialidades e adequabilidades de 
cada unidade estão na Tabela 15. 
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Figura 15- Domínio Geológico-Ambiental 

 
Fonte: Geodiversidade do Estado de São Paulo (CPRM, 2010). Adaptado por STCP  (2020).  
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Tabela 14 - Domínios Geólogico-Ambientais da APA-BC, com Formas de Relevo 
Associadas e Limitações 

DOMÍNIO 
GEOLÓGICO-
AMBIENTAL 

UNIDADE 
GEOLÓGICO-
AMBIENTAL 

RELEVO 
DECLIVIDADE 

(°) 

AMPLITUDE 
TOPOGRÁFICA 

(m) 
LIMITAÇÕES 

DC - Sedimentos 
cenozóicos 
inconsolidados 
ou pouco 
consolidados, 
depositados em 
meio aquoso 

DCa - 
Ambiente de 
planície 
aluvionar 
recente 

Planícies 
fluviais ou 
fluvio-
lacustres 

0 a 3 0 

Terrenos com potencial 
de abatimentos e 
trincamentos de obras 
por baixa capacidade de 
suporte dos solos ou 
sedimentos; 
Áreas muito planas e 
baixas sujeitas a 
enchentes e inundações 
sazonais. 

Terraços 
fluviais 

0 a 3 2 a 20 

DCMR - 
Sedimentos 
cenozóicos e 
mesozóicos 
pouco a 
moderadamente 
consolidados 
associados a 
pequenas bacias 
continentais do 
tipo Rift 

DCMRa - 
Predomínio de 
sedimentos 
arenosos 
associados ao 
Grupo Taubaté 
(Formação 
Resende) 

Tabuleiros 
dissecados 

0 a 25 2 a 50 

Terrenos formados por 
solos ou rochas 
portadores de 
argilominerais 
expansivos ou 
portadores de 
descontinuidades 
geomecânicas, caso 
sejam submetidas a 
escavações um pouco 
mais profundas, 
facilitarão as 
desestabilizações e os 
processos erosivos nos 
taludes de corte. 

DCGR2 - 
Complexos 
granitóides 
deformados 

DCGR2pal - 
Granitóides 
peraluminosos 
(Muscovita-
Biotita Granitos 
Ediacaranos) 

Colinas 
dissecadas e 
morros 
baixos 

5 a 20 30 a 80 

Terrenos onde podem 
existir blocos e 
matacões de rochas 
duras posicionadas ao 
longo do perfil do solo, e 
áreas com solos 
suscetíveis a ocorrência 
de processos erosivos 
induzidos pela 
concentração das águas 
pluviais. 

DSVP2 - 
Sequências 
vulcano-
sedimentares 
proterozóicas 
dobradas 
metamorfizadas 
de baixo a alto 
grau 

DSVP2x - 
Predomínio de 
metassediment
os síltico-
argilosos 
representados 
por xistos do 
Complexo 
Embu 

Colinas 
dissecadas e 
morros 
baixos 
 

5 a 20 30 a 80 

Terrenos formados por 
solos ou rochas com 
grande heterogeneidade 
geotécnica lateral e 
vertical e portadores de 
alta densidade de 
descontinuidades 
geomecânicas. No caso 
de sofrerem escavações 
mais profundas podem 
atingir horizontes 
estratigráficos, gerando 
taludes de corte 
potencializando a 
instalação de processos 
erosivos e de 
movimentos de massa 
do tipo escorregamentos 
e quedas. 

Fonte: Adaptado do Levantamento da Geodiversidade do Estado de São Paulo (Peixoto, 2010) e do Mapa Geodiversidade do 
Estado de São Paulo (CPRM, 2010). 
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Tabela 15 - Adequabilidade e Potencialidades das Unidades Geólogico-Ambientais da 
APA-BC 

UNIDADE GEOLÓGICO-
AMBIENTAL 

ADEQUABILIDADE/POTENCIALIDADES 

DCa - Ambiente de planície 
aluvionar recente 

- a gênese destas litologias deposicionais geram camadas horizontalizadas com boa 
homogeneidade geomecânica e hidráulica lateral; 
- em todo o domínio ocorre o predomínio de sedimentos inconsolidados de baixa 
resistência ao corte e à penetração; 
- o domínio mostra potencial mineral para extração de areia, argila, cascalho e turfa; 
- ocorrem grandes manchas de solos férteis devido a existência de áreas úmidas e 
pela sazonalidade de cheias; 
- os solos ricos em matéria orgânica são bastante porosos, com boa fertilidade natural, 
de alta capacidade de reter e fixar nutrientes, respondendo bem à adubação com bom 
potencial agrícola; 
- ambientes de importância hídrica estratégica devido a existência de banhados e 
lagoas permanentes ou temporárias, sendo importantes abrigos para reprodução de 
peixes e habitat de aves aquáticas e fauna terrestre. 

DCMRa - Predomínio de 
sedimentos arenosos associados 
ao Grupo Taubaté (Formação 
Resende) 

- Ocorre predomínio de sedimentos pouco consistentes e com baixa resistência ao 
corte e à penetração de maquinário e ferramentas de uso na construção civil e nas 
atividades agrícolas; 
- Os sedimentos síltico-argilosos que afloram formam solos residuais porosos, que 
armazenam e mantêm boa disponibilidade de água para as plantas por longos 
períodos mesmo com a ocorrência de estiagens prolongadas; 
- Os solos com camadas sílticas e argilosas possuem grande capacidade de reter e 
fixar nutrientes e de assimilar matéria orgânica, apresentando resultados promissores 
quando adubados o que resulta em um aumento na produtividade agrícola; 

- Ambiência geológica favorável para exploração de cascalhos, areia de diversas 
granulometrias e argilas do tipo bentonítica, vermelha, plástica e refratária. 

DCGR2pal - Granitóides 
peraluminosos (Muscovita-Biotita 
Granitos Ediacaranos) 

- rochas com alto grau de coesão, de muito baixa porosidade primária e com 
mineralogia à base de feldspatos e quartzo e elevada resistência à compressão com 
moderada a alta resistência ao intemperismo físico-químico, sendo adequadas para o 
uso em fundações e como agregados para concreto; 
- o potencial agrícola dos solos formados das rochas graníticas são limitados devido a 
qualidade química e ao relevo, sendo que as restritas áreas planas quando ocorrem 
podem ser usadas para cultivos de hortaliças; 
- ambiência geológica favorável à existência de grandes e profundas fraturas abertas, 
de bom potencial armazenador e circulador de água, especialmente nas bordas dos 
maciços sendo terrenos com alto potencial hidrogeológico; 
- como predominam relevos montanhosos neste domínio e pelo padrão estrutural das 
rochas a uma maior probabilidade de ocorrência de nascentes, sendo áreas a serem 
preservadas para a manutenção da regularidade do regime hídrico superficial; 
- são unidades que pelas características texturais, cor e grau de alteração tem grande 
potencial mineral para uso como agregados para concreto e asfalto e como rocha 
ornamental na indústria da construção civil; 
- os granitos peraluminosos apresentam ocorrências de arsênio, caulim, feldspato, 
grafite, manganês, muscovita, pegmatito, pirita. 

DSVP2x - Predomínio de 
metassedimentos síltico-argilosos 
representados por xistos do 
Complexo Embu 

- os metassedimentos à base de quartzo apresentam moderada a alta resistência ao 
intemperismo físico-químico; 
- as unidades formadas por rochas metabásicas e metaultrabásicas se alteram para 
solos de boa fertilidade natural e de excelentes características físicas para a 
agricultura; 
- as unidades onde predominam relevos montanhosos e escarpados mostram ser 
favoráveis a surgência do lençol freático originando nascentes, por isso são de grande 
importância hídrica; estas regiões são drenadas por rios e córregos que podem ter em 
seus leitos a formação de cachoeiras, corredeiras e de piscinas naturais. 

Fonte: Adaptado do Mapa Geodiversidade do Estado de São Paulo (CPRM, 2010). 
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3.2.1.4 - Direitos Minerários 

Para o levantamento dos recursos minerais existentes na área da APA-BC, foi utilizado 
como base o cadastro mineiro da ANM (http://sigmine.dnpm.gov.br), no qual estão 
registrados todos os títulos minerais protocolados e vigentes no país.  

A Figura 16 (Mapa também no Caderno de Mapas e a Tabela 16) apresenta as áreas de 
interesse mineral e a situação dos processos.  

Somente tem o direito à exploração dos recursos minerais quem obtém outorga, pela ANM, 
de Concessão de Lavra, Licenciamento ou Concessão de Lavra Garimpeira. As fases de 
Requerimento e Autorização de Pesquisa somente formaliza o interesse pela área e autoriza 
a execução dos trabalhos de pesquisa necessários à definição da atividade, sua avaliação e 
a determinação da exequibilidade do seu aproveitamento econômico. 

As atividades de mineração vêm sendo praticadas há décadas em áreas na APA-BC, mas 
nos últimos anos, em função do endurencimento da legislação ambiental e da pressão da 
urbanização no entorno dessas áreas, houve uma diminuição dessas atividades. 

Os sedimentos cenozóicos presentes na APA-BC apresentam potencial para mineração, 
especialmente, de areia, argila e cascalho, para uso predominante na construção civil. 
Porém, a exploração mineral desses sedimentos, principalmente nas várzeas dos rios, que 
normalmente são áreas de preservação permanente ou de unidade de conservação, causa 
impactos ao meio ambiente, dentre eles, alteração da topografia e processos erosivos. 

Nas rochas metassedimentares síltico-argilosas, representadas pelos xistos do Complexo 
Embu, no uso na construção civil, além de areia e argila, também há exploração de caulim. 
Há potencial, ainda nessas rochas, para extração de água mineral em aquíferos fraturados e 
minerais metálicos como ouro. 

Nos Granitos Ediacaranos, além da exploração dos insumos mais comumente usados na 
construção civil, como brita, areia, argila e caulim, também pode haver lavras para rocha 
ornamental. Existe ainda potencial para água mineral em aquíferos fraturados e alguns 
minerais metálicos. 

As principais substâncias exploradas na área da APA-BC são a areia e a brita no Granito 
Três Lagos (Foto 5 A e B). A areia é um importante mineral com vasta utilização na cadeia 
produtiva da construção, indústria de vidro e metalurgia. 

Após o término da lavra, as áreas mineradas devem ser recuperadas com a implantação de 
projetos tipo PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada). 
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Figura 16 - Processos Minerários Protocolados na ANM na Área da APA-BC 

 
Fonte: SIGMINE – DNPM (2019). Adaptado por STCP (2020).  
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Tabela 16 - Títulos Minerários Protocolados na ANM na Área da APA-BC 

PROCESSO/ 
ANO 

TITULAR/REQUERENTE 
FASE DO 

PROCESSO 

Status 
da 

Licença 

SUBSTÂNCIA 
MINERAL 

9914/1966 
Empresa de Mineração Terraboa 
Ltda 

Requerimento de 
Lavra 

 
- 

Caulim 

7532/1967 Mineração Nigri Ltda Concessão de Lavra - Caulim 

302.827/2015 Dado não cadastrado Disponibilidade11 - Granito 

816.513/1970 Alberto Nigri 
Requerimento de 
Lavra 

- 
Caulim 

820.441/1981 
Viterbo Machado Luz Mineração 
Ltda 

Concessão de Lavra 
 

Areia 

820.040/1990 Porto de Areia Paineiras Ltda Concessão de Lavra  Areia o 

820.010/1990 João Carlos Pongilupi Mineração Licenciamento 
 Areia e 

Cascalho 

820.072/1992 
Viterbo Machado Luz Mineração 
Ltda 

Autorização de 
Pesquisa 

 
Granito 

820.071/1992 
Viterbo Machado Luz Mineração 
Ltda 

Concessão de Lavra 
 

Areia 

820.189/1993 
Viterbo Machado Luz Mineração 
Ltda 

Concessão de Lavra 
 

Areia 

820.264/1994 
Viterbo Machado Luz Mineração 
Ltda 

Concessão de Lavra 
 Areia e 

Granito 

821.748/1998 
Empresa de Mineração e 
Extração Olifar Ltda 

Concessão de Lavra 
LO 
Válida 

Areia 

820.342/1998 L Pavan & Cia Ltda 
Requerimento de 
Licenciamento 

LO 
Negada  

Areia 

821.201/2001 Porto de Areia Paineiras Ltda 
Requerimento de 
Lavra 

LO 
Negada 

Areia 

820.261/2003 
Empresa de Mineração Romer 
Ltda 

Autorização de 
Pesquisa 

 
Caulim 

820.693/2005 Porto de Areia Paineiras Ltda 
Autorização de 
Pesquisa 

 Areia e 
Granito 

820.110/2006 
Viterbo Machado Luz Mineração 
Ltda 

Requerimento de 
Lavra 

 
Granito 

820.124/2012 Holding Ambiental S.A. 
Requerimento de 
Pesquisa 

 Minério de 
Ouro 

820.726/2012 
Basalto Pedreira e Pavimentação 
Ltda 

Autorização de 
Pesquisa 

LP em 
análise 

Areia e 
Granito 

820.489/2012 
Viterbo Machado Luz Mineração 
Ltda 

Autorização de 
Pesquisa 

 
Granito 

820.803/2017 Pedreira Maria Teresa Ltda 
Autorização de 
Pesquisa 

 Caulim, 
Granito 
Ornamental 

Fonte: Base de dados da ANM (http://sigmine.dnpm.gov.br), consultada em fevereiro de 2020. 

                                                           
11  Conforme o Art. 65 do Decreto Federal nº 62.934/1968, Disponibilidade ocorre: I - Cuja concessão de lavra tenha sido 
revogada, anulada ou declarada caduca e desde que, a critério do DNPM, a jazida seja considerada inesgotada e 
economicamente aproveitável; II - Cujos trabalhos de lavra de mina manifestada, a critério do DNPM, tenham sido 
abandonados ou suspensos definitivamente e desde que a jazida seja considerada inesgotada e economicamente 
aproveitável; III - Quando, embora com relatório de pesquisa aprovado, tenha o titular da autorização, ou sucessor, decaído 
do direito de requerer a lavra. 
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Foto 5- Registro Fotográfico: Atividade Mineral no Granito Três Lagos 

 
Legenda: (A) Vista ao fundo da lavra no Granito Três Lagos. Coord. UTM - 7 366 864 m S - 326 470 m E. (B) 
Imagem do Google Earth da atividade mineral no Granito Três Lagos. 
Fonte: STCP (2020). 

3.2.2 - Geomorfologia 

Conforme a compartimentação geomorfológica adotada no Mapa Geomorfológico do Estado 
de São Paulo do IPT (1981) e de Ross & Moroz (1997), o terreno da APA-BC está inserido 
na unidade de relevo do Planalto Atlântico denominada de Planalto Paulistano/Alto Tietê. O 
Planalto Atlântico apresenta-se como uma unidade morfoescultural elevada formada por 
processos de erosão e sedimentação que agiram sobre as rochas proterozóicas e 
fanerozóicas da região, em função das variações climáticas ocorridas ao longo do tempo. 

O Planalto Paulistano na área da APA tem seu substrato composto, predominantemente, 
por xistos do Complexo Embu, bem como intrusões graníticas (responsáveis pelas formas 
de relevo mais elevadas), destacando-se, ainda, a cobertura sedimentar cenozóica da Bacia 
de São Paulo (Formação Resende). Apresenta-se como uma unidade geomorfológica 
caracterizada pelo domínio das formas de denudação, representadas por morros de topos 
convexos e espigões com altitudes variando entre 725 e 920 metros, delimitados por vales 
cujo entalhamento raramente excede os 100 m, configurando, de maneira geral, um relevo 
suave ondulado, com declividade média de 30 a 47% (Figura 17, 18 e 19). 

Com base no estudo realizado por Santos (2003) para a área da APA-BC, foram descritos e 
observados os seguintes padrões de formas de relevo. 

- Aluviões 

São terrenos baixos e planos, desenvolvidos junto às margens dos rios, dada a baixa 
declividade (predominantemente inferiores a 8%, conforme cruzamento das bases 
cartográficas de declividade e geomorofologia elaborada pela STCP) e que proporcionam 
consequentemente baixa energia cinética ao rio. As altitudes variando entre 725 e 775 
metros. São constituídos por sedimentos aluviais quaternários (silte, argila, areia e cascalho) 
que podem apresentar-se, em alguns locais, recobertos por aterros e entulhos. O lençol 
freático é pouco profundo. São áreas sujeitas a inundações periódicas. Os solos 
predominantes são do tipo gleissolos. O entalhe do canal de drenagem é lateral e vertical, 
com desenvolvimento de planícies largas limitadas por colinas e morros. As planícies 
aluvionares (Foto 6 A e B) mais desenvolvidas são as do Ribeirão Colônia, Ribeirão 
Varginha, Córrego Itaim e Ribeirão Parelheiros. 

A B 
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Figura 17- Padrões Geomorfológicos na Área da APA-BC 

 
Fonte: STCP (2020), adaptado de Santos (2013).  
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Figura 18- Declividade na Área da APA-BC 

 
Fonte: GEOSAMPA (2020). Adaptado por STCP (2020). 
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Figura 19  - Altimetria na Área da APA-BC 

 
Fonte: GEOSAMPA (2020). Adaptado STCP (2020). 
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Foto 6 - Planície Aluvionar de um Afluente do Ribeirão Varginha 

 
Legenda: (A) Planície aluvionar de um afluente do Ribeirão Varginha. Coord. UTM - 7 365 437 m S - 330 161 m E. (B) Planície 

aluvionar de um afluente do Ribeirão Varginha. Coord. UTM - 7 366 589 m S - 331.      
Fonte: STCP (2020). 

- Colinas 

As colinas apresentam relevo suave a suave ondulado (Foto 7 A e B), com topos aplainados 
e arredondados. Ocupam as porções nordeste, sudeste e noroeste da APA-BC. As Colinas 
Baixas são predominantes nas áreas de ocorrência da Formação Resende (Bacia 
Sedimentar de São Paulo), principalmente no entorno do Reservatório Billings, com 
declividades até 30% e altitudes variando de 725 a 800 metros. As Colinas Médias ocorrem 
em áreas da Formação Resende e de rochas neoproterozóicas com altitudes variando de 
750 a 825 metros.  

De acordo com Ponçano et al. (1981), os interflúvios não são orientados e as vertentes são 
ravinadas com perfis convexos a retilíneos. Os vales são fechados, com planícies aluviais 
interiores restritas. Drenagem de baixa a média densidade com padrão subparalelo a 
dendrítico. 

Foto 7 - Registro Fotográfico: Relevo de Colina 

 
Legenda: (A) Relevo de Colinas Baixas sustentado por rochas sedimentares da Formação Resende. Coord. UTM 
- 7 369 590 m S - 332 185 m E. (B) Relevo de Colinas Médias sustentado pelo Granito Três Lagos. Coord. UTM - 
7 367 991 m S - 332 958 m E. 
Fonte: STCP (2020). 

- Morros  

Os Morros Baixos são alongados e formam um relevo de transição entre as colinas e as 
áreas com relevos mais acidentados da APA-BC. Caracterizam-se pelo aumento da 

A B 

A B 
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amplitude das formas de relevo em termos de extensão e de aprofundamento dos vales, em 
relação ao relevo suavizado das colinas. São formas de relevo sustentadas 
predominantemente por xistos do Complexo Embu e pelos granitos Três Lagos e Colônia 
(Foto 8 A e B), com declividades predominantes até 47% (conforme cruzamento cartográfico 
das bases de declividade e geomorfologia) e altitudes entre 800 e 850 metros.  

Segundo Ponçano et al. (1981), os topos são amplos e alongados, convexos, estreitos e 
subnivelados. As vertentes são descontinuas, retilíneas a convexas, enquanto os vales são 
estreitos e encaixados. A densidade de drenagem é média a alta, padrão paralela a treliça, e 
as planícies fluviais são estreitas e descontínuas. 

Os Morros Médios, com relevo ondulado a forte ondulado, e localmente montanhosos, são 
sustentados, predominantemente, por xistos do Complexo Embu e pelos granitos Granito 
Três Lagos e Colônia. Atingem 800 a 920 metros de altitude. Os topos são alongados, 
estreitos e convexos, e as vertentes, descontinuas, apresentam perfil retilíneo e convexo 
ravinado. Nas vertentes com declividades mais altas, podem ocorrer afloramentos rochosos 
ou matacões. A drenagem é de alta densidade, com padrão em treliça a localmente sub-
dendrítica. Os vales são fechados e assimétricos, com planícies aluvionares interiores 
restritas. 

Foto 8 - Relevo de Morros  

 
Legenda: (A) Relevo de Morros Baixos sustentados por xistos do Complexo Embu. Coord. UTM - 7 365 211 m S 
- 329 209 m E. (B) Relevo de Morros Médios sustentados pelo Granito Três Lagos. Coord. UTM - 7 366 550 m S 
- 326 475 m E. 
Fonte: STCP (2020). 

- Borda da Cratera de Colônia  

Borda de um astroblema formado pelo impacto de um corpo celeste há cerca de 35 milhões 
de anos. Eleva-se até 125 m da planície aluvial de seu interior. Estima-se que a cratera 
tenha aproximadamente 400 m de profundidade e está preenchida por depósitos aluviais 
com altos teores de matéria orgânica. Declividades de 8 a 30% na porção mais rebaixada 
(leste), e acima de 30% na porção mais elevada (oeste). Situa-se ao sul da APA-BC, nos 
limites com a APA-CM (Foto 9 A). 

- Antropoformas 

Formas antropizadas (Foto 9 B) devido à exaustiva atividade extrativista de mineração de 
granito (brita) e areias quartzozas da camada de intemperização do granito. Ausência de 
material pedológico.  

A B 
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Foto 9 - Formas de Relevo da Borda da Cratera de Colônia e de Antroformas 

 
Legenda: (A) Relevo da Borda da Cratera de Colônia. Coord. UTM - 7 361 319 m S - 326 514 m E. (B) Imagem 
aérea de Antroformas em áreas de atividade de mineração. Coord. UTM - 7 368 573 m S - 327 166 m E. 
Fonte: STCP (2020).  

3.2.3 - Geotecnia 

As condições geotécnicas geralmente estão relacionadas às litologias que compõem o 
substrato rochoso, aos solos desenvolvidos a partir da alteração das rochas, aos tipos de 
relevo e às classes de declividade das encostas. As associações desses elementos podem 
condicionar o desenvolvimento de processos naturais e/ou induzi-los, com potencial para 
causar danos materiais e socioambientais. Os processos mais comuns são os movimentos 
de massa gravitacionais (escorregamentos) em áreas com altas declividades, erosões, 
assoreamentos e inundações associados ao movimento da água superficial. Os movimentos 
de massa, erosões e inundações são abordados no item 3.6. 

Na área da APA-BC, com base na Carta Geotécnica do Município de São Paulo (Figura 20 e 
Caderno de Mapas), no mapa de declividade (Figura 18 e Caderno de Mapas), Padrões 
Geomorfológicos (Figura 17 e Caderno de Mapas), Altimetria na Área da APA-BC (Figura 
19) foram caracterizadas as unidades geotécnicas descritas a seguir. 

A descrição das unidades geotécnicas foram extraídas da Carta Geotécnica do Município de 
São Paulo (GEOSAMPA), sendo cruzadas as informações com a declividade e altimetria 
geradas pela STCP, considerando os mesmos intervalos apresentados no item de 
geomorfologia. 

- Planície Aluvial (al) 

Os sedimentos aluviais são constituídos por argila, silte, areia fina a grossa, com presença 
de cascalheiras e solo orgânico, eventualmente. Tem declividade igual aos aluviões do item 
anterior.  

A capacidade de suporte é variável, de muito baixa nas camadas argilosas (compressíveis) 
a média/alta nas demais camadas. Nas camadas argilosas, podem ocorrer recalques de 
fundações, aterros e deformações de redes subterrâneas e de subleito de pavimentos 
viários. Apresenta estabilidade precária das paredes de escavação devido à pequena 
profundidade do nível freático. As cavas de mineração de areia, por vezes muito profundas, 
podem formar taludes verticalizados instáveis, com ocorrência de desmoronamentos. O 
controle ambiental e monitoramento das medidas de mitigação da ocorrência de tais 
processos são de responsabilidade do órgão ambiental responsável, neste caso, a 
CETESB. 

B A 
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Figura 20 - Geotecnia na Área da APA-BC 

 
Fonte: Carta Geotécnica do Município de São Paulo (PMSP, 2015), adaptado STCP (2020). 
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As intervenções antrópicas nessas áreas, como canalizações das drenagens e 
descaracterização da área de inundações periódicas pela ocupação urbana (Foto 10), 
promovem a impermeabilização do solo, tornando-as mais suscetíveis a processos de 
inundação e alagamentos. Essas intervenções também podem ocasionar o desequilíbrio na 
taxa de erosão e deposição de sedimentos, promovendo o assoreamento dos cursos 
d’água. A suscetibilidade à inundação varia de baixa a alta, estando as áreas de alta 
suscetibilidade localizadas ao longo do Ribeirão Colônia, Ribeirão Varginha, Córrego Itaim e 
Ribeirão Parelheiros. A suscetibilidade à erosão varia de média a alta, em função do 
processo de solapamento ao longo das margens dos rios e consequente assoreamento. 

Foto 10 - Descaracterização da Área de Inundações Periódicas 

  
Legenda: (A) Imagem aérea de cavas de mineração. Fonte: Google Earth (junho/2019). Coord. UTM - 7 367 621 m S- 327 057 

m E; (B) Ocupação urbana em planícies aluvionares. Coord. UTM - 7 370 698 m S - 329 795 m E7 367 139 m S - 
326 380 m E.                                                     

Fonte: STCP (2020). 

- Sedimentos terciários 

Esta unidade é caracterizada por um relevo de colinas com amplitudes entre 740 a 800 
metros e declividades predominantes de 8% a 30%, de acordo com o cruzamento de dados 
elaborado pela STCP entre declividade e altimetria. Apresenta-se sustentada pelas rochas 
sedimentares, predominantemente arenitos, da Formação Resende (Bacia de São Paulo). 
Os solos são coluvionares argilo-arenosos e/ou residuais silto-arenosos. 

Apresenta média a alta capacidade de suporte. São pouco frequentes recalques em 
fundações e aterros. A suscetibilidade à erosão é moderada, com ocorrência de feições 
erosivas mais expressivas nos solos residuais saprolíticos (Foto 11). A presença de minerais 
argilosos expansíveis pode causar desmoronamento superficial das camadas argilo-
arenosas com instabilização dos taludes. As colinas são os terrenos menos suscetíveis aos 
escorregamentos, mas, devido à urbanização, podem apresentar escorregamentos planares 
pontuais. A unidade tem baixa suscetibilidade à inundação e alagamentos. 

A B 
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Foto 11 - Registro Fotográfico: Ocorrência de Feições Erosivas em Sedimentos Paleógenos 

  
Legenda: (A) Erosão em sedimentos paleógenos. Coord. UTM - 7 371 632 m S - 330 245 m E. (B) Início de 
processo erosivo em sedimentos paleógenos. Coord. UTM - 7 370 148 m S - 331 932 m E. 
Fonte: STCP (2020). 

- Granitóides   

Nesta unidade, o relevo é suave ondulado a ondulado, com amplitudes entre 740 a 880 
metros e declividades predominantes entre 8 e 47%, de acordo com o cruzamento de dados 
elaborado pela STCP entre declividade e altimetria.  

A escavabilidade da unidade na porção de solo é fácil, sendo dificultada nos locais, onde 
ocorrem blocos rochosos, comuns na unidade geotécnica. A capacidade de suporte é média 
nos horizontes de solo e saprolitos, e alta na rocha. A suscetibilidade à erosão nos solos é 
moderada a alta, com presença de feições como erosão laminar e sulcos nos cortes e 
aterros (Foto 12). A suscetibilidade a movimentos de massa é moderada, destacando-se 
nas encostas com declividades altas, rastejos e escorregamentos planares. Em taludes de 
corte os escorregamentos ocorrem na transição solo/rocha, associados à surgência de água 
nessa interface. Também podem ocorrer quedas de blocos em taludes de corte e em 
superfícies de encostas. A unidade tem baixa suscetibilidade à inundação. 

Foto 12 - Registro Fotográfico: Feições Erosivas em Solos Residuais do Granito Colônia e do 
Granito Três Lagos 

  
Legenda: (A) Feições erosivas em solos residuais do Granito Colônia. Coord. UTM - 7 371 199 m S - 329 932 m 
E. (B) Feições erosivas em solos residuais do Granito Três Lagos. Coord. UTM - 7 368 008 m S - 332 897 m E. 
Fonte: STCP (2020). 
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- Maciço Misto  

Nesta unidade, o relevo apresenta-se ondulado a forte ondulado. São formas de relevo 
sustentadas predominantemente por xistos do Complexo Embu e pelos granitos Três Lagos 
e Colônia (Foto 8 A e B), com declividades predominantes até 47% (conforme cruzamento 
cartográfico das bases de declividade e geomorfologia) e altitudes entre 800 e 850 metros.  

De maneira geral, a escavabilidade do terreno é fácil nos horizontes de solo e saprolito. A 
capacidade de suporte da unidade é baixa a moderada. A suscetibilidade aos processos 
erosivos é moderada, com presença de erosão laminar e de erosão em sulcos controlada 
pela direção da xistosidade nos cortes. A suscetibilidade a movimentos de massa também é 
moderada, com ocorrência de rastejos e escorregamentos localizados (Foto 13) em cortes 
condicionados pela foliação favorável. A unidade tem baixa suscetibilidade à inundação. 

Foto 13 - Registro Fotográfico: Escorregamentos e Rastejos 

 
A) Escorregamento em Solos Residuais de Xistos do Complexo Embu. Coord. UTM - 7 364 843 m S - 329 033 m E. (B) 
Ocupação Irregulares em Encostas de Xistos do Complexo Embu Potencializando os Fenômenos de Escorregamentos. Coord. 
UTM - 7 361 132 m S - 327 421 m E 
Fonte: STCP (2020). 

- Gnaisse 

Nesta unidade, o relevo é formado predominantemente por morros, com amplitudes entre 
800 a 880 metros e declividades entre 8 e 58%, de acordo com o cruzamento de dados 
elaborado pela STCP entre declividade e altimetria.  

A gnaisse é considerada uma rocha de grão médio a grosseiro, essencialmente constituída 
por feldspato e quartzo, ocorrendo em domínios espaçados à escala macroscópica (≤1cm). 
Apresenta normalmente uma estrutura bandada que reflete uma variação composicional 
e/ou estrutural12. Está inserida geomorfologicamente no relevo de morros com capacidade 
de suporte moderada e dificuldade na escavação, quando da presença de blocos de rocha 
com ocorrências esporádicas na unidade. A suscetibilidade aos processos erosivos é 
moderada a alta. A unidade tem baixa suscetibilidade à inundação.  

As unidades geotécnicas com as restrições mais severas à ocupação são as planícies 
aluviais, nível freático pouco profundo, alagadiços e com enchentes sazonais; os granitóides 
e o maciço misto com formas de relevo com amplitudes de 150 m, declividades maiores que 
30% e topos estreitos e pequenos. Além disso, nas unidades granitóides e gnaisse, a 
ocorrência de blocos rochosos torna a ocupação mais suscetíveis a acidentes. 
Especificamente sobre o gnaisse, a maior porção da área está conformada 
geomorfologicamente por feições de morros e por solos (cambissolos) que variam 

                                                           
12 Glossário – Blacksmoker (wordpress.com) 
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de fortemente drenados como imperfeitamente drenados, podendo haver restrições à 
ocupação. Ainda a respeito da ocupação no gnaisse, a maior porção da área composta por 
essa geologia está inserida no Parque Natural Municipal Itaim, sendo restrito o uso direto 
conforme prerrogativas do SNUC. 

Especialmente nas áreas ocupadas em morros e encostas (Foto 14), em épocas de chuvas, 
os movimentos de massa, como os escorregamentos, podem causar desabamentos e 
soterramentos. E, no caso das planícies aluvionares, as enchentes que ocorrem em 
períodos de chuva intensa podem provocar inundações e alagamentos em áreas urbanas 
que ocupam essas planícies. 

Foto 14 - Registro Fotográfico: Ocupações em Áreas Inadequadas e Assentamentos Urbanos  

 
Legenda: (A) Ocupação de encostas. Coord. UTM - 7 365 033 m S - 326 224 m E. (B) Ocupação de planícies 
aluvionares. Coord. UTM - 7 364 459 m S - 329 706 m E. 
Fonte: STCP (2020). 

3.2.4 - Hidrogeologia  

Os domínios hidrogeológicos da área da APA-BC (Figura 23 e Caderno de Mapas) 
compreendem dois sistemas aquíferos principais: o Sistema Aquífero Pré-Cambriano ou 
Cristalino (SAC) e o Sistema Aquífero São Paulo (SASP). No SAC, a circulação e o 
armazenamento da água ocorrem em descontinuidades rúpteis de rochas proterozóicas 
(rochas metassedimentares e granitos) e, no SASP, nos poros de rochas sedimentares 
cenozóicas. Esses sistemas aquíferos foram caracterizados a partir do Mapa de Águas 
Subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE et al., 2005), das Diretrizes de Utilização e 
Proteção das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE et al., 2013) e do 
relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo no triênio 2016-
2018 (CETESB, 2019). 

No SAC têm-se uma unidade aquífera superior, com espessura média de 50 m, 
desenvolvida no manto de alteração das rochas proterozóicas, configurando um aquífero de 
caráter livre, com porosidade granular, muito heterogêneo. Abaixo dessa unidade, muitas 
vezes, conectada hidraulicamente, ocorre uma unidade aquífera associada às fraturas e 
falhas abertas das rochas proterozóicas, constituindo, assim, um aquífero fraturado, 
confinado a semi-confinado, heterogêneo e anisotrópico. A recarga natural do SAC se dá 
em decorrência das chuvas, que escoam através das camadas de rochas alteradas e zonas 
fraturadas.  

As condições de produção do SAC, em função da grande variação e limitação das zonas 
fraturadas das rochas, podem apresentar valores de vazão extremos de até 50 m3/h, sendo 
a vazão média de 7 m3/h. As rochas metassedimentares apresentam produtividade média-
baixa, com vazões específicas da ordem de 1,4 m3/h/m, enquanto os granitos apresentam 
produtividade baixa, da ordem de 0,2 m3/h/m.  

B A 
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Na área da APA-BC, com base em consulta de fevereiro/2020 ao site do SIAGAS 
(http://siagasweb.cprm.gov.br), observou-se três poços tubulares, sendo dois poços 
instalados no Granito Três Lagos (3500030763 e 3500055429) e um nas rochas 
calcissilicáticas do Complexo Embu. Na ficha técnica do poço 3500030733 está registrada a 
vazão de 3 m3/h. Os poços estão localizados na Figura 26. 

Próximo ao limite oeste da APA-BC, no Cemitério Parque dos Girassóis, há um poço tubular 
implantado no Granito Três Lagos, com 87 m de profundidade, vazão de explotação de 2,16 
m3/h e nível dinâmico de 66,93 m. 

É comum a presença de poços rasos (tipo cacimba) escavados pelos próprios moradores 
em zonas de solos alterados nas áreas de ocupação urbana da APA-BC. Radoll (2014) 
observou vários poços desse tipo, em especial no Jardim São Norberto. 

Em se tratando das outorgas, dos 96 processos incidentes na APA-BC, os perfis para uso 
público, concessionárias e aquicultura correspondem a 69% das solicitações (Figura 21). 
Em relação aos tipos de uso, 33% estão vinculados a captação superficial e subterrânea e 
26% para canalização (Figura 22).  

Figura 21- Perfil de Usuário para as Outorgas Solicitadas 

 
Fonte: DAEE adaptado por STCP (2021). 

Figura 22- Tipos de Uso Indicados para as Outorgas Solicitadas 

 
Fonte: DAEE adaptado por STCP (2021). 
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Figura 23 - Domínio Hidrogeológico e Outorgas na Área da APA-BC 

 
Fonte: Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE et al., 2005). Adaptado STCP (2020). 
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Também foram constatadas, na visita de campo, três surgências de água (utilizadas pela 
população local) em fraturas do Granito Três Lagos (Fotos 15 A e B) e na zona de alteração 
do Granito Colônia (Foto 15 C). Em consulta ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) no site 
Datageo (http://datageo.ambiente.sp.gov.br) há registros de surgências em vários pontos da 
APA-BC (Mapa hidrogeologia – Caderno de Mapas). 

Foto 15 - Surgências de Água Utilizadas pela População Local Observadas em Campo 

  

  
Legenda: (A) Surgência de água que ocorre entre as fraturas do Granito Três Lagos, nas proximidades da antiga linha férrea. 

Coord. UTM - 7 367 139 m S - 326 380 m E; (B) Surgência de água associada ao Granito Três Lagos, nas 
proximidades do Rodoanel. Coord. UTM - 7 366 050 m S - 326 723 m E; (C) Detalhe da surgência de água; (D) 
Surgência de água em solos alterados do Granito Colônia. Coord. UTM - 7 362 623 m S - 327 223 m E. 

Fonte: STCP (2020). 

No SAC, há grande variabilidade hidroquímica, com águas brandas, pouco duras ou duras, 
ácidas até alcalinas, de baixas a elevadas condutividades. As águas são classificadas como 
predominantemente bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas, e, subordinadamente, 
bicarbonatadas e mistas (Figura 24).  

A B 

C D 

C D 
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Figura 24 - Classificação Hidroquímica das Águas Subterrâneas do Sistema Aquífero Pré-
Cambriano (SAC), Segundo o Diagrama de Piper 

 
Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo no triênio 2016-2018 (CETESB, 2019). 

O Sistema Aquífero São Paulo (SASP) ocorre nos sedimentos da Bacia de São Paulo e nos 
sedimentos quaternários sobrepostos como um aquífero livre a semi-confinado, de 
porosidade primária, heterogêneo. O pacote de rochas sedimentares com litologia variada, 
com predominância de camadas argilosas, intercaladas por lentes de areia distribuídas 
irregularmente, confere a esse aquífero vazões explotáveis que variam de 10 a 40 m³/h, com 
vazão média de 18 m³/h.  

O contato entre a base do aquífero e o topo do embasamento proterozóico (pré-cambriano) 
é bastante irregular em função da atividade tectônica, com falhamentos que afetaram a 
espessura dos sedimentos e a sequência estratigráfica da bacia. A espessura média do 
pacote sedimentar é da ordem de 100m, mas, em determinadas áreas, pode atingir mais de 
250m, como é o caso dos sedimentos da Formação Resende. A recarga natural do SASP é 
realizada pelas águas das chuvas em toda a extensão não impermeabilizada. As águas, 
uma vez no interior do SASP, fluem para as áreas de descarga, as drenagens superficiais.  

As águas do SASP são predominantemente bicarbonatadas sódicas e, localmente, 
bicarbonatadas e sódicas. Apresentam baixa salinidade, baixa concentração de sulfato e pH 
variando de 5,5 a 6,5 (Figura 25).  
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Figura 25 - Classificação Hidroquímica das Águas Subterrâneas do Sistema Aquífero São 
Paulo (SASP), Segundo o Diagrama de Piper 

 
Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo no triênio 2016-2018 (CETESB, 2019). 

3.2.4.1 - Vulnerabilidade à Contaminação de Aquíferos 

O risco de contaminação de aquíferos está relacionado à sobreposição da vulnerabilidade 
intrínseca com o perigo de potenciais fontes de contaminação. O mapeamento do risco de 
contaminação permite gerar cenários para a criação de diretrizes no planejamento urbano, 
objetivando a conservação ou até mesmo a remediação da água subterrânea, assim como 
planos de contingência a acidentes para a defesa civil. 

Em relação à vulnerabilidade à contaminação de aquíferos, na RMSP foram identificados 
alguns trabalhos desenvolvidos sobre o tema. Conicelli (2014) identificou que a Bacia do 
Alto Tietê e região têm um potencial explotável das reservas subterrâneas de 
aproximadamente 30 m³/s. Essa vazão poderia ser captada de forma segura através de 
poços profundos. Bertolo et al. (2015) assinalam que a água captada em reservatórios 
subterrâneos profundos é mais bem protegida da poluição, por conta das baixas velocidades 
de infiltração e dos processos biofisicogeoquímicos que se desenvolvem no aquífero e que 
proporcionam atenuação das concentrações dos principais agentes poluentes. 

As fontes de poluição são difusas no espaço e geralmente associadas ao vazamento de 
esgotos (cargas orgânicas), de tanques de combustíveis (hidrocarbonetos), solventes e 
demais substâncias químicas provindas especialmente de áreas industriais. Em geral, a 
contaminação de aquíferos ocorre em áreas intensamente urbanizadas e/ou industrializadas 
e criam maiores impactos no aquífero freático raso.  

Os casos mais comuns de não potabilidade de águas de poços profundos na RMSP devem-
se a ocorrências naturais de ferro dissolvido e manganês (BERTOLO et al., 2015). 
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Concentrações elevadas desses metais pesados apresentam uma restrição organoléptica 
desta água.  

As bactérias heterotróficas são atreladas a cargas orgânicas na água. A identificação 
desses microrganismos não são indicadores diretos da qualidade da água, mas a sua 
presença em grandes concentrações indica potencial de desenvolvimento de outros 
microrganismos patogênicos (MAIER, 2004).  

Pelas discussões trazidas no item de caracterização do uso e ocupação do solo na APA-BC, 
a área de estudo está inserida num contexto populacional mais comedido ao ser comparado 
com a cidade de São Paulo, com menos industrialização e por consequência menor 
lançamento de efluentes nocivos à qualidade dos corpos hídricos locais. Neste sentido, a 
região é estratégica para a recarga de aquíferos e para a captação de água subterrânea de 
boa qualidade.  

O gerenciamento da exploração hídrica subsuperficial é de grande relevância, considerando 
o potencial de contaminação de aquíferos por fontes múltiplas e considerando o interesse 
ambiental deste recurso, especialmente em condições de estiagem. Veja-se o exemplo da 
seca em São Paulo entre os anos de 2014 e 2016. A água subterrânea deve ser vista como 
uma poupança importante, especialmente em períodos de seca.  

Além disto, Hirata & Ferreira (2002) estimam que sejam explorados mais de 315 milhões de 
m³ de águas subterrâneas por ano na cidade de São Paulo, sendo grande parte deste 
consumo através do bombeamento de cerca de 9 mil poços em operação. Todavia, somente 
cerca de 4% destes poços estariam cadastrados e outorgados. Neste sentido, Bertolo et al. 
(2015) mencionam que é um desafio estabelecer programas efetivos de comunicação social 
e educação ambiental, incluindo os usuários, a sociedade e os gestores, visando 
demonstrar a importância desses atores no processo de gestão dos recursos hídricos e, 
sobretudo, motivar o usuário a se regularizar e também ser um agente fiscalizador e 
multiplicador do processo de gestão. 

Na APA-BC, as áreas potencialmente vulneráveis à contaminação de aquíferos são aquelas 
relacionadas, principalmente, às ocupações urbanas, às atividades agrícolas e às atividades 
de mineração. As principais áreas urbanizadas estão situadas a nordeste e a leste na APA-
BC, sendo representadas pelo Grajaú, Jardim Iporã, Jardim Almeida, Jardim São Norberto, 
Jardim São Nicolau e Jardim Santa Terezinha. As atividades agrícolas são desenvolvidas, 
principalmente, nas porções centro-sul e sudeste da APA-BC, enquanto as minerações 
estão posicionadas ao norte da área. 

Nas ocupações antrópicas da APA-BC, as fontes potencialmente contaminantes das águas 
subterrâneas têm origem, sobretudo, nas áreas urbanizadas sem rede coletora de esgotos, 
nos efluentes gerados por atividades de serviços (postos de combustível, oficinas 
mecânicas, empresas de ônibus), na disposição inadequada de resíduos sólidos 
diretamente no solo e nas áreas de mineração em atividade ou abandonadas.  

Os esgotos domésticos podem se infiltrar no subsolo e atingir os aquíferos pelo lançamento 
direto, vazamento na rede coletora, ligações clandestinas no sistema de águas pluviais e 
fossas sépticas não ligadas a sumidouros.  

Os produtos e efluentes líquidos lançados diretamente ou acidentalmente (vazamentos no 
local do estabelecimento ou durante o transporte) dão origem a cargas orgânicas, metais, 
óleos, graxas, solventes, entre outros que podem migrar e contaminar as águas 
subterrâneas. Estes estabelecimentos representam fontes pontuais com alto potencial de 
contaminação dos aquíferos e se concentram ao longo ou nas adjacências das vias: Av. 
Paulo Guilguer Reimberg, Av. Dona Belmira Marin e Rua Carlos Rasquinho. Nas 
proximidades dos limites oeste e norte da APA-BC, também há estabelecimentos na Estrada 
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do Barro Branco, Estrada da Colônia, Estrada Ecoturística de Parelheiros e na Rua Tadao 
Inoue.  

Na Figura 26, (Caderno de Mapas) são apresentadas áreas com potencial de contaminação, 
enquanto que há um item especifico contendo a Caracterização do Uso e Ocupação do Solo 
onde são descritas as áreas contaminadas nas zonas limítrofes da APA-BC, representadas, 
na sua maioria, por postos de combustíveis. 

O descarte inadequado de resíduos sólidos provenientes das atividades industriais, 
comerciais ou domésticas em locais a céu aberto pode gerar efluentes devido à degradação 
dos resíduos. Esses efluentes são constituídos de substâncias potencialmente 
contaminantes, metais pesados e organismos patogênicos e tendem a se infiltrar no 
subsolo, em especial em épocas chuvosas. 

Os cemitérios são fontes potenciais de contaminação das águas subterrâneas devido aos 
microorganismos patogênicos oriundos do necrochorume. No interior da APA-BC, na porção 
sul, encontra-se o Cemitério de Colônia (pequeno porte). Também existem dois cemitérios, 
o Cemitério Municipal de Parelheiros e o Cemitério Parque dos Girassóis, situados fora da 
área da APA-BC, porém muito próximos ao limite oeste. 

As atividades agrícolas praticadas, muitas vezes com irrigação, em função do uso de 
fertilizantes e defensivos, podem contaminar as águas subterrâneas com compostos 
orgânicos, nitratos, sais e metais pesados.  

As minerações, em atividade ou abandonadas, considerando as técnicas operacionais 
adotadas e a produção de rejeitos líquidos e/ou sólidos durante a extração do bem mineral, 
têm potencial para carrear contaminantes para os aquíferos, especialmente em períodos 
chuvosos. 

Poços para captação de água subterrânea, quando construídos de forma inadequada e/ou 
sem manutenção técnica, e/ou aqueles abandonados sem tamponamento (isolamento) 
eficiente, podem se tornar vias para a contaminação dos aquíferos. 

Em função dos tipos principais de ocupação da área da APA-BC (urbana e agrícola), que 
atingem áreas mais extensas, destaca-se o nitrato como potencial contaminante das águas 
subterrâneas, devido à existência de fossas negras em zonas residenciais não atendidas 
pela coleta de esgotos, vazamentos na rede coletora de esgoto e uso de fertilizantes em 
áreas agrícolas. Pontualmente, a presença de postos de combustível, oficinas mecânicas e 
empresas de ônibus podem produzir contaminações relacionadas a hidrocarbonetos de 
petróleo presentes nos combustíveis e demais produtos associados.  

Ressalta-se que, na APA-BC,  não há disponível um mapa de vulnerabilidade à 
contaminação de aquíferos em escala adequada, bem como não são realizadas análises 
sistemáticas dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas dos aquíferos presentes 
na área.  Assim, a falta de informações sobre as condições ambientais dos aquíferos da 
área da APA-BC inviabiliza uma análise mais consistente. Por sua vez, esta lacuna submete 
à necessidade de realização de programas de monitoramento, o qual deverá culminar na 
elaboração do mapa em questão. 

Após elaboração do mapa de vulnerabilidade, deverá ser realizado o cadastramento das 
nascentes e dos poços tubulares existentes na área da APA-BC. Com os pontos 
cadastrados será possível desenvolver um programa de monitoramento da qualidade das 
águas dos aquíferos, tomando-se como base principalmente os parâmetros da Resolução 
CONAMA 420/09. 
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Figura 26- Áreas com Potencial de Contaminação na APA-BC 

 

Fonte: Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE et al., 2005). Adaptado STCP (2020). 
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Também poderá ser desenvolvido um programa de proteção dos mananciais subterrâneos 
(aquíferos) e superficiais (rios), a exemplo do "Programa Nascentes do Estado de São 
Paulo13" que busca, entre outras medidas, (i) fomentar a recuperação de matas ciliares, 
nascentes e olhos d’água através de compensações ambientais ou plantios voluntários 
realizados pela iniciativa pública e privada; (ii) proteger áreas de recarga de aquífero; (iii) 
ampliar a cobertura de vegetação nativa em mananciais; (iv) plantar árvores nativas e 
melhorar o manejo de sistemas produtivos em bacias formadoras de mananciais de água; 
(v) intensificar os benefícios ambientais por meio de definição de áreas prioritárias para 
serem restauradas; (vi) gerir o cadastro de projetos de restauração pré-aprovados e de 
Banco de Áreas para pronta utilização a fim de dar mais celeridade à restauração ecológica; 
(vii) fomentar pesquisas científicas, aperfeiçoamento e difusão de metodologias visando à 
eficiência e redução de gastos com restauração; (viii) acompanhar e monitorar projetos de 
restauração que ocorrem em âmbito estadual; (ix) apoiar aos produtores rurais, em 
particular os pequenos, para adequação ambiental das propriedades; (x) fortalecer cadeia 
de negócios ambientais possibilitando geração de emprego e renda para empresas e 
comunidades locais que trabalham no ramo da restauração ecológica; (xi) ampliar as fontes 
de recursos para financiar a cobertura vegetal, e; (xii) possibilitar a pessoas físicas e 
jurídicas o financiamento do plantio de florestas nativas para a compensação de emissões 
de carbono e neutralização de pegada hídrica. 

3.2.4.2 - Qualidade das Águas Subterrâneas  

As águas subterrâneas apresentam características químicas adquiridas ao longo do seu 
trajeto de percolação nas rochas em função da interação química com o meio aquífero. Esse 
quimismo pode ser modificado por processos geoquímicos naturais e/ou por contaminações 
provenientes de atividades antrópicas (domésticas, industriais, comércios/serviços, 
agrícolas, e minerárias) acarretando alterações na qualidade dessas águas. 

No estudo em questão, para avaliação da qualidade das águas subterrâneas, foram 
consultadas a Resolução CONAMA nº 420 de 28/12/2009, a Resolução CONAMA nº 396 de 
03/04/2008 e a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n° 05 de 28/12/2017.  A 
Resolução CONAMA nº 420/2009 definiu a lista de valores orientadores para proteção da 
qualidade dos solos e águas subterrâneas. A Resolução CONAMA nº 396/2008 dispõe 
sobre a classificação e diretrizes para enquadramento das águas subterrâneas, possuindo 
seis classes em função dos usos preponderantes: Classe Especial; e Classe 1 até Classe 5. 
Para cada classe, são estabelecidos valores máximos permitidos para as substâncias de 
interesse de forma a garantir água com qualidade adequada a cada uso específico. A 
Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n° 05/2017 trata dos procedimentos do 
controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 

De acordo com o relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo, 
no triênio 2016-2018 (CETESB, 2019), nos pontos monitorados semestralmente (poços 
tubulares e nascentes), com análises de 40 parâmetros (físicos, químicos, biológicos e 
substâncias tóxicas orgânicas) do SAC na UGRHI 6 - Alto Tietê (região na qual insere-se a 
APA-BC), ocorrem pontos com concentrações elevadas de Sulfato, Fluoreto e Sódio. Os 
elementos que apresentaram não conformidades em relação aos padrões de potabilidade 
da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde foram: arsênio, chumbo, 
ferro, fluoreto, manganês, nitrogênio nitrato, sódio e urânio, além dos parâmetros 
microbiológicos. No caso do SASP, apenas os elementos ferro e manganês apresentaram 
concentrações acima do padrão de potabilidade. 

                                                           
13 http://www.programanascentes.sp.gov.br/ 
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Na área da APA-BC, não há pontos monitorados para águas subterrâneas, porém, há dois 
pontos (PC00214P e SP00370P) na UGRHI 6 - Alto Tietê, próximos à APA-BC (Tabela 17), 
os quais estão inseridos no aquífero São Paulo. O ponto PC00214P encontra-se no SAC e o 
ponto SP00370P no SASP.  

Com relação à Resolução CONAMA nº 420/2009, não foram observados, para os pontos 
PC00214P e SP00370P, resultados acima dos valores orientadores. 

Tabela 17 - Pontos de Monitoramento da UGRHI 6 - Alto Tietê nas Proximidades da 
APA-BC 

MUNICÍPIO PONTO 
DESCRIÇÃO AQUÍFERO 

PROFUNDIDADE 
DE CAPTAÇÃO 
(m) 

NÍVEL 
ESTÁTICO 
(m) 

COORDENADAS 
UTM (m) 

São Paulo PC00214P 
P01 Fonte 
Sonja 

SAC 88 a 252 95 
7 386 357 S 

328 640 E 

São Paulo SP00370P 

P Aeroporto 
Congonhas 

Accor Hotéis 

SASP 15 a 161 75 
7 381 782 S 

330 458 E 

Fonte: Adaptado do relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo no triênio 2016-
2018 (CETESB, 2019). 

Para estes dois pontos (PC00214P e SP00370P) localizados próximo da APA-BC, o 
relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (CETESB, 2019) 
discute apenas os parâmetros analisados que apresentaram concentrações acima das 
legislações vigentes relacionadas às águas subterrâneas, sendo eles: bactérias 
heterotróficas e manganês total.  

Na Tabela 18, observa-se que os valores para bactérias heterotróficas em três campanhas 
de amostragem (abril/2016, abril/2017 e outubro/2018) no ponto PC00214P estavam acima 
dos valores máximos permitidos (VMP) presentes na Portaria MS n° 05/2017. De acordo 
com CETESB (2019), parte da contaminação microbiológica observada nas amostras 
analisadas está relacionada ao controle sanitário dos poços, devendo-se realizar 
manutenção preventiva no perímetro imediato dos mesmos. Além disso, outras fontes de 
poluição, mais próximas do perímetro de alerta, podem estar contribuindo para a introdução 
destes contaminantes. Para o controle destes contaminantes biológicos, é sugerido o 
tratamento simples de cloração da água, além dos perímetros de alerta, com controle da 
extração, das fontes poluidoras implantadas e restrições a novas atividades potencialmente 
poluidoras (CETESB, 2019). 

Tabela 18- Parâmetros Não Conformes das Águas Subterrâneas em Relação aos 
Padrões de Potabilidade da Portaria MS N° 05/2017 para 02 Pontos 
Monitorados Situados nas Proximidades da APA-BC 

 
PONTO 

 
PARÂMETRO 
 

AMOSTRA RESULTADO 
VMP 
(Valor Máximo 
Permitido) 

UNIDADE 

PC00214P 
Bactérias 
Heterotróficas 

Abril 2016 
Abril 2017 
Outubro 2018 

980 
780 
1400 

500 UFCmL-1 

SP00370P Manganês Total Abril 2016 104 100 µgL-1 

Fonte: Adaptado do relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo no triênio 2016-
2018 (CETESB, 2019). 
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Considerando a Resolução CONAMA nº 396/2008, o valor para Manganês Total também 
está acima do VMP para o uso da água para consumo humano e recreação (Tabela 19). 

Os metais são um dos principais indicadores de toxicidade em ambientes aquáticos 
utilizados por muitos anos. Estes são compostos químicos que, em alguns casos, são 
considerados micronutrientes (ferro, manganês, alumínio e outros), mas a sua maioria são 
tóxicos mesmo em pequenas concentrações (mercúrio, chumbo, cromo e outros). 
Entretanto, o seu monitoramento deve ser constante e periódico pois, quando são 
determinados no meio ambiente, podem indicar a presença de efluentes lançados de 
maneira irregular (VON SPERLING, 2005). 

As características químicas das águas subterrâneas refletem os meios por onde elas 
infiltram, guardando uma estreita relação com os tipos de rochas drenadas e com os 
produtos das atividades humanas adquiridos ao longo de seu trajeto. O elemento manganês 
está presente em substituições em biotita e hornblenda, principalmente, e é elemento 
principal do mineral rodocrosita. É detectável em pequenas quantidades nas águas 
subterrâneas, sendo que concentrações acima de 1 mg/L são raras (CELLIGOI, 1999).  

A origem de manganês na água pode estar associada às litologias, bem como aos 
processos de intemperismo no meio, através de processos de decomposição das rochas 
que possuem minerais ferro-magnesianos. Quando quimicamente intemperizados, estes 
minerais acabam por fornecer os elementos de ferro e manganês para os solos e, 
consequentemente, para as águas que circulam por eles (REGINATO & STRIEDER, 2007). 

Tabela 19- Parâmetro Não Conforme das Águas Subterrâneas em Relação aos Usos 
Preponderantes do CONAMA n° 396/2008 para 01 Ponto Monitorado 
Situado nas Proximidades da APA-BC 

PONTO 
PARÂMETRO/ 
AMOSTRA 

USOS PREPONDERANTES DA ÁGUA 

RESULTADO UNIDADE 
Consumo 
Humano 

Dessedentação 
de 
animais 

Irrigação Recreação 

SP00370P 
Manganês Total 
(Abril 2016) 

100 (1) 50 200 100 104 µgL-1 

(1) Efeito organoléptico. Fonte: Adaptado do relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de 
São Paulo no triênio 2016-2018 (CETESB, 2019). 

Para o ponto SP00370P, foram também realizadas análises de compostos orgânicos 
voláteis e semivoláteis, sendo que, na campanha de abril/2018 (Tabela 20), apesar dos 
valores de Clorofórmio e Tricloroeteno estarem acima do limite de detecção do laboratório, 
essas substâncias ficaram abaixo do VMP. 

Tabela 20 - Compostos Orgânicos Voláteis e Semivoláteis Detectados na Amostra do 
Ponto SP00370P Abaixo dos Padrões de Potabilidade da Portaria MS n° 
05/2017  

PONTO PARÂMETRO AMOSTRA RESULTADO 
VMP 
(Valor Máximo 
Permitido) 

UNIDADE 

SP00370P 
Clorofórmio Abril 2018 3,17 100 µgL-1 

Tricloroeteno Abril 2018 2,84 20 µgL-1 
Fonte: Adaptado do relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo no triênio 2016-
2018 (CETESB, 2019). 
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Ainda, no triênio de 2016 a 2018, foram monitorados um total de cinco poços pertencentes 
ao aquífero São Paulo (incluindo PC00214P e SP00370P). Os resultados obtidos para os 
parâmetros monitorados mostraram que apenas os elementos ferro e manganês 
apresentaram concentrações acima do padrão organoléptico de potabilidade, assim como 
no triênio anterior. Para os demais parâmetros, como metais, cargas orgânicas, nitrato e 
óleos e graxas, entende-se que os resultados encontrados estiveram de acordo com as 
normas ambientais (CETESB, 2019). 

3.2.5 - Pedologia 

A região da APA-BC apresenta, segundo dados da literatura, solos predominantemente da 
classe de Cambissolo Háplico, o que indica uma grande vulnerabilidade à erosão, 
principalmente nas áreas próximas ao reservatório (FERREIRA, 2012). O mapeamento das 
unidades de solo presentes no Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (OLIVEIRA et al., 
1999) foi atualizado e revisado por Rossi (2017). Tal atualização baseou-se nas bases 
cartográficas existentes de geologia e geomorfologia, assim como fotointerpretação de 
imagens ortorretificadas e por meio do auxílio de mapas de declividade e hipsometria. Neste 
trabalho, são identificadas quatro unidades de mapeamento na área: Cambissolo Háplico, 
Cambissolo Háplico associado a Latossolo Amarelo/Vermelho-Amarelo, Gleissolo Melânico 
associado a Neossolo Flúvico e Organossolo e, por fim, Gleissolo Melânico associado a 
Cambissolo Háplico. 

Também, segundo diagnóstico socioambiental preliminar da APA-BC (2007) e estudos como 
de Santos (2003), a área de estudo é composta, em sua maior parte, por Cambissolos, os 
quais são pouco desenvolvidos e associados ao domínio da Serra do Mar. Tais estudos, 
também, identificaram a presença da classe de Gleissolos nos aluviões. A Figura 27 
apresenta o mapa pedológico da APA-BC baseado nos dados cartográficos de Santos 
(2003) e na descrição dos solos apresentada por Rossi (2017), seguindo a atualização das 
terminologias utilizadas pela Embrapa. O Mapa Pedológico da APA-BC, em escala 1:25.000, 
encontra-se no Caderno de Mapas. 

A Tabela 21 apresenta uma síntese das unidades de mapeamento identificadas na área de 
estudo considerando os mapeamentos de Santos (2003) e Rossi (2017). 

As classes de solos que compõem as unidades da APA-BC estão descritas a seguir: 

 Cambissolos 

A nomenclatura dessa classe de solo remete a solos em formação (transformação) com 
horizonte B incipiente e pouco desenvolvidos. A base para sua classificação, segundo 
EMBRAPA (2013), é sua pedogênese pouco avançada, caracterizada pelo desenvolvimento 
da estrutura do solo, com alteração de material de origem evidenciada pela quase ausência 
da estrutura da rocha ou de estratificação de sedimentos. Além disso, apresenta conteúdo 
de argila mais elevado que o dos horizontes subjacentes. 

Os Cambissolos apresentam material mineral com horizonte B incipiente (Bi) subjacente a 
qualquer tipo de horizonte superficial, com exceção de horizonte hístico com 40 cm ou mais 
de espessura ou horizonte A chernozêmico quando o horizonte Bi apresentar argila de 
atividade alta e saturação por bases alta. Suas características variam muito de acordo com 
a localização e estão associadas ao seu material de origem, relevo e condições climáticas. 
Desta forma, podem ser tanto fortemente drenados como imperfeitamente drenados, rasos a 
profundos, de coloração bruna ou bruno-amarelada a vermelho-escura, com alta a baixa 
saturação por bases e atividade química da fração argila. 
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Figura 27 - Pedologia da APA-BC 

 
Fonte: Santos (2003). Elaborado por STCP (2020). 
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Tabela 21- Síntese das Unidades de Mapeamento dos Solos da APA-BC 

SIGLA 
DA 
UNIDADE 

SANTOS (2003) ROSSI (2017) DESCRIÇÃO DA UNIDADE RELEVO 

CX1 Cambissolos 

CAMBISSOLO HÁPLICO 
Distrófico/Eutrófico textura 
argilosa e média, A 
moderado e proeminente, 
fase não rochosa e rochosa 

CAMBISSOLO HÁPLICO 
Distrófico/Eutrófico textura 
argilosa e média, A moderado 
e proeminente, fase não 
rochosa e rochosa 

Forte 
Ondulado 

CX+LA Podzólicos 

Associação de 
CAMBISSOLO HÁPLICO 
Tb, A moderado ou 
proeminente + 
LATOSSOLO 
AMARELO/VERMELHO-
AMARELO típico ou 
cambissólico A moderado, 
ambos Distróficos, textura 
média ou argilosa 

Associação de CAMBISSOLO 
HÁPLICO Tb, A moderado ou 
proeminente + LATOSSOLO 
AMARELO/VERMELHO-
AMARELO típico ou 
cambissólico A moderado, 
ambos Distróficos, textura 
média ou argilosa 

Forte 
Ondulado 

GM Gleissolos 

Associação de 
GLEISSOLO MELÂNICO 
Tb Distrófico, textura 
argilosa + NEOSSOLO 
FLÚVICO Tb textura média 
+ ORGANOSSOLO 
Associação de 
GLEISSSOLO MELÂNICO 
Ta/Tb Distrófico típico ou 
organossólico textura 
indiscrimidada + 
CAMBISSOLO HÁPLICO 
Distrófico típico textura 
média e argilosa 

GLEISSOLO MELÂNICO 
Ta/Tb Distrófico 

Plano 

Fonte: STCP (2020). 

A textura do horizonte B incipiente é franco arenosa ou mais argilosa com conteúdo de 
argila geralmente uniforme ao longo do solum. A estrutura deste horizonte pode ser em 
blocos, granular ou prismática, sendo também registrados solos com ausência de 
agregados, de estrutura simples ou maciça. Certas características morfológicas são 
similares às dos Latossolos, contudo podem ser diferenciados pelo horizonte B apresentar 
capacidade de troca de cátions, sem correção para carbono, menor ou igual a 17 cmolc/kg 
de argila, 4% ou mais de minerais primários alteráveis ou 6% ou mais de muscovita 
determinados na fração areia e referidos à TFSA, relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki) 
correspondendo à fração argila (> 2,2) e/ou 5% ou mais do volume do solo com estrutura da 
rocha original (EMBRAPA, 2013). 

Segundo Rossi (2017), os Cambissolos identificados na área da APA-BC são, em sua maior 
parte, pouco profundos, com textura argilosa a média. Por estarem associados a relevo forte 
e ondulado, estão mais sujeitos a processos erosivos. 

Os Cambissolos Háplicos (Foto 16), de acordo com EMBRAPA (2013), são os solos que 
não se enquadram nas classes de Cambissolos Hísticos, Húmicos e Flúvicos. 
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Cambissolo Háplico Tb Distrófico - apresentam argila de atividade baixa (Tb) e saturação 
por bases baixa (V < 50%), ambos na maior parte dos 100 cm superficiais do horizonte B 
(inclusive BA). 

Cambissolo Háplico Eutrófico - com saturação por bases alta (V ≥ 50%) na maior parte dos 
100 cm superficiais do horizonte B (inclusive BA). 

Foto 16 - Perfis de Cambissolo Háplico Encontrados no Estado de São Paulo 

 

 

Fonte: Rossi (2017). 

 Latossolos 

Solos típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais. 
Estão distribuídos em superfícies de erosão, pedimentos e terraços fluviais antigos, 
normalmente associados a relevo plano e suave ondulado. 

Os Latossolos são compostos por material mineral com horizonte B latossólico sobrepostos 
por qualquer horizonte A dentro de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm, no 
caso do horizonte A apresentar mais que 150 cm de espessura. 

Segundo a EMBRAPA (2013), a base de classificação desta classe de solo considera uma 
evolução muito avançada com intenso processo de latolização, o que leva a um 
intemperismo intenso nos minerais primários e secundários menos resistentes. Apresentam 
concentração relativa de argilominerais mais resistentes e/ou óxidos e hidróxidos de ferro e 
alumínio. O critério para sua classificação é um desenvolvimento expressivo de horizonte B 
latossólico com quase nulo ou pouco significativo teor de argila na transição entre os 
horizontes A e B. 

Os Latossolos são, geralmente, ácidos e fortemente a bem drenados. Contudo, latossolos 
de formação recente, ou com grau de gleização, podem apresentar drenagem moderada a 
imperfeitamente drenada. Como apresentam evolução avançada, são solos muito 
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profundos, com espessura do solum raramente inferior a 1 m. Quanto à sua coloração, 
apresentam horizonte A escuro, enquanto o horizonte B apresenta coloração amarela ou até 
bruno-acinzentada a vermelho-acinzentado. O horizonte C apresenta coloração mais 
heterogênea, uma vez que esta relacionada com a rocha de origem. O teor da fração argila 
aumenta gradativamente com a profundidade ou é constante ao longo do perfil de solo 
(EMBRAPA, 2013). 

De acordo com mapeamento realizado por Rossi (2017), na área de estudo são encontrados 
Latossolos Amarelos (Foto 17 A) e Latossolos Vermelho-Amarelo (Foto 17 B), os quais 
estão associados à Cambissolo Háplico em relevo forte ondulado, estando, portanto, mais 
sujeitos a processos erosivos em comparação às outras classes encontradas na APA-BC 
(Foto 18). 

Latossolo Amarelo Distrófico - solos com matiz 7,5YR ou mais amarelo em maior parte dos 
primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). O caráter Distrófico caracteriza a saturação 
por bases baixa (V < 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive 
BA). 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico - segundo Embrapa (2013), são solos com coloração 
vermelho-amarelada e amarelo-avermelhada que não se enquadram nas classes de 
Latossolos Brunos, Amarelos ou Vermelhos. Assim como para os Latossolos Amarelos, o 
caráter Distrófico desta classe caracteriza a saturação por bases baixa (V < 50%) na maior 
parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

Foto 17 - Perfis de Latossolo Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo Encontrados no Estado 
de São Paulo 

  

Fonte: Rossi (2017). 

A B 
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Foto 18 - Perfis de Latossolo Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo Encontrados na Área da 
APA-BC 

 

Legenda: (A) Coord. UTM - 7 361 981 m S - 326 986 m E; (B) Coord. UTM - 7 362 971 m S - 329 984 m E.  
Fonte: STCP (2020). 

 Gleissolos 

Solos minerais hidromórficos não apresentam textura puramente arenosa em todos os 
horizontes nos primeiros 150 cm ou até contato lítico. São solos permanentemente ou 
periodicamente saturados (mal ou muito mal drenados), sendo que a água permanece 
estagnada internamente ou com fluxo lateral. O processo de gleização ocorre devido ao 
ambiente redutor livre de oxigênio dissolvido causado pela saturação do solo. Tal processo 
define a coloração do perfil com cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, além de 
permitir, em alguns casos, a precipitação de compostos ferrosos. 

Os Gleissolos são constituídos por material mineral com horizonte glei nos primeiros 50 cm 
ou entre 50 e 150 cm, desde que abaixo de forma imediata do horizonte A, E ou hístico, 
apresentando, neste último caso, espessura insuficiente para entrar na classe dos 
Organossolos. Os Gleissolos não apresentam horizonte vértico ou B plânico acima ou 
coincidente com horizonte glei, nem qualquer outro tipo de horizonte B acima do horizonte 
glei. Estão associados, normalmente, com sedimentos recentes próximos a cursos d’água 
ou em materiais colúvio-aluviais. São formados em áreas com relevo plano como terraços 
fluviais, lacustres ou marinhos, além de áreas de bacias e depressões. A vegetação 
associada a este tipo de solo é hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva ou arbórea. 

A base para sua classificação considera características como hidromorfia com forte 
gleização devido a processos de intensa redução de compostos de ferro em presença de 
matéria orgânica em regime de umidade excessiva permanente ou periódica. O critério é 
definido pela presença de atributos que caracterizam o processo de gleização, em conjunto 
com a identificação do horizonte glei (EMBRAPA, 2013). 

Os Gleissolos Melânicos (Foto 19), presentes na APA-BC, apresentam horizonte H hístico 
com menos de 40 cm de espessura ou horizonte A húmico, proeminente ou chernozêmico. 
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Gleissolo Melânico Ta Distrófico - o caráter Ta se refere à presença de argila de atividade 
alta e o caráter Distrófico se refere à saturação por bases baixa (V < 50%) na maior parte 
dos horizontes B e/ou C (inclusive BA ou CA) nos primeiros 100 cm. 

Gleissolo Melânico Tb Distrófico - diferentemente da classificação anterior, apresenta argila 
de atividade baixa. 

Na área de estudo, a classe de Gleissolo Melânico está associada com a classe de 
Cambissolo Háplico ou com Neossolo Flúvico e Organossolo, estando todos em relevo 
plano. 

Foto 19- Perfil de Gleissolo Melânico Encontrado no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Rossi (2017). 

 Neossolos 

Solos pouco evoluídos compostos por material mineral ou orgânico com menos de 20 cm de 
espessura, não apresentam horizonte B diagnóstico. Conceitualmente, não apresentam 
alterações pronunciadas em relação ao material de origem, uma vez que não foram 
afetados de forma significativa pelos processos pedogenéticos. Tal particularidade se deve à 
maior resistência ao intemperismo da rocha mãe, ou devido aos fatores ambientais como 
clima, relevo e tempo. 

Também pertencem a esta classe os solos que apresentam horizonte A ou horizonte hístico 
com menos de 20 cm de espessura, os quais sobrepõem camadas com 90% ou mais de 
fragmentos de rocha ou material de origem, independente da sua resistência (EMBRAPA, 
2013). 

Os Neossolos Flúvicos (Foto 20), presentes na APA-BC, são derivados de sedimentos 
aluviais e apresentam horizonte A sobre camada ou horizonte C com caráter flúvico nos 
primeiros 150 cm de profundidade. Além disso, segundo Embrapa (2013), admitem 
horizonte Bi com menos de 10 cm de espessura. 

Neossolo Flúvico Tb - apresentam argila de atividade baixa. 
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Foto 20- Perfil de Neossolos Encontrado no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Rossi (2017). 

 Organossolos 

São constituídos por material orgânico com conteúdo de carbono orgânico maior ou igual a 
80 g/kg de TFSA. Apresentam horizonte hístico com: 60 cm ou mais de espessura se 75% 
ou mais do material orgânico consiste de tecido vegetal, excluindo as partes vivas; 
saturação com água no máximo por 30 dias consecutivos por ano durante período chuvoso, 
com horizonte O hístico de espessura de 20 cm ou mais (em contato lítico ou com material 
fragmentar composto por 90% ou mais de fragmentos de rocha) ou 40 cm ou mais 
(sobrejacente a horizontes A, B ou C); saturação com água durante a maior parte do ano 
com horizonte H hístico e espessura de 40 cm ou mais. 

Sua base de classificação é definida pela preponderância dos constituintes orgânicos sobre 
os minerais. Os critérios consideram o desenvolvimento de horizonte hístico em condições 
de saturação permanente ou periódica ou em ambientes de clima úmido, frio e de vegetação 
alto-montana e saturados com água apenas poucos dias durante período chuvoso. 

São solos pouco evoluídos com coloração preta, acinzentada escura ou brunada devido à 
acumulação de resíduos vegetais em diferentes graus de decomposição. Apresentam 
condições de drenagem baixa, mal a muito mal drenado. O clima para sua formação varia 
de tropical e com hidromorfia de ambientes na região costeira, como deltas e ambientes 
lacustres, a clima frio e úmido. Geralmente, são fortemente ácidos com alta capacidade de 
troca de cátions e baixa saturação por bases. 

Os Organossolos são encontrados, normalmente, em áreas baixas de várzeas, depressões 
e locais de surgentes, associados à vegetação hidrófila ou higrófila (EMBRAPA, 2013). 

Na área da APA-BC, a classe de Organossolo (Foto 21) está associada a Gleissolo 
Melânico e Neossolo Flúvico. 
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Foto 21 - Perfil de Organossolo Encontrado no Estado de São Paulo 

Fonte: Rossi (2017). 

3.2.6 - Aptidão Agrícola dos Solos 

A aptidão agrícola dos solos pode ser definida por critérios como a deficiência de fertilidade 
e/ou de água, excesso de água, suscetibilidade à erosão, além de impedimentos à 
mecanização. Tais critérios são avaliados considerando atributos do solo, relevo e clima. A 
avaliação da aptidão agrícola, quando baseada no nível tecnológico, pode subsidiar a 
gestão territorial do agronegócio. Assim, tais informações podem ser aplicadas no 
planejamento agrícola e na avaliação da adequabilidade do uso das terras, indicando áreas 
adequadas, subutilizadas ou superutilizadas. 

Os solos distróficos, os quais compreendem, no geral, todas as unidades de mapeamento 
encontradas na área da APA-BC, apresentam baixa saturação por bases. Desta forma, 
apresentam a necessidade de calagem para a neutralização da acidez, além da elevação 
dos teores de Ca2++ e Mg2++. As unidades associadas a relevo plano são mais favoráveis 
à mecanização, tornando as práticas de execução mais simples. Com relação às diferentes 
classes presentes na área de estudo, os latossolos apresentam características físicas que 
facilitam o manejo agrícola, viabilizando, desta forma, a aplicação de corretivos e 
fertilizantes (VALLADARES et al., 2008). 

É válido ressaltar que o uso de agrotóxicos, produtos ou processos de origem química, física 
e biológica. que podem ser utilizados ao longo de toda cadeia produtiva das plantas, pode 
ser danoso à saúde e ao meio ambiente, pois estes produtos apresentam comportamento 
complexo e podem modificar as suas propriedades com a formação de subprodutos com 
propriedades distintas do produto inicial, os quais podem atingir o solo e as águas, sendo o 
homem seu potencial receptor (MMA, 2020). Desta forma, destaca-se o uso de técnicas e 
insumos agroecológicos e orgânicos, que visam produtos que não agridem o solo, não 
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desequilibram o metabolismo das plantas e animais e que não causam riscos para a saúde 
do agricultor e do consumidor. 

Os Cambissolos, como estão relacionados a áreas mais declivosas, apresentam alta 
erodibilidade e limitações quanto à trafegabilidade. Deste modo, possuem baixa aptidão 
agrícola quando comparados aos Latossolos associados a relevo pouco declivoso. Por fim, 
os Gleissolos, Organossolos e Neossolos flúvicos, presentes em fundos de vale e nas 
várzeas, apresentam como principal limitação o excesso de água, principalmente as classes 
de Gleissolos e Organossolos. Tal característica indica a necessidade de sistemas de 
drenagem para o manejo agrícola (VALLADARES et al., 2008). 

A Figura 28 apresenta as classes de aptidão agrícola definidas para a APA-BC e as 
unidades produtivas, com base nos dados disponibilizados pela SMDU de São Paulo do 
Projeto Ligue os Pontos, elaborado em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente. De acordo com os dados, a área norte da unidade de conservação não 
apresenta aptidão por se tratar de área urbana, enquanto a porção sul compreende, 
majoritariamente, áreas com restrições a atividades agrícolas, sem cultivo e sem potencial 
de expansão. Entretanto, nessa porção também se encontram áreas representativas das 
classes de áreas aptas a atividades agrícolas, sem cultivo, com potencial a expansão e sem 
remanescentes do bioma Mata Atlântica e áreas aptas a atividades agrícolas, desde que 
atendam a Lei Federal nº 11.428/06 (Mata Atlântica). Nota-se, também na área, a presença 
de parques naturais municipais, locais com restrição total a atividades agrícolas. 

Tabela 22- Distribuição das Classes de Aptidão Agrícola na Área da APA-BC 

APTIDÃO AGRÍCOLA ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Área urbana 3240,92 36,26% 

Áreas Aptas a Atividades Agrícolas - Com Cultivo (Cultivadas) - Sem 
Remanescentes do Bioma Mata Atlântica 

194,70 2,18% 

Áreas Aptas a Atividades Agrícolas - Sem Cultivo, com Potencial à 
Expansão (Cultiváveis) - Sem Remanescentes do Bioma Mata Atlântica 

650,56 7,28% 

Áreas Aptas a Atividades Agrícolas, Desde que Atendam a Lei Fed. 
11.428/06 (Mata Atlântica) - Com Cultivo (Cultivadas) - Com 
Remanescentes do Bioma Mata Atlântica 

10,40 0,12% 

Áreas Aptas a Atividades Agrícolas, Desde que Atendam a Lei Fed. 
11.428/06 (Mata Atlântica) - Sem cultivo, com Potencial à Expansão 
(Cultiváveis) - Com Remanescentes do Bioma Mata Atlântica 

824,74 9,23% 

Áreas com Restrições a Atividades Agrícolas - Com Cultivo (Cultivadas) 80,35 0,90% 

Áreas com Restrições a Atividades Agrícolas - Sem Cultivo, sem Potencial 
à Expansão 

2329,31 26,06% 

Áreas com Restrições totais a Atividades Agrícolas 1607,76 17,99% 

TOTAL  8938,73 100,00% 

Fonte: STCP (2020). 
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Figura 28- Aptidão Agrícola na APA-BC 

 
Fonte: SMDU (2020). 
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Com relação às unidades produtivas, são registradas 122 unidades dentro da APA-BC, as 
quais são representadas por horticulturas (73 registros), fruticulturas (18 registros), 
ornamentais (6 registros), horticultura/ornamentais (5 registros), silvicultura (4 registros), 
ornamentais/mudas (2 registros), fruticultura/ornamentais (2 registros), além de 
leguminosas, mudas, olerícolas, pousio/ornamentais, produção animal e vegetação nativa. 

3.2.7 - Fragilidade Ambiental 

O meio físico é considerado na análise multicritério como uma das bases para o 
conhecimento da fragilidade ambiental, a qual está relacionada com fatores de desequilíbrio 
de ordem natural expressos pela própria dinâmica do ambiente, decorrente de situações 
como elevadas declividades e alta suscetibilidade erosiva dos solos (TAMANINI, 2008; 
SCHIAVO et al., 2016). 

No presente estudo, a análise da fragilidade do meio físico considerou diferentes 
parâmetros. A fragilidade ambiental foi calculada por meio da metodologia proposta por 
Crepani et al. (2001). O mapa de fragilidade ambiental foi elaborado considerando atributos 
do meio físico, assim como características da vegetação e do uso do solo. Desta forma, as 
bases cartográficas de pedologia, declividade, geotecnia, vegetação e uso do solo foram 
classificadas em pesos de acordo com sua fragilidade (Caderno de Mapas).  

Para a declividade, a maior fragilidade foi associada com os maiores valores, seguindo a 
metodologia proposta por Ross (1994). Entretanto, as classes de declividade de até 3% e de 
3% a 8% foram associadas com a fragilidade ambiental de peso 1, uma vez que ambas não 
apresentam diferenciação significativa neste caso, inclusive para a ocorrência de processos 
de instabilidade. Da mesma forma, para as classes de solos os pesos foram atribuídos de 
acordo com o desenvolvimento pedológico (maturidade) de cada classe, sendo as classes 
de cambissolos e gleissolos classificadas, neste caso, como de maior fragilidade. 

No caso da vegetação e uso do solo, considerou-se que áreas expostas, ou seja, áreas 
abertas e sem cobertura vegetal significativa, apresentam uma maior fragilidade, enquanto 
os solos cobertos por vegetação florestal são menos frágeis, uma vez que estão menos 
expostos a processos geodinâmicos. 

Por fim, o atributo de geotecnia foi classificado considerando principalmente a resistência 
dos materiais encontrados na área da APA-BC. 

O peso adotado para cada uma das classes dos planos de informações é descrito na Tabela 
23. Após a atribuição dos pesos, procedeu-se para o cruzamento das informações 
cartográficas utilizadas. Como a pedologia dentro da área da APA-BC não apresenta uma 
grande diferenciação, foi atribuído um peso menor a esta base durante o cálculo de mapas.  

Tabela 23- Distribuição de Classes e Pesos 

TEMA CLASSES PESO 

Declividade 

Até 3% (2°) 1 
De 3% (2°) a 8% (5°) 1 
De 8% (5°) a 30% (17°) 2 
De 30% (17°) a 47% (25°) 3 
De 47% (25°) a 58% (30°) 4 
Acima de 58% (30°) 5 

Pedologia 

Associação Cambissolo e Latossolo Vermelho-Amarelo 2 
Cambissolo 4 

Gleissolo 5 
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TEMA CLASSES PESO 

Vegetação e Uso 
do solo 

Vegetação aquática flutuante 0 
Floresta ombrófila densa secundária em estágio avançado 1 

Maciços florestais heterogêneos 1 

Reflorestamento 1 

Floresta ombrófila densa secundária em estágio inicial 2 
Floresta ombrófila densa secundária em estágio médio 2 
Formação pioneira de influência fluvial 2 

Remanescente de vegetação em meio à áreas antropizadas 2 

Áreas sem cobertura arbórea em estágio inicial 3 

Mineração/ Rodoanel e Ruas 3 

Área urbanizada/Agricultura 4 

Movimentação de terra/solo exposto 5 

Geotecnia 

Granitóides 1 
Maciço misto 2 
Mina 3 
Sedimentos paleógenos 3 

Planície aluvial 3 

Aterro 4 
Solo mole 5 

Área sujeita a inundações 5 

Fonte: STCP (2020). 

O cálculo das áreas foi elaborado em ambiente SIG por meio do software ArcGIS, com a 
aplicação da ferramenta Raster Calculator. Após a geração do arquivo raster de fragilidade 
ambiental, o mesmo foi reclassificado, no próprio programa, nas classes de muito baixa, 
baixa, média, alta e muito alta fragilidade, conforme Tabela 24 e Figura 29. 

Tabela 24- Áreas com Diferentes Fragilidades no Interior da APA-BC 

FRAGILIDADE AMBIENTAL ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Muito Baixa 1628,38 18,22% 

Baixa 2794,09 31,26% 

Média 4267,10 47,74% 

Alta 246,48 2,76% 

Muito Alta 2,11 0,02% 

Fonte: STCP (2020). 

 

A APA-BC compreende, em sua maior parte, áreas de média fragilidade ambiental, 
associadas principalmente a declividades de 8% a 30% e áreas de solo exposto ou 
alteradas por atividades antrópicas e ocupação urbana. Ao norte da UC, a classe de alta 
fragilidade se associa a presença da classe de gleissolos e áreas sem cobertura arbórea, 
enquanto ao sul da unidade de conservação a alta fragilidade se associa principalmente a 
áreas urbanizadas e a classe geotécnica de sedimentos paleógenos. 
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Figura 29- Fragilidade Ambiental da APA-BC 

 
Fonte: STCP (2020). 
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3.2.8 - Climatologia 

A metrópole paulistana está a uma latitude aproximada de 23°21’ e à longitude de 46°44’, 
junto ao Trópico de Capricórnio. Encontra-se em contexto de terras altas 
(predominantemente entre 720 m e 850 m) chamado de Planalto Atlântico, o que implica 
uma realidade climática de transição entre os climas tropicais úmidos de altitude, com 
período seco definido, e aqueles subtropicais, permanentemente úmidos, do Brasil 
meridional (TARIFA & ARMANI, 2001).  

Avaliando as normais climatológicas do período 1961-1990 da Estação Meteorológica do 
Mirante de Santana (Tabela 25), Tarifa & Armani (2001) identificaram duas estações bem 
definidas no município em questão, uma quente e chuvosa, de outubro a março (grosso 
modo, primavera-verão), e outra fria e relativamente seca, de abril a setembro (outono-
inverno).  

De acordo com a classificação de Köppen (1948), a APA-BC está inserida na classe de 
clima subtropical/tropical de altitude (Cwa), caracterizado por clima úmido, com inverno seco 
e verão com altas temperaturas (TARIFA & ARMANI, 2001). 

Para a caracterização climática da área APA-BC, foram considerados atributos que 
permitem uma análise da dinâmica climática do local. Esses atributos dizem respeito à 
precipitação, temperatura, umidade, evapotranspiração e radiação solar. Foi selecionada a 
estação meteorológica mais próxima da área de estudo com série histórica disponível.  

Tabela 25 - Estação de Coleta de Informações de Dados NasaPower 

ESTAÇÃO MUNICÍPIO COORDENADAS 
ALTITUDE 
(m) 

INTERVALO 
DE DADOS 

83781 São Paulo 
Latitude: 23°29’47.21”S 

Longitude: 46°37’11.58”O 
792,03 1998-2019 

Fonte: INMET (2020). 

Conforme mencionado, segundo a classificação climática de Köppen, baseada em dados 
mensais pluviométricos e termométricos, o Município de São Paulo apresenta clima Tropical 
de Altitude (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2017), caracterizado por totais 
pluviométricos elevados nos meses de verão e estiagem nos meses de inverno. A essas 
características soma-se o fato de que a temperatura média do mês mais quente é superior a 
22°C. Pormenorizando tal clima, pode-se ainda subdividi-lo em cinco unidades climáticas 
conforme a Figura 30. 

Na APA-BC, porém, ocorre a subdivisão IV, denominada Clima Tropical Sub-Oceânico 
Super-Úmido do Reverso do Planalto Atlântico. 

 



 

118 

Figura 30- Classificação Climática da APA-BC 

 
Fonte: DEINFO (2015). Elaborado por STCP (2020). 
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O Clima Tropical Sub-Oceânico Super-Úmido do Reverso do Planalto Atlântico abrange 
parte da área ao sul da Represa de Guarapiranga, este clima local tem como característica 
sua proximidade com o oceano. Pode-se subdividi-lo, ainda, em dois mesoclimas, muito 
semelhantes em relação à pluviometria bastante elevada, mas diferentes em fatores 
topográficos.   

- Mesoclima IV-A: condicionado pela presença de morros e espigões elevados;  

- Mesoclima IV-B1: condicionado pela presença de morros e nascentes emersos;  

- Mesoclima IV-B2: condicionado pela presença de morros e nascentes submersos pela 
Represa Billings.  

As variações dos mesoclimas do Clima Tropical Sub-Oceânico Super-úmido do Reverso do 
Planalto Atlântico, descritas por Tarifa & Armani (2001), podem ser observadas na tabela 26.  

Tabela 26 - Características dos mesoclimas da Subdivisão IV  

 Temperatura Precipitação 

 Média  Máxima  Mínima  Anuais  Máx. diários 

IV A 19,3 - 19,1 24,9 - 24,7 15,5 - 15,3 1400 - 1800 200 - 300 

IV B1 19,6 - 19,3 25,2 - 24,9 15,8 - 15,5 1400 - 1800 200 – 400 

IV B2  19,4 - 19,3 25,0 - 24,9 15,6 - 15,5 1400 - 1800 200 – 300 

Fonte: Tarifa & Armani (2001). Adaptado por STCP (2020).   

Para este estudo, foram utilizados dados de três fontes principais: da Estação Meteorológica 
de Mirante de Santana (INMET 83781), da Estação Meteorológica Barra Funda (IAG/USP) e 
de dados de satélite da Agência Espacial Americana – NASA (MERRA-2). A localização das 
estações e o ponto escolhido para extração de dados fornecidos pela NASA estão indicados 
na figura 31. 

3.2.8.1 - Precipitação 

A Figura 32 apresenta o Histograma Precipitação Acumulada Média Mensal para o período 
histórico de 1998 a 2018, para a Estação Mirante de Santana (OMM: 83781), operada pelo 
Instituo Nacional de Meteorologia (INMET), a uma distância aproximada 35 km do ponto 
central da APA-BC. O gráfico foi gerado a partir das médias mensais da série temporal 
anual de 1988 a 2018. 

A partir dos dados obtidos, é possível observar a ocorrência de chuvas durante o ano todo, 
com médias maiores nos meses de outubro a março. Dos meses com maiores índices 
pluviométricos, destaca-se o mês de Janeiro, com média de 305,02 mm, tendo atingindo o a 
medida de 493,70 mm em 2011. 

Os seis meses mais chuvosos (de outubro a março) representam, aproximadamente, 76% 
de toda a precipitação acumulada média no período analisado (1638,33 mm). O resultado 
da análise é similar ao observado por Alves et al. (2005), de que esses meses, em geral, 
representam 80% dos períodos chuvosos na região sudeste do Brasil. Em relação aos 
meses mais secos, destacam-se julho e agosto, com médias de 53,45 mm e 33,76 mm, 
respectivamente. 
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Figura 31- Localização dos Pontos de Obtenção de Dados para Análise Climatológica  
 

 

Fonte: STCP (2020). 
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Figura 32- Gráfico de Precipitação Média Mensal na Estação 83781 – 1988 a 2018 

 

 Fonte: INMET (2020). Adaptado por STCP (2020). 

O inicio das chuvas na região sudeste ocorre de acordo com aquecimento do oceano 
pacífico, ou seja, quanto maior o aquecimento, mais cedo se inicia o período chuvoso, que, 
de forma geral, começa entre 23 de setembro e 07 de outubro (ALVES et al., 2002). 

Vale ressaltar os mínimos observados nos meses mais secos, com as precipitações 
acumuladas de 0,80 mm no mês de julho de 2017 e 0,0 mm no mês de agosto de 2007 
(Tabela 27). 

Tabela 27 - Valores Mensais de Precipitação Acumulada do Período entre 1988 a 2018 

 
Fonte: INMET (2020). Adaptado por STCP. (2020). 



 

122 

A fim de aproximar os dados de precipitação da área da APA-BC, foram utilizados dados 
disponibilizados pelo Instituto Astronômico e Geofísico da USP – Estação Meteorológica 
Barra Funda. A figura 33 indica os valores medidos naquela estação para a Normal de 
precipitação entre 1991 e 2018.  

Figura 33 - Gráfico de Precipitação Média Mensal na Estação Barra Funda – IAG/USP  – 1988 
a 2018 

   

Fonte: IAG/USP. Elaborado por STCP Engenharia de Projetos  

Nota-se que os valores de precipitação média mensal para as estações de Mirante de 
Santana (INMET 83781) e os observados na Estação da Barra Funda (IAG/USP) guardam 
relação muito forte, de 99%, conforme pode ser visto na figura 34. 

Figura 34 Correlação entre dados de precipitação das estações Mirante de Santana (INMET) e 
Barra Funda (IAG/USP) 

  

Fonte: INMET (2020); IAG/USP (2020). Elaborado por STCP (2020)  
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Em relação aos dados anuais da última década, é possível verificar, na Figura 35, que o ano 
com maior precipitação acumulada foi 2012, com 1932,7 mm e a menor precipitação foi 
observada no ano de 2018 (1178,1 mm). 

Figura 35 - Precipitação Anual na Estação 83781 – 2010 a 2019 

 
Fonte: INMET (2020). Adaptado por STCP (2020). 

Lima et al. (2010) identificaram que os principais sistemas meteorológicos responsáveis 
pelas precipitações na região sudeste são a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 
e Sistemas Frontais (SF).  

A ZCAS é responsável pelo transporte da umidade convergente nos níveis mais baixos da 
atmosfera. Sua formação ainda é estudada, mas há indícios de que é influenciada pela 
interação de alguns sistemas meteorológicos como frentes frias na costa, o Vórtice Ciclônico 
de Altos Níveis do Nordeste (VCAN) e a Alta da Bolívia (AB). O VCAN é um sistema de 
circulação ciclônico, enquanto a Alta da Bolívia é um sistema de alta pressão, de circulação 
anticiclônica a 10 km de altitude. A ZCAS sofre influência ainda de outros fenômenos como 
o El Niño e La Niña. 

As frentes são zonas onde se encontram duas massas de ar com propriedades de 
temperatura, densidade ou umidade diferentes. O processo de interação entre diferentes 
frentes são os sistemas frontais e, dependendo de qual massa de ar predomina em relação 
ao outro, são chamadas de frentes frias ou frentes quentes. 

Em relação a eventos extremos, vale ressaltar que a região sudeste e o Estado de São 
Paulo sofrem com as frequentes enchentes no período chuvoso, mas, já foram registrados 
eventos de secas extremas. De acordo com Lima et al. (2010), os eventos extremos de 
precipitação se devem 53% às frentes frias e 47% aos efeitos da ZCAS. 

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é o órgão da Prefeitura de São Paulo 
responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas. A Prefeitura de São Paulo 
mantém pluviômetros convencionais em cada uma das subprefeituras regionais. Por meio 
das leituras de índices quatro vezes ao dia (0h, 7h, 13h e 19h), realizadas por agentes da 
Defesa Civil, é possível acompanhar o volume médio de chuvas registrado em cada região e 
calcular o acumulado médio da cidade.  

A Figura 36 representa a média mensal registrada na Zona Sul da cidade, abrangendo: 
Campo Limpo, Capela do Socorro, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro, Vila Mariana e 
Parelheiros. A partir dos dados específicos para a região, é possível verificar a ocorrência de 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 1885,8 1700,1 1932,7 1391,3 1253,3 1896,8 1569,8 1674,0 1178,1 1774,5

Média 1625,6 1625,6 1625,6 1625,6 1625,6 1625,6 1625,6 1625,6 1625,6 1625,6
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chuvas durante o ano todo, com médias maiores nos meses de Dezembro e Janeiro. Dos 
meses com maiores índices pluviométricos, destaca-se o mês de janeiro, com média de 258 
mm, atingindo máximo de 452,7mm, registrada em janeiro do ano de 2010. Os meses mais 
chuvosos (outubro a março) correspondem aos resultados obtidos para o município. Em 
relação aos meses mais secos, destacam-se julho e agosto, com médias de 47,86 mm e 
39,03 mm, respectivamente. 

Figura 36 - Precipitação Média Anual na Zona Sul do Município de São Paulo – 2010 a 2020 

 
Fonte: Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (2020). Adaptado por 
STCP (2020). 

Precipitação no Estado de São Paulo: a questão dos rios voadores  

O regime de precipitação em determinada região é influenciado por muitos fatores, tais 
como a latitude, temperatura, proximidade com oceanos, altitude e pressão atmosférica. 
Outros fatores, contudo, não são ainda bem conhecidos. Muitas vezes, fenômenos naturais 
e antrópicos influenciam, de forma significativa, um desses fatores: a pressão atmosférica é 
um exemplo. A pressão atmosférica é definida como a pressão exercida pela atmosfera 
sobre a superfície (LIBARDI, 2012). Pode ainda ser entendida como a força resultante de 
movimentos do ar, variações de temperatura e teor de vapor d’água.  

Tendo em vista que a saturação do ar depende de seu teor de umidade, depreende-se que 
quanto maior a umidade relativa, maior a probabilidade de ocorrência precipitação. 
Considerando esses fenômenos físicos, conclui-se que a presença água na atmosfera é 
condição sine qua non para ocorrência de precipitação e o teor dessa água na atmosfera 
determina os índices de pluviometria para dada região.  

Os fenômenos conhecidos como Rios Voadores são cursos de água atmosféricos, formados 
por massa de ar com altos teores de vapor d’água que se deslocam por ação dos ventos 
alísios, cujo deslocamento, no hemisfério sul, ocorre no sentido Leste-Oeste. Ao adentrar a 
planície amazônica, os ventos alísios carregam os altos teores de vapor d’água que foram 
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2012 272,1 225,3 137,2 141,9 35,2 186,9 92 0,28 25,2 80,7 121,5 272,2

2014 189,6 118 240,5 60,5 51,3 26,3 29,2 40,1 66,5 15,3 146,2 282,2
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lançadas de volta à atmosfera por ação da evapotranspiração da floresta amazônica, que 
retira parte da água confinada no solo e a devolve para a atmosfera por meio do mecanismo 
de transpiração das plantas vasculares. Ao chegar às Cordilheiras dos Andes, que formam 
um gigantesco paredão natural, os ventos alísios desviam sua direção para o sentido sul, 
carregando a massa de ar com altos níveis de saturação de vapor d’água. Chegando às 
regiões mais ao sul do Brasil, Centro–Oeste, Sudeste e Sul, essas massas de ar quente e 
com alta saturação encontram frentes frias, que alteram a dinâmica de equilíbrio da interface 
água/vapor, condensando a água na atmosfera e causando a precipitação. A figura 37 
auxilia no entendimento do fenômeno. 

Figura 37 – Ilustração do Fenômeno conhecidos como Rios Voadores 

 

Fonte: Retirado de: https://amazoniareal.com.br/rios-voadores-e-a-agua-de-sao-paulo-1-a-questao-levantada/ 

 As considerações acima demostram que os componentes meteorológicos locais são 
fortemente influenciados por fatores climatológicos em escalas continental e global. A 
cobertura florestal do bioma amazônico é responsável pela ciclagem de 8,43 trilhões de m³ 
por ano da água que entra no fluxo amazônico, sendo 3,4 trilhões de m³/ano exportados 
para outras regiões por meio dos Rios Voadores (FEARNSIDE, 2015). Para fins de 
comparação, o valor do volume de água transportado por ventos para outras regiões 
continentais equivale a 52% da vazão do rio Amazonas (FEARNSIDE, 2015). A proteção da 
floresta amazônica é, portanto, condição fundamental para a manutenção dos regimes de 
precipitação nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, e o combate ao 
desmatamento, não só no bioma amazônico, mas em todos os biomas brasileiros, torna-se 
uma ação urgente e necessária para mitigar os efeitos das emissões de gases de efeito 
estufa no aquecimento do planeta. 

3.2.8.2 - Temperatura 

Inicialmente, para análise dos padrões de temperatura da região da APA-BC, foram 
utilizados dados de temperatura, média, máxima e mínima da Estação Mirante de Santana 
(OMM: 83781), período de 2010 a 2019, apresentadas nas Figuras 38. 
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Figura 38 - Temperaturas Máximas, Mínima e Média na Estação Sao Paulo Mirante de Santana 
(OMM: 83781) de 2010 a 2019 

Fonte: INMET (2020). 

Os meses mais quentes ocorrem de novembro a abril. Durante o período avaliado, a 
temperatura média mensal oscilou de 17,30 ºC (novembro) a 29,85 ºC (fevereiro), uma 
variação de 12,55 ºC. Considerando os valores máximos médios, fevereiro é o mais quente 
(29,85 ºC) enquanto que o mais frio foi julho (13,21 ºC). 

Pelos dados das Figuras 39 e 40, a variação entre os anos identificados como mais quente 
(2014 e 2015) e mais frio (2009) foi pequena, de apenas 1,7 ºC. 

Figura 39 - Temperaturas Máximas Média na Estação Sao Paulo Mirante de Santana (OMM: 
83781) 

 
Fonte: INMET (2020). 
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Figura 40 - Temperaturas Mínimas Média na Estação Sao Paulo Mirante de Santana (OMM: 
83781) 

Fonte: INMET (2020). 

Para efeito de Normais Climatológicas dos parâmetros de temperatura máxima, média e 
mínima (Figura 41 e 42), os dados disponibilizados pelo INMET para a Estação Mirante de 
Santana e os disponibilizados pelo IAG/USP apresentam os valores apresentados nas 
tabelas 28 e 29.  

Tabela 28 - Normais climatológicas de temperatura para a estação Mirante de Santana 
para o período (1981-2010) 

Variável (°C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Temperatura mínima 19,3 19,5 18,8 17,4 14,5 13,0 12,3 13,1 14,4 16,0 17,3 18,3 16,2 

Temperatura média 22,9 23,2 22,4 21 18,2 17,1 16,7 17,7 18,5 20 21,2 22,1 20,1 

Temperatura máxima  28,2 28,8 28 26,2 23,3 22,6 22,4 24,1 24,4 25,9 26,9 27,6 25,7 

Tabela 29 - Normais climatológicas de temperatura para a estação IAG/USP para o 
período (1933-2017) 

Variável (°C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Temperatura mínima 17,8 18,0 17,3 15,3 12,8 11,3 10,6 11,5 12,8 14,4 15,3 16,2 17,5 

Temperatura média 21,7 21,9 21,1 19,2 17 15,8 15,3 16,3 17,2 18,4 19,4 20,7 18,7 

Temperatura máxima  27,6 28 27,1 25 22,9 22,1 21,8 23,4 23,7 24,6 25,4 26,5 24,8 
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Figura 41 - Normais de temperaturas máximas, médias e mínimas observada da Estação 
Mirante de Santana 

  

Fonte: INMET (2020). Adaptado por STCP (2020)  

Figura 42 - Normais de temperaturas máximas, médias e mínimas observada da Estação Barra 
Funda 

 

Fonte: IAG/USP (2020). Adaptado por STCP (2020)  
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Para análise dos valores de temperatura regionalizados, este estudo adotou, ainda, dados 
do projeto Prediction Of Worldwide Energy Resources – NASA POWER, satélite MERRA-2.  

A escolha por esse produto foi pautada considerando a boa aderência dos dados de satélite 
às condições meteorológicas de temperatura, guardando correlação muito forte com dados 
observados, conforme será demonstrado adiante. A análise dos dados de climatológicos de 
satélite traz a vantagem de mitigar o efeito conhecido como ilha de calor que pode ocorrer 
em medições pontuais em estações climatológicas situadas em meio às áreas urbanizadas, 
como é o caso das estações de Mirante de Santana (INMET) e Barra Funda (IAG/USP). 

Os dados disponibilizados pelo sistema NASA POWER são estimados a partir de medidas 
obtidas por sensores orbitais e algorítimos de transferência em uma grade de coordenadas 
de resolução 0.5º x 0.5º (PINKER & LASZLO, 1992), por esse motivo, os dados enviados 
por satélites distribuem os efeitos pontuais de superfície pela quadrícula da grade de 
coordenada, ‘diluindo’, dessa forma, o efeito conhecido como ilha de calor por uma área 
aproximada de 55 km².  

Ocorrências de ilhas de calor são bastante comuns em grandes centros urbanos, em razão 
das profundas alterações no uso do solo e da verticalização das edificações. Essa condição 
atmosférica cria um microclima bastante peculiar nas cidades, com mudanças significativas 
no balanço de energia, na retenção e na liberação de calor, na turbulência e na dispersão 
atmosférica (OKE, 1988; ARNFIELD, 2003). Essas intensas mudanças no microclima 
urbano propiciam a ocorrência de eventos extremos de precipitação, temperatura, rajada de 
vento, umidade relativa do ar e outras variáveis climatológicas.  

A validação dos dados de temperatura consta na website do projeto NASA POWER e foi 
realizada comparando os dados de temperatura média, máxima e mínima estimados com 
dados de observação diária agrupados por triênio retirados dos arquivos da National Center 
for Envioronmental Information - NCEI. Nas figuras 43, 44 e 45 estão os resultados da 
regressão linear:  

Figura 43 - Gráfico de Dispersão da Temperatura Média Diária do MERRA-2 Remodelada 
Versus os Valores das Observações Diárias da Estação dos Arquivos GSOD da 
NCEI para Cada Terceiro Ano de 1981 a 2014  

 

Fonte: NASA POWER (2020). 
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Figura 44 - Gráfico de Dispersão da Temperatura Máxima Diária do MERRA-2 Remodelada 
Versus os Valores das Observações Diárias da Estação dos Arquivos GSOD da 
NCEI para Cada Terceiro Ano de 1981 a 2014 

 

 

Fonte: NASA POWER (2020). 

Figura 45 - Gráfico de Dispersão da Temperatura Mínima Diária do MERRA-2 Remodelada 
Versus os Valores das Observações Diárias da Estação dos Arquivos GSOD da 
NCEI para Cada Terceiro Ano de 1981 a 2014 

 

Fonte: NASA POWER (2020). 

De acordo com as correlações informadas nas regressões lineares acima demonstradas, as 
temperaturas estimadas pelo sistema NASA POWER apresentam coeficientes de correlação 
nos valores de 0.9627, 0.9451 e 0.9311 para as temperaturas médias, máximas e mínimas, 
respectivamente. Sendo assim, a correlação entre os dados de temperatura modelados pelo 
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sistema NASA POWER e os observados em medições na superfície apresentam correlação 
muito forte, segundo os critérios de Pearson.  

Com base nos dados do sistema NASA POWER, extraídos do ponto da APA-BC obteve-se 
as Normais de temperatura para a APA, demonstradas na Figura 46. 

Figura 46 - Normais de Temperatura Máxima, Mínima e Média na APA-BC (1988 – 2019) 

 
   Fonte: NASA (2020). Adaptado por STCP (2020). 

Com finalidade de verificar se a mitigação do efeito conhecido como ilha de calor foi 
acusado pelos sensores do satélite MERRA-2, foi feita uma comparação entre os dados de 
temperatura máxima da estação Mirante de Santana e os obtidos pelo sistema NASA 
POWER. A opção pela estação de Mirante de Santana justifica-se pela maior distância, 
entre as localizadas no Município de São Paulo, em relação ao centro da APA-BC (cerca 
de 36 km) e por esta estação situar-se em quadrante diferente no grid de coordenadas 
adotado pelo sistema NASA POWER. Os resultados comparados podem ser visualizados 
na Figura 47. 

Figura 47 - Temperaturas máximas na Estação Mirante de Santana vs. APA-BC  

 
Fonte: INMET (2020); NASA (2020). Adaptado por STCP (2020).   
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O gráfico acima evidencia diferença significativa nos valores de temperatura máxima 
relativos à Normal do período entre 1988 a 2018, sobretudo nos meses do primeiro 
semestre. A tabela 30 mostra os valores da variação observada no gráfico. 

Tabela 30 - Variação entre temperatura máxima – Mirante do Santana vs. APA-BC  

MÊS 
TEMPERATURA MÁX. 
ESTAÇÃO MIRANTE 

DE SANTANA. 

TEMPERATURA 
MÁX. APA-BC 

VARIAÇÃO (Cº) 

Janeiro 28,2 27,1 1,1 

Fevereiro 28,8 27,2 1,58 

Março 28,00 26,4 1,63 

Abril 26,2 25,2 1,08 

Maio 23,3 22,5 0,79 

Junho 22,6 21,7 0,91 

Julho 22,4 21,5 0,90 

Agosto 24,1 23,2 0,94 

Setembro 24,4 24,5 - 0,14 

Outubro 25,9 25,8 0,06 

Novembro 26,9 26,0 0,89 

Dezembro 27,6 27,0 0,63 

  

As variações observadas nos meses de verão são mais significativas, chegando a atingir o 
valor de 1,63 Cº para a Normal Climatológica de Temperatura Máxima para o mês de março. 
A variação de tais valores, conforme mencionado anteriormente, pode ser explicada pela 
diferença de microclima observada entre a Zona Sul e a área mais urbanizada da Zona 
Norte, onde se localiza a estação meteorológica Mirante de Santana.  

As observações acima reafirmam a importância da manutenção das características rurais do 
extremo sul da cidade de São Paulo, principalmente considerando os impactos das 
mudanças climáticas que se avizinham. A regulação climática, em nível regional e global, 
depende da manutenção da cobertura do solo vegetada, não apenas pela propriedade que 
fragmentos florestais apresentar de sequestrar e estocar carbono da atmosfera, mas 
também pelas alterações microclimáticas relacionadas ao balanço energético desfavorável 
para as condições ambientais, evidenciadas pelo efeito das ilhas de calor, conforme 
demostrado por Oke (1988) e Arnfield (2003).    

3.2.8.3 - Umidade 

A umidade relativa é definida como a relação percentual entre a quantidade de ar úmido 
contido em um dado volume de ar e a quantidade que esse volume poderia conter se 
estivesse saturado. Trata-se de um parâmetro variável e a sua concentração depende de 
diversos fatores, entre eles as influências locais. Na Zona Sul da cidade de São Paulo a 
irregularidade da topografia, a distribuição de corpos d’água como os reservatórios e o 
transporte de ar úmido do litoral, são elementos que atuam na distribuição da umidade 
relativa sobre a região. Utilizando os dados de umidade da estação Mirante de Santana, se 
elaborou as Figuras 48 e 49. 
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Figura 48- Umidade Relativa do Ar na Estação Mirante de Santana (média compensada 1981 – 
2010) 

 
Fonte: INMET (2020).  

Figura 49 - Umidade Média nos Últimos 10 Anos na Estação Sao Paulo - Mirante de Santana 
(OMM: 83781) 

 
Fonte: INMET (2020). Adaptado por STCP (2020). 

Verifica-se, a partir da análise da tabela 31, que a umidade relativa média anual é valor 
médio de 73,5%. A média de umidade entre os meses de maio a setembro é 77%. A 
flutuação da umidade pontualmente depende da pressão do vapor d’água e da temperatura, 
considerando que a umidade depende dessas duas variáveis (AYOADE, 2006).  
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A média compensada da umidade do ar se mantém relativamente elevada durante o ano 
todo, variando entre um mínimo de 67,19%, em agosto, e um máximo de 80%, nos meses 
de janeiro, março, outubro e novembro. 

Tabela 31 - Umidade Relativa do Ar na Estação Mirante de Santana (média 
compensada 1981-2010) 

UMIDADE 
REL. DO AR 

(%) 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANU
AL 

Mirante de 
Santana 
(83781) 

77,2 76,0 77,1 75,3 75,6 73,2 71,6 69,4 72,5 74,3 73,6 75,5 74,30 

  Fonte: INMET (2020)  

3.2.8.4 - Radiação Solar e Insolação  

O Atlas de Insolação Solar Global do Estado de São Paulo indica que o Município de São 
Paulo possui valores próximos de radiação de 4,589 kWh/m² ao dia. Por radiação solar, 
entende-se como o valor da quantidade de energia emitida pelo sol recebida por uma 
superfície. Já a insolação refere-se à quantidade de horas e minutos que a luz solar incidiu 
sobre a superfície monitorada. 

Segundo os dados dos últimos 10 anos, obtidos para a Estação São Paulo, a média de 
insolação é de 1.700/ hora (Figura 50). 

Figura 50 - Radiação Solar nos Últimos 10 anos na Estação Sao Paulo - Mirante de Santana 
(OMM: 83781) 

 
Fonte: INMET (2020). Adaptado por STCP (2020). 

Observou-se que este elemento meteorológico apresentou uma considerável sazonalidade, 
sendo que os maiores valores médios ocorreram nos meses de agosto e setembro, 
enquanto que os menores foram registrados nos meses de maio e junho (Figura 51). 
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Figura 51 - Radiação Solar Média Mensal medida na Estação  Mirante de Santana (2010-2019) 

 
FONTE: INMET (2020). Adaptado por STCP (2020). 

A Tabela 32 apresenta os dados de insolação pela normal climatológica da Estação Mirante 
da Santana para o período 1981-2010. 

Tabela 32 - Normal Climatológica de insolação na Estação Mirante de Santana  

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Insolação  
solar (h) 139,1 153,5 161,6 169,3 167,6 160 169 173,1 144,5 157,9 152,8 145,1 1893,5 

Fonte: INMET (2020)  

Os valores da tabela acima podem ser visualizados na Figura 52. 
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Figura 52 - Normal Climatológica de Insolação na Estação Mirante de Santana 

 

Fonte (INMET, 2020). Adaptado por STCP (2020)  

3.2.8.5 - Vento 

Com base nos dados históricos, disponibilizados pelo INMET (2020), é possível identificar, 
conforme Tabela 33, que a predominância da direção do vento na Estação Mirante de 
Santana (INMET 83781) foi na direção sudeste. 

Tabela 33 - Direção Predominante Mensal do Vento – Estação 83781 – Período 2010 a 
2019 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2010 NW NE SE E E E SE SE E SE SE SE 

2011 NE SE SE SE SE SE NE SE SE SE SE SE 

2012 SE SE SE SE SE NW NW NE SE SE SE NW 

2013 SE NW SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2014 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE NW 

2015 NW SE SE SE SE SE SE SE SE SE NW NW 

2016 SE NE NW SE S S SE SE SE SE SE SE 

2017 NW SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2018 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2019 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

Legenda: E = LESTE / NE = NORDESTE / NW = NOROESTE / SE = SUDESTE / S = SUL. 
Fonte: INMET (2020). 

Além da predominância de vento no período analisado, é possível verificar que a segunda 
direção mais frequente (noroeste) ocorre nos meses mais quentes, mais especificamente, 
de novembro a fevereiro. 
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Cabe ressaltar que nos anos de 2018 e 2019 a predominância da direção do vento foi 
sudeste em todos os meses. Tal padrão vem sendo observado desde fevereiro de 2017, ou 
seja, 35 meses consecutivos com a mesma predominância. 

A Figura 53 apresenta os dados de velocidades médias mensais e máximas para o período 
analisado (2010 a 2019) na Estação Mirante de Santana (INMET 83781). É possível 
observar que velocidade média do vento é similar em todos os meses, variando de 2,26 m/s 
nas médias dos meses de junho a 2,82 m/s para novembro. Em relação aos máximos 
valores de média observados, é relevante destacar a os maiores valores observados de 
9,30 m/s, ocorrido em janeiro de 2011 e outubro de 2018, e 10,0 m/s, identificado em 
dezembro de 2016. 

Figura 53 - Velocidades do Vento na Estação 83781 – 2010 a 2019 

Fonte: INMET (2020). 

A Tabela 34 mostra as médias da velocidade do vento (em m/s) entre 2010-2019 para a 
estação Mirante de Santana (INMET).  

Tabela 34- Média de Velocidade  do Vento – Estação Mirante de Santana - 2010 a 2019 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
MÉDIA 
(m/s) 2,53 2,67 2,64 2,64 2,60 2,43 2,55 2,52 2,47 2,34 
Fonte: INMET (2020). 

Para classificação da intensidade das médias mensais de velocidade, foi utilizada a Escala 
de Beaufort para velocidade do vento e a distribuição dos resultados é apresentada na 
Figura 54. As categorias identificadas foram: Aragem (leve brisa), Fraco e Moderado e suas 
classes são definidas conforme Tabela 35. É notável a predominância de vento classificados 
como frescos, representando 90% das classificações. Esse resultado associado às médias 
para os meses demonstra a predominância de ventos fracos na região de análise. 
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Figura 54- Distribuição das Classes de Beaufort na Estação 83781 – 2010 a 2019 

 
Fonte: INMET (2020). 

Tabela 35 - Direção Predominante Mensal do Vento – Estação 83781 – Período 2010 a 
2019 

CLASSE 
NO DA 
ESCALA 

VELOCIDADE DO 
VENTO (km/h) 

CARACTERÍSTICAS 

Aragem (leve brisa) 
2 7,0 – 11,0 Folhas levemente agitadas / Cata-

ventos acionados 

Vento fresco 
3 12,0 – 19,0 Folhas das árvores e arbustos se 

movimentam continuamente 

Vento Moderado 
4 20,0 – 30,0 Levanta poeira e papéis / 

Movimentação de pequenos galhos de 
árvores 

Fonte: STCP (2020). 

A Figura 55 apresenta as velocidades médias anuais de 2010 a 2019 na Estação 83781 de 
São Paulo. É possível observar a constância das velocidades, variando de 2,35 m/s, em 
2019 a 2,67, em 2011. 

Figura 55 - Velocidade do Vento Média Anual na Estação 83781 – 2010 a 2019 

 
Fonte: INMET (2020). 
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3.2.9 - Recursos Hídricos e Geomorfologia Fluvial 

Além dos aspectos relativos à caracterização hidrográfica geral da área da APA-BC, o 
diagnóstico dos recursos hídricos superficiais engloba a identificação dos usos, os eventuais 
conflitos existentes, o nível de exploração e a avaliação da qualidade da água. Nesse 
propósito, as principais referências utilizadas foram o Relatório de Qualidade das Águas 
Interiores do Estado de São Paulo do ano 2018 (CETESB, 2019), o Plano Integrado de 
Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba e 
Baixada Santista (CONSÓRCIO HIDROPLAN, 1995) e o EIA dos Trechos Sul do Rodoanel 
Mário Covas (DERSA/PROTRAN, 2002), Plano Municipal de Saneamento Básico de São 
Paulo (PMSP, 2019); Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Reservatório Billings (COBRAPE, 2010) e Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos ano base 2018 da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
(FABHAT, 2019). 

Os principais canais que compõem a região da APA-BC são: Córrego Itaim (localizado a 
norte), Córrego Zueling (localizado a norte), Ribeirão Colonia (localizado ao sul), Ribeirão 
Parelheiros (localizado a noroeste), Ribeirão Varginha (localizado ao sul). O Ribeirão 
Parelheiros e o Córrego Itaim escoam para um lado da vertente, com sua área de 
contribuição voltada ao centro urbano de Parelheiros, enquanto os demais córregos 
principais escoam para o outro lado da vertente e contribuem com a Represa Billings. As 
características desses cursos d’água são as seguintes: 

 O Ribeirão Colonia é um canal de quinta ordem (segundo a proposta de STRAHLER, 
1957) que tem suas nascentes próximas ao Jardim Novos Parelheiros. Este córrego 
tem 7 quilômetros de comprimento. O volume de água escoado por este sistema de 
drenagem tem exutório na Represa Billings, passando pelos  aglomerados urbanos de 
Jardim Silveira e Jardim Santa Terezinha. 

 O Ribeirão Varginha é também um rio de quinta ordem (STRAHLER, 1957). Este 
possui suas nascentes próximas ao aglomerado urbano de Jardim Santa Fé. Este 
ribeirão escoa por 7,2 quilômetros até convergir seu escoamento na represa Billings.  

 O Córrego Zueling possui suas nascentes nas proximidades do centro urbano de 
Parelheiros. Este córrego é um canal de terceira ordem, segundo a classificação de 
Strahler (1957). Possui 4,5 quilômetros de extensão.  

 O Córrego Itaim, assim com o Córrego Zueling, também tem suas nascentes em 
Parelheiros. Este córrego possui 6,2 quilômetros de extensão contidos dento da APA-
BC, porém segue seu fluxo também em áreas a jusante da APA-BC. Segundo a ordem 
proposta por Strahler (1957), o Córrego Itaim é um canal de quinta ordem até a 
extensão contida dentro da área da APA-BC.   

 O Ribeirão Parelheiros é um canal de quinta ordem (STRAHLER, 1957) que possui 2,3 
quilômetros de extensão passando por dentro da área da APA-BC.   

A partir do mapeamento GEOSAMPA (escala 1:10.000), é possível identificar que a região 
da APA-BC possui 338 quilômetros de extensão de canais de drenagem. Destes, 173 
quilômetros referem-se a canais de drenagem de primeira ordem, enquanto 74 quilômetros 
são canais de segunda ordem. Os canais de terceira ordem compõem 35 quilômetros; os 
canais de quarta ordem possuem 21 quilômetros de extensão e, por fim, os canais de quinta 
ordem constituem 25 quilômetros de extensão dentro da APA-BC.   

Nota-se que 51% da extensão dos canais presentes na APA-BC referem-se a bacias de 
primeira ordem e, desta forma, constituem áreas de nascentes. As bacias de primeira ordem 
são de extrema importância para a geração de escoamento, manutenção da vazão e 
qualidade da água. Deste modo, é de fundamental relevância que estas áreas sejam 
conservadas para melhora qualitativa e quantitativa dos atributos físico-químicos da água 
que escoa para jusante.  
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À medida que uma bacia de drenagem vai se tornando mais desenvolvida, com canais de 
maiores ordens, é agregado um maior número de afluentes que escoam e contribuem com a 
vazão deste canal, fazendo com que o nível da água suba rapidamente. Além disto, as 
condições de topografia e pedologia fazem com que bacias de maior dimensão 
desenvolvam leitos de extravasamento, também chamados de leito maior, mais bem 
consolidados. A ocupação urbana, a impermeabilização do solo e a verticalização de canais 
propicia a ocorrência de alagamentos, inundações e enchentes, gerando diversos impactos 
socioeconômicos.  

Ao cruzar as informações de áreas suscetíveis à inundação, alagamentos e assoreamento 
(Mapa Áreas suscetíveis à inundação e alagamento em Anexo – Caderno de Mapas) 
identifica-se que as áreas mais suscetíveis a este tipo de ocorrência estão localizadas em 
aglomerados urbanos próximos aos rios principais, como é o caso do Jardim Borba Gato no 
exutório do Ribeirão Varginha; do aglomerado urbano de Santa Rita próximo exutório do 
Córrego Itaim; do Jardim Santa Terezinha nas proximidades do ribeirão Colonia e do Jardim 
Marilda no Córrego Zueling. 

Seguindo as definições da Lei Estadual nº 7.663/91, a unidade de planejamento e gestão 
das águas da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é dividida, devido a sua complexidade, em 
cinco sub-regiões hidrográficas: Sub-Região Juquery–Cantareira, Sub-Região Tietê–
Cabeceiras; Sub-Região Cotia–Guarapiranga; Sub-Região Billings–Tamanduateí e Sub-
Região Pinheiros-Pirapora. A APA-BC abrange as Sub-Região Cotia–Guarapiranga e 
Billings–Tamanduateí (Figura 56).  

Em cada uma destas sub-regiões, estão inseridos importantes mananciais para o 
abastecimento da população. Estas regiões compreendem:  

 Sub-Região Cotia–Guarapiranga: Cotia, Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, 
Embu-Guaçu, Município de São Paulo, São Lourenço da Serra e Juquitiba. Manancial 
principal: reservatório Guarapiranga.  

 Sub-Região Billings–Tamanduateí: Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do 
Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Município de São 
Paulo. Manancial principal: reservatório Billings - braços do Rio Grande e 
Taquacetuba.  

Na Região Metropolitana, o sistema de abastecimento é integrado, já que existem 8 grandes 
complexos responsáveis pela produção de 65 mil litros de água por segundo (65 m3/s). São 
eles: Alto Cotia, Baixo Cotia, Alto Tietê, Cantareira, Guarapiranga, Ribeirão da Estiva, Rio 
Claro e Rio Grande14. 

A Figura 57, Mapas no Caderno de Mapas, apresenta as sub-bacias hidrográficas do Alto 
Tietê. A Tabela 36 apresenta a área de abrangência de cada sub-bacia dentro da APA-BC. 

                                                           
14 http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/explicacoes/abastecimento.aspx?secaoId=196 
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Figura 56- Subregião da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

 
Fonte: Comitê AltoTietê (2020). 



 

142 

Figura 57- Sub-Bacias Hidrográficas das Represas Guarpiranga e Billings 

 
Fonte: DEINFO (2015). 
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Tabela 36- Área das Sub-bacias do Alto Tietê na APA-BC 

BACIA HIDROGRÁFICA ÁREA (ha) 

Rio Guarapiranga   

Ribeirão Parelheiros 1792,11 

Ribeirão da Lídia 4,79 

Ribeirão do Cipó 0,72 

Represa Billings   

Córrego Reimberg Cocaia 19,27 

Jusante Ribeirão Colônia 189,05 

Ribeirão Colônia 839,52 

Ribeirão Varginha 3960,09 

Ribeirão Vermelho - Região Sul 5,74 

Rio Curucutu 1576,26 

Área de Contribuição Direta de Escoamento Difuso - 
Curucutu/Varginha 

489,44 

Área de Contribuição Direta de Escoamento Difuso - Varginha/ Cocaia 45,27 
Fonte: STCP (2020). 

3.2.9.1 - Sub-Bacia Billings 

A área total do Município de São Paulo ocupa 1.509 km² (COBRAPE, 2010), dos quais 
11,90% (179,51 km²) estão inseridos na bacia Billings. Sua população é de 10.886.518 
habitantes (IBGE, 2007), sendo que 10,54% destes, ou seja, 1.147.635 habitantes 
(COBRAPE, 2010), são residentes na bacia. Parte dos Municípios de Santo André, São 
Bernardo do Campo e Diadema se inserem na bacia de Billings. A área do Município de São 
Paulo inserida na bacia Billings representa 28,41% da área total da bacia, considerando-se 
a área correspondente ao reservatório. A cota de inundação da Represa Billings é a cota 
747, segundo o EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia15. 

A rede hidrográfica da bacia Billigns é composta pelos Reservatórios Billings e Rio Grande, 
rios Grande, Pequeno, Pedra Branca e Taquacetuba, ribeirões Pires, Bororé, Cocaia e 
Guacuri e córregos Grota Funda e Alvarenga. Ainda, o Reservatório Billings recebe as 
águas do rio Pinheiros pela Estação Elevatória de Pedreira, no caso de situações 
emergenciais previstas na Resolução Conjunta SSE/SMA/SRHSO n° 1 de março de 1996 
(CETESB, 2019). 

- Sistema Tietê-Billings  

As águas urbanas do canal rio Pinheiros, no período de cheias e de seca, são destinadas ao 
Reservatório Billings (FUNGARO et al., 2010). A reversão do rio Pinheiros foi criada em 
1927 pelo engenheiro Asa White Kenney Billings, visando o aproveitamento do desnível da 
Serra do Mar para geração de energia elétrica. O complexo Henry Borden, localizado em 
Cubatão, é composto por duas usinas de alta queda (720m), denominadas de Externa e 
Subterrânea, que perfazem uma capacidade instalada de 889 MW para uma vazão de 
157m³/s16. Segundo Maffei (1989), (apud MARTINS, 2010, p.57) o projeto do engenheiro 
Billings para o rio Pinheiros consistiu em retificar o rio e construir duas usinas. A Usina 

                                                           
15 http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistainiciacao/wp-content/uploads/2015/06/87_artigo_Iniciacao_ed-
vol-5_n1_20151.pdf 
16 http://www.emae.com.br/conteudo.asp?id=Usina-Hidroeletrica-Henry-Borden 
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Elevatória de Traição com capacidade atual de 350 m³/s e a Usina Elevatória de Pedreira, 
com capacidade atual de 470 m³/s. 

Segundo Penteado et al. (2017), a falta da universalização da coleta e tratamento de 
efluentes na região metropolitana de São Paulo contribuiu para a degradação dos recursos 
hídricos nos arredores da bacia do rio Tietê, o que impossibilita o bombeamento contínuo 
das águas do rio Pinheiros para o Reservatório Billings. Com isso, há uma redução de 
aproximadamente 75% da capacidade de geração de energia da usina Henry Borden em 
períodos de maior estiagem. 

A Constituição Estadual, em 1989, considerando a situação crítica da qualidade das águas 
no sistema Tietê-Pinheiros-Billings e a priorização do Reservatório Billings para o 
abastecimento público, determinou um prazo de 3 anos para o poder público estadual e 
municipal adotarem estratégias visando impedir o bombeamento de águas servidas, dejetos 
e outras substância poluentes para o Reservatório Billings. Tal determinação reduziu a 
geração de energia em 15% da sua capacidade. Segundo entrevistas realizadas em 2017, 
ainda é motivo de debates a despoluição do rio Pinheiros para retomar o bombeamento para 
a Billings. Além disso, as entrevistas atestam as evidencias de que, sem o bombeamento, 
tanto o setor elétrico quanto o de saneamento ficariam prejudicados, sendo que o governo 
tem avaliado alternativas para manter o bombeamento, como sistemas de tratamento e 
novas tecnologias. 

3.2.9.2 - Sub-Bacia Cotia/Guarapiranga 

Na sub-bacia hidrográfica Cotia/Guarapiranga, há os sistemas: Guarapiranga e Cotia. O 
Sistema Cotia é composto por duas ETAs, situadas no rio de mesmo nome, denominadas, 
respectivamente, ETA Morro Grande (também conhecida como ETA Alto Cotia) e ETA Baixo 
Cotia. No Rio Cotia existe a barragem de Pedro Beicht que controla uma área de drenagem 
de 62,5 km² e possui a capacidade de armazenamento útil de 14,1 hm³. Situa-se na porção 
de montante da bacia que regulariza as vazões que são descarregadas no leito do próprio 
Rio Cotia e então são armazenadas no Reservatório das Graças (Nossa Senhora das 
Graças), de onde é feita a derivação para a ETA Morro Grande. À jusante dessa barragem, 
existem outras duas pequenas barragens, Isolina Superior e Isolina Inferior que abastecem 
a ETA Baixo Cotia (FUSP, 2009).  

A Represa de Guarapiranga é o segundo manancial em importância para a RMSP, com 
área de drenagem de 702 km², submetido à intensa pressão de ocupação urbana. Entre os 
oitos grandes mananciais que servem de abastecimento da RMSP, o Reservatório 
Guarapiranga, segundo Oliveira (2010), é o mais afetado pela poluição por estar inserido em 
área urbana com aproximadamente 622 mil habitantes no entorno da represa. O manancial 
contribui com 16 m3/s17, cerca de 25% da água de abastecimento da RMSP, principalmente 
da zona sul da cidade de São Paulo, o volume operacional, que consiste no volume 
armazenado na represa entre o nível mínimo operacional até o nível do dia, que em 13 de 
março de 202118 era  de 128 milhões de metros cúbicos19. A água do Reservatório 
Guarapiranga é tratada pela ETA Alto da Boa Vista com tratamento convencional completo. 

O Reservatório Guarapiranga apresentava como função a regulação da vazão da bacia 
hidrográfica e condução das águas para o rio Pinheiros. Posteriormente, o reservatório 

                                                           
17 https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sistema-guarapiranga-amplia-capacidade-de-abastecimento-
1/#:~:text=Com%20capacidade%20aumentada%20em%20mil,20%2C%20pelo%20governador%20Geraldo%20A
lckmin. 
18 www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/entenda-como-funcionam-as-represas-do-estado-de-sp/ 
19 http://mananciais.sabesp.com.br/Situacao 
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passou a ter como finalidade a regulação da vazão aduzida para a ETA da Boa Vista, além 
de controlar as cheias e ser utilizado para lazer. 

O Sistema Produtor Taquacetuba-Guarapiranga, sob responsabilidade da SABESP, trata da 
transposição das águas do braço Taquacetuba da Represa Billings para a represa 
Guarapiranga, visando aumentar o suprimento de água à população. O braço foi escolhido 
devido a sua proximidade da Represa Guarapiranga e dos setores com finalidade de 
atendimento, além da boa qualidade das águas e um volume útil de 67 milhões de metros 
cúbicos e descarga de 1,7 m³/s. O empreendimento conta com estruturas de captação, 
elevatória flutuante, elevatória em terra e 13,9 km de adutora de água. O sistema de 
captação conta com uma estrutura flutuante que permite o bombeamento de água a 
profundidades evitando a ressuspensão de sedimentos da Represa Billings e o afluxo de 
algas (MATSUZAKI, 2007). 

Ainda de acordo com Matsuzaki (2007), em 2000 foi concedida a licença ambiental de 
operação para a primeira fase do sistema produtor, a qual correspondia à transferência de 
uma vazão máxima de 2,0 m³/s. Contudo, em novembro de 2000, foi solicitado pela 
SABESP, em caráter emergencial, o incremento de 2,0 m³/s, totalizando 4,0 m³/s no 
bombemanto da Billings para o Guarapiranga. A Figura 57 mostra o ponto de captação de 
água da Billings no braço Taquacetuba, além do ponto de lançamento (Emissário) na sub-
bacia do Ribeirão Parelheiros. 

3.2.9.3 - Disponibilidade e Segurança Hídrica  

No que diz respeito à quantidade de água produzida, o cerne do problema é a disparidade 
entre a dimensão do consumo de água em São Paulo, e o fato do município estar 
concentrado basicamente em cotas elevadas da Bacia do Alto Tietê, o que dificulta o 
recalque da água e destinação à população. Esta situação ocasiona um desequilíbrio no 
balanço hídrico local, elevando a exposição a situações de escassez. Para lidar com este 
problema e atender o município, bem como toda a região metropolitana, ao longo do tempo 
o sistema de abastecimento foi integrando diferentes sistemas produtores em bacias cada 
vez mais distantes.  

A crise hídrica agravada durante os anos de 2014 e 2015 elucidou a gravidade da situação 
hídrica e a falta de resiliência no município. Ao mesmo tempo, demandou importantes 
intervenções por parte da prestadora, tanto no âmbito estrutural como em campanhas de 
conscientização, e importantes mudanças de hábitos por parte da população. Desde então, 
foram feitas obras de interligação dos sistemas produtores, a fim de que áreas antes 
abastecidas apenas por um sistema pudessem receber água pelos outros mananciais em 
casos de escassez. Hoje, 25% da região metropolitana atendida pelo sistema integrado 
constituem estas áreas de flexibilidade, que podem receber aporte de mais de um sistema 
produtor. Por parte da população, o consumo diário per capita reduziu de 169 litros, em 
2013, para 120 litros em 2015 e, em 2018, para cerca de 130 litros. Ainda assim, muitos 
esforços são necessários para elevar as condições de resiliência no município e lidar com a 
situação crítica de disponibilidade hídrica, ainda mais com as discrepâncias de regime 
hídrico previstas com as mudanças climáticas. Já em 2018, ainda que com sistemas mais 
preparados para épocas de seca, os níveis dos reservatórios, anteriores ao período de seca, 
antecederam mais um possível período crítico de disponibilidade hídrica. No tocante à 
distribuição, a situação atual se aproxima da universalização com 96,1% de cobertura e 
93,5% de atendimento.  

Segundo o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do 
Reservatório Billings (COBRAPE, 2010), um sistema produtor de água é formado por bacias 
hidrográficas, reservatórios e estruturas responsáveis pela interligação, transferência e 
regularização da água, além das estações elevatórias e de tratamento. Metade da água 
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disponível na Bacia do Alto Tietê corresponde aos mananciais de superfície e a outra 
metade às águas subterrâneas. As águas subterrâneas são provenientes do Aquífero 
Fraturado Cristalino e do Aquífero Sedimentar São Paulo, o primeiro com produtividade 
bastante variável, entre 0 e 50 m3.h-1, com média de 7 m3.h-1, e o segundo com média a 
baixa produtividade, com vazões explotáveis que variam de 10 a 40 m³.h-1 (CETESB, 2010). 

Assim, o abastecimento da região metropolitana de São Paulo (RMSP) é garantido, 
principalmente, por meio de oito Sistemas Produtores de Água (Alto e Baixo Cotia, Alto 
Tietê, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande, Ribeirão da Estiva, Embú-Guaçú e Cantareira), 
que utilizam, basicamente, mananciais de superfície, produzindo 38,1 m³ de água por 
segundo. Mesmo com esses oito sistemas produtores, o total da água produzida na bacia é 
suficiente para atender somente metade das necessidades da RMSP. Além disso, uma das 
principais causas que levaram a esta situação foi o comprometimento da qualidade das 
águas dos mananciais da região pela acentuada degradação e poluição de importantes rios, 
como Tietê, Pinheiros, Ipiranga, Anhangabaú e Tamanduateí. 

A Foto 22 apresenta imagens da checagem de campo realizada. 

Foto 22 - Checagem em Campo dos Recursos Hídricos 

  

  
Legenda: (A e B) Braço da Represa Billings – coordenadas UTM 736600 / 330000; (C e D) Braço da Represa 
Billings – coordenadas UTM 7367500 / 330000. 

Foto: STCP (2019). 

 

A B 

C D 



 

147 

  

   
Legenda: (E) Braço da Represa Billing coordenadas UTM 7365376,284/ 332907,942; (F) Parque Natural 
Municipal Bororé - coordenadas UTM 7366962/331199; (G) Manilhamento de córrego; (H) Barramento de 
córrego por estrada rural. 

Foto: STCP (2019). 

3.2.9.4 - Classificação da Qualidade das Águas 

O Decreto nº 8.468, de setembro de 1976, instrumento de regulamentação da Lei Estadual 
n.º 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do 
meio ambiente, define que as águas interiores situadas no território do Estado de São Paulo, 
serão classificadas segundo os usos preponderantes, da seguinte forma:  

Classe 1 — águas destinadas ao abastecimento doméstico, sem tratamento prévio ou com 
simples desinfecção;  

Classe 2 — águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, 
à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato primário (natação, 
esqui-aquático e mergulho);  

Classe 3 — águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, 
à preservação de peixes em geral e de outros elementos da fauna e da flora e à 
dessedentação de animais;  

Classe 4 — águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento avançado, ou à 
navegação, à harmonia paisagística, ao abastecimento industrial, à irrigação e a usos 
menos exigentes.  

Com base nesta classificação e em outros regulamentos específicos, os instrumentos de 
gestão ambiental (licenciamento e monitoramento) e de gestão de recursos hídricos 
(outorga e cobrança pelo uso da água), se pautam para as devidas análises e emissão de 
documentos e autorizações pertinentes. 

Na abrangência da APA-BC, merecem destaque as sub-bacias dos reservatórios 
Guarapiranga e Billings, classificadas como de Classe 1 e 2, ou seja, com águas destinadas 
principalmente ao abastecimento público após tratamento simplificado (Classe 1) ou 
convencional (Classe 2), à proteção da vida aquática, à recreação de contato primário e à 

E F 
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irrigação de hortaliças e frutas (Figura 58). Esses usos preponderantes estão associados 
aos padrões de qualidade mais exigentes previstos na legislação em vigor (Resolução 
CONAMA nº 357/2005). 

Figura 58- Classificação da Qualidade das Águas 

 
Fonte: CETESB (2019). 
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3.2.9.5 - Qualidade das Águas do Reservatório e Tributários  

A Tabela 37 e a  Figura 59 apresentam pontos de monitoramento da água no Reservatório 
Billings, realizado pela CETESB, e no Reservatório Guarapiranga, da SABESP, além de 
pontos localizados nas bacias.  

Tabela 37 - Pontos de Monitoramento da Água  

PONTO DE 
MONITORAMENTO 

X Y 

REDE DE 
MONITO
RAMENT
O 

LOCALIZAÇÃO 

BILL02030 330352 7376019 

CETESB 

Meio do corpo central, 1,5 km da Barragem 
de Pedreira 

BILL02100 332410 7370962 
Meio do corpo central, direção braço do 
Bororé 

BILL02500 337155 7368005 
Meio do corpo central, sob ponte da 
Imigrantes 

BILL02801 343734 7369616 
Em frente à ETE, próximo a barragem do 
Rio Grande 

BILL02900 344802 7365044 
Próximo a barragem reguladora Billings-
Pedras 

EMGU00800 315748 7363841 
Rio Embu Guaçu (Ponte na estrada que liga 
Embu Guaçu à Fazenda da Ilha) 

GUAR00100 324000 7371912 
Reservatório Guarapiranga (braço do rio 
Parelheiros, bairro Balneário São José) 

GUAR00900 323807 7380771 
Reservatório Guarapiranga (Captação da 
SABESP, junto à casa de bombas) 

EMMI02900 318007 7375561 
Rio Embu Mirim, ponte na estrada do M'Boi 
Mirim - SP-214 

BITQ00100 331394 7361971 
Braço do Taquecetuba, baía situada no final 
da rua Tomekichi Inouye (captação 
SABESP) 

RGDE2200 352666 7373832 Clube Prainha Tahiti Camping Náutica 

RGDE02900 343670 7370261 
Próximo a rodovia Anchieta, junto à 
captação da SABESP 

GADE02800 358645 7373368 
Jusanta da Solvaym perto da Travessia de 
pedestres no Bairro Cortes 

GADE02900 356863 7373166 
Ponte na Av. Santo André, estrada do 
município de Rio Grande da Serra 

PIRE02900 354308 7376648 Ponte da Eletropaulo, Av. Rotary 

GU-101 323900 7381023 

SABESP 

Próximo à barragem Guarapiranga 

GU-104 324260 7376837 
Meio do corpo da água, próximo ao 
desemboque do Rio Bonito 

GU-107 324205 7372307 Meio do braço do rio Parelheiros 
Fonte: STCP (2020). 
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Figura 59- Pontos de Monitoramento da Água 

 
Fonte: PDPA (2007) e CETESB (2019). 
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O monitoramento das águas feito pela CETESB é realizado bimestralmente, sendo que a 
rede básica de monitoramento apresenta, desde 1975, série histórica de dados relativos ao 
IQA (Índice de Qualidade das Águas). Outros índices, como IVA (Índice de Qualidade de 
Água para Proteção da Vida Áquatica) e o IET (Índice de Estado Trófico), passaram a ser 
determinados recentemente (COBRAPE, 2007). A seguir, estão descritas análises 
realizadas para a qualidade das águas nos pontos de monitoramento apresentados, além de 
outros pontos que também são monitorados na área. 

O IQA é utilizado para integrar os parâmetros de qualidade de água em um único valor. 
Esse índice foi desenvolvido pela National Sanitation Foudantion (NSF), nos Estados 
Unidos, por meio de uma pesquisa junto a especialistas na área ambiental e cujo produto 
final foi a definição dos nove parâmetros considerados mais representativos para cálculo do 
IQA, sendo atribuídos pesos relativos aos mesmos: temperatura; pH; oxigênio dissolvido; 
demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC); coliformes fecais; nitrogênio total; fósforo 
total; sólidos totais e turbidez. 

A classificação da qualidade da água varia numa escala de 0 a 100, conforme os critérios 
apresentados na Tabela 38. 

Tabela 38 - Escala de Classificação da Qualidade da Água 
CATEGORIA PONDERAÇÃO 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 
Boa 51 < IQA ≤ 79 
Regular 36 < IQA ≤ 51 
Ruim 19 < IQA ≤ 36 
Péssima IQA ≤19 

Fonte: CETESB (1975). Adaptado por STCP (2018). 

O Índice do Estado Trófico (IET) tem por finalidade classificar corpos d’água em diferentes 
graus de troia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes 
e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação 
de macrófitas aquáticas (CETESB, 2017). 

Neste índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET (P), devem ser entendidos 
como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como agente 
causador do processo. A avaliação da clorofila a, IET (CL), por sua vez, deve ser 
considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando 
de forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas. Assim, o 
índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o efeito do processo conforme 
apresenta a Tabela 39 (CETESB, 2017). 

Tabela 39 - Classificação do Estado Trófico 
CATEGORIA  
(ESTADO TRÓFICO) 

PONDERAÇÃO 
FÓSFORO TOTAL 
(µg/L) 

CLOROFILA A 
(µg/L) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 13 < P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 35 < P ≤ 137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 137 < P ≤ 296 2,96 < CL ≤ 4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤ 640 4,70 < CL ≤ 7,46 

Hipereutrófico 67 < IET 640 < P 7,46 < CL 

Fonte: CETESB (2017). Adaptado por STCP (2019). 
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O índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA) é utilizado pela CETESB e 
tem como o objetivo a avaliação da qualidade das águas visando a proteção da fauna e flora 
aquáticas. O IVA é composto por dois sub-índices:  

 IPMCA - Índice de Parâmetros Mínimos para a Preservação da Vida Aquática (considera 
a concentração de substâncias que causam efeito tóxico sobre os organismos aquáticos, 
além do pH e do oxigênio dissolvido. Os limites dos parâmetros são aqueles 
determinados pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para as classes de enquadramento 
que se destinam à preservação da vida aquática); 

 IET - Índice do Estado Trófico. 

Os valores do IVA são classificados de acordo com a Tabela 40. 

Tabela 40 - Escala de Classificação do IVA 
CATEGORIA Valor do IVA 

Ótima ≤ 2,5 
Boa 2,6 ≤ IVA ≤ 3,3 
Regular 3,4 ≤ IVA ≤ 4,5 
Ruim 4,6 ≤ IVA ≤ 6,7 
Péssima IVA > 6,8 

Fonte: CETESB. Adaptado por STCP (2020). 

De forma a avaliar as informações relativas à qualidade das águas, tanto nos reservatórios 
como em seus principais tributários, são apresentados os índices de qualidade das águas 
da CETESB. Dessa maneira, torna-se possível uma análise da evolução da qualidade da 
água nos últimos anos.  

Billings-Tamanduateí  

A sub-bacia Billings-Tamanduateí conta com 15 pontos de monitoramento. O ponto 
localizado no Reservatório do Rio Grande (RGDE02900) apresentou alteração do IQA de 
Ótimo para Bom. Já nos corpos hídricos que possuem captações transpostas para outros 
sistemas produtores (BIRP00500, BITQ00100 e RGDE02030), a qualidade da água 
manteve-se constante ao longo dos anos entre as classificações Ótima e Boa. Os pontos 
PIRE02900 (Ribeirão Pires), CORU04950 (Ribeirão dos Couros), NINO04900 (Ribeirão dos 
Meninos), TAMT04250 e TAMT04500 (ambos no Rio Tamanduateí) continuaram sendo os 
piores pontos monitorados, seguindo a tendência dos últimos 5 anos, apresentando 
qualidade Ruim e Péssima (Tabela 41).  
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Tabela 41- IQA da Sub-Bacia Billings-Tamanduateí 

 
Legenda de cores: azul – IQA Ótimo; verde – IQA Bom; amarelo – IQA Regular;  vermelho – IQA Ruim, roxo – IQA Péssimo. 

Fonte: CETESB (2019). 

Reservatório Billings 

Ao longo do corpo central do Reservatório Billings, estão localizados três pontos de 
monitoramento: BILL02030, BILL02100 e BILL02500. O ponto BILL02030 foi incluído na 
rede básica da CETESB em 2008 e tem como objetivo avaliar os impactos causados pelo 
sistema de flotação no Reservatório Billings. Já o ponto BILL02100 reflete a diluição da água 
bombeada do rio Pinheiros para o reservatório, além das afluências da bacia de drenagem. 
No ponto BILL02500 tem-se o processo de autodepuração das cargas das bacias de 
drenagem do ribeirão Cocaia e ribeirão Bororé. 

Em complemento, tem-se o ponto BILL02900, o qual representa a qualidade da água na 
saída do reservatório.  

De acordo com dados do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê (FABHAT, 2019), em 2017 houve uma melhora no ponto de monitoramento 
BILL02030 com relação aos anos anteriores para o IQA, passando de uma categoria 
Regular para Boa, enquanto nos outros pontos (BIL02100, BILL02500 e BILL02900) a 
qualidade se manteve na categoria Boa e Ótima, próximos à média histórica (Figura 60). 

Com relação ao IVA, o ponto BILL02500 apresentou classificação Ruim, também de acordo 
com os dados históricos anteriores. Tal fato se deve, segundo CETESB (2019), ao aporte de 
fósforo que influencia de forma negativa o IVA por conta do processo de eutrofização, o qual 
é consequência de um aumento da concentração de nutrientes (especialmente fósforo e 
nitrogênio) nos ecossistemas aquáticos, que tem como consequência o aumento de suas 
produtividades. Como decorrência deste processo, o ecossistema aquático passa da 
condição de oligotrófico e mesotrófico para eutrófico ou mesmo hipereutrófico. 

O ponto BILL02100 apresentou uma piora deste mesmo índice, passando para a categoria 
Péssima, devido aos baixos valores para oxigênio dissolvido. Por outro lado, para o ponto 
BILL02900, a qualidade do índice melhorou, com categoria Regular, uma vez que não foram 
identificados efeitos tóxicos.  
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Figura 60 - Perfil IVA do Reservatório Billings em 2019 e nos Últimos 5 Anos  

 
Fonte: CETESB (2019). 

O relatório apresentado pela CETESB (2019) ressalta que o Sistema Billings apresenta uma 
condição preocupante em relação aos termos ecotoxicológicos, pois todos os pontos de 
monitoramento apresentaram toxicidade crônica em pelo menos 25% das campanhas de 
monitoramento, com exceção apenas do ponto BILL02900. O ponto BILL02100 apresentou 
efeito tóxico crônico em 50% das amostras analisadas, os quais podem estar relacionados 
com a presença de cianobactérias que podem causar efeitos adversos aos organismos 
(CETESB, 2019). 

Nos ambientes ricos em nutrientes, com condições ideais de temperatura e pH, as 
cianobactérias podem formar florações, que são caracterizadas pelo intenso aumento da 
biomassa, podendo ocasionar sérias alterações ambientais e consequentes danos à saúde 
pública devido ao fato de serem produtoras de hepatotoxinas ou neurotoxinas (CHAVES et 
al., 2009). 

Por fim, com relação ao IET, o Reservatório Billings apresenta a maior parte dos pontos de 
monitoramento eutrofizados, com os pontos BILL02030 e BILL02100, localizados próximos à 
entrada das águas do rio Pinheiros, classificados como extremamente eutrofizados e, na 
média anual, como hipereutróficos.  

Um IET hipereutrófico indica que o corpo d’água é afetado significativamente pelas elevadas 
concentrações de matéria orgânica e nutrientes, o que pode estar associado a episódios de 
florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências indesejáveis para os 
múltiplos usos da água (CETESB, 2007). 

É indicado, segundo a CETESB (2019), que estes valores estejam relacionados ao 
lançamento de efluentes domésticos. Apenas o ponto BILL02900 manteve sua classificação 
média anual de Mesotrófica, em processo de eutrofização, sendo a mesma obtida para o 
ano anterior. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do 
Reservatório Billings (COBRAPE, 2010), a qualidade das águas que afluem aos 
reservatórios do Complexo Billings relaciona-se estreitamente às características de uso e 
ocupação do solo na área da bacia, assim como à disponibilidade de infraestrutura sanitária 
e seu respectivo nível de eficiência operacional.  
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A origem das cargas na bacia Billings pode ser atribuída, genericamente, às seguintes 
fontes:  

Em áreas rurais:  

a) atividades agrícolas: as cargas dependem do tipo de cultura, da fase em que se 
encontra o ciclo de produção (preparação do terreno, semeadura, desenvolvimento 
das plantas, colheita etc.) e do uso de fertilizantes e defensivos; o aporte de cargas 
aos cursos de água está fundamentalmente associado à ocorrência de eventos de 
chuva;  

b) atividades pecuárias: as cargas dependem do tipo de rebanho e das técnicas 
utilizadas;  

c) mineração em atividade ou abandonada: são de alto potencial poluidor, dependendo 
do tipo de minério em exploração, da adoção de técnicas adequadas ou inadequadas 
de proteção e, ainda, do controle ambiental; estão associadas tanto às características 
operacionais da atividade quanto à ocorrência de eventos de chuva;  

d) chácaras de lazer e recreação: esgotos domésticos e lixo que são gerados nas 
atividades domésticas e cargas de pequenas áreas cultivadas;  

e) áreas pouco alteradas como matas, capoeirões, capoeiras, campo: produzem 
cargas devido à decomposição de matéria orgânica vegetal, carreadas aos cursos de 
água através do escoamento superficial.  

Em áreas urbanas:  

f) esgotos domésticos: afluem aos cursos de água por meio de lançamentos diretos, 
descargas permanentes ou acidentais do sistema de coleta e interceptação, ligações 
clandestinas no sistema de águas pluviais (de todo um domicílio ou parte dele, como 
instalações sanitárias externas, áreas de lavanderia ou cozinhas), efluentes de fossas 
sépticas não ligados a sumidouros ou em áreas cujos solos têm baixa capacidade de 
absorção etc.; essas cargas variam em ciclos diários e semanais com características 
razoavelmente constantes no tempo;  

g) efluentes líquidos de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço 
(padarias, restaurantes, postos de gasolina, oficinas mecânicas, garagens de ônibus 
etc.), lançados diretamente ou através do sistema de drenagem; dão origem a cargas 
orgânicas, metais, óleos e graxas, solventes, entre outros;  

h) resíduos sólidos: lançamento direto, no leito dos cursos de água ou na rede de 
drenagem pluvial, de lixo de origem doméstica, ou proveniente de atividades 
comerciais (como feiraslivres, mercados etc.) e industriais;  

i) movimento de veículos: resíduos originados no desgaste de pavimentos, resíduos de 
pneus, óleos, lubrificantes, graxas são depositados na superfície das vias públicas e 
carreados aos cursos de água durante os eventos de chuva; 

 j) lavagem de quintais e jardins, calçadas, ruas e grandes áreas;  

k) erosão de áreas com solo nu, ou durante trabalhos de terraplenagem;  

l) lavagem de materiais de construção (areia, cimento, cal etc.) em obras públicas ou 
construções particulares (abertura de loteamentos, construção de edificações etc.). 

Cotia-Guarapiranga  

Na sub-bacia Cotia-Guarapiranga existem 9 pontos de monitoramento. Apenas os pontos do 
Reservatório das Graças (COGR00900), do Rio Embu-Guaçu (EMGU00800) e do 
Reservatório do Guarapiranga (GUAR00900) apresentaram IQA Bom. No ponto localizado 
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no Braço do Rio Parelheiros (GUAR00100), a qualidade da água esteve Regular entre os 
anos de 2014 e 2015, recuperou-se a partir de 2016, mas retornando ao IQA Regular em 
2018. De acordo com o Plano da Bacia do Alto Tietê (PBH-AT, 2018), as prováveis causas 
para o IQA Regular na região são as fontes de poluição difusa, advindas de chácaras e da 
prática de agricultura, além do lançamento de esgoto doméstico diretamente nos corpos 
d’água.  

Os piores pontos ficaram concentrados na porção norte-noroeste da sub-bacia, 
possivelmente relacionados à ocorrências de lançamento de esgotos domésticos e 
industriais ao longo de seus cursos. Nessa região, a degradação da qualidade da água 
também foi observada no Ribeirão das Pedras (PEDA03900), no Ribeirão Moinho Velho 
(MOVE03500) e no Rio Cotia (COTI03800) (Tabela 42). 

Tabela 42 - IQA da Sub-Bacia Cotia-Guarapiranga  

 
Legenda de cores: azul – IQA Ótimo; verde – IQA Bom; amarelo – IQA Regular; vermelho – IQA Ruim, roxo – IQA Péssimo. 

Fonte: CETESB (2019). 

Reservatório Guarapiranga 

Para o Reservatório Guarapiranga, foram coletados dados dos pontos de monitoramento da 
SABESP, denominados de GU-101, GU-104 e GU-107. Segundo dados apresentados no 
PDPA (2007), até o ano de 2003, o reservatório apresentava um decréscimo gradativo na 
qualidade da água, apresentando elevadas concentrações de fósforo total. A partir deste 
ano, houve uma melhora destas condições (Figura 61).  
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Figura 61- Concentração Média Anual de Fósforo Total no Reservatório (2000-2005) 

  

Fonte: PDPA (2007). 

Além dos pontos de monitoramento da SABESP, a CETESB apresenta também dois pontos 
de monitoramento dentro do reservatório (pontos GUAR00100 e GUAR00900). O primeiro 
ponto mostra a qualidade da água próxima à foz do rio Parelheiros e a diluição da água 
bombeada do Reservatório Billings, braço do Taquacetuba, para o reservatório. Já o 
segundo, indica as condições de qualidade da água próxima à barragem, ponto de 
captação. 

Segundo dados da CETESB (2019), no ano de 2017 ambos os pontos apresentaram IQA da 
categoria Boa, próximo à média histórica dos últimos 5 anos (Figura 62). 

Figura 62 - IQA no Reservatório Guarapiranga em 2017 e nos Últimos 5 Anos 

 

Fonte: CETESB (2019). 
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Quanto ao IVA, a qualidade foi classificada como Ruim no ponto GUAR00100 devido à alta 
frequência de resultados em desconformidade para clorofila a e para o fósforo total. No 
ponto GUAR00900 o IVA foi Regular com melhora no índice com relação ao ano de 2016, 
relacionada ao aumento dos níveis de oxigênio dissolvido. 

Importante ressaltar que o fósforo é um elemento indispensável para o crescimento de algas 
e, quando em elevadas concentrações em ambientes lênticos (com alto tempo de 
residência), pode conduzir ao crescimento exagerado desses organismos (eutrofização) 
(VON SPERLING, 2005). O parâmetro clorofila a é a representatividade de indivíduos 
fotossintetizantes no ambiente, como algas e fitoplânctons, e é reflexo da eutrofização do 
meio aquático (ESTEVES, 1998). 

No ano de 2017, os pontos de monitoramento da CETESB apresentaram condições 
Hipereutrófica e Eutrófica, sendo que o ponto GUAR00100 apresentou uma piora com 
relação ao ano anterior. A condição trófica observada para o ponto GUAR00900 foi 
relacionada com a presença de nutrientes e condições propícias para o estabelecimento da 
comunidade fitoplanctônica. O relatório da CETESB (2019) ainda ressalta que, desde 2013, 
o reservatório apresenta elevado grau de eutrofização. 

O grau de trofia eutrófico indica que o corpo d’água apresenta alta produtividade em relação 
às condições naturais, com redução de sua transparência, e em geral são afetados por 
atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água 
decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos 
usos. Já o IET hipereutrófico indica um comprometimento acentuado nos usos do recurso 
hídrico, estando associado a episódios florações de algas ou mortandades de peixes. 

Recomendações para melhoria da qualidade das águas  

A solução de problemas relativos à qualidade da água exige estratégias para prevenir contra 
a poluição, tratar efluentes e resíduos e remediar a poluição hídrica. Como uma primeira 
intervenção, a poluição pode ser evitada antes mesmo que alcance os cursos de água. Em 
segundo lugar, águas servidas podem passar por tratamento antes de serem lançadas. Por 
fim, em terceiro lugar, a integridade biológica dos cursos de água poluídos pode ser 
fisicamente restaurada por meio de ações de remediação.  

Cada vez mais, comunidades e gestores de água têm encontrado na proteção de seus 
mananciais a principal forma de melhorar a qualidade da água e reduzir os custos de 
tratamento. A forma tradicional de gerenciamento de água envolve o tratamento em diversas 
fases para remover contaminantes. Os custos ambientais e econômicos dessa estratégia 
são elevados, especialmente em uma conjuntura em que os custos energéticos vêm 
aumentando. O novo paradigma emergente enfoca a proteção de fontes vitais de água 
potável contra a contaminação para assim reduzir ou eliminar a necessidade de tratamento. 
Ecossistemas saudáveis e resistentes ajudam a purificar e regular a água, evitando assim o 
ingresso da poluição nos cursos de água. 

A questão-chave para alcançar as soluções para os problemas da qualidade da água é 
saber como mobilizar indivíduos, empresas, comunidades e governos para evitar a poluição, 
tratar as águas servidas e restaurar a salubridade dos cursos de água.  Estratégias para 
melhorar a qualidade da água exigirão ações de conscientização, maior monitoramento, 
melhorias de gestão e de governança. Ações de educação e conscientização serão 
necessárias para ampliar o apoio público e gerar a vontade política para implementar tais 
melhorias. A ampliação do monitoramento e da coleta de dados auxiliará no direcionamento 
da atenção para problemas de qualidade da água e para a avaliação da efetividade das 
soluções propostas. A governança e a regulação conduzirão à criação de políticas, leis e 
regulamentos para proteção e melhoramento da qualidade da água, fortalecendo a 
fiscalização e proporcionando os financiamentos para a sua implementação. Esses 
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mecanismos para alcançar o objetivo de melhorar a qualidade da água são descritos em 
maiores detalhes a seguir, sendo todos prerrogativas de programas deste Plano de Manejo: 

- A educação ambiental e as campanhas de conscientização: são cruciais para 
geração de conhecimento entre as comunidades e de apoio à proteção e melhoria da 
qualidade da água. 

- Fortalecimento da fiscalização: quando já instituídos bons regulamentos para 
proteger a qualidade da água, é necessário que haja fiscalização para assegurar os 
benefícios para a sociedade. Ações educativas e de conscientização servem para 
informar a comunidade e os agentes fiscalizadores e para promover a adequada 
aplicação da lei e assegurar a salubridade de cursos de água. A participação cidadã 
no monitoramento muitas vezes desempenha papel crítico ao alertar as agências 
reguladoras sobre potenciais violações das normas sobre a qualidade da água. 

- Economia: o reconhecimento de que a qualidade da água afeta a produtividade da 
agricultura e da indústria pode também ser aproveitado para ampliar a atenção para 
proteção e restauração da sua qualidade. Se produtores rurais e industriais 
entenderem que a baixa qualidade da água que consomem aumenta seus custos por 
exigir tratamento antes de ser utilizada na produção, ou que reduz o seu potencial 
produtivo, se tornarão defensores da melhora da qualidade da água. 

3.3 - BIODIVERSIDADE: VEGETAÇÃO 

O diagnóstico de vegetação apresenta as Análises Históricas dos Desmatamentos no 
Estado de São Paulo, Município de São Paulo e na APA-BC, além dos itens requeridos no 
Termo de Referência sobre o tema vegetação, incluindo o mapeamento, dados florísticos e 
informações sobre a situação das APPs na APA-BC. 

3.3.1 - Análise Histórica dos Desmatamentos no Estado de São Paulo 

De acordo com Victor et al. (2005), foi a partir do surto cafeeiro que os desmatamentos se 
processam em grande escala no estado de São Paulo, perdurando até a década de 1856. 
Segundo os autores, há uma correlação bastante estreita entre a expansão do café em 
direção ao interior paulista e o avanço dos desmatamentos. 

Para agravar este quadro, a madeira oriunda dos desmatamentos não tinha aproveitamento 
econômico, sendo queimada ou abandonada. Inclusive era corriqueiro importar da Europa 
peças do mobiliário e materiais de construção, hábito que iria declinar somente a partir de 
1914, durante a 1ª Guerra Mundial, haja vista as dificuldades da importação entre os países 
gerada pelo conflito. Na Figura 63, é possível observar a dinâmica histórica de conversão da 
cobertura florestal nativa do estado ao longo de quase 200 anos. 

Após o fim da 1ª Guerra Mundial, com a normalização dos mercados internacionais, emerge 
outra febre cafeeira, no início da década de 1920. Novos talhões são implantados, seguindo 
a mesma técnica obsoleta utilizada anteriormente, porém em um ritmo mais agressivo de 
abertura de novas lavouras. De 1918 a 1924, plantaram-se mais 121 milhões de pés de 
café. Os níveis anuais de desmatamento atingiram proporções sem precedentes, sendo 
estimados em 310.000 hectares/ano, portanto, quase o dobro em relação ao período de 
1886 a 1907 (VICTOR et al., 2005). 

Em 1933, a lavoura cafeeira alcançou a sua maior extensão, com quase um bilhão e meio 
de pés plantados. As terras do centro e oeste começaram a acusar os sinais de exaustão, e 
este fenômeno, juntamente com a propagação da praga da broca-do-café, estimulou o 
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nomadismo que prosseguiu em direção ao oeste de São Paulo. Por volta de 1935, restou 
uma cobertura florestal de cerca de 6.550.000 hectares (26,2%) no estado. 

A outrora exuberante Floresta Ombrófila Densa havia sido quase completamente destruída, 
e as florestas estacionais restantes mostravam profundas alterações em suas fisionomias. A 
estrutura fundiária, que até a década de 1930 fora dominada pela presença dos latifúndios, 
foi subdividida, dando lugar à pequenas e médias propriedades, fenômeno que contribui 
para o rendilhamento dos fragmentos florestais então existentes naquelas propriedades 
(VICTOR et al., 2005). 

Até o período de 1962, prosseguiram os desmatamentos para a implantação de novas 
culturas e pastagens. Ao mesmo tempo, o uso da lenha e do carvão vegetal, que era a 
principal fonte energética para as locomotivas a vapor, reduziram-se consideravelmente, por 
conta do advento dos derivados de petróleo e da eletrificação das linhas mais importantes. 
Naquele período, tais combustíveis passaram a ter importância secundária na economia. 
Não obstante, a expansão industrial foi a responsável pelos índices de desmatamentos da 
década. As matas da serra de Paranapiacaba e da Escarpa Atlântica foram obliteradas pelo 
carvoejamento, sendo transformadas em carvão para suprir as indústrias e as grandes 
siderúrgicas do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, no processo de redução do ferro e da 
fusão do minério (VICTOR et al., 2005).  

Na década de 2000, a cobertura vegetal do estado de São Paulo era de apenas 3% situada, 
principalmente, em áreas escarpadas de difícil acesso. Em 200 anos, a cobertura vegetal 
nativa foi reduzida de 82% para 3%. Claramente, muitas espécies vegetais e animais foram 
extintas neste processo. O progresso dos paulistas aconteceu pari passu ao regresso 
ambiental e à degradação do meio ambiente. A substituição da vegetação nativa florestal, 
em função da expansão das atividades agropecuárias e das malhas urbanas, assim como 
do extrativismo, ocasionou a fragmentação das florestas, resultando na formação de 
pequenas manchas ou fragmentos isolados. 

Entre 2000 e 2018, as taxas de desmatamento no estado de São Paulo desaceleraram 
significativamente e, a partir de 2013, se mantiveram em torno de 90 ha/ano, com exceção 
do período 2015-2016 que, de acordo com o relatório técnico desse período (SOS Mata 
Atlântica/INPE, 2017), dos 698 ha de desmatamentos identificados, 630 ha (90%) foram 
devido a fenômenos naturais, ocasionados por vendavais e tornados que ocorreram em 
junho de 2016 e atingiram os municípios de Atibaia, São Roque, Mairinque e Embu-Guaçu 
(Tabela 43 e Foto 22). 
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Figura 63- Redução da Cobertura Florestal do Estado de São Paulo desde sua Colonização 
até os Dias Atuais 

 

Fonte: Adaptado de Victor et al. (2005). 
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Tabela 43- Desmatamentos dos Remascentes de Mata Atlântica Identificados no 
Período entre 2000 e 2018 no Estado de São Paulo 

SUPERFÍCIE DO 
ESTADO DE 
SÃO PAULO 

REMANESCENTES 
FLORESTAIS INSERIDOS NA 
LEI DA MATA ATLÂNTICA* 

PERÍODO 
REMANESCENTES 
FLORESTAIS 

ÁREA 
DESMATADA 

24.822.624 ha 17.072.755 ha 

2000-2005 2.312.708  ha 4.670 ha 
2005-2008 2.308.038 ha 2.455 ha 
2008-2010 2.439.322 ha 514 ha 
2010-2011 2.438.808 ha 204 ha 
2011-2012 2.375.211 ha 190 ha 
2012-2013 2.378.900 ha 94 ha 
2013-2014 2.378.806  ha 61 ha 
2014-2015 2.334.876 ha 45 ha 
2015-2016 2.346.491 ha 698 ha 
2016-2017 2.345.765 ha 90 ha 
2017-2018 2.344.483 ha 96 ha 

* Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica, e dá outras providências. 

Fonte:  SOS Mata Atlântica/INPE. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica - Relatórios Técnicos (2000 a 2018). 

Foto 23 - Desmatamento Causado por Fenômenos Naturais 

 
Legenda: (A) árvores tombadas na região de São Roque e Mairinque; (B) área em processo de regeneração após ser atingida 

por um tornado. Detalhe do galpão destelhado, na parte superior da foto (seta em azul), área atingida com posterior 
remoção de árvores. 

Fonte: Retirado de SOS Mata Atlântica/INPE (2017). 

3.3.2 - Análise Histórica dos Desmatamentos no Município de São Paulo 

O Município de São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1554 e reuniu, em seus primeiros 
aldeamentos, habitantes de origens europeia e indígenas. Cerca de 250 anos após a 
fundação, seu núcleo urbano era muito pequeno, inferior a 40 hectares, com um cinturão de 
sítios e chácaras que constituía a reserva de expansão urbana, situação mantida até o 
século XIX (PMSP, 2017). 
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A construção da cidade foi um processo determinado principalmente em razão de três 
acontecimentos históricos principais: (i) a abolição da escravatura (1888); (ii) a instauração 
do regime republicano (1889); e (iii) o surto de industrialização. Embora cada acontecimento 
tenha uma importância peculiar, eles se interligavam, assistindo-se, como resultado geral, a 
um significativo deslocamento de capitais e mão-de-obra do campo para a cidade e à 
correspondente mudança no equilíbrio político. Esse fato marcou a entrada da cidade de 
São Paulo no século XX (MOTA, 2003). Nesse mesmo século, o Município de São Paulo se 
transforma no maior centro industrial do país, sendo responsável pelo somatório de 32% da 
produção nacional. No entanto, as várzeas dos rios Tietê, Pinheiros e Anhangabaú ainda 
permaneciam como grandes vazios urbanos, intercalados nos bairros industriais e 
residenciais (SEPE & TAKIYA, 2004; PMSP, 2017). 

A cidade de São Paulo só iniciou um ritmo de crescimento mais expressivo a partir da 
década de 1940, marcado por um grande crescimento populacional (a população quase 
quadruplicou de tamanho), e, em decorrência, iniciou-se um processo mais intensivo de 
ocupação de suas regiões mais periféricas (LANGENBUCH, 1968). Nessa mesma década, 
foi realizada a retificação dos rios Pinheiros e Tietê, e a antiga paisagem meandrante foi 
substituída por cursos d'água retilíneos, encaixados em extensas planícies de inundação. 
Iniciou-se, portanto, a expansão urbana em direção aos terrenos mais acidentados e então 
cobertos por vegetação, deixando para trás a paisagem de suaves colinas terciárias da 
Bacia de São Paulo (PMSP, 2017).  

Iniciaram-se, também, as principais frentes de supressão e fragmentação das áreas verdes, 
principalmente em favor do estabelecimento de atividades econômicas (agricultura) nesses 
locais. Ainda naquele período, o município se expandiu e cruzou o rio Pinheiros, avançando 
para a região do Butantã, principalmente em razão do estabelecimento de atividades 
agrícolas naqueles locais (SIMA, 2020). Na década de 1950, estabeleceram-se os primeiros 
conjuntos habitacionais do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, localizados 
entre os km 10 e 12 da Rodovia Raposo Tavares, e se iniciaram as obras de implantação de 
olarias nas Rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt. Em 1960, a paisagem dessas 
imediações ainda era predominantemente rural, e somente cerca de dez famílias moravam 
nas terras do Parque Tizo, desenvolvendo atividades de olaria e agricultura de subsistência 
(SIMA, 2020). 

O extenso território localizado além da região central do Município de São Paulo começou a 
ser ocupado com maior intensidade a partir dos anos 1970, especialmente por grandes 
levas de imigrantes que chegaram na metrópole em busca de melhores condições de 
trabalho. Ao longo dos anos, centenas de aglomerados urbanos, principalmente nas Zonas 
Leste e Sul, foram instalados nos locais anteriormente representados por áreas florestadas 
da Mata Atlântica. Casebres e moradias populares tomaram o lugar da densa cobertura 
vegetal, e áreas afastadas do centro da cidade passaram a abrigar bairros populares, 
erguidos ilegalmente e sem planejamento urbano. Com o tempo, esses aglomerados 
urbanos começaram a ser contemplados por serviços públicos, como transporte público, 
postos de atendimento de saúde e escolas, incentivando novas ocupações naqueles locais 
(NATALINI, 2019).  

Perpetuou-se, assim, a forma de substituição da cobertura vegetal por bairros-dormitórios 
sem infraestrutura adequada, constituindo a atual região periférica da cidade de São Paulo. 
Nos últimos anos, um novo ciclo de supressão das florestas naturais foi sendo instaurado 
em decorrência do processo de ocupação desordenado. O município apresenta grande 
vulnerabilidade ao desmatamento, especialmente na região de Parelheiros, onde a 
cobertura vegetal precisa ser mantida para garantir o abastecimento das Represas da 
Guarapiranga e Billings, principais fontes de fornecimento de água à população da região 
(NATALINI, 2019). 
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Nos últimos anos, especialmente no período de 2019 e 2020, foram encaminhadas aos 
órgãos competentes de fiscalização e policiamento ambiental, bem como ao Ministério 
Público, denúncias de ocupações irregulares e infrações decorrentes (especialmente de 
supressão de vegetação) no território da APA Bororé-Colônia. Essas, muitas vezes foram 
estruturadas em documentos como dossiês que partiram de munícipes, entidades da 
sociedade civil, ou ainda do legislativo municipal. Tal situação denota o agravamento dessas 
condições e a necessidade premente não só de apuração dos atos lesivos ao meio 
ambiente, mas ainda da implementação e/ou fortalecimento efetivo de estruturas integradas 
de fiscalização e policiamento ambiental, como será tratado no Programa específico 
(Programa de Monitoramento e Gestão de Atributos Naturais e Histórico-Culturais). 

Nas décadas de 1970 e 1980, devido à crise econômica, houve um intenso deslocamento 
da população mais pobre para estes locais periféricos. As duas últimas décadas do século 
XX foram marcadas pela continuidade do “esvaziamento populacional” das áreas centrais, 
com uma perda média de 30% da população da região e a consolidação de um novo “centro 
de negócios” no eixo sudoeste da cidade (Marginal Pinheiros/Berrini/Faria Lima). Apesar de 
mais distantes e desprovidos de infraestrutura urbana e serviços públicos, os distritos 
perfiéricos aumentaram ainda mais sua população residente. Destaca-se o crescimento dos 
distritos localizados em áreas de mananciais ao sul, onde se concentram os maiores e mais 
conservados fragmentos florestais de Mata Atlântica (PMSP, 2017). 

A crise econômica da década de 1980 ampliou o número de invasões e ocupações 
organizadas nas periferias do Município de São Paulo, e, naquela mesma década, houve 
um aumento do número de casas na atual Vila Nova Esperança, com a ocupação do topo 
do divisor de águas das bacias hidrográficas dos córregos Pirajussara e Itaim. Desde o final 
da década de 1980, os aterros, legais ou ilegais, em áreas de propriedade pública ou 
privada, têm ameaçado a integridade da região oeste, inclusive do Parque Tizo, 
estendendo-se sobre remanescentes de Mata Atlântica e afetando nascentes e ribeirões, 
locais protegidos pela legislação (PMSP, 2017). Durante a década de 1990, houve aumento 
do número de conjuntos habitacionais e condomínios de alto padrão naqueles locais, 
antigamente reconhecidos como de baixa valoração, resultando em maior adensamento 
populacional, desmatamentos e consequente aumento da degradação ambiental (SIMA, 
2020). 

Já nas primeiras décadas do século XXI, as taxas de crescimento populacional da região 
metropolitana de São Paulo e, também do município, diminuíram. Apesar da carência de 
informações sistematizadas e séries históricas sobre a situação da cobertura vegetal na 
cidade, pode-se apontar que, no período, grande parte dos processos de supressão de 
vegetação foram relacionados às grandes obras de infraestrutura, em particular o Rodoanel 
Mario Covas, a Central de Tratamento de Resíduos Leste (São Mateus) e o prolongamento 
da Avenida Jacu-Pêssego. Supressões de menor porte, associadas à abertura de pequenos 
lotes, são observadas nos distritos da cidade, onde, na última década, a atividade imobiliária 
se deu de forma mais intensiva, especialmente na Vila Andrade, Morumbi, Butantã, entre 
outros bairros (PMSP, 2017). 

Em 2016, a população da cidade foi estimada em 12,03 milhões de habitantes e, para 2030, 
as projeções realizadas apontam que o contingente do Município de São Paulo será de 
12,20 milhões de pessoas, indicando um forte decrescimento da taxa de crescimento 
populacional (PMSP, 2017). Apesar destas informações, outras fontes de dados (REDE 
NOSSA SÃO PAULO, 2019) demonstram que ao menos 75 invasões em áreas ambientais 
ocorreram nos últimos quatro anos, às margens das Represas Billings e Guarapiranga. A 
presença de quase 10 mil pessoas nessas ocupações ilegais lança esgoto nas águas que, 
depois de tratadas, saem pelas torneiras. Em sua maioria, essas ocupações não são 
coordenadas por nenhum grupo social organizado. As famílias chegam aos poucos, ocupam 
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as áreas verdes, e logo um novo bairro aparece. O avanço das moradias ocorre nos 
mananciais e em outros locais de preservação ambiental, como a APA-BC. 

3.3.3 - Análise Histórica dos Desmatamentos na APA-BC  

No que diz respeito à analise do uso do solo e da cobertura vegetal na APA-BC, no período 
de 2002 a 2019, observou-se uma tendência de regeneração das áreas de capoeira, com 
aumento significativo (cerca de 230%) dessa classe de uso do solo em 2019, 
comparativamente ao ano de 2002 (Tabela 44). Nesse mesmo sentido, as áreas revestidas 
por Campos Gerais, tipo de vegetação de porte herbáceo, que reúne formações campestres 
naturais e antropizadas (como áreas de pastagem, clareiras de florestas e vegetação ruderal 
de terrenos urbanos abandonados) foram reduzidas em 30% entre 2002 e 2019. Tal 
constatação demonstra a importância da UC que, criada em 2006, vem auxiliando na 
redução dos impactos locais, apesar da existência de moradias irregulares dentro dos seus 
limites e de outras formas de impacto (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2019). 

Tabela 44- Quantitativo do Uso e Ocupação do Solo na APA-BC (2002-2010-2019) 

CLASSE DE USO DO SOLO 
SÉRIE HISTÓRICA 

2002 2010 2019 

Agricultura 455,21 321,75 232,38 

Área Antropizada 832,10 1.053,42 1.030,60 

Campos Gerais 1.419,16 1.095,50 988,15 

Capoeira 517,96 1.388,49 1.707,63 

Formação Pioneira de Influência Fluvial 152,00 159,95 173,93 

Massa D'água 1.584,19 1.658,92 1.656,22 

Mata 3.145,79 2.437,89 2.328,55 

Reflorestamento 832,32 785,67 784,15 

Rodoanel - 37,13 37,13 

TOTAL GERAL 8.938,73 8.938,73 8.938,73 

* Áreas em hectares. 
Fonte: STCP (2020). 

Entre 2002 e 2010, os fragmentos de mata nativa (Floresta Ombrófila Densa) foram 
reduzidos em cerca de 25%. Desde a criação da APA-BC, esse percentual se manteve 
constante, corroborando, outra vez, a importância dessa UC na conservação e manutenção 
das florestas no contexto da região. 

Ao examinar os mapas da Figura 64, verifica-se um deslocamento das áreas destinadas às 
monoculturas de espécies florestais (eucalipto e pinus) no período analisado. Em 2002, 
observa-se uma grande concentração de plantios florestais na porção oeste da APA, 
enquanto que, em 2019, nas áreas ao sudoeste os reflorestamentos aumentaram 
significativamente. Essa dinâmica parece estar relacionada à rotatividade dos plantios. Na 
medida em que é realizada a colheita das toras nas áreas mais antigas, a superfície dessa 
classe de uso se reduz, sendo substituída por florestas nativas, devido ao processo de 
regeneração natural. 

No início da década de 90, com o objetivo de facilitar o fluxo do trânsito de caminhões que 
atravessam a cidade, o Governo do Estado de São Paulo iniciou a implantação do projeto 
Rodoanel Metropolitano Mário Covas, afetando o Município de São Paulo e municípios 
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situados no entorno. O processo de licenciamento do trecho Sul, iniciado em 2004, ocorreu 
concomitantemente à criação da APA-BC, com o traçado dessa obra viária atravessando a 
UC no sentido Leste-Oeste. Considera-se que a construção de grandes obras de 
infraestrutura viária, contíguas às áreas densamente urbanizadas e áreas verdes protegidas, 
resulta em significativas transformações, induzindo a um fluxo populacional e afetando os 
serviços ecossistêmicos fornecidos, potencializando a evolução de conflitos socioambientais 
(JÚNIOR et al., 2017). 

Figura 64 - Análise Temporal do Uso e Ocupação do Solo na APA-BC (2002-2010-2019) 

Fonte: STCP (2020). 
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A população residente esperava que as obras do Trecho Sul viabilizariam atividades de 
interesse, por meio de compensação ambiental, e da execução de programas de educação 
ambiental, condução de estudos de viabilidade para atividades econômicas sustentáveis, 
com perspectiva de geração de renda e compatível com a conservação dos recursos 
naturais, o que na prática não aconteceu. Algumas situações se configuraram durante o 
licenciamento ambiental do Trecho Sul do Rodoanel que auxiliaram no desencadeamento 
de conflitos socioambientais, entre eles: (i) assoreamento de corpos d’água; (ii) 
comprometimento das condições das vias locais em virtude do trânsito de veículos pesados; 
(iii) cerceamento de atividades de pescadores artesanais devido à dificuldade de navegação 
e o desaparecimento dos peixes na represa; (iv) poluição sonora e impacto visual; (v) 
degradação das estradas vicinais; (vi) não cumprimento das atividades de plantio 
compensatório (JÚNIOR et al., 2017). 

Além desses impactos socioambientais, ocorrem impactos decorrentes da fragmentação da 
vegetação, já que grandes áreas verdes (atualmente representadas pelos parques Naturais 
Municipais Bororé, Itaim e Varginha) foram cortadas no sentido leste-oeste, isolando 
populações da fauna e flora, ou mesmo tornando muitas espécies da fauna vulneráveis à 
atropelamentos. 

3.3.4 - Diagnóstico da Vegetação da APA-BC 

A APA-BC encerra em seus limites um mosaico com diferentes ambientes naturais e 
antrópicos. Os ambientes naturais são caracterizados como típicos da Mata Atlântica, da 
fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa. Já os ambientes antropizados podem ser 
caracterizados em sistemas produtivos e áreas degradadas. 

De acordo com Tabarelli et al. (2005), o bioma Mata Atlântica engloba a segunda maior 
floresta tropical do continente americano. Os principais sistemas de classificação da 
vegetação brasileira (VELOSO et al., 1991; IBGE, 2012) reconhecem diversas 
fitofisionomias florestais para a Mata Atlântica, porém, na APA-BC está representada por 
Floresta Ombrófila Densa, a mais pujante de todas elas, com maior riqueza e diversidade. 
Esta floresta é típica da região costeira e das escarpas serranas, se estabelecendo em 
locais com alta pluviosidade. Ela pode ser dividida em formações, principalmente de acordo 
com a faixa altitudinal em que ocorrem, resultando em diferentes condições ambientais, e, 
consequentemente, em diferentes agrupamentos de espécies. Localmente, podem-se 
observar as seguintes formações: Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta Ombrófila 
Densa Montana e Formações Pioneiras de Influência Fluvial. 

A Foto 24 exibe algumas das formações florestais e formações pioneiras observadas na 
APA-BC. Muitos desses locais possuem um bom estado de conservação, devido à proteção 
que recebem por estarem inseridas nas UC municipais que a APA-BC engloba. 

Ambientes Naturais 

 Floresta Ombrófila Densa 

Conforme mencionado, na APA-BC predomina a fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa, 
que, de acordo com Mantovani (2003), é encontrada em climas com precipitações 
pluviométricas superiores a 1.500 mm, até 4.000 mm, com, no máximo, dois meses de seca 
e até 35% das chuvas concentradas em três meses, temperaturas médias anuais de 20 a 
24º C, variando entre temperaturas absolutas de 12 e 38º C. A Floresta Ombrófila Densa é 
caracterizada por árvores de folhas largas, sempre-verdes, com duração relativamente 
longa e mecanismos adaptados para resistir tanto a períodos de calor extremo, quanto para 
evitar umedecimento excessivo. É comum a presença de um tipo de sulco nas pontas das 
folhas para facilitar a drenagem da água. Muitas árvores possuem raízes de suporte 
adaptadas para a fixação sobre troncos e árvores caídas e pré-adaptadas para maior 
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sustentação em condições topográficas instáveis. A enorme quantidade e variedade de 
lianas e epífitas também é uma característica dessas florestas (VELOSO et al., 1991). 

Foto 24 - Ambientes Naturais (Florestas e Várzeas) 

 

 
Legenda:  (A) aspecto geral do dossel de um fragmento de Floresta Ombrófila Densa; (B) borda de um fragmento de Floresta 

Ombrófila Densa situado em um trecho da antiga Estrada da Conceição; (C-D) Formação Pioneira de Influência 
Fluvial – várzea – com predomínio de taboa Typha sp.; (E) vista da Floresta Ombrófila Densa Aluvial nas margens da 
Barragem Billings. A porção da borda é revestida pela macrófita aquática braquiária-d'água; (F) vegetação cliliar bem 
conservada no entono de um açude. 

Fonte: STCP (2020). 

Tal fitofisionomia situa-se, em geral, em encostas que favorecem a penetração de luz difusa 
em seu interior e por isso, é extremamente complexa em sua estrutura vertical, composta 
por muitas espécies de líquens, musgos, pteridófitas, herbáceas, arbustivas, arbóreas, 
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palmeiras, lianas e epífitas, entre as quais muitas espécies de bromeliáceas, orquidáceas, 
gesneriáceas e pteridófitas, que habitam a maioria das árvores de grande porte. 
(MANTOVANI, 2003). Por encontrar-se em altitudes variadas que, muitas vezes, superam 
2.000 m.s.n.m. (IBGE, 1991), e por estarem intimamente relacionadas às feições de relevo, 
a composição florística ao longo do gradiente altitudinal é bastante variável, tanto em termos 
locais, derivados de características microclimáticas e edáficas, quanto na própria escala 
ecorregional, decorrente da existência do gradiente de latitude. A Floresta Ombrófila Densa 
é classificada em diferentes formações. 

Abaixo, estão apresentadas descrições mais detalhada das formações da Floresta 
Ombrófila Densa presentes nas imediações da APA-BC. 

 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

É uma fitofisionomia higrófila, densa, de porte médio, onde podem ser constatadas espécies 
como Erythryna spp. (mulungu), Inga spp. (ingás), Aspidosperma olivaceum (guatambu), 
Sloanea guianensis (laranjeira-do-mato), Ficus spp. (figueiras), Alchornea triplinervia (tapiá-
guaçu), Ocotea spp. e Nectandra spp. (canelas), Virola bicuhyba (bicuíba), Cedrella spp. 
(cedros), Cabralea canjerana (canjerana), Hymenaea courbaril (jatobá), Magnolia ovata 
(baguaçu), entre outras (VELOSO et al., 1991). 

Nos trechos em estágio iniciais de regeneração são comuns Cecropia spp. (embaúbas), 
Schizolobium parahyba (guapuruvu), Pleroma spp. (manacás-da-serra) e Vochysia 
tucanorum (pau-de-tucano). No estrato intermediário, além de exemplares jovens de 
espécies que ocupam o dossel, são comuns espécies tipicamente tropicais, como Pera 
glabrata (seca-ligeiro), Inga spp. (ingás), Guarea spp. (bagas-de-morcego), Gomidesia spp., 
Marlierea spp., Calyptranthes spp. e Myrceugenia spp. (guamirins), Ocotea teleiandra 
(canela-pimenta), Garcinia gardneriana (bacupari), entre outras. 

Destacam-se, ainda, os fetos arborescentes ou samambaiaçus (gêneros Alsophila spp., 
Nephelea spp. e Cyathea spp.) e palmeiras como Euterpe edulis (palmito-juçara). Além 
deste, existem outras espécies de palmeiras características, como Syagrus romanzoffiana 
(jerivá), que é capaz de atingir os estratos superiores, ou Geonoma elegans (guaricana), 
Astrocaryum aculeatissimum (brejaúva) e Bactris spp. (tucuns), restritos ao interior da 
floresta. No sub-bosque úmido e mal ventilado, ocorrem arbustos como Guarea macrophylla 
(baga-de-morcego), Psychotria spp. (erva-d’anta), Rudgea jasminoides (véu-de-noiva), 
Mollinedia triflora (pimenteira), Piper spp. (pau-de-junta), Heliconia spp. (caetês-banana), 
Hedyosmum brasiliens (erva-cidreira), entre outras.  

A Floresta Ombrófila Densa Aluvial relaciona-se, principalmente, com os Neossolos Flúvicos 
e alguns Argissolos.Trata-se de uma formação ribeirinha que ocorre ao longo dos cursos de 
água, ocupando as planícies inundadas e periodicamente inundáveis e também os terraços 
antigos de idade quaternária, com pouca variação topográfica. Tal fitofisionomia é 
constituída por espécies vegetais com alturas que variam de 5 a 30 m, em geral, de casca 
lisa, tronco cônico e raízes tabulares cercando sua base. Apresenta com frequência um 
dossel emergente uniforme. É uma formação com grande adensamento de palmeiras no 
sub-bosque, além de nanofanerófitos e alguns caméfitos no meio de plântulas da 
regeneração natural do estrato dominante. Todavia, apresenta muitas lianas lenhosas e 
herbáceas, além de um grande número de espécies epífitas (VELOSO et al., 1991). 

 Floresta Ombrófila Densa Montana 

A Floresta Ombrófila Densa Montana é a formação predominante nas imediações da APA-
BC e compreende as florestas situadas nas faixas altitudinais entre 400-1.000 m.s.n.m., 
alcançando, ocasionalmente, as faixas de floresta próximas ao cume dos morros. A 
estrutura florestal de dossel contínuo e uniforme pode abrigar árvores que ultrapassam os 
20 metros de altura (em locais em estágio avançado de regeneração ou climácico), com 
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árvores relativamente finas, de casca engrossada e rugosa, cujas folhas são geralmente 
pequenas e de consistência coriácea (IBGE, 2012). Localmente, são comuns nos estágios 
mais avançados exemplares de Podocarpus sellowii (pinheiro-bravo), uma gimnosperma, ou 
mesmo diversas espécies de canelas, da família Lauraceae, representadas principalmente 
pelos gêneros Nectandra e Ocotea.  

Entre as árvores mais altas, são comuns, Aspidosperma olivaceum (guatambu; 
Apocynaceae), Hyeronima alchorneoides (licurana; Phyllanthaceae), Cabralea canjerana 
(canjerana; Meliaceae), Cedrela fissilis (cedro; Meliaceae), Alchornea spp. (tapiás; 
Euphorbiaceae) e Magnolia ovata (baguaçu; Magnoliaceae). Em florestas secundárias, nos 
estágios mais iniciais de regeneração, são mais frequentes, entre as espécies arbóreas, 
Croton spp. (capixinguis; Euphorbiaceae), Pleroma spp. (manacás; Melastromataceae), 
Roupala montana var. montana (carvalho; Proteaceae), Jacaranda puberula (caroba; 
Bignoniaceae) e Clethra scabra (carne-de-vaca; Clethraceae). Os gêneros Eugenia, Ocotea 
e Myrcia merecem destaque por apresentarem grande riqueza específica em estudos 
realizados em Florestas Ombrófilas Densas Montanas paulistas (MEDEIROS, 2009). O 
interior da Floresta Ombrófila Densa Montana é estratificado, repleto de espécies epífitas, 
porém, há uma diminuição natural da densidade do Euterpe edulis (palmito-juçara) 
(Arecaceae), que está mais relacionado aos locais com menor altitude, em vales de 
drenagens úmidos e mais protegidos (MATSUDA, 2011). 

 Formação Pioneira de Influência Fluvial 

Formação pioneira é uma expressão utilizada para denominar tipos de cobertura vegetal 
formados por espécies colonizadoras de ambientes novos, isto é, surgidos em função da 
ação recente de agentes morfodinâmicos e pedogenéticos. As espécies que ocorrem 
nesses ambientes, denominadas pioneiras, desempenham importante papel na preparação 
do meio à instalação subsequente de espécies mais exigentes ou menos adaptadas às 
condições de instabilidade ambiental (LEITE & KLEIN, 1990). Essas comunidades vegetais 
se desenvolvem sobre planícies aluviais e/ou em depressões periodicamente alagáveis e 
estão relacionadas à duração das inundações e a dinâmica das comunidades vegetais 
estabelecidas com uma flora que engloba desde espécies de hábito herbáceo, arbustivo e 
até arbóreo (KOZERA, 2008). Trata-se de uma vegetação tipicamente de transição que se 
desenvolve em situação pedológica altamente seletiva, para, então, ser gradualmente 
substituída por formações vegetais mais complexas e mais exigentes em termos de 
condições físicas. São comunidades vegetais que se estabelecem em ambientes cujos 
fatores abióticos não proporcionam condições edafoclimáticas para o estabelecimento de 
uma comunidade florestal (ACCIOLY, 2013). 

Segundo KOZERA (2008), aspectos do meio físico como o regime hídrico, tipo de solo e 
forma de relevo, além de características climáticas, podem ter relação direta com a 
ocorrência e distribuição das espécies na paisagem, caracterizando uma elevada 
diversidade. Por apresentar água em excesso, esses ambientes constituem-se com um 
elemento seletivo da vegetação. O solo inundado impede, durante alguns meses, o acesso 
de ar ao sistema, necessário à respiração das raízes, criando, dessa forma, um ambiente 
anaeróbico ou com baixa oxigenação, no qual apenas determinadas espécies conseguem 
prosperar (CAETANO, 2003). Tal condicionamento, imposto pela dinâmica hídrica, configura 
ecossistemas edaficamente instáveis em constante sucessão ecológica (MANABE & SILVA, 
2010) que ocorrem, predominantemente, sobre Organossolos e Gleissolos. Trata-se de uma 
vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico, que reveste terrenos rejuvenescidos 
pela deposição de sedimentos (IBGE, 2012). 

Segundo o IBGE (2012), predominam nas depressões brejosas das Formações Pioneiras de 
Influência Fluvial os gêneros Typha (taboa), Cyperus (tiririca) e Juncus (junco), enquanto 
nas planícies alagáveis mais bem-drenadas há maior representatividade dos gêneros 
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Panicum e Paspalum (capins). Ainda, entre o componente herbáceo, sublinham-se as 
espécies do gênero Andropogon (capins), que podem recobrir entre 50-70% destes 
ambientes (KLEIN & HATSCHBACH, 1962; KAFER et al., 2011; PIVARI et al., 2008). 
Nesses locais também há a presença marcada de espécies de Ludwigia spp. (cruz-de-
malta), gênero cuja maioria das espécies herbáceas ocorre em ambientes alagados e orlas 
de lagos. O componente arbustivo pode estar representado por algumas espécies de 
vassouras dos gêneros Baccharis e Symphyopappus, espécies do gênero Solanum, com 
preferencia por ambientes alagados, das quais Solanum didymum (fumo-bravo) é, 
aparentemente, a mais frequente, além de Symplocos spp., Daphnopsis spp., entre outras. 
As espécies arbóreas podem ocorrer de forma esparsa nesses ambientes, dando início ao 
processo de colonização, sendo frequentes Erythrina speciosa (corticeira), Syagrus 
romanzoffiana (jerivá), Clethra scabra (carne-de-vaca), Sapium glanudlosum (leiteiro) e 
Allophylus spp. (vacuns). 

 Ambientes Antrópicos 

Há, na APA-BC, áreas antropizadas que se encontram abandonadas ou severamente 
degradadas. Nesses locais, a ausência da vegetação nativa, juntamente com o descarte 
inadequado do lixo, do lançamento de efluentes domésticos diretamente nos cursos d’água 
e as queimadas contribuem para o agravamento da qualidade ambiental em alguns locais 
no âmbito da APA-BC. 

Os ambientes antrópicos foram reunidos em duas classes de vegetação no mapeamento, 
denominadas Bosques Heterogêneos e Campos Gerais, conforme PNMA (2016). Os 
Bosques Heterogêneos reúnem espécies arbóreas nativas ou exóticas, com mais de uma 
espécie, cujas copas podem se adensar formando um dossel compacto. O sub-bosque pode 
estar presente ou não e são frequentes nas áreas urbanas, como parques e praças com 
arborização implantada, bosques de áreas residenciais e institucionais, bem como pomares 
e áreas de silvicultura abandonadas (ou onde há desenvolvimento de sub-bosque arbóreo). 
Também podem incluir fragmentos florestais degradados com ocorrência significativa de 
espécies exóticas. Já nos Campos Gerais, há predomínio de cobertura herbácea, com 
presença esporádica de arbustos, fetos arborescentes (xaxins), epífitas e trepadeiras. Pode 
incluir formações campestres naturais (em áreas secas, não alagáveis) e antropizadas 
(como áreas de pastagem, clareiras de florestas e vegetação ruderal de terrenos urbanos 
abandonados). 

A Foto 25 ilustra os diferentes tipos de ambientes antropizados encontrados na APA-BC. 
Esses ambientes reúnem áreas produtivas onde são desenvolvidas diversas atividades 
econômicas, desde o cultivo de plantas ornamentais, olericultura, pastagens, agricultura e 
mineração. 
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Foto 25- Ambientes Antrópicos Utilizados para Produção Econômica 

 
Legenda: (A-B) área de cultivo comercial de plantas ornamentais; (C) área de extração de areia; (D) área de olericultura; (E) 

área de cultivo de chuchu - Sechium edule; (F) mosaico pastagem-olericultura-reflorestamento. 
Fonte: STCP (2020). 

Há, também, áreas antropizadas que se encontram abandonadas ou severamente 
degradadas, como mostra a Foto 26. Nesses locais, a ausência da vegetação nativa, 
juntamente com o descarte inadequado do lixo, do lançamento de efluentes domésticos 
diretamente nos cursos d’água e as queimadas, contribuem para o agravamento da 
qualidade ambiental em alguns locais no âmbito da APA-BC. 
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Foto 26 - Ambientes Antrópicos Degradados 

 
Legenda:  (A) área com solo exposto e vestígios de queimada; (B) efluente doméstico lançado diretamente em um córrego da 

região; (C) área degradada no entono de um lago; (D) paliteiro de ávores mortas em área de inundação da Billings; 
(E) viaduto sobre o Rodoanel Mário Covas; (F) área degradada situada às margens da Billings; (G) várzea 
assoreada com predomínio de capim-braquiária; (H) arruamento em área de expansão urbana. Detalhe de um sofá 
sendo queimado na borda da mata. 

Fonte: STCP (2020). 

3.3.5 - Mapeamento da Vegetação na APA-BC 

A elaboração do Mapa de Uso do Solo e Vegetação da APA-BC (Caderno de Mapas) foi 
baseada no mapa dos remanescentes de vegetação do bioma Mata Atlântica no Município 
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de São Paulo (PMMA, 2016) e na proposta de mapeamento da SVMA (2020). A validação 
das tipologias de vegetação e uso do solo foi efetuada por meio classificação das áreas, 
tendo-se como referência as análises de imagens de alta resolução, juntamente com 
vistorias de campo. A imagem de satélite de alta resolução (ortorretificada de 2010/2011) 
utilizada foi cedida pela PMSP/EMPLASA (100 cm de resolução espacial), sem a indicação 
do satélite. A imagem ortorretificada de 2019 utilizou o satélite plêiades/Airbus (50 cm de 
resolução espacial). Para a classificação do uso e ocupação do solo foi utilizado o Programa 
ArcGIS 10.0®.  

A Tabela 45 apresenta as áreas e tipologias de vegetação observadas. Para melhor 
visualização da distribuição das tipologias vegetacionais identificadas, a Figura 65 e o 
Caderno de mapas apresentam a espacialização no território da APA-BC. 

Tabela 45 - Tipologias de Vegetação Observadas na APA-BC 

CLASSE DE VEGETAÇÃO 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Inicial de Regeneração 1.700,18 28,2% 

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio de Regeneração 1.647,59 27,4% 

Campos Gerais 988,15 16,4% 

Reflorestamento 784,15 13,0% 

Bosque Heterogêneo 395,25 6,6% 

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Avançado de Regeneração e 
Floresta Ombrófila Densa Montana Primária 

277,11 4,6% 

Formação Pioneira de Influência Fluvial 173,93 2,9% 

Vegetação Aquática Flutuante 36,31 0,6% 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Estágio Inicial de Regeneração 7,45 0,1% 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Estágio Médio de Regeneração 7,40 0,1% 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Estágio Avançado de Regeneração 1,20 0,02% 

TOTAL GERAL 6.018,71 100 

Fonte: STCP (2020). 

Com base no mapeamento, verifica-se a predominância na APA-BC da fitofisionomia 
Floresta Ombrófila Densa Montana, classificada três categorias, quais sejam: 1) Floresta 
Ombrófila Densa Montana em estágio inicial de regeneração, 2) Floresta Ombrófila Densa 
Montana em estágio médio e 3) Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio avançado de 
regeneração e /ou primária. 

Essas três classes totalizam 3.624,87 ha, o que representa 60,2% de todas as classes de 
vegetação. As áreas classificadas como Campos Gerais, que agrupam formações 
campestres naturais e antropizadas, figuram como a tipologia de vegetação antrópica mais 
importante, com aproximadamente 990 ha de superfície, ou 16,4% do total. Na sequência, 
destacam-se as áreas reflorestamentos de pinus e eucaliptos, que recobrem uma área de 
784,15 ha, além dos Bosques Heterogêneos, outra classe de vegetação antrópica que 
engloba desde arborização implantada em áreas urbanas, bosques de áreas residenciais e 
institucionais, até pomares e áreas de silvicultura abandonadas. 
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Figura 65- Tipologias Vegetacionais da APA-BC (2019) 

 

Fonte: STCP (2020). 
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3.3.6 - Florística 

A conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios da atualidade, em 
função do elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais, 
principalmente no Brasil. Nesse contexto, os estudos sobre a composição florística e a 
estrutura fitossociológica das formações florestais são de fundamental importância, pois 
oferecem subsídios para a compreensão da estrutura e da dinâmica dessas formações, 
parâmetros imprescindíveis para o manejo e recuperação das diferentes comunidades 
vegetais (LEITÃO-FILHO, 1981). 

3.3.6.1 - Riqueza 

Considerando as informações obtidas de fontes secundárias, a partir de espécimes 
coletados nas imediações da APA-BC e depositados junto ao acervo do Herbário Municipal 
de São Paulo, complementado com observações levantadas em campo pela equipe técnica 
da STCP, puderam ser observadas 606 espécies de plantas no âmbito da APA-BC (Anexo 
1). O grupo das angiospermas foi o mais bem representado, com 95% das espécies (N=576; 
Figura 66). A maior monta da riqueza de gimnospermas foi composta por espécies exóticas, 
cultivadas como ornamentais na região. Já as Pteridófitas também foram bem 
representadas, com cerca de 23 espécies (3,8% do total). Nesse grupo, foram 
contabilizadas desde espécies epifíticas, terrícolas até fetos arborescentes como os xaxins. 

Figura 66- Distribuição da Riqueza de Espécies por Grupos da Flora Registrados na APA-BC 

 
Fonte: Dados Florísticos baseados em informações levantadas pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (PMSP) e/ou 

coletados em campo por pela equipe da STCP (2020). 

Estudos realizados em áreas de Mata Atlântica do estado de São Paulo obtiveram 
resultados semelhantes aos da APA-BC em relação à sua composição florística. No estudo 
de Ziparro et al. (2008), realizado no Parque Estadual de Intervales, puderam ser 
registradas 436 espécies, distribuídas em 233 gêneros e 90 famílias, sendo as mais 
expressivas as famílias Myrtaceae (N=55), Lauraceae (N=9), Orchidaceae e Solanaceae 
(N=14). No estudo de Arzolla et al. (2011), realizado em alguns fragmentos localizados na 
Serra da Cantareira, puderam ser registradas 179 espécies, distribuídas entre 127 gêneros 
e 54 famílias, sendo mais expressivas Fabaceae (N=19), Myrtaceae (N=18), Lauraceae 
(N=16) e Rubiaceae (N=15). Já em Barretto & Catharino (2015), estudo que foi realizado em 
florestas maduras da região metropolitana de São Paulo, foram registradas 184 espécies, 
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distribuídas em 109 gêneros e 50 famílias, sendo as mais expressivas as famílias Myrtaceae 
(N=35), Lauraceae (N=26), Rubiaceae e Fabaceae (ambas com N=11). Todas as famílias 
acima mencionadas também apresentaram grande percentual de riqueza na flora da APA-
BC, estando posicionadas entre as dez famílias mais representativas. Estas famílias 
também são expressivas em outros levantamentos para o Bioma Mata Atlântica no sul e 
sudeste do Brasil (LIMA et al., 2011; MEYER & SCHWIRKOWSKI, 2019). Considerando as 
119 famílias botânicas identificadas nos limites da APA-BC, 13 destas reuniram mais da 
metade (52,1%) de toda a riqueza observada no estudo (Figuras 67 e 68). 

Figura 67- Distribuição da Riqueza de Famílias por Grupos da Flora Registrados na APA-BC 

 
Fonte: Dados Florísticos baseados em informações levantadas pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (PMSP) e/ou 

coletados em campo por pela equipe da STCP (2020). 

Figura 68 - Distribuição da Riqueza de Espécies das Principais Famílias Botânicas Registradas 
na APA-BC 

 
Fonte: Dados Florísticos baseados em informações levantadas pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (PMSP) e/ou 

coletados em campo por pela equipe da STCP (2020). 
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O padrão de riqueza de famílias encontrado na APA-BC corrobora com o descrito por 
Oliveira-Filho & Fontes (2000) para o domínio da Floresta Atlântica Ombrófila do Sudeste 
brasileiro, com acentuada riqueza de espécies arbóreas das famílias Myrtaceae, Fabaceae 
e Lauraceae. Também está de acordo com achados do estudo de Ziparro et al. (2005), que 
analisou a composição, riqueza e heterogeneidade da flora do Parque Estadual de 
Intervales, base Saibadela, na Mata Atlântica do estado de São Paulo. 

A Figura 69 exibe a distribuição da riqueza florística de acordo com os hábitos das espécies 
registradas para a APA-BC. O hábito arbóreo predomina no conjunto com 34% da riqueza 
de espécies, seguido pelas ervas terrícolas com 17% (N=103 espécies) e arvoretas com 
15% (N=88 espécies).  

Figura 69- Distribuição da Riqueza de Espécies por Formas de Vida da Flora Registrada na 
APA-BC 

 

Legenda: (arb) arbusto; (arv) árvore; (avt) arvoreta; (bam) bambusoide; (dra) dracenoide; (erv aqu) erva aquática; (erv epi) erva 
epífita; (erv hem) erva hemiepífita; (erv par) erva parasita; (erv ter) erva terrícola; (fet arb) feto arborescente; (lian) 
liana; (palm) plameira; (suba) subarbusto. 

Fonte: Dados Florísticos baseados em informações levantadas pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (PMSP) e/ou 
coletados em campo por pela equipe da STCP (2020). 

 

As Fotos 27 até 34 exibem representantes da flora da APA-BC identificados durante os 
trabalhos de campo. 
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Foto 27- Registros da Flora na APA-BC (Orquídeas Terrícolas) 

 

 
Legenda:  (A) Pelexia sp. 01 – orquídea-da-terra; (B) Pelexia sp. 02 – orquídea-da-terra; (C) Mesadenella cuspidata – orquídea-

da-terra; (D) Sauroglossum elatum – orquídea-da-terra; (E) Liparis nervosa – orquídea-da-terra; (F) Cleistes sp. 01 – 
orquídea-da-terra. 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 28 - Registros da Flora na APA-BC (Espécies Arbóreas) 

  
Legenda:  (A) Bathysa australis – macuqueiro; (B) Piptadenia gonoacantha – pau-jacaré; (C) Lecythis pisonis – sapucaia; (D) 

Xylosma sp. – sucará; (E) Campomanesia aff. Schlechtendaliana – guaribora-rugosa; (F) Cupania vernalis – 
camboatá-vermelho. 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 29 - Registros da Flora na APA-BC (Espécies Arbóreas - continuação) 

  
Legenda: (A) Clusia criuva subsp. Parviflora – mangue-do-mato; (B) Zanthoxylum rhoifolium – mamica-de-cadela; (C) 

Jacaranda puberula – carobinha; (D) Sloanea hirsuta – sapopema; (E) Alchornea sidifolia – maria-mole; (F) Cabralea 
canjerana – canjerana. 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 30 - Registros da Flora na APA-BC (Espécies Arbóreas - continuação) 

 
Legenda:  (A) Erythrina speciosa – mulungu; (B) Guarea macrophylla subsp. tuberculata – catiguá-morcego; (C) Pleroma 

raddianum – jacatirão; (D) Schinus terebinthifolia – aroeira-vermelha; (E) Inga sessilis – ingá-ferradura; (F) Inga 
laurina – ingá-branco. 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 31 - Registros da Flora na APA-BC (Espécies Herbáceo-Arbustivas) 

 
Legenda:  (A) Solanum variabile – jurubeba-falsa; (B) Dichorisandra sp. 01 – marianinha; (C) Ludwigia elegans – cruz-de-malta; 

(D) Baccharis sp. 01 – vassourão; (E) Bertolonia mosenii – pixirica; (F) Goeppertia monophylla – caeté-banana.  
Fonte: STCP (2020). 
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Foto 32 - Registros da Flora na APA-BC (Espécies Herbáceo-Arbustivas - continuação) 

  

Legenda:  (A) Piper sp. 01 – pimenta-de-morcego; (B) Dichorisandra paranaenses – trapoeraba-azul; (C) Piper 
gaudichaudianum – pariparoba; (D) Costus spiralis – cana-do-brejo; (E) Psychotria suterella – quina-mole; (F) 
Leandra melastomoides – PIXiRICA.  

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 33 - Registros da Flora na APA-BC (Palmeiras, Feto Arborescente e Lianas) 

 
Legenda:  (A) Syagrus romanzoffiana – jerivá; (B) Geonoma gamiova – guaricana; (C) Cyathea delgadii – xaxim-de-espinho; 

(D) flores de Handroanthus chrysotrichus – ipê-cascudo; (E) Rubus rosifolius – amora-vermelha; (F) Rubus 
erythrocladus – amora-do-mato. 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 34 - Registros da Flora na APA-BC (Bromélias Terrícolas) 

 
Legenda: (A-B) Ananas bracteatus – abacaxi-ornamental; (C) Nidularium innocentii – bromélia; (D) Bilbergia sp. – bromélia. 
Fonte: STCP (2020). 

3.3.6.2 - Epifitismo 

A flora de epífitas vasculares é um dos importantes componentes da biodiversidade em 
florestas tropicais. O estudo de epífitas vasculares vem sendo desenvolvido desde o século 
XIX (BENZING, 1990; KRÖMER et al., 2006). As epífitas são responsáveis por 10% das 
espécies de plantas vasculares e respondem por cerca 25.000 espécies (KRESS, 1986). 

Em algumas florestas, podem até representar metade do total do número de indivíduos 
(NIEDER et al., 2001). Outro aspecto importante em relação às epífitas vasculares deve-se 
à biomassa que acumulam (GENTRY & DODSON, 1987), à sua participação na ciclagem de 
nutrientes nos ecossistemas (NADKARNI, 1992) e ao fornecimento de hábitat e alimento 
para uma variada gama de insetos e pássaros (LUGO & SCATENA, 1992). 
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Foto 35- Registros da Flora na APA-BC (Aráceas Terrícolas) 

 
Legenda: (A) Thaumatophyllum bipinnatifidum – imbé-do-brejo; (B) Anthurium urvilleanum – antúrio-da-serra; (C-D) 

Asterostigma lividum – batata-de-cobra. 
Fonte: STCP (2020). 

Na APA-BC foram registradas 54 espécies epífitas e hemiepífitas, distribuídas em nove 
famílias botânicas (Tabela 46). Destas, 20 são endêmicas, com destaque para as espécies 
da família Gesneriaceae: Nematanthus fritschii (columeia) e Nematanthus villosus (arnica-
do-mato) que são exclusivas das florestas paulistas. 

Tabela 46- Relação das Espécies Epifíticas e Hemiepifíticas Registradas na APA-BC 

FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR HÁBITO 
OCORRÊNCI
A NA APA-BC 

FONTE DO 
REGISTRO NA 

APA-BC 

ANGIOSPERMAS     

ARACEAE     

Anthurium scandens (Aubl.) Engl. - erv epi PNMB PMSP 

* Heteropsis salicifolia Kunth - erv hem CP FC PMSP, STCP 

Monstera adansonii subsp. klotzschiana 
(Schott) Mayo & I.M.Andrade 

monstera-do-amazonas erv hem SP 
PMSP 

Monstera deliciosa Liebm. costela-de-adão erv hem PNMB STCP 

* Philodendron appendiculatum 
Nadruz & Mayo  

- erv epi PNMI 
STCP 

* Philodendron martianum Engl. filodendro erv epi PNMV PNMI STCP 

* Philodendron propinquum Schott - erv hem FC PMSP 

* Philodendron roseopetiolatum 
Nadruz & Mayo 

- erv hem FC PNMB 
PMSP, STCP 

A B 
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FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR HÁBITO 
OCORRÊNCI
A NA APA-BC 

FONTE DO 
REGISTRO NA 

APA-BC 

Syngonium sp. 01 singônio erv hem OS PMSP 

BROMELIACEAE     

* Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. bromélia erv epi PNRC STCP 

* Billbergia distachia (Vell.) Mez - erv epi FC SJB PMSP 

* Nidularium procerum Lindm. bromélia erv epi FC PMSP, STCP 

Tillandsia geminiflora Brongn. bromélia erv epi FC PMSP, STCP 

* Vriesea bituminosa Wawra bromélia erv epi PNRC STCP 

* Vriesea carinata Wawra bromélia erv epi 
CP FC SJB 
PNMB 

PMSP, STCP 

* Vriesea friburgensis Mez bromélia erv epi PNMB PMSP, STCP 

* Vriesea incurvata Gaudich. bromélia erv epi PNMI PNMV  STCP 

Vriesea simplex (Vell.) Beer bromélia erv epi PNMI STCP 

Vriesea sp. 01 bromélia erv epi PNMV PMSP, STCP 

Vriesea sp. 02 bromélia erv epi PNMV PMSP, STCP 

* Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme bromélia erv epi PNMV STCP 

CACTACEAE     

* Hatiora salicornioides (Haw.) Britton 
& Rose 

- erv epi PNMB 
PMSP 

* Rhipsalis burchellii Britton & Rose ripsális erv epi PNMB PMSP 

* Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex 
Pffeif.) Salm-Dyck 

ripsális 
erv epi PNMB 

PMSP, STCP 

Rhipsalis sp. 01 ripsális erv epi CP  PMSP 

GESNERIACEAE     

* Nematanthus fritschii Hoehne arnica-do-mato erv epi SJB  PMSP 

* Nematanthus villosus (Hanst.) 
Wiehler 

pé-de-cobra erv epi SJB 
PMSP 

MORACEAE     

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. figueira-mata-pau erv hem SP PNMV PMSP 

ORCHIDACEAE     

Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

orquídea erv epi PNMV 
STCP 

Bifrenaria aureofulva Lindl. orquídea erv epi PNMV STCP 

Campylocentrum sp. 01 orquídea erv epi PNMV STCP 

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. orquídea erv epi PNMV STCP 

Encyclia sp. 01 orquídea erv epi PNMV STCP 

Epidendrum secundum Jacq. orquídea erv epi PNMI STCP 

Gomesa flexuosa (Lodd.) M.W.Chase 
& N.H.Willians 

orquídea 
erv epi PNMI PNMV 

PMSP, STCP 

Gomesa recurva R.Br. orquídea erv epi PNMB PMSP, STCP 

Grobya sp. 01 orquídea erv epi PNMV STCP 

Indeterminada - erv epi PNMV PMSP 

Maxillaria ochroleuca Lodd. ex Lindl. orquídea erv epi PNMV PMSP, STCP 

Mormodes sp. 01 orquídea-da-terra erv epi PNMV PMSP, STCP 

Phymatidium delicatulum Lindl. orquídea erv epi PNMB PMSP, STCP 

Phymatidium sp. 01 orquídea erv epi FC PMSP 

Polystachya paulensis Rchb.f. orquídea erv epi PNMI PMSP, STCP 
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FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR HÁBITO 
OCORRÊNCI
A NA APA-BC 

FONTE DO 
REGISTRO NA 

APA-BC 

Rhetinantha notylioglossa (Rchb.f.) 
M.A.Blanco 

orquídea erv epi PNMV 
PMSP, STCP 

Scaphyglottis sp. 01 orquídea erv epi PNMI PMSP, STCP 

Trichocentrum pumilum (Lindl.) 
M.W.Chase & N.H.Williams 

orquídea erv epi PNMI 
PMSP, STCP 

Zygopetalum maxillare Lodd. 
orquídea-do-
samambaiaçu 

erv epi PNMI 
PMSP, STCP 

Orchidaceae Indeterminada  erv epi PNMV STCP 

PTERIDÓFITAS     

ASPLENIACEAE     

Asplenium mucronatum C.Presl - erv epi FC PMSP 

Asplenium scandicinum Kaulf. - erv epi PNMB PMSP 

DRYOPTERIDACEAE     

* Elaphoglossum lingua (C.Presl) 
Brack. 

- erv epi PNMI 
PMSP, STCP 

POLYPODIACEAE     

Campyloneurum sp. 01 - erv epi PNMB PMSP 

Pecluma sicca (Lindm.) M.G.Price - erv epi FC PMSP 

Legenda:  (*) Espécies endêmicas de acordo com a base de dados da Flora do Brasil 2020 (em construção); (erv epi) erva 
epífita; (erv hem) erva hemiepífita; (CP) Centro Paulus 2019; (FC) Fazenda Castanheiras; (PNMB) Parque Natural 
Municipal Bororé; (PNMI) Parque Natural Municipal Itaim; (PNMV) Parque Natural Municipal Varginha; (PS) Parque 
Shangrilá; (SJB) Sítio João de Barro. 

Fonte: (PMSP) Registro de espécies baseado em dados levantados pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo; (STCP) 
dados coletados em campo pela equipe da STCP (2020). 

A distribuição espacial das epífitas depende das espécies, idade e diâmetro de seus 
forófitos (ARÉVALO & BETANCUR, 2006; ZOTS & SCHULTZ, 2008), além das condições 
microclimáticas (FREIBERG, 1996). Fatores como temperatura, umidade, incidência e 
composição do espectro de luz e polarização dos raios são importantes para a flora epifítica 
e variam de forma diferenciada dentro da floresta (BENZING, 1995). 

Em termos de riqueza, as famílias Orchidaceae e Bromeliaceae figuram como as mais 
importantes dentre o conjunto de epífitas, seguidas por Polypodiaceae (Pteridófita) e 
Cactaceae (Figura 70). A família Orchidaceae, que apresenta cerca de 20.000 espécies, e é 
a mais rica em epífitas, tanto mundialmente (KRESS, 1986; BENZING, 1990) quanto no 
neotrópico (GENTRY & DODSON, 1987), contribuiu com 19 espécies, sendo uma das mais 
ricas deste estudo (não considerando espécies arbóreas). O endemismo neotropical de 
Bromeliaceae e Cactaceae, de acordo com Dislich & Mantovani (1998), pode ser 
responsável pela riqueza observada destas famílias na APA-BC. De acordo com Bonnet & 
Queiroz (2006), as espécies do gênero Tillandsia apresentaram maior abundância, 
ocupando mais espécies forofíticas. Já o gênero Rhipsalis (Cactaceae) tem seu centro de 
dispersão no Sul e Sudeste brasileiros, segundo Scheinvar (1985). 
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Figura 70 - Distribuição da Riqueza por Família das Espécies Epifíticas e Hemiepifíticas 
Registradas na APA-BC 

 
Legenda:  (ERV EPI) erva epífita; (ERV HEM) erva hemiepífita. 
Fonte: Lista Geral de espécies baseada em dados levantados pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (PMSP) e/ou 

coletados em campo por pela equipe da STCP (2020). 

Conforme preconiza Smith (1986), a maior riqueza das famílias Orchidaceae e 
Bromeliaceae pode estar relacionada à presença de características adaptativas, como os 
tanques de bromélias e os órgãos suculentos de reserva nas orquídeas, que são mais bem 
adaptadas a ambientes secos e com maior exposição à luz. 

No estudo de Barthlott et al. (2001), foi observada maior diversidade de espécies de 
bromélias em floresta secundária do que em floresta primária, o que indicou que a maior 
resistência dessas plantas a ambientes secos e de maior luminosidade poderia ser 
responsável por tais resultados. Além disso, Orchidaceae e Bromeliaceae estão entre as 
três famílias de epífitas mais abundantes mundialmente (BENZING, 1990). É notável a 
presença das Bromeliaceae, tanto pela riqueza quanto pela abundância, e isso pode ter 
relação também com endemismo neotropical dessa família (DISLICH & MANTOVANI, 
1998). 

As Fotos 36 até 39 exibem representantes da flora epifítica registrada durante os trabalhos 
de campo na APA-BC. São exemplares das principais famílias botânicas Orchidaceae, 
Bromeliaceae, Araceae, Begoniaceae, Cactaceae, Piperaceae e samambaias em geral. 
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Foto 36 - Flora Epifítica (Orchidaceae) 

 

 

 
Legenda: (A) Zygopetalum maxillare – orquídea-do-xaxim; (B) Polystachya paulensis – orquídea; (C) Dichaea 

pendula – micro-orquídea; (D) Gomesa flexuosa – ORQUÍDEA; (E) Pleurothallis sp. 01 – micro-
orquídea; (F) Campylocentrum sp. 01 – orquídea. 

Fonte: STCP (2020). 
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Legenda: (G) Rhetinantha aff. notylioglossa – orquídea; (H) Maxillaria ochroleuca – orquídea; (I) Anathallis 

rubens – micro-orquídea; (J) Phymatidium delicatulum – micro-orquídea; (K) Encyclia sp. 01 – 
orquídea; (L) Gomesa recurva – orquídea. 

Fonte: STCP (2020). 
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Legenda: (M) Epidendrum secundum – orquídea; (N) Grobya sp. 01 – orquídea; (O) Scaphyglottis sp. 01 – orquídea; (P) 

Trichocentrum pumilum – orquídea; (Q) Bifrenaria aureofulva – orquídea; (R) Mormodes sp. 01 – cola-de-sapateiro. 
Fonte: STCP (2020). 
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Foto 37 - Flora Epifítica (Bromeliaceae) 

 

 

 
Legenda: (A) Vriesea sp. 03 – bromélia; (B) Wittrockia cyathiformis – bromélia; (C) Vriesea friburgensis – 

bromélia; (D) Vriesea incurvata – bromélia; (E) Vriesea carinata – bromélia; (F) Vriesea bituminosa – 
bromélia. 

Fonte: STCP (2020). 
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Legenda:  (G) Nidularium procerum – bromélia; (H) Vriesea sp. 01 – bromélia; (I) Tillandsia geminiflora – cravo-do-mato; (J) 

Aechmea aff. nudicaulis – bromélia; (K) Vriesea sp. 02 – bromélia; (L) Vriesea simplex – bromélia.  
Fonte: STCP (2020). 
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Foto 38 - Flora Epifítica (Araceae) 

 

Legenda:  (A-B) Monstera deliciosa – costela-de-adão; (C) Philodendron appendiculatum – imbé; (D) Philodendron 
roseopetiolatum – imbé; (E) Heteropsis salicifolia – cipó-timbó; (F) Philodendron martianum – imbé. 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 39 - Flora Epifítica (Begoniaceae, Cactaceae, Piperaceae, Pteridófitas) 

 
Legenda:  (A) Begonia radicans – begônia; (B) Rhipsalis paradoxa – comambaia; (C) Peperomia aff. urocarpa – peperômia; (D) 

Peperomia catharinae – peperômia; (E) Elaphoglossum língua – língua-de-vaca; (F) Microgramma squamulosa – 
cipó-cabeludo. 

Fonte: STCP (2020). 

3.3.6.3 - Espécies-Chave 

Uma espécie pode ser considerada “chave” quando desempenha um papel crítico na 
manutenção da estrutura de uma comunidade ecológica, sem, necessariamente, considerar 
sua abundância relativa ou biomassa total. Com efeito, espécies-chave diferem de espécies 
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dominantes, pois seus efeitos nas comunidades são maiores do que previsto em relação à 
sua abundância (POWER et al., 1996). 

De acordo com Begon et al. (2007), todas as espécies exercem certa importância em uma 
comunidade e a influenciam em graus diferentes, todavia, algumas são mais atuantes que 
outras. O que caracteriza o conceito de espécie-chave é o reconhecimento de que um 
distúrbio em uma dada população de alto grau de influência causa efeitos diretos e indiretos 
em outras populações alterando, assim, a estrutura da comunidade. Na prática, o conceito e 
a identificação de espécies-chave têm papel significativo na conservação, pois mudanças na 
sua riqueza podem gerar consequências para outras espécies. Assim sendo, quatro 
categorias de espécies-chave foram consideradas no presente estudo, quais sejam: 1) 
Espécies Endêmicas e/ou Raras; 2) Espécies Exóticas e/ou Invasoras e 3) Espécies 
Ameaçadas e/ou Protegidas por Lei. 

 Espécies Endêmicas e/ou Raras 

O Brasil é considerado um país megadiverso, pois possui um patrimônio genético 
incomparável nos seus mais ricos e variados ecossistemas. Essa megadiversidade está 
relacionada aos expressivos níveis de endemismos e, estes, basicamente, à grande 
diversidade de habitats e à extensão territorial do país. Na APA-BC foram registradas 191 
espécies endêmicas do Brasil, distribuídas em 54 famílias (Anexo 2). Dessas, merecem 
destaque 86 espécies que apresentam distribuição restrita as Regiões Sul e Sudeste do 
país (Tabela 47), além de sete táxons exclusivos das formações vegetacionais do estado de 
São Paulo, conforme destaca a Tabela 48. 

Tabela 47- Espécies Endêmicas das Regiões Sul e Sudeste 

FAMILIA / ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO DISTRIBUIÇÃO NATURAL 

FONTE DO 
REGISTRO NA 

APA-BC 
ANNONACEAE     

Annona neosericea H.Rainer pinha-da-mata arv ES SP PR SC PMSP 

APOCYNACEAE     

Aspidosperma olivaceum 
Müll.Arg. 

guatambu arv ES MG RJ SP PR SC 
STCP 

AQUIFOLIACEAE     

Ilex microdonta Reissek congoinha avt MG SP PR RS SC STCP 

ARACEAE     

Anthurium sellowianum Kunth - erv ter MG RJ SP PR SC PMSP 

Anthurium urvilleanum Schott - erv ter RJ SP PR SC STCP 

Philodendron appendiculatum 
Nadruz & Mayo  

- erv epi ES MG RJ SP PR RS SC 
STCP 

Philodendron martianum Engl. filodendro erv epi RJ SP SC STCP 

Philodendron roseopetiolatum 
Nadruz & Mayo 

- erv hem RJ SP SC 
PMSP, STCP 

ARECACEAE     

Geonoma gamiova 
Barb.Rodr. 

gamiova palm SP PR RS SC 
PMSP 

Geonoma schottiana Mart. guaricanga palm ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

BIGNONIACEAE     

Jacaranda puberula Cham. carobinha arv ES MG RJ SP PMSP, STCP 

BROMELIACEAE     

Billbergia distachia (Vell.) Mez bromélia erv epi ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 
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FAMILIA / ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO DISTRIBUIÇÃO NATURAL 

FONTE DO 
REGISTRO NA 

APA-BC 
Vriesea carinata Wawra bromélia erv epi ES MG RJ SP PR RS SC PMSP, STCP 

Vriesea incurvata Gaudich. bromélia erv epi SP PR RS SC STCP 

Wittrockia cyathiformis (Vell.) 
Leme 

bromélia erv epi MG RJ SP PR SC 
STCP 

CACTACEAE     

Rhipsalis burchellii Britton & 
Rose 

ripsális erv epi ES MG SP PR SC 
PMSP 

CHRYSOBALANACEAE     

Hirtella hebeclada Moric. ex 
DC. 

cinzeiro arv ES MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

CLUSIACEAE     

Clusia criuva subsp. parviflora 
Vesque 

mangue-bravo avt MG RJ SP PR RS SC 
PMSP, STCP 

Tovomitopsis paniculata 
(Spreng.) Planch. & Triana 

azedinho arv ES MG RJ SP PR 
PMSP 

COMMELINACEAE     

Dichorisandra paranaensis 
D.Maia, Cervi & Tardivo 

- erv ter ES MG RJ SP PR SC 
PMSP 

CONNARACEAE     

Connarus rostratus (Vell.) 
L.B.Sm. 

falso-calcanhar-
de-cutia avt RJ SP PR RS SC 

PMSP 

CYCLANTHACEAE     

Asplundia brachypus (Drude) 
Harling 

- palm ES MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

FABACEAE     

Inga sellowiana Benth. ingá arv RJ SP PR SC PMSP 

Machaerium cantarellianum 
Hoehne 

jacarandá-
trepador lian ES MG RJ SP 

PMSP 

Tachigali denudata (Vogel) 
Oliveira-Filho 

passuaré arv ES RJ SP PR SC 
PMSP 

HELICONIACEAE     

Heliconia farinosa Raddi helicônia erv ter ES RJ SP PR RS SC PMSP 

LAURACEAE     

Cryptocarya saligna Mez canela-sebosa arv ES MG RJ SP STCP 

Nectandra barbellata Coe-
Teix. 

canela-amarela arv ES SP 
PMSP 

Ocotea dispersa (Nees & 
Mart.) Mez 

canelinha arv ES MG RJ SP PR SC 
PMSP 

Ocotea lanata (Nees & Mart.) 
Mez 

canela-lanosa arv MG RJ SP PR SC 
PMSP 

Ocotea nectandrifolia Mez canela-preta arv MG RJ SP PR SC PMSP 

Ocotea nunesiana (Vattimo-
Gil) J.B.Baitello 

- arv RJ SP PR 
STCP 

Ocotea odorifera (Vell.) 
Rohwer 

canela-sassafrás arv MG RJ SP PR RS SC 
STCP 

Ocotea silvestris Vattimo-Gil - arv ES MG RJ SP PR RS SC STCP 

Ocotea teleiandra (Meisn.) 
Mez 

canela-poca arv ES MG RJ SP PR SC 
PMSP 

Ocotea venulosa (Nees) 
Baitello 

- arv RJ SP 
STCP 

MARANTACEAE     

Ctenanthe lanceolata - erv ter RJ SP PR SC PMSP 
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FAMILIA / ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO DISTRIBUIÇÃO NATURAL 

FONTE DO 
REGISTRO NA 

APA-BC 
Petersen 

Goeppertia joffilyana 
(J.M.A.Braga) Borchs. & 
S.Suárez 

- erv ter RJ SP PR 
PMSP 

MELASTOMATACEAE     

Leandra brackenridgei 
(A.Gray) Cogn. 

- arb RJ SP 
PMSP 

Leandra purpurascens (DC.) 
Cogn. 

pixirica arb MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

Miconia brunnea DC. micônia arv ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Miconia cabucu Hoehne cabuçu arv SP PR SC PMSP 

Miconia valtheri Naudin - arv MG RJ SP PR SC PMSP 

Ossaea amygdaloides (DC.) 
Triana 

pixirica arb ES MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

Pleroma granulosum (Desr.) 
D.Don 

quaresmeira arv RJ SP 
PMSP 

Pleroma mutabile (Vell.) 
Triana 

manacá-da-serra arv ES RJ SP 
PMSP 

Tibouchina pulchra Cogn. manacá-da-serra arv RJ SP PR SC PMSP 

MONIMIACEAE     

Mollinedia uleana Perkins 
erva-de-santo-

antônio arv ES RJ SP PR SC STCP 

MYRTACEAE     

Campomanesia phaea 
(O.Berg) Landrum 

cambuci arv MG RJ SP 
PMSP 

Eugenia cereja D.Legrand - arv RJ SP PR SC PMSP 

Eugenia handroana 
D.Legrand 

- arv MG SP PR SC 
PMSP 

Eugenia verticillata (Vell.) 
Angely 

guamirim arv MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

Myrcia anacardiifolia Gardner guamirim avt RJ SP PR RS SC PMSP 

Myrcia flagellaris (D.Legrand) 
Sobral 

- avt SP PR SC 
PMSP 

Myrcia glabra (O.Berg) 
D.Legrand 

- arv RJ SP PR RS SC 
PMSP 

Myrcia tenuivenosa Kiaersk. - arv ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Psidium longipetiolatum 
D.Legrand 

- arv ES MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

OLACACEAE     

Heisteria silvianii Schwacke gumbivoja arv ES MG RJ SP PR RS SC STCP 

PIPERACEAE     

Piper pseudopothifolium 
C.DC. 

jaborandi arb ES MG RJ SP 
PMSP 

PRIMULACEAE     

Stylogyne lhotzkyana (A.DC.) 
Mez 

pororoca arv ES MG RJ SP 
PMSP 

Stylogyne pauciflora Mez - arv RJ SP PR SC PMSP 

RUBIACEAE     

Chomelia parvifolia (Standl.) 
Govaerts 

- avt SP PR SC 
PMSP 

Faramea tetragona Müll.Arg. casco-de-vaca avt SP PMSP 
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FAMILIA / ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO DISTRIBUIÇÃO NATURAL 

FONTE DO 
REGISTRO NA 

APA-BC 
Genipa infundibuliformis 
Zappi & Semir 

jenipapo-liso arv ES MG RJ SP 
PMSP 

Palicourea forsteronioides 
(Müll.Arg.) C.M.Taylor 

- avt MG SP 
PMSP 

Posoqueria acutifolia Mart. fruta-de-macaco arv MG RJ SP PMSP 

Psychotria brachypoda 
(Müll.Arg.) Britton 

- arb MG RJ SP PR SC 
PMSP 

Rudgea gardenioides (Cham.) 
Müll.Arg. 

pau-de-boia arv MG RJ SP PR SC 
PMSP 

SALICACEAE     

Xylosma glaberrima Sleumer açucará-manso arv RJ SP PR PMSP 

SAPINDACEAE     

Paullinia seminuda Radlk. - lian ES RJ SP PR SC PMSP 

SOLANACEAE     

Athenaea picta (Mart.) 
Sendtn. 

- arb ES MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

Brunfelsia pauciflora (Cham. 
& Schltdl.) Benth. 

manacá-de-cheiro avt MG RJ SP PR SC 
PMSP 

Capsicum cornutum (Hiern) 
Hunz. 

- suba RJ SP 
PMSP 

Capsicum mirabile Mart. - arb MG RJ SP PMSP 

Solanum bullatum Vell. capoeira-branca arv ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Solanum concinnum Schott 
ex Sendtn. 

juaí-una arb MG RJ SP PR RS SC 
PMSP 

Solanum rufescens Sendtn. capoeira-de-folha-
amarela arv ES MG RJ SP PR SC PMSP 

SYMPLOCACEAE     

Symplocos 
glandulosomarginata Hoehne 

- arv SP PR SC 
STCP 

Symplocos kleinii Bidá ex 
Aranha 

- avt PR SP (Igaratá) 
PMSP 

Legenda:  (ARV) árvore; (ARB) arbusto; (AVT) arvoreta; (ERV EPI) erva epífita; (ERV HEM) erva hemiepífita; (ERV TER) erva 
terrícola; (LIAN) liana; (PALM) palmeira. 

Fonte:  Dados de endemismo baseado na Flora do Brasil 2020 (em construção); (PMSP) dados de ocorrência de espécies 
fornecidos pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (2019); (STCP) Dados coletados em campo por STCP 
(2020). 

Tabela 48 - Espécies Endêmicas do Estado de São Paulo com Ocorrência na APA-BC 

FAMILIA / ESPÉCIE NOME POPULAR HÁBITO 
OCORRÊNCIA 

NA APA-BC 
GRAU DE 
AMEAÇA 

FONTE DO 
REGISTRO 
NA APA-
BC 

ANNONACEAE      

Duguetia salicifolia R.E.Fr. - arv FC VUSP PMSP 

ARECACEAE      

Syagrus hoehnei Burret palmeira-prateada palm SJB  PMSP 

GESNERIACEAE      

Nematanthus fritschii arnica-do-mato erv epi SJB  PMSP 
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FAMILIA / ESPÉCIE NOME POPULAR HÁBITO 
OCORRÊNCIA 

NA APA-BC 
GRAU DE 
AMEAÇA 

FONTE DO 
REGISTRO 
NA APA-
BC 

Hoehne 

Nematanthus villosus 
(Hanst.) Wiehler 

pé-de-cobra erv epi SJB  
PMSP 

MYRTACEAE      

Neomitranthes capivariensis 
(Mattos) Mattos 

- arv SJB ENSP 
PMSP 

POACEAE      

Merostachys argyronema 
Lindm. 

bambu bam FC  
PMSP 

RUBIACEAE      

Faramea tetragona 
Müll.Arg. 

casco-de-vaca avt FC PNMB  
PMSP 

Legenda:  (ARV) árvore; (AVT) arvoreta; (ERV EPI) erva epífita; (BAM) bambusoide; (PALM) palmeira; (EN) em perigo; (VU) 
vulnerável; (FC) Fazenda Castanheiras; (PNMB) Parque Natural Municipal Bororé; (SJB) Sítio João de Barro. 

Fonte:  (PMSP) Dados de ocorrência de espécies fornecidos pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (2019) e 
checado quanto ao endemismo na base de dados da Flora do BrasiL 2020 (em construção). 

 Espécies Exóticas Invasoras 

Em geral, os termos espécie introduzida, exótica, não nativa, alóctone e variantes podem 
ser considerados sinônimos, apesar de existirem diferentes formas de interpretação e 
utilização, por vezes problemáticos, confusos ou mesmo ineficientes (BLACKBURN et al., 
2011), especialmente em circunstâncias práticas (VITULE, 2009). Todavia, pode-se 
considerar como espécie exótica invasora (EEI) aquela que, uma vez introduzida, se 
estabelece em um novo ecossistema ou hábitat fora de sua distribuição natural, tornando-se 
agente de mudança que pode ameaçar, em algum grau, a biodiversidade nativa, os recursos 
naturais e a saúde humana (MATTHEWS & BRAND, 2005; ZILLER & ZALBA, 2007). 

Na APA-BC, foram registradas 105 espécies exóticas, distribuídas em 50 famílias, das quais 
22 podem ser consideradas invasoras. Sendo assim, essas últimas são as mais importantes 
dessa categoria, pois possuem a capacidade de invadir ecossistemas naturais e promover 
distúrbios ecológicos significativos para as espécies nativas, mediante a competição por luz, 
por polinizadores e/ou dispersores. Na Foto 40 são exibidos registros de campo das EEI 
identificadas na área estudada. 

De acordo com Instituto Hórus (2020)20, a espécie Spathodea campanulata (espatódea) foi 
introduzida no Brasil de forma deliberada para fins ornamentais. O local dos primeiros 
plantios foi em Ilha Bela/SP, na década de 1974. A espécie tem potencial de invadir, desde 
ambientes abertos ou degradados por agricultura ou sobrepastoreio, até sub-bosques de 
florestas em estágio avançados de regeneração. Entre os principais impactos causados pela 
espécie está o envenenamento de beija-flores e abelhas, devido à presença de alcaloides 
tóxicos em suas flores; além de impedir a sucessão natural das florestas por meio de 
competição (ZILLER et al., 2007). 

                                                           
20  BASE DE DADOS DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS DO BRASIL. Instituto Hórus de Desenvolvimento 

e Conservação Ambiental, Florianópolis/SC. Disponível em http://bd.institutohorus.org.br/www. Acessado em 
11/02/2020. 
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Foto 40- Espécies Exóticas Invasoras Registradas na APA-BC 

 
Legenda:  (A) Spathodea campanulata – bisnagueira; (B) Impatiens walleriana – beijinho; (C) Hedychium coronarium – lírio-

branco-do-brejo; (D) Hedychium coccineum – gengibre-vermelho; (E-F) Hedychium chrysoleucum – lírio-amarelo-do-
brejo. 

Fonte: STCP (2020). 
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Legenda: (G) Brachiaria subquadripara – braquiária-d'água; (H) Livistona chinensis – palmeira-leque-da-china; (I-J) Pittosporum 

undulatum – pau-incenso; (K) Phyllostachys bambusoides – bambu-madake; (L) Phyllostachys pubescens – bambu-
mossô. 

Fonte: STCP (2020). 

Em relação à espécie Impatiens walleriana (maria-sem-vergonha), sua introdução no país se 
deu para fins ornamentais. Espontaneamente, a espécie tem preferência por invadir áreas 
sombreadas, úmidas e com solos ricos em matéria orgânica. Também ocupa lavouras 
perenes, margens de estradas e terrenos baldios. Entre os impactos provocados, tem-se a 
dominância nos estratos inferiores, em especial ambientes úmidos, deslocando plantas 
nativas de sub-bosque, comprometendo o curso natural da sucessão ecológica (SILVA, 
2010; INSTITUTO HÓRUS, 2020). 
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Já os lírios-do-brejo (Hedychium coronarium, Hedychium coccineum e Hedychium 
chrysoleucum), também introduzidos para fins ornamentais, preferem invadir locais brejosos, 
onde prevalecem temperaturas elevadas durante todo o ano. Tratam-se de espécies bem 
adaptadas às margens de lagos e espelhos d’água. Por serem plantas palustres, podem 
invadir canais e riachos, geralmente em águas pouco profundas. Também pode infestar 
lavouras de cacau e de banana. As espécies formam densas touceiras que dificultam ou 
impedem a sucessão ecológica da vegetação nativa em áreas úmidas e em sub-bosques de 
florestas (MEYER & SCHWIRKOWSKI, 2019; INSTITUTO HÓRUS, 2020). 

O capim Brachiaria subquadripara (braquiária-d'água) foi introduzido no país como 
forrageira. É uma das poucas espécies do gênero que tolera solos mal drenados, invadindo 
áreas úmidas, inclusive lagos e represas. Compete com a vegetação nativa em 
regeneração, comprometendo o processo de sucessão natural. Nos campos sulinos, reduz o 
valor protéico das pastagens e pode provocar intoxicação em bovinos. Além disso, é a 
planta hospedeira de outra espécie introduzida, o percevejo-das-gramíneas (Blissus 
leucopterus), que nos Estados Unidos tem causado sérios prejuízos às culturas do milho, 
sorgo, trigo, aveia e centeio. Quando ocorre em lagos, represas e canais de irrigação, 
propicia perda de água por transpiração, reduz a velocidade da água nos canais e a 
capacidade de armazenamento, aumenta a sedimentação de partículas e encarece a 
manutenção desses corpos hídricos (INSTITUTO HÓRUS, 2020). 

A Livistona chinensis (palmeira-leque-da-china) foi introduzida no país como planta 
ornamental. A espécie invade áreas úmidas, onde domina o sub-bosque e elimina a 
regeneração de espécies nativas, levando a desequilíbrios na comunidade vegetal 
(INSTITUTO HÓRUS, 2020). Essa palmeira apresenta frutos dispersos pela avifauna, o que 
facilita e amplifica o processo de invasão, além de aumentar a competição por dispersores 
com a flora nativa. A espécie se estabelece com sucesso pela entrada contínua de 
propágulos, altas taxas de germinação e rápido crescimento, o que pode levar ao declínio 
de populações de palmeiras nativas da Floresta Atlântica, como Euterpe edulis L. (palmito-
juçara), devido a mecanismos como competição de recursos, polinização diferencial, 
dispersão de sementes e eficiência de sobrevivência de plântulas (LAZZARO et al., 2019). 

O Pittosporum undulatum (pau-incenso) foi introduzido como espécie ornamental. Prolifera-
se em ambientes florestais mais alterados, onde a incidência de luz é mais abundante do 
que em fragmentos florestais mais desenvolvidos. O pau-incenso forma aglomerados 
densos que impedem o crescimento de outras espécies (BIONDI & MULLER, 2013). Trata-
se de uma espécie alelopática (CARPANEZZI & GUALTIERI, 2014) que inibe a germinação 
de outras espécies. O fuste não abriga plantas epífitas, contribuindo para a diminuição da 
diversidade no ambiente invadido (GOODLAND & HEALEY, 1997). 

Os bambus Phyllostachys bambusoides (bambu-madake) e Phyllostachys pubescens 
(bambu-mossô) foram introduzidos inicialmente para fins ornamentais. De acordo com 
Manhães (2008), a empresa Tatu Bambu, situada em Parelheiros/SP, comercializa varas de 
bambu há mais de 13 anos, exportando desde 2007, inclusive para países como a 
Inglaterra. Essas espécies preferem ocupar áreas degradadas, em locais ensolarados e 
úmidos, com solos argilosos. Também vicejam em beiras de estradas, florestas secundárias, 
clareiras e bordas de mata. Crescem rapidamente por meio de rizomas subterrâneos, 
formando densos aglomerados que deslocam as espécies nativas, modificando, assim, o 
curso natural da sucessão florestal (INSTITUTO HÓRUS, 2020). 

 Espécies Ameaçadas e/ou Protegidas por Lei 

Segundo Giulietti & Forero (1990), o Brasil abriga uma das floras mais ricas do mundo, com 
aproximadamente 60.000 espécies. Tal diversidade está relacionada à vasta extensão 
territorial, diversidade climática, edáfica e geomorfológica, produzindo, como resultado final, 
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uma grande diferenciação vegetacionaI. Em detrimento desta incomensurável diversidade 
florística, Rodrigues (2002) afirma que o patrimônio biológico do planeta está sob risco 
iminente. O autor argumenta que, uma vez extintas as espécies, serão também afetados 
todos os processos naturais que guardam relações com estas espécies, como ciclagem de 
nutrientes, erosão, polinização e dispersão de sementes. 

Comparando os dados florísticos registrados na APA-BC com as listas oficiais de espécies 
ameaçadas, tanto em nível nacional (MMA, 2018)21 como estadual (SMA, 2016)22, observa-
se a presença de 16 espécies, de 11 famílias botânicas, consideradas ameaçadas (Tabela 
49). Nesse contexto, dez espécies são consideradas ameaçadas em nível nacional, sendo 
cinco classificadas em “Em Perigo” de extinção, e outras cinco como “Vulneráveis”. Em se 
tratando de ameaça regional (para o estado de São Paulo), oito espécies estão 
categorizadas como “Em Perigo” e cinco como “Vulneráveis”. 

Tabela 49 - Relação das Espécies Ameaçadas da Flora na APA-BC 

FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR 
GRAU DE 
AMEAÇA 

LOCAL DE REGISTRO 
NA APA-BC 

FONTE DO 
REGISTRO 
NA APA-BC 

ANNONACEAE     
Duguetia salicifolia R.E.Fr. - VUSP FC PMSP 

ARECACEAE     

Euterpe edulis Mart. palmito-juçara VUBR-SP 
FC SJB PNMB PNMI 

PNMV PS 
PMSP, STCP 

FABACEAE     
*Paubrasilia echinata (Lam.) 
Gagnon, H.C.Lima & 
G.P.Lewis 

pau-brasil ENBR PNB PNI PS 
PMSP 

LAURACEAE     
Nectandra barbellata Coe-
Teix. 

canela-amarela VUBR-SP PS 
PMSP 

Ocotea catharinensis Mez canela-parda VUBR-SP PNMI STCP 
Ocotea odorifera (Vell.) 
Rohwer 

canela-sassafrás ENBR-SP PNMI 
STCP 

MELIACEAE     
Cedrela fissilis Vell. cedro VUBR-SP PNMI PS PMSP, STCP 
Cedrela odorata L. cedro VUBR-SP PNMI STCP 

MYRTACEAE     
Myrcia bicolor Kiaersk. - ENSP CP PMSP 
Myrcia flagellaris 
(D.Legrand) Sobral 

- VUSP CP 
PMSP 

Neomitranthes capivariensis 
(Mattos) Mattos 

- ENSP CP 
PMSP 

NYCTAGINACEAE     
Guapira nitida (Mart. ex 
J.A.Schmidt) Lundell 

- VUSP FC PNMB 
PMSP 

POACEAE     
Paspalum plenum Chase - ENSP PNMV PMSP 

                                                           
21  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014. Lista Nacional Oficial 

de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. Art. 2º. Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU). 
22  SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. Resolução SMA nº 057, de 05 de junho de 2016. Segunda 

revisão da lista oficial das espécies da flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo. Publicada no 
DOE de 30/06/2016 Seção I, Pág 55-57. 
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FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR 
GRAU DE 
AMEAÇA 

LOCAL DE REGISTRO 
NA APA-BC 

FONTE DO 
REGISTRO 
NA APA-BC 

SAPOTACEAE     
Pouteria bullata (S.Moore) 
Baehni 

guapeva ENBR-SP PNRC 
STCP 

ARAUCARIACEAE     
Araucaria angustifolia 
(Bertol.) Kuntze 

pinheiro-do-paraná ENBR-SP 
CP FC SJB PNMB PNMI 

PNMV 
PMSP 

DICKSONIACEAE     
Dicksonia sellowiana Hook. xaxim ENBR VUSP PNMV PMSP 

Legenda:  * Espécie cultivada na região; (EN) em perigo; (VU) vulnerável; (CP) Centro Paulus 2019; (FC) Fazenda 
Castanheiras; (PNRC) Parque Nascentes do Ribeirão Colônia; (PNMB) Parque Natural Municipal Bororé; (PNMI) 
Parque Natural Municipal Itaim; (PNMV) Parque Natural Municipal Varginha; (PS) Parque Shangrilá; (SJB) Sítio João 
de Barro; (SP) Sítio Paiquerê. 

Fonte:  Dados de ocorrência de espécies fornecidos pela equipe do Herbário Municipal de São Paulo (2019); (STCP) Dados 
coletados em campo por STCP (2020). 

Esses números são bastante importantes, principalmente no que diz respeito à conservação 
da Mata Atlântica. Significa, em última análise, que a APA-BC abriga importantes 
exemplares da flora que vêm sofrendo intensa pressão em locais não protegidos, seja pela 
superexploração sem manejo adequado, no caso das espécies de valor comercial 
(madeireiro, medicinal, ornamental, etc.), ou devido à perda de hábitat. Na Foto 41, podem 
ser observadas algumas espécies ameaçadas na APA-BC. 

Foto 41 - Espécies Ameaçadas Registradas na APA-BC 

 
Legenda:  (A-B) Euterpe edulis – palmito-juçara; (C) Ocotea odorífera – canela-sassafrás; (D) Cedrela fissilis – cedro-vermelho.  
Fonte: STCP (2020). 
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3.3.6.4 - Macrófitas Aquáticas 

Para um melhor entendimento da ecologia das macrófitas aquáticas, torna-se vital a 
compreensão de suas diferentes formas de adaptação ao meio aquático. 
Independentemente de aspectos taxonômicos, diferentes grupos de macrófitas aquáticas 
são reconhecidos e classificados de acordo com seus hábitos e disposição em relação ao 
meio aquático. Os grupos ecológicos normalmente aceitos, conforme classificação de Irgang 
et al. (1984), são: 

• Submersa Fixa: enraizada no fundo, com caule e folhas submersos, geralmente 
saindo somente a flor para fora da água. 

• Submersa Livre: não enraizada no fundo, totalmente submersa, geralmente 
emergindo somente as flores. 

• Flutuante Fixa: enraizada no fundo, com caule e/ou ramos e/ou folhas flutuantes. 

• Flutuante Livre: não enraizada no fundo, podendo ser levada pela correnteza, pelo 
vento ou até por animais. 

• Emergente: enraizada no fundo, com caules e folhas parcialmente submersos e 
parcialmente fora d’água. 

• Anfíbia ou Semiaquática: capaz de viver bem tanto em área alagada como fora da 
água, geralmente modificando a morfologia da fase aquática para a terrestre quando 
baixam as águas. 

• Epífita: que se instala sobre outras plantas aquáticas. 

Entre as macrófitas aquáticas, incluem-se, também, vegetais que variam desde macroalgas, 
como o gênero Chara, até angiospermas, como o gênero Typha (taboa). Estes vegetais 
podem colonizar os mais diferentes ambientes, dentre os quais se destacam: fitotelmos 
(tanques formados pelas bainhas de Bromeliaceae), fontes termais, cachoeiras, lagos, 
lagoas, represas, brejos, rios, corredeiras, ambientes salobros e salgados. Tendo em vista a 
preferência das macrófitas aquáticas por lagoas e corpos de água com menor velocidade de 
corrente, em decorrência da facilidade de fixação e de maior acúmulo de substrato, torna-se 
clara a importância do estudo da diversidade dessas espécies e de suas relações 
ecológicas, para que seja possível seu manejo em reservatórios artificiais, especialmente 
naqueles destinados ao fornecimento de água à população (EPA, 1996). 

O barramento de cursos de água visando a formação de reservatórios determina profundas 
modificações do meio aquático, uma vez que promove a transformação de um sistema 
hídrico lótico em lêntico, determinando, portanto, uma significativa atenuação da velocidade 
de corrente, característica de ambientes lacustres. Além da redução de turbulência, é 
importante ressaltar o relevante acréscimo no acúmulo de nutrientes, causado pelo 
barramento dos cursos d’água. Com efeito, a expansão de plantas aquáticas, geralmente, 
relaciona-se com processos de eutrofização, os quais, frequentemente, são acelerados em 
decorrência de atividades antrópicas. O aporte de nutrientes, seja lançado de efluentes 
domésticos e industriais ou por áreas de drenagem de regiões agrícolas, permite o aumento 
na concentração de substâncias como o fosfato, a amônia e o nitrato que, de modo geral, 
são encontradas em baixas concentrações no meio aquático (EPA, 1997). 
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Em vários países, o crescimento excessivo de macrófitas aquáticas tem trazido inúmeros 
problemas. Entre os problemas, destacam-se: impedimento da navegação, obstrução ou 
redução do fluxo de entrada de água nas turbinas de hidrelétricas, criação de condições 
para o desenvolvimento de mosquitos e caramujos transmissores de doenças como malária 
e esquistossomose, além de a redução da concentração de oxigênio no meio (EPA, 1997). 
De acordo com o estudo de Rodrigues et al. (2015), 40 espécies de macrófitas aquáticas, 
pertencentes a 28 gêneros de 17 famílias botânicas, foram registradas na porção oeste da 
APA-BC (Tabela 50). 

Tabela 50 - Macrófitas Aquáticas Registradas na APA-BC 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR 
FORMAS 
BIOLÓGICAS 

ANGIOSPERMAS   

AMARANTHACEAE   

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. perna-de-saracura anfíbia 

ARACEAE   

Lemna aequinoctiales Welw. lentilha-d'água flutuante livre 

Pistia stratiotes L. alface-d'água flutuante livre 

ASTERACEAE   

Enydra anagallis Gardner - emergente 

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera lucera anfíbia 

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski margarida anfíbia 

CLEOMACEAE   

Tarenaya hassleriana (Chodat) H.H.Iltis cleome anfíbia 

COMMELINACEAE   

Commelina diffusa Burm.f. trapoeraba-azul anfíbia 

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos trapoeraba-rósea anfíbia 

CYPERACEAE   

Cyperus odoratus L. tiriricão anfíbia 

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. - anfíbia 

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. junquinho emergente 

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton navalha-de-macaco anfíbia 

CYPERACEAE   

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter - anfíbia 

HALORAGACEAE   

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. pinheirinho-d'água submersa fixa 

LAMIACEAE   

Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. cheirosa anfíbia 

Hyptis brevipes Poit. hortelã-brava anfíbia 

LENTIBULARIACEAE   

Utricularia foliosa L. mururé submersa fixa 

Utricularia gibba L. lodo submersa fixa 

LINDERNIACEAE   

Lindernia rotundifolia (L.) Alston - anfíbia 

LYTHRACEAE   

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. - anfíbia 

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl. - anfíbia 
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GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR 
FORMAS 
BIOLÓGICAS 

NYMPHAEACEAE   

Nymphaea caerulea Savigny ninfeia flutuante fixa 

ONAGRACEAE   

Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara cruz-de-malta anfíbia 

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara cruz-de-malta emergente 

Ludwigia longifolia (DC.) H.Hara cruz-de-malta anfíbia 

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven cruz-de-malta anfíbia 

POACEAE   

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. canarana emergente 

Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga capim-de-raposa emergente 

Urochloa arrecta (Hack. ex T.Durand & Schinz) Morrone & 
Zuloaga 

braquiária emergente 

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen capim-de-corte emergente 

Panicum repens L. capim-torpedo emergente 

POLYGONACEAE   

Polygonum hydropiperoides Michx. erva-de-bicho emergente 

Polygonum persicaria L. erva-de-bicho anfíbia 

Polygonum punctatum Elliott erva-de-bicho anfíbia 

Rumex obtusifolius L. - anfíbia 

PONTEDERIACEAE   

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms aguapé flutuante livre 

RUBIACEAE   
Oldenlandia salzmannii (DC.) Benth. & Hook.f. ex 
B.D.Jacks. 

- anfíbia 

PTERIDÓFITAS   

SALVINIACEAE   

Salvinia auriculata Aubl. mururé flutuante livre 

Salvinia herzogii de la Sota mururé flutuante livre 

Fonte: Extraído de RODRIGUES et al. (2015). 

As famílias mais ricas em termos de espécies foram Cyperaceae e Poaceae (5 spp., cada), 
seguidas das famílias Onagraceae e Polygonaceae (4 spp., cada) e Asteraceae com três. A 
família Poaceae apresentou o maior número de gêneros (N=4), seguida das famílias 
Asteraceae e Cyperaceae (3 gêneros cada). O gênero com maior número de espécies foi 
Ludwigia (4) seguida de Polygonum (3) (RODRIGUES et al., 2015). Na maioria dos estudos 
realizados com macrófitas aquáticas (IRGANG et al., 1984; POTT et al., 1989; PEDRALLI et 
al., 1993b; POTT & POTT, 2000; MATIAS et al., 2003; LOLIS, 2008 e MACEDO, 2011), as 
famílias Cyperaceae e/ou Poaceae despontam entre as três principais em relação à riqueza 
específica. Das 40 espécies registradas, 36 são consideradas daninhas ou infestantes, 
segundo KISSMANN & GROTH (2000). Entretanto, apenas cinco destas são 
subespontâneas (FORZZA et al., 2014), outras 35 espécies nativas, sendo 3 endêmicas do 
Brasil (Flora do Brasil, 2020), com destaque para as espécies do gênero Cuphea, por 
possuírem distribuição restrita ao Sudeste e Sul (CAVALCANTI & GRAHAM, 2014). 

O percentual de espécies consideradas daninhas foi elevado (90%), assim como na maioria 
dos levantamentos de macrófitas aquáticas (HENRY-SILVA et al., 2010). Com relação às 
formas biológicas, 22 espécies foram classificadas como anfíbias. As emergentes também 
foram bem representadas, com nove espécies encontradas dentro da lâmina d’água com as 
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folhas emergentes. As demais formas biológicas foram representadas por cinco espécies 
flutuantes livres, três submersas fixas e apenas uma flutuante fixa. Não foram registradas 
espécies com a forma biológica submersa livre ou epífita. 

3.3.7 - Situação das Áreas de Preservação Permanente da APA-BC 

As APPs foram definidas por meio das bases cartográficas de cursos d’água, lagos e lagoas 
e do reservatório Billings na sua cota máxima. A áreas de APPs seguiram a Lei Federal nº 
12.651/2012. Ainda, a APP do reservatório Billings seguiu a Lei Estadual n°  13.579/2009, 
segundo a qual as ARO’s dentro da Bacia são as APPs instituídas pela Lei nº 12.65/2012 e 
a faixa de 50 m (cinquenta metros) de largura, medida em projeção horizontal, a partir da 
cota máxima do reservatório Billings (cota 747 - EPUSP), conforme definido pela operadora 
do reservatório. A Tabela 51 apresenta as tipologias vegetais e o uso do solo em áreas de 
APP no contexto da APA-BC. Cerca de 55% (ou 1.477,12 ha) das áreas de APP são 
revestidas por matas, constituídas por fragmentos de Floresta Ombrófila Densa Montana e 
Aluvial em diferentes níveis de regeneração natural. Entre os usos classificados como “Não 
Conforme”, destacam-se as áreas antropizadas classificadas como Campos Gerais, que 
recobrem 323,20 ha da UC, o que representa 12% do total da área da APA-BC. 

Tabela 51- Tipologias Vegetais e Uso do Solo em Área de Preservação Permanente 

TIPO DE 
USO 

CLASSES DE USO DO SOLO EM 2019 
ÁREA 
hectares % 

U
so

 N
ã

o 
C

o
nf

o
rm

e
 

Campos Gerais 323,20 12,0% 

Área Urbanizada 174,03 6,5% 

Rua 49,25 1,8% 

Agricultura 35,20 1,3% 

Movimentação de Terra/Solo Exposto 14,78 0,5% 

Mineração 7,47 0,3% 

Aterro de Resíduo da Construção e Demolição (RCD) 3,13 0,1% 

Rodoanel 1,98 0,1% 

Campo de Futebol 1,89 0,1% 

U
so

 C
o

nf
or

m
e

 

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio de Regeneração 615,20 22,9% 

Reflorestamento 276,32 10,3% 

Formação Pioneira de Influência Fluvial 174,64 6,5% 

Bosque Heterogêneo 151,46 5,6% 
Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Avançado de 
Regeneração e Floresta Ombrófila Densa Montana Primária 97,24 3,6% 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Estágio Inicial de Regeneração 7,48 0,3% 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Estágio Médio de Regeneração 7,43 0,3% 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Estágio Avançado de Regeneração 1,21 0,0% 

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Inicial de Regeneração 748,56 27,8% 

TOTAL GERAL 2.690,47 100% 

Fonte: STCP (2020). 

Com base na análise dos mapas de cobertura vegetal do município, torna-se perceptível 
que a APA-BC está inserida na faixa representada por cobertura vegetal percentual por 
hexagono equivalente a 40,01-60,00, o que, indiretamente, demonstra a situação das faixas 
de vegetação em APP’s nas imediações. Nessa faixa, o aumento gradativo da cobertura de 
vegetação repercute no aumento do fluxo biológico e, consequentemente, na melhora da 
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sua resiliência. Nesses locais, a maior cobertura pode facilitar o fluxo biológico na paisagem, 
propiciando a colonização de áreas restauradas a partir de fragmentos e outras fontes de 
biodiversidade. Esta é uma classe em que há recomendação para a implantação de projetos 
de recuperação e de aumento da cobertura vegetal (PMSP, 2017). A Figura 71 exibe o 
mapa das tipologias vegetais e uso do solo nas áreas de preservação permanente (APP) 
situadas na APA-BC (Caderno de Mapas). 

Quanto à conectividade a APA-BC, baseada na categoria MOD do PMMA (PMSP, 2017), se 
encontra em faixa equivalente a 0,00-25000,00 de conectividade/hexágono, que é 
considerada uma medida nula ou muito baixa. Aparentemente, tal fator é resultante da 
grande quantidade de ambientes alterados nas imediações, bem como o descrumpimento 
de leis ambientais e ocupação indevida de alguns locais (PMSP, 2017). 

Apesar de os elevados níveis de impactos à vegetação nas imediações da APA-BC, típicos 
de uma grande metrópole, São Paulo possui cerca de 27% de seu território protegido por 
Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável, onde são encontradas 
nascentes, rios e importantes remanescentes de Mata Atlântica, essenciais para a 
manutenção das espécies vegetais e animais. A ameaça constante, representada pelo 
processo de crescimento acelerado da mancha urbana da metrópole, faz com que a 
proteção da Mata Atlântica seja extremamente importante, haja vista a necessidade de se 
garantir a preservação do bioma (SVMA, 2020).  

Convém mencionar que a existência de três Unidades de Conservação de Proteção Integral, 
dentro dos limites da APA-BC auxiliam no processo de conservação de áreas dentro da UC. 
Os Parques Naturais Bororé, Varginha e Itaim caracterizam-se como áreas protegidas 
implantadas pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) instituídas por 
Decreto Municipal no ano de 2012, sendo fruto de recursos referentes ao licenciamento e 
compensação dos impactos socioambientais causados pelas obras do trecho sul do 
Rodoanel Mário Covas. Essas Unidades de Conservação contribuem com a manutenção 
dos serviços ambientais prestados ao município, além de garantir a proteção dos recursos 
naturais e sua biodiversidade (SVMA, 2020).  

Os Parques Naturais Municipais tem como objetivos promover a integração da comunidade 
por meio do desenvolvimento de programas e projetos que visem a inclusão social das 
populações, bem como a conservação da fauna, da flora e dos processos ecológicos 
atrelados a elas. 

Tabela 52 – Parques Naturais Municipais Inseridos na APA-BC 

PARQUE NATURAL MUNICIPAL ÁREA LOCALIZAÇÃO 
Bororé 190 hectares Bairro da Ilha Bororé 
Varginha  419 hectares Distrito do Grajaú 
Itaim 470 hectares Bairro de Parelheiros 

 

A análise do uso do solo nas APP por sub-bacia hidrográfica permitirá identificar as sub-
bacias prioritárias para a recuperação. Essas informações estão sistematizadas na Figura 
72. 
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Figura 71 - Tipologias Vegetais e Uso do Solo em Área de Preservação Permanente 

 
Fonte: STCP (2020). 



 

214 

Figura 72- Análise do Uso do Solo nas Áreas de Preservação Permanente por Sub-bacia Hidrográfica 
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Ribeirão da Lídia Área (ha) Área (%)

Mata 1,34         62,8%
Capoeira 0,73         34,3%
Rodoanel/Arruamentos 0,05         2,5%
Campos Gerais 0,01         0,4%
Agricultura
Área Urbanizada
Campo de Futebol
Formação Pioneira de Influência Fluvial
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Movimentação de Terra/Solo Exposto
Reflorestamento
Total Geral 2,14         100,0%
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Mata 230,15    36,3%
Capoeira 165,28    26,0%
Campos Gerais 92,12      14,5%
Área Urbanizada 61,94      9,8%
Formação Pioneira de Influência Fluvial 31,85      5,0%
Reflorestamento 25,04      3,9%
Rodoanel/Arruamentos 16,87      2,7%
Movimentação de Terra/Solo Exposto 4,82         0,8%
Mineração 4,38         0,7%
Agricultura 1,84         0,3%
Campo de Futebol 0,38         0,1%
Total Geral 634,66    100%
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46,5% Área Urbanizada

Mata

Ribeirão do Cipó Área (ha) Área (%)

Área Urbanizada 0,10         53,5%
Mata 0,09         46,5%
Agricultura
Campo de Futebol
Campos Gerais
Capoeira
Formação Pioneira de Influência Fluvial
Mineração
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Rodoanel/Arruamentos
Total Geral 0,19         100,0%
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Capoeira 29,21      34,7%
Reflorestamento 16,73      19,9%
Campos Gerais 14,97      17,8%
Mata 10,70      12,7%
Formação Pioneira de Influência Fluvial 4,55         5,4%
Área Urbanizada 3,80         4,5%
Rodoanel/Arruamentos 3,35         4,0%
Movimentação de Terra/Solo Exposto 0,44         0,5%
Agricultura 0,32         0,4%
Campo de Futebol
Mineração
Total Geral 84,07      100,0%
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Área Urbanizada 4,98         38,2%
Capoeira 4,22         32,4%
Campos Gerais 1,88         14,4%
Mata 0,84         6,5%
Rodoanel/Arruamentos 0,42         3,2%
Movimentação de Terra/Solo Exposto 0,38         2,9%
Formação Pioneira de Influência Fluvial 0,32         2,4%
Agricultura
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Total Geral 13,05      100,0%
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Jusante Ribeirão Colônia Área (ha) Área (%)

Mata 51,96      80,0%
Capoeira 5,48         8,4%
Reflorestamento 5,36         8,3%
Formação Pioneira de Influência Fluvial 1,48         2,3%
Agricultura 0,22         0,3%
Campos Gerais 0,18         0,3%
Área Urbanizada 0,14         0,2%
Rodoanel/Arruamentos 0,11         0,2%
Campo de Futebol
Mineração
Movimentação de Terra/Solo Exposto
Total Geral 64,92      100,0%
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Mata 129,91    38,9%
Capoeira 78,20      23,4%
Reflorestamento 52,79      15,8%
Campos Gerais 38,60      11,6%
Formação Pioneira de Influência Fluvial 14,24      4,3%
Área Urbanizada 12,68      3,8%
Rodoanel/Arruamentos 5,57         1,7%
Agricultura 1,03         0,3%
Campo de Futebol 0,54         0,2%
Movimentação de Terra/Solo Exposto 0,51         0,2%
Mineração
Total Geral 334,07    100,0%
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Fonte: STCP (2020) 

3.3.8 - Análise da Ecologia da Paisagem 

3.3.8.1 - Análise Quantitativa de Métricas da Paisagem 

A fragmentação de ecossistemas em função de atividades humanas tem resultado na 
formação de mosaicos nas paisagens, com alternância de sistemas naturais e antropizados 
em diferentes níveis. A intensidade da fragmentação, especialmente quando apresenta 
fragmentos isolados e com dimensões reduzidas, pode resultar na perda de hábitats e na 
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Mineração 4,12          0,3%
Campo de Futebol 0,96          0,1%
Total Geral 1.194,04 100,0%
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Área Urbanizada 9,63         2,7%
Agricultura 7,96         2,2%
Rodoanel/Arruamentos 5,37         1,5%
Movimentação de Terra/Solo Exposto 0,77         0,2%
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impossibilidade de manutenção de fluxos gênicos ao longo da paisagem e, 
consequentemente, na biodiversidade em nível local (BRITO et al., 2007)23. 

Segundo Calegari et al. (2010)24, um fragmento pode ser definido como uma área de 
vegetação natural interrompida por barreiras antrópicas ou naturais (ex.: estradas, 
povoados, culturas agrícolas e florestais, pastagens, montanhas, lagos, represas) capazes 
de diminuir significativamente os fluxos de animais, pólen e/ou sementes. Como principais 
consequências da interrupção desses fluxos, pode-se citar a perda da biodiversidade 
microbiológica do solo, da flora e da fauna; a perda da diversidade genética; a redução da 
densidade ou abundância e alteração da estrutura da vegetação, entre outros. Essas 
modificações podem ocorrer para a espécie em particular ou para as comunidades 
biológicas como um todo, provocando a alteração ou mesmo a eliminação das relações 
ecológicas. 

Quando o processo de fragmentação ocorre de maneira natural em função de aspectos 
abióticos, espera-se uma adaptação dos organismos e das comunidades biológicas ao 
ambiente em contínua e gradual modificação, condição predita pelos processos de evolução 
e seleção natural. Entretanto, quando tais processos são decorrentes de ação antrópica, 
nem sempre há tempo para que tais adaptações sejam estabelecidas – especialmente 
quando as ações permeiam diversas áreas concomitantemente. Nessas condições, além da 
intensificação dos aspectos da fragmentação anteriormente citados, podem-se ocorrer 
alterações rápidas no microclima, como na umidade do ar, temperatura e radiação solar, 
particularmente nas bordas dos fragmentos, que ficam mais sujeitas à exposição solar. 

Outra condição esperada é a maior possibilidade de ocorrência de espécies exóticas 
invasoras e a intensificação dos riscos de erosão, assoreamento dos cursos d’água e 
redução gradativa dos recursos hídricos pela menor capacidade de retenção de água das 
chuvas nos solos, maior velocidade de escoamento e maior evapotranspiração, dentre 
outros aspectos (CALEGARI et al., 2010). 

Considerando as necessidades de entendimento das áreas prioritárias para determinadas 
ações no contexto do planejamento da APA-BC, neste estudo foram definidos três métricas 
da ecologia da paisagem que permitiram avaliar as condições dos remanescentes 
vegetacionais, a saber: métricas de área, de fragmentação e de forma dos remanescentes.  

3.3.8.1.1 - Métrica de Área 

As métricas de área são consideradas a base do conhecimento da paisagem. São muito 
úteis para estudos ecológicos, uma vez que a riqueza e abundância de certas espécies 
dependem das dimensões dos fragmentos da paisagem.  

A Tabela 53 apresenta os resultados consolidados das métricas de área de fragmentos 
presentes na APA-BC, calculadas para as diferentes tipologias vegetacionais mapeadas 
pelos estudos de vegetação, a saber: i) Floresta Ombrófila Densa Secundária em Estágio 
Avançado de Regeneração em conjunto com Floresta Ombrófila Densa Primária (tais 
formações foram avaliadas em conjunto em função de dificuldades inerentes em se 
diferenciar as mesmas na escala do mapeamento adotada); ii) Floresta Ombrófila Densa 
Secundária em Estágio Médio de Regeneração; iii) Floresta Ombrófila Densa Secundária 
em Estágio Inicial de Regeneração; iv) Bosques Heterogêneos (os quais agregam mosaicos 

                                                           
23 BRITO, E.R.; MARTINS, S.V.; GLERIANI, J.M. & SOARES, V.P. 2017. Identification of degraded areas and classes of 

vegetal cover through geographical information system, for environmental adequacy. In: RODRIGUES, R.R.; MARTINS, S.V.; 
GANDOLFI, S. (Eds.). High diversity forest restoration in degraded areas: methods and projects in Brazil. New York: Nova 
Science Publishers, p.247-260. 

24 CALEGARI, L.; MARTINS, S.V.; GLERIANI, J.M.; SILVA, E. & BUSATO, L.C. 2010. Análise da dinâmica de fragmentos 
florestais no município de Carandaí, MG, para fins de restauração florestal. Revista Árvore 34 (5): 871-880. 
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de florestas em diferentes estágios e, eventualmente, áreas com reflorestamentos em seu 
interior); v) Campos Gerais (os quais abrangem remanescentes de campos nativos e 
campos antropizados em diversos níveis); vi) Formação Pioneira de Influência Fluvial; vii) 
Reflorestamentos, e; viii) Áreas com vegetação aquática flutuante. Não foram incluídas, 
nessa análise, as áreas de uso antrópico intensivo (áreas desmatadas e/ou de agricultura, 
áreas construídas, campos de futebol, heliponto, ruas, Rodoanel), massas d'água e a 
represa. Por sua vez, foram incluídos os reflorestamentos, haja vista sua peculiaridade em 
conformar ambientes com cobertura arbórea densa. 

No total, as áreas com vegetação avaliadas mediante as métricas de área abrangeram 
6.018,71 hectares, equivalentes a 67,33% da área total da paisagem da APA-BC avaliada 
(8.938,73 hectares). 

Tabela 53- Área Total dos Fragmentos das Diferentes Tipologias da Paisagem da APA-
BC 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
MÉTRICAS 

CA (em ha) PLAND TA (em ha) 

FODSE_AvaR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Avançado de Regeneração e 
Floresta Ombrófila Densa Primária 

278,485 3,1155 

8.938,73 

FODSE_MedR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Médio de Regeneração 

1655,165 18,517 

FODSE_IniR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Inicial de Regeneração 

1707,4675 19,1021 

BosqHeterg Bosque Heterogêneo 395,2575 4,4219 

CamposGer Campos Gerais 987,8025 11,051 

FPionIFluv Formação Pioneira de Influência Fluvial 174,1025 1,9478 

Reflorest Reflorestamento 784,165 8,7728  

VegAqutFlu Vegetação Aquática Flutuante 36,265 0,4057  

TOTAL  6.018,71 67,33% 100% 

Legenda: CA - Área de todos os fragmentos de cada classe avaliada, em hectares; PLAND - Percentagem dos 
fragmentos da mesma classe na paisagem; TA - Área total da paisagem avaliada da APA-BC, em 
hectares. 

Elaboração: STCP (2020). 

A análise indica que a área total da paisagem ocupada por ambientes naturais (alterados ou 
não), somados aos reflorestamentos, perfazem 67,33% da área avaliada da APA-BC. 
Entretanto, a distribuição desses ambientes não é homogênea ao longo do território da UC. 
Conforme a Figura 73, verifica-se que os maiores adensamentos de vegetação da APA-BC 
(demarcados nas cores laranja e vermelho no mapa), independente da tipologia vegetal, 
localizam-se na porção oeste e às margens do reservatório, coincidindo, em geral, com as 
demais unidades de conservação estabelecidas localmente ou com a APP da represa, 
nesse caso, especialmente na porção sul da unidade.  

Por sua vez, considerando as diferentes tipologias, verifica-se a prevalência das florestas 
ombrófilas densas secundárias em estágio inicial e médio no território da APA-BC, as quais 
abrangem 1.707,467 e 1655,165 hectares (equivalentes a 19,10% e 18,52% da área da UC, 
respectivamente). Tal condição concorda com as verificações da vegetação realizadas em 
campo. Essas tipologias são seguidas da vegetação de campos gerais (nativos ou 
alterados), que abrangem 987,80 hectares (equivalentes a 11,05% da área da UC).  
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Figura 73 – Mapa da Métrica de Área (ha) para a Vegetação no Contexto da APA-BC, 
Independente da Tipologia Vegetal 

 

Fonte: STCP (2020). 
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Destacam-se ainda, na APA-BC, os reflorestamentos, os quais abrangem 784,165 hectares, 
equivalentes a 8,77% da área da UC. Embora abranjam ambientes antropizados, em muitos 
locais os reflorestamentos encontram-se providos de vegetação nativa em seu sub-bosque, 
conformando, assim, ambientes que podem abrigar espécies da flora e da fauna nativas, ao 
menos momentaneamente. 

Os mapas da Figura 74 apresentam a distribuição individual de cada uma das tipologias 
acima listadas no contexto da APA-BC.  

A análise dos mapas em questão indica haver uma correlação direta entre o mapa geral da 
paisagem com a tipologia de floresta ombrófila densa secundária em estágios inicial e 
médio. Estas duas tipologias contemplam as áreas com maiores densidades vegetais, 
predominando na maioria dos parques locais e às margens do reservatório, sendo ambas as 
determinantes da configuração da paisagem regional. Por sua vez, como seria esperado, as 
áreas de vegetação de influência fluvial e aquática predominam nos remansos do lago. As 
observações realizadas em campo indicaram que estas áreas são particularmente 
importantes para a fauna aquática, especialmente aves (ver relatório sobre fauna). 

Um aspecto que merece destaque, na análise dos mapas, consiste na presença de 
reflorestamentos no contexto do Parque Natural Varginha, possivelmente antigos. Por sua 
vez, nesta UC também se destacam remanescentes de floresta ombrófila densa secundária 
em estágio médio e inclusive avançado, denotando a importância da área para conservação 
da vegetação. 

Quanto às demais tipologias, em geral as mesmas apresentam-se dispersas em pequenas 
densidades ao longo da APA-BC, estando geralmente associadas às proximidades de áreas 
agrícolas ou com maior ocupação antrópica. Este padrão sugere elevada fragmentação 
desses elementos da paisagem no âmbito regional.  

Outra métrica de área avaliada no presente estudo consiste na porcentagem da paisagem 
composta pelo maior fragmento de uma determinada classe ou tipologia vegetal (LPI). O 
valor de LPI se aproxima de 0 quando o maior fragmento de uma classe correspondente é 
cada vez menor, ao passo em que LPI=100 ocorre quando a paisagem inteira consiste em 
um único fragmento de uma classe correspondente; isto é, quando o maior fragmento 
compreende 100% da paisagem. O maior índice de patch em nível de classe quantifica a 
porcentagem da área total de paisagem composta pelo maior fragmento. Como tal, é uma 
medida simples de dominância. 

O gráfico da Figura 75 apresenta os valores de LPI para as diferentes tipologias avaliadas. 
O maior fragmento ocupa 2,41% da paisagem da APA-BC e pertence à classe de floresta 
ombrófila densa secundária em estágio médio, sendo seguido por um fragmento da classe 
de floresta ombrófila densa secundária em estágio inicial, cujo maior fragmento ocupa 
1,68% da área da UC. Em terceiro lugar, ocorre uma área de reflorestamento, a qual ocupa 
1,05% da área da UC. Todos os fragmentos de demais tipologias abrangem áreas inferiores 
a 1% da área da APA, indicando que, mesmo em face à densa cobertura florestal da mesma 
(mais de 67% da paisagem), o processo de fragmentação local é intenso, sendo 
especialmente decorrente da rede de estradas e acessos e da ocupação local.  

O maior valor de LPI detém relação com o mapa da métrica de área da floresta ombrófila 
densa secundária em estágio médio, o qual indica haver uma maior densidade de 
fragmentos dessa tipologia na porção oeste da APA-BC, na área abrangida pelo Parque 
Natural Municipal Itaim. Somente em função dessa condição, esta área pode ser 
considerada como uma das prioritárias para conservação da biodiversidade em âmbito local. 
Não obstante a condição média de desenvolvimento da vegetação, a existência de um 
grande bloco vegetal contínuo implica na possibilidade da ocorrência de populações de 
diversas espécies de interesse. Entretanto, como será visto, há outros aspectos da 
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paisagem que merecem destaque nessa área, particularmente aqueles referentes à forma 
dos remanescentes. 

Figura 74 - Mapas de Métrica de Área (ha) para as Diferentes Tipologias Vegetais na APA-BC 
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Fonte: STCP (2020). 

 

Figura 75 –  Índice de Fragmento Maior (LPI), Expresso como a Percentagem da Paisagem 
Ocupada pelo Maior Fragmento de cada Tipologia Vegetal na APA-BC 

 

Fonte: STCP (2020). 
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3.3.8.1.2 - Métrica de Fragmentos 

As métricas de fragmentos representam a configuração da paisagem. As informações desta 
categoria são importantes, pois caracterizam o número de fragmentos, tamanho médio, 
densidade e variação dos mesmos. Tais métricas permitem que se ordene a importância da 
fragmentação por grau, heterogeneidade ou outros aspectos relacionados à paisagem.  

A Tabela 54 exibe os resultados das métricas de fragmentos das diferentes tipologias, 
sendo apresentados os dados referentes ao número de fragmentos de cada classe avaliada 
e da totalidade da paisagem (NP), acompanhados dos coeficientes de densidade de cada 
classe e do conjunto de classes para cada 100 hectares de paisagem avaliados e do 
coeficiente de variação (AREA-CV) do tamanho dos fragmentos (isto é, a variabilidade do 
tamanho dos fragmentos relativos ao tamanho médio de fragmentos da classe). 

Tabela 54 - Métricas de Fragmentos das Diferentes Tipologias e da Paisagem como 
um Todo na APA-BC 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
MÉTRICAS 

NP ED AREA-CV 

FODSE_AvaR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Avançado de Regeneração e 
Floresta Ombrófila Densa Primária 

37 7,6617 95,5556 

FODSE_MedR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Médio de Regeneração 

204 54,4335 244,5844 

FODSE_IniR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Inicial de Regeneração 

1085 140,6258 431,298 

BosqHeterg Bosque Heterogêneo 2230 41,9019 720,766 

CamposGer Campos Gerais 2637 119,3082 421,1321 

FPionIFluv Formação Pioneira de Influência Fluvial 590 19,4896 353,5804 

Reflorest Reflorestamento 166 27,9506 238,5136 

VegAqutFlu Vegetação Aquática Flutuante 244 7,0313 210,73 

TOTAL  7.193 --- --- 

MÉDIA  --- 52,30 339,52 

Legenda: NP: Número de fragmentos de cada classe avaliada; ED: Densidade de fragmentos a cada 100 
hectares de paisagem; AREA-CV: Coeficiente de Variação do tamanho dos fragmentos. 

Elaboração: STCP (2020). 

A análise da tabela permite inferir diferentes relações. Em termos gerais, observa-se uma 
alta fragmentação da paisagem regional, determinada pela existência de 7.193 fragmentos 
de vegetação (independente da tipologia e agregando áreas de reflorestamento), valor que 
perfaz uma densidade média de 52,30 fragmentos a cada 100 hectares da área mapeada 
pela métrica. Já em termos relativos a cada fisionomia, verifica-se que, em ordem 
decrescente, esta fragmentação é determinada preponderantemente pelas fisionomias de 
Campos Gerais, Bosques Heterogêneos e Florestas em Estágio Inicial. Juntas, estas três 
fisionomias respondem por um total de 5.952 fragmentos, isto é, 82,75% da fragmentação 
da paisagem regional. Considerando que estas fisionomias abrangem especialmente 
vegetação alterada, pode-se considerar que o alto nível de fragmentação não implica em 
alterações significativas dos principais remanescentes florestais presentes na APA-BC, 
embora o sejam no caso dos campos gerais, que contam com poucas áreas naturais na 
região (vide relatório de vegetação). 
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Os coeficientes de variação (AREA-CV) destas três fisionomias apresentam-se também 
como os mais elevados dentre todos os CV avaliados, indicando uma elevada 
heterogeneidade nas dimensões dos fragmentos dos mesmos. Esta é uma condição típica 
de áreas rurais com alta densidade e dinamismo populacional humano, na medida em que 
os ambientes em questão consistem em geral em locais com alta rotatividade entre uso para 
diferentes fins e posterior abandono.  

Além dos coeficientes acima, destaca-se também o da Formação Pioneira de Influência 
Fluvial, cujo coeficiente de variação também se mostrou elevado. Esta condição deve-se a 
diferenças entre as dimensões dos fragmentos desta tipologia ao longo da região. 
Entretanto, o número de fragmentos pode ser considerado como médio em relação às 
demais tipologias, apresentando uma densidade de 19,49 fragmentos a cada 100 hectares 
de área mapeada. Esta condição deve-se essencialmente à distribuição de tais fragmentos 
na paisagem, os quais são essencialmente dependentes da presença de cursos d’água nas 
proximidades. 

Por outro lado, os remanescentes mais significativos, em termos de estrutura da vegetação 
(sistemas de floresta ombrófila densa secundária em estágio avançado e floresta ombrófila 
densa primária) apresentam um dos menores índices de fragmentos na APA (37 
fragmentos, equivalentes da uma densidade de 7,67 fragmentos a cada 100 hectares de 
área mapeada). A análise do mapa de área desta fisionomia, anteriormente apresentado, 
indica que a mesma é estabelecida em pontos bem delimitados na UC, condição também 
expressa pela Métrica de Área. Assim sendo, embora com pequena taxa de fragmentação, 
deve-se ressaltar a pequena representatividade desta fisionomia no âmbito local. 

A fisionomia florestal mais densa da APA-BC (floresta ombrófila densa secundária em 
estágio médio), conforme demonstrada na Métrica de Área, apresenta uma condição média 
de fragmentação no contexto regional, sendo representada por um total de 204 fragmentos 
(o que perfaz uma densidade de 54,43 fragmentos a cada 100 hectares de área mapeada). 
A distribuição dos fragmentos desta fisionomia é bem heterogênea na Unidade, conforme 
exemplificado no mapa de área da mesma (anteriormente apresentado), que indica também 
a prevalência desta fisionomia no âmbito regional. Por sua vez, o coeficiente de variação 
(AREA-CV) mostrou-se em valor médio (244,5844), corroborando a informação de que, não 
obstante à maior incidência desta fitofisionomia na área e ocorrência de diversos pequenos 
fragmentos, as áreas com maior densidade da mesma implicam na presença de grandes 
maciços contínuos de vegetação, com pequena fragmentação. 

3.3.8.1.3 - Métrica de Forma 

O Plano de Trabalho elaborado para a análise da ecologia da paisagem previa, inicialmente, 
a análise da Métrica de Bordas para a avaliação do estado de conservação dos 
remanescentes florestais. Entretanto, uma vez que, em campo, observou-se que a grande 
maioria dos remanescentes apresenta cobertura vegetal em estágio inicial a médio de 
regeneração (nos quais os efeitos de borda podem ser superdimensionados, haja vista a 
possibilidade de ocorrência de diversas áreas com vegetação mais rala ou inclusive a 
presença de clareiras em tais remanescentes), optou-se por substituir a análise da Métrica 
de Bordas pela Métrica de Forma. A justificativa de tal substituição deve-se ao entendimento 
de que a forma dos fragmentos consiste em um elemento que pode influenciar mais 
significativamente os processos ecológicos relacionados à conservação das espécies, uma 
vez que, além da forma em si, a métrica avalia indiretamente a situação das bordas a partir 
das dimensões e da regularidade ou irregularidade do formato dos remanescentes. Nesse 
sentido, a métrica prediz que fragmentos com maior tendência à forma circular e com 
maiores dimensões tendem a apresentar melhor qualidade e disponibilidade de recursos, 
enquanto aqueles com formas mais alongadas ou irregulares e menores são mais sujeitos a 
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fenômenos que podem induzir à perda da biodiversidade, inclusive em função de uma maior 
incidência dos efeitos de borda (CEOLIN et al., 2020). 

As métricas de forma, portanto, visam avaliar esses aspectos. O Índice de Forma (SHAPE) 
mede a complexidade da forma comparada a um círculo (versão vetorial) ou a um quadrado 
(versão matricial). Conforme já salientado, o índice mede a relação de área de perímetro 
dos elementos da paisagem, consistindo em uma medida da complexidade geométrica 
global da paisagem como um todo ou de uma dada classe, podendo ser interpretado 
também como uma medida de desagregação da paisagem, onde maiores valores do 
SHAPE indicam que mais dispersos ou irregulares são os fragmentos (portanto mais 
sujeitos a efeitos de borda).  

A Tabela 55 apresenta os valores calculados das métricas de forma (valores médios e 
máximos) verificados para as fitofisionomias avaliadas. Por sua vez, a Figura 76 apresenta 
os mapas com os valores máximos de SHAPE (SHAPE_MX) para a vegetação da APA-BC 
independente da tipologia, enquanto a Figura 77 apresenta os mapas com os valores 
máximos de SHAPE (SHAPE_MX) para cada tipologia individualmente. 

Tabela 55 - Métricas de Forma das Diferentes Tipologias Vegetais da APA-BC 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
MÉTRICAS 

SHAPE_MN SHAPE_MX 

FODSE_AvaR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Avançado de Regeneração e Floresta 
Ombrófila Densa Primária 

1,8601 1,9493 

FODSE_MedR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Médio de Regeneração 

2,1308 5,8467 

FODSE_IniR 
Floresta Ombrófila Densa Secundária em 
Estágio Inicial de Regeneração 

2,0868 20,1772 

BosqHeterg Bosque Heterogêneo 1,441 4,2424 

CamposGer Campos Gerais 1,7123 11,8683 

FPionIFluv Formação Pioneira de Influência Fluvial 1,6278 3,637 

Reflorest Reflorestamento 1,9135 6,1546 

VegAqutFlu Vegetação Aquática Flutuante 1,6744 5,32 

Legenda: SHAPE: Índice de forma da paisagem, sendo: SHAPE_MN: índice médio; SHAPE_MX: índice máximo. 

Elaboração: STCP (2020). 

A análise dos valores médios de todas as fisionomias em conjunto indica que, na maior 
parte da APA-BC, os fragmentos vegetacionais tendem à forma circular, o que reduziria, 
somente por este critério, a incidência dos efeitos de borda nos remanescentes de 
vegetação. Entretanto, é necessário entender que este efeito é pertinente especialmente a 
ambientes florestais (CEOLIN et al., 2019), não sendo plausível sua avaliação em ambientes 
com baixa cobertura vegetal ou a áreas de vegetação aquática, por exemplo. Ainda assim, 
fragmentos com tendência circular, mesmo para essas tipologias, são desejáveis na medida 
em que aumentam a possibilidade de inter-relação gênica entre os organismos presentes 
em cada uma (e.g., PRIMACK & RODRIGUES, 2001), além de facilitarem a gestão das 
áreas. 
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Figura 76 - Mapa da Métrica de Forma (SHAPE Máximo) da Vegetação na APA-BC 

 

Fonte: STCP (2020). 
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Figura 77 – Mapa da Métrica de Forma (SHAPE Máximo) para as Diferentes Tipologias 
Vegetais na APA-BC 
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Fonte: STCP (2020). 

Embora os valores médios sejam baixos, os valores máximos de SHAPE indicam uma 
elevada diversidade de formas dos fragmentos presentes na APA-BC. Valores mais 
elevados do índice indicam os fragmentos mais recortados, os quais, por sua vez, estão 
mais susceptíveis a apresentar maior efeito de borda. O maior valor, nesse caso, refere-se a 
um conjunto de fragmentos florestais em estágios iniciais de regeneração presentes na 
porção central da APA-BC e às margens do remanso do lago da Represa Billings. Estes 
remanescentes formam uma rede de pequenos fragmentos entremeados por áreas 
agrícolas e ocupação antrópica, apresentando uma conformação bastante irregular. 
Considerando que tais remanescentes margeiam recursos hídricos que drenam para o 
reservatório, esta área pode ser considerada como prioritária para recuperação ambiental no 
contexto do Plano de Manejo da APA-BC. 

Os fragmentos de vegetação em estágio inicial abrangem, portanto, as áreas com formas 
mais irregulares – e portanto mais sujeitas a efeitos de borda – dentre todas as porções da 
APA-BC. Em seguida, tem-se as áreas com vegetação de campos como aquelas a 
apresentar os maiores valores de SHAPE_MX. De fato, a análise do mapa de formas indica 
que o bloco de vegetação desta unidade apresenta uma concentração de áreas bastante 
recortadas na porção noroeste da UC. Entretanto, por se tratar de uma paisagem aberta, 
esta tipologia é pouco suscetível a efeitos de borda (CEOLIN et al., 2020), embora seja, por 
outro lado, mais sujeita a invasões, a ocupações irregulares e ao uso indevido do solo, 
condição evidenciada na APA-BC. 

Em relação às demais tipologias florestais nativas, estas apresentam, em geral, 
remanescentes com valores médios de SHAPE, embora alguns fragmentos possam 
apresentar tendência a formas irregulares (em especial os de florestas em estágios médios 
de regeneração). Segundo Primack & Rodrigues (2001), este formato é pouco desejável 
para remanescentes florestais sob a ótica de conservação ou para o design de áreas 
protegidas, na medida em que ampliam as possibilidades de estabelecimento de efeitos de 
borda e dificultam o fluxo gênico entre as populações animais e vegetais. Não obstante, 
áreas como as dos parques do Itaim e Varginha abrangem alguns dos maiores contínuos de 
vegetação florestal da APA-BC, sendo ainda entremeados por outras tipologias vegetais 
naturais. Desta maneira, em que pese a tendência à forma irregular da tipologia ou mesmo 
dos limites dos parques em si, a presença de tais tipologias em seu entorno pode favorecer 
a conservação dos remanescentes de floresta ombrófila densa secundária em estágio médio 
(que consistem no núcleo do conjunto de áreas naturais da porção oeste da APA-BC), 
sendo assim imperativa a manutenção desses elementos da paisagem nestas áreas. 
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Por fim, em relação à floresta ombrófila densa secundária em estágio avançado e floresta 
ombrófila densa primária, observa-se que a grande maioria dos remanescentes apresentam 
baixos valores de SHAPE-MX, denotando formas mais arredondadas dos remanescentes. 
Entretanto, conforme predito pela análise das métricas de área e fragmentos, tais 
remanescentes apresentam em geral pequenas dimensões, encontrando-se em geral 
dispersos pela região. 

3.3.8.2 - Análise Qualitativa 

Conforme definido no Plano de Trabalho, a análise da ecologia da paisagem se valeria tanto 
da análise quantitativa quanto da análise qualitativa dos remanescentes vegetacionais 
presentes na APA. Esta segunda análise, em particular, seria efetuada mediante a aplicação 
de indicadores que permitissem avaliar, em pontos amostrais pré-selecionados, o estado de 
fragmentação da vegetação nativa, as condições das bordas, o tamanho e a forma dos 
remanescentes. Segundo os critérios avaliados, seria esperado que os pontos amostrais 
fossem categorizados desde áreas em excelente estado de conservação até aquelas em 
péssimo estado.  

Segundo Ceolin et al. (2020), análises qualitativas da paisagem são melhor interpretadas 
em locais aonde haja relativa homogeneidade das condições da paisagem, nos quais pontos 
íntegros e dominados por uma única fisionomia em condição natural servem de referencial 
para a avaliação daqueles sujeitos a variações, sejam estas antrópicas ou naturais. Além 
disso, a análise é melhor conduzida em regiões com pouca variação nas condições naturais, 
nos quais os elementos integrantes da paisagem possam ser diferenciados mediante duas 
ou três fisionomias que sejam facilmente contrastadas entre si.  

Em ambientes muito heterogêneos, por sua vez, há inerente dificuldade em se efetuar a 
aplicação dos critérios qualitativos, uma vez que não há locais que sirvam como referencial. 
Além disso, as mudanças podem variar entre desde sutis até bastante intensas ao longo de 
pequenos gradientes ambientais, dificultando a análise.  

Esta ultima condição foi a evidenciada durante os trabalhos de campo e, também, mediante 
a Métrica de Área da análise quantitativa da paisagem da APA-BC. Salvo em alguns 
parques estabelecidos na área, no geral a paisagem varia rapidamente na maioria do 
território da UC (conforme se pode verificar no mapa do uso do solo). Além disso, mesmo 
nos parques é evidenciada uma heterogeneidade ambiental significativa, expressa pela 
ocorrência de cinco ou mais fisionomias vegetacionais, além de áreas fortemente 
degradadas. Desta forma, entende-se que a aplicação de indicadores para pontos amostrais 
seria pouco eficiente e sujeito a questionamentos, sendo pouco útil para fins de 
planejamento e zoneamento. As métricas quantitativas são, nesse sentido, mais úteis, na 
medida em que agregam de maneira mais efetiva as áreas com características similares. 

3.3.8.3 - Análise Integrada 

A presente análise de ecologia da paisagem da APA-BC mediante métricas permitiu, por um 
lado, corroborar a avaliação verificada em campo quanto ao uso do solo da Unidade, qual 
seja, a de que a área apresenta um intenso mosaico de diferentes sistemas vegetacionais 
entremeados entre si e por ambientes antrópicos de diferentes características e, por outro, 
avaliar quantitativamente as condições (área, estado de fragmentação e condições dos 
remanescentes) de cada fitofisionomia ali ocorrente. 

Em termos gerais, a Métrica de Área não difere significativamente da avaliação do uso e 
ocupação do solo, apresentada nos estudos sobre vegetação. Entretanto, ao atribuir uma 
escala de valores para as áreas abrangidas por cada tipologia vegetal e, também, ao 
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comparar tais áreas com as dimensões dos maiores fragmentos de cada tipologia, esta 
métrica permite identificar áreas que sejam mais significativas quanto a cada tipo de 
ecossistema considerado. Além disso, ao definir valores para os maiores fragmentos de 
cada tipologia, no processo de planejamento da Unidade de Conservação esta métrica será 
útil para a definição de zonas que possam objetivar a proteção, o manejo, a recuperação ou 
inclusive a intensificação de usos no contexto local. 

Em relação à Métrica de Fragmentos, os resultados obtidos permitem inferir as 
possibilidades de formação de conexões entre remanescentes de cada tipologia vegetal 
considerada. Os valores obtidos detêm relação direta com os mapeamentos de cada 
tipologia na Métrica de Área, cujos mapas servem a ambas as métricas. Os valores médios 
ou mesmo menores obtidos para as principais fisionomias florestais sugerem a possibilidade 
de integração de tais fragmentos mediante a criação de corredores ecológicos internos à 
APA-BC, os quais, por sua vez, poderão ser estabelecidos utilizando-se de outras 
fisionomias locais, inclusive reflorestamentos. 

Quanto à Métrica de Forma, sua aplicação, no presente estudo, detém relação direta com a 
Métrica de Fragmentos, na medida em que os mapeamentos apresentados poderão auxiliar 
na definição de áreas nucleares de biodiversidade que poderão integrar os corredores acima 
sugeridos. Além disso, ao apresentar as condições de remanescentes presentes no entorno 
dos parques municipais que integram a APA-BC, esta métrica, juntamente com a de área, 
auxiliarão a definição de áreas específicas de manejo ou zonas de amortecimento dessas 
unidades em si, conquanto possa-se inferir, de antemão, que estas zonas poderão 
contemplar a própria APA-BC. 

3.3.9 - Áreas Prioritárias para a Conservação e Estabelecimento de Corredores 
Ecológicos na APA-BC 

A Mata Atlântica abrange uma das regiões biogeográficas com maior biodiversidade do 
mundo. Entretanto, por estar situada em uma das regiões mais povoadas pelo ser humano e 
com alta incidência de atividades produtivas, os níveis de ameaça que incidem sobre o 
bioma são intensos. Desta forma, a Mata Atlântica foi apontada como um dos hotspots 
mundiais, ou seja, uma das áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade em nível 
mundial. 

A APA-BC insere-se no contexto da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil, uma das parcelas 
com maior riqueza biótica de todo o bioma, ao mesmo tempo em que se localiza no 
Município de São Paulo, uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. Desta 
forma, a unidade experimenta um intenso contraste e um dos maiores desafios para gestão 
ambiental, na medida em que objetiva garantir a proteção dos ecossistemas e das espécies 
de seu território em consonância com a ocupação e o uso intenso dos recursos naturais 
locais. Somente nessa perspectiva, a APA-BC já desponta como uma unidade de 
conservação passível de utilização como modelo de gestão territorial urbana. Associa-se a 
isso ainda a importância da unidade para a proteção de um dos maiores mananciais de 
abastecimento do Município de São Paulo, o que fortalece ainda mais sua relevância sob tal 
ótica de gestão. Verifica-se que, não obstante a condição de alteração da paisagem da 
maior parte do território da APA-BC, a diversidade biótica ainda remanescente na unidade é 
bastante rica, contemplando diversas espécies endêmicas da Mata Atlântica (tanto da flora 
quanto da fauna), algumas das quais ameaçadas de extinção. Desta forma, em que pese a 
ocupação antrópica intensa, a UC desponta como uma área relevante sob as perspectivas 
conservacionista e também científica, neste último caso também em função do fato do 
Município de São Paulo abranger algumas das mais importantes instituições de ensino e 
pesquisa do Brasil.  
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A área da APA-BC apresenta, portanto, um mosaico de elementos paisagísticos 
diversificados, que vão de áreas urbanas até remanescentes de floresta ombrófila densa 
conservada. Outros elementos comuns da paisagem abrangem sistemas agropastoris, 
banhados e várzeas, formações de matas ciliares margeando cursos d’água e extensos 
reservatórios. 

Em relação às Áreas Prioritárias para a Biodiversidade delimitadas pelo Ministério do Meio 
Ambiente, a APA-BC insere-se em uma região de prioridade extremamente alta para a 
conservação e para prioridade de ação, haja vista exatamente as condições peculiares da 
vegetação da Mata Atlântica e a densidade local de espécies da fauna associada. Segundo 
MMA (2018), as ações principais para essa área estão relacionadas a Pesquisa e Manejo e 
Monitoramento.  

A Lei Federal n°11.428/06, conhecida como a “Lei da Mata Atlântica”, deve ser 
compreendida como mecanismo para maximizar o potencial da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos, aprimorando processos de governança. Regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 6.660, a lei estabeleceu normas para a proteção e recuperação das 
formações florestais da Mata Atlântica com vistas ao desenvolvimento sustentável e à 
salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e 
turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social, instituindo o Plano Municipal de Mata 
Atlântica (PMMA) como principal instrumento para sua efetividade (BRASIL, 2013). 

O Município de São Paulo contempla o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica (PMMA SÃO PAULO), o qual apresenta diversas diretrizes e estratégias para 
a conservação do remanescente do bioma em seu território e de suas espécies constituintes 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2017). Dentre as estratégias preconizadas 
pelo Plano, destaca-se a formação de corredores ecológicos, a qual visa à conformação de 
interligações entre os remanescentes mais significativos de vegetação com vistas à 
manutenção dos fluxos gênicos ao longo das paisagens naturais, em especial para a fauna 
polinizadora e dispersora de sementes (aves e morcegos), como também para o 
estabelecimento de espécies epífitas. 

Em conjunto com a delimitação e a gestão de unidades de conservação, a criação de 
corredores ecológicos é considerada como a principal estratégia de manutenção das 
populações e das comunidades biológicas em condições naturais (PRIMACK & 
RODRIGUES, 2001). O principal delineamento de tais corredores deve se dar de forma a 
interligar as áreas nucleares de biodiversidade (em geral abrangendo unidades de 
conservação de proteção integral e outras áreas naturais protegidas, porém não se limitando 
a estas) mediante a recuperação ou a proteção de ecossistemas naturais ou por meio de 
atividades de menor impacto ou com menor intensidade de intervenções humanas (tais 
como sistemas agroflorestais de produção, agricultura orgânica ou, inclusive em alguns 
casos, plantios florestais). Nessa condição, as APAs consistem em uma das principais áreas 
territoriais passíveis de criação e gestão desse mosaico de elementos da paisagem 
(METZGER & DÉCAMPS, 1997; METZGER, 1999; MUCHAILH et al., 2010). 

Na Figura 78 é possível verificar que os Parques Naturais Municipais Bororé, Varginha e 
Itaim consistem em importantes áreas nucleares de biodiversidade regional para o 
estabelecimento de corredores ecológicos juntamente com as demais áreas de fragmentos 
florestais presentes no entorno desses parques, com especial destaque à faixa ciliar do 
reservatório da Represa Billings (porém não se limitando à mesma) e as áreas de reserva 
legal averbadas, bem como os locais de concentração de espécies de interesse em 
conservação, como algumas áreas particulares como a Fazenda Castanheiras, consistem 
em locais estratégicos para a conformação dos corredores capazes de gerar as conexões 
biológicas entre estes parques e dos mesmos com outras áreas naturais adjacentes à APA-
BC. 
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Figura 78– Áreas Prioritárias para a Conservação e criação de Corredores Ecológicos na 
APA-BC 

 

 Fonte: PMMA (2016), adaptado STCP (2020). 
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Esta condição já é salientada no PMMA do Município de São Paulo. Conforme o documento, 
estes corredores são compostos de fragmentos conservados e de alta relevância ecológica, 
mas também de áreas degradadas que deverão ser objeto de recuperação, tendo como 
objetivo garantir a persistência dos fragmentos de vegetação que compõem os parques e a 
manutenção da diversidade biológica na paisagem, por meio da facilitação dos fluxos 
biológicos entre estas e os demais fragmentos do entorno. Conforme ainda salientado no 
documento, a rede de corredores ecológicos a ser proposta visará otimizar a conservação 
do patrimônio ambiental da região sul do município, considerando o atual processo e 
tendência de fragmentação associada ao avanço da mancha urbana da cidade. 

3.4 - BIODIVERSIDADE: FAUNA 

3.4.1 - Aspectos Gerais do Conhecimento sobre a Fauna do Município de São Paulo 

A Região Neotropical é uma grande área biogeográfica que abarca o sul do continente 
norte-americano, o Caribe e todo o continente sul-americano (MORRONE, 2006). É 
constituída por uma variedade de diferentes biomas (p.ex.: florestas úmidas, formações 
xerófitas e montanhosas, desertos e outros) onde se estabelece grande parte da diversidade 
mundial de espécies (TEWS et al., 2004; OJEDA, 2013). Da análise da diversidade mundial, 
por exemplo, constata-se que, na porção Neotropical, ocorre aproximadamente um terço 
das espécies de pássaros, anfíbios e árvores, bem como 40% dos peixes de água doce 
(MORRONE, 2006). 

O Município de São Paulo situa-se biogeograficamente na chamada Província Atlântica da 
Região Neotropical (MORRONE, 2006; MÜLLER, 1973), mais especificamente nas sub-
províncias Tupi e Guarani, onde estão estabelecidas as formações florestais da Mata 
Atlântica (MELLO-LEITÃO, 1980). Esse bioma é conhecido como um dos mais biodiversos 
do mundo, apresentando inclusive uma elevada riqueza de espécies endêmicas (ou seja, 
exclusivas do mesmo). Segundo Scaramuzza (2016), quando em comparação a outros 
biomas brasileiros, a Mata Atlântica apresenta grande relevância numérica para 
determinados grupos de fauna, sendo similar ou inclusive superior, em alguns casos, à 
região Amazônica (Tabela 56). 

Tabela 56 - Número Comparado de Espécies da Fauna Conhecidas para Cinco Biomas 
Brasileiros no Ano de 2016 

GRUPO AMAZÔNIA MATA ATLÂNTICA CERRADO CAATINGA PAMPA 

Mamíferos 399 298 251 153 102 

Aves 1.300 1.020 837 510 476 

Répteis 284 197 202 107 110 

Anfíbios 250 340 150 49 50 

Peixes 1.800 350 1.000 185 151 

TOTAL 4.033 2.205 2.440 1.004 889 

Fonte: Scaramuzza (2016) 

A compilação de dados disponíveis no banco de dados da fauna do Município de São Paulo, 
elaborado pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e já publicado em diversas 
edições sob o título “Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo” foi a base 
principal para a presente análise. Os resultados que seguem incorporaram as publicações 
anteriores do Diário Oficial do Município (SÃO PAULO - Município), 1998; 1999; 2000; 2006; 
2008; 2010; 2016), somado a algumas outras fontes literárias que tratam sobre a 
biodiversidade paulistana (tais como os trabalhos de MARQUES et al., 2009 para répteis e 
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de CARVALHO et al., 2018 e SCHUNK et al., 2019 para aves), permite listar um total de 
1.209 espécies animais conhecidas até o momento para o município, sendo 24 
representantes da Classe Mollusca (moluscos), 372 da Arthropoda (artrópodos, grupo que 
inclui os aracnídeos e os insetos, além de crustáceos, centopeias e lacraias) e 754 da 
Chordata (cordados, grupo que inclui os vertebrados). Dessas, aproximadamente 16,5% (3 
artrópodos e 197 cordados) são consideradas espécies endêmicas das formações de Mata 
Atlântica (Tabela 57). Tais valores certamente encontram-se ainda subestimados, haja vista 
a pequena disponibilidade de informações referentes a invertebrados, os quais abrangem a 
maior parcela da fauna da Mata Atlântica em geral (LEWINSOHN & PRADO, 2002). 

Tabela 57 - Riqueza Total de Espécies Registradas no Município de São Paulo, com 
Indicação dos Valores Totais e Relativos de Espécies Endêmicas, 
Exóticas ou Introduzidas e Aquelas sem Identificação em Nível 
Específico 

FILO / CLASSE 
RIQUEZA 
TOTAL 

Nº ESPÉCIES 
ENDÊMICAS 

Nº ESPÉCIES 
EXÓTICAS OU  
INTRODUZIDAS 

Nº ESPÉCIES 
NÃO IDENTIFICADAS 

Mollusca 24   6 (25%) 6 (25%) 

Bivalvia 3 
  

1 (33,33%) 

Gastropoda 21 
 

6 (28,57%) 5 (23,81%) 

Arthropoda 372 3 (0,81%) 9 (2,42%) 83 (22,31%) 

Malacostraca 2 
 

1 (50%) 
 

Arachnida 36 1 (2,78%) 
 

21 (58,33%) 

Chilopoda 3 
  

3 (100%) 

Insecta 331 2 (0,60%) 8 (2,42%) 59 (17,82%) 

Chordata 813 197 (24,23%) 38 (4,67%) 35 (4,30%) 

Osteichtyes 54 11 (20,37%) 10 (18,52%) 8 (14,81%) 

Reptilia 106 22 (20,75%) 4 (3,77%) 1 (0,94%)  

Amphibia 62 42 (67,74%) 1 (1,61%)  6 (9,68%)  

Aves 478 103 (21,55%) 16 (3,35%) 5 (1,05%) 

Mammalia 113 19 (16,81%) 7 (6,19%) 15 (13,27%) 

TOTAL GERAL 1209 200 (16,54%) 53 (4,38%) 124 (10,26%) 

Fonte: Compilado de SVMA (2018) e acrescido de informações de MARQUES et al. (2009), CARVALHO et al. (2018) e  
SCHUNK et al. (2019). 

Considerando o total de registros de espécies animais catalogadas em parques e demais 
áreas protegidas da cidade de São Paulo (segundo os dados disponíveis em SVMA, 2018), 
as aves se destacam como o grupo de fauna mais bem inventariado no município, 
chegando, inclusive, a ser mais bem estudadas do que os insetos, reconhecidamente o 
grupo faunístico com a maior diversidade mundial. De forma a ilustrar essa condição, 
verifica-se, a partir de análise dos dados em questão, que as 45 espécies mais registradas 
em áreas protegidas do município são aves, sendo que o primeiro animal de um grupo 
faunístico distinto só aparece ranqueado na 46ª posição (Tabela 58). Tais dados indicam a 
prevalência de estudos com o grupo no município, condição esta bem ilustrada pelo recente 
estudo de Schunk et al. (2019). 

Referindo-se ao conhecimento zoológico histórico e à riqueza de espécies de répteis e aves 
ainda existentes no Município de São Paulo, Marques et al. (2009) e Schunk et al. (2019) 
salientam a importância da proteção dos remanescentes de vegetação nativa locais, na 
medida em que muitas espécies do bioma da Mata Atlântica ainda ocorrem nos mesmos. 
Segundo os autores, esse conhecimento data desde fins do século XIX. Não obstante, 
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apesar do reconhecimento já antigo da importância biológica dos ecossistemas da Mata 
Atlântica, grande parte do processo histórico de ocupação, formação e desenvolvimento da 
nação brasileira se deu nas áreas dominadas por sistemas florestais, não raro resultando 
em sua completa supressão (LEWINSOHN & PRADO, 2002). Atualmente, cerca de 70% da 
população brasileira reside no antigo domínio do bioma, de modo que não restam mais do 
que 88.815 Km² (8,5% de 1.110.182 Km²) de formações originais no território nacional. Em 
função dessas condições, a Mata Atlântica é mundialmente considerada uma das formações 
florestais mais ameaçadas e também apontada como um dos principais hotspots (ou áreas 
prioritárias) de conservação (MYERS et al., 2000). 

Tabela 58 - Ordenamento das Dez Primeiras Espécies e dos Primeiros Registros de 
Cada Classe Animal Considerando o Número Total de Registros em 
Áreas Protegidas do Município de São Paulo 

POSIÇÃO CLASSE ESPÉCIE N 

1ª  Aves 
Pitangus sulphuratus 
(bem-te-vi) 

124 

2ª  Aves 
Tangara sayaca 
(sanhaço-cinzento) 

124 

3ª  Aves 
Troglodytes musculus 
(corruíra) 

121 

4ª Aves 
Coereba flaveola 
(cambacica) 

121 

5ª Aves 
Turdus rufiventris 
(sabiá-laranjeira) 

115 

6ª Aves 
Columbina talpacoti 
(rolinha) 

108 

7ª Aves 
Brotogeris tirica 
(periquito-rico) 

103 

8ª Aves 
Pygochelidon cyanoleuca 
(andorinha-pequena-da-casa) 

102 

9ª Aves 
Furnarius rufus 
(joão-de-barro) 

101 

10ª  Aves 
Columba livia 
(pombo-doméstico) 

100 

46ª Mammalia 
Didelphis aurita 
(gambá) 

50 

67ª Insecta 
Junonia evarete 
(borboleta) 

33 

124ª Amphibia 
Rhinella icterica 
(sapo-cururu) 

20 

126ª Reptilia 
Salvator merianae 
(lagarto ou teiú) 

20 

185ª Osteichtyes 
Geophagus brasiliensis 
(acará) 

13 

234ª Bivalvia 
Anodontites sp. 
(aruá) 

9 

235ª Arachnida 
Phoneutria nigriventer 
(aranha armadeira) 

9 

444ª Gastropoda Physa acuta 3 
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POSIÇÃO CLASSE ESPÉCIE N 

(caramujo) 

454ª Chilopoda 
Otostigmus sp. 
(lacraia) 

3 

485ª Malacostraca 
Trichodactylus fluviatilis 
(caranguejo-de-água-doce) 

3 

Fonte: Compilado de SVMA (2018) 

A criação e gestão de áreas protegidas são consideradas como as principais estratégias 
para a proteção de espécies da flora e da fauna em todo o mundo. No Brasil, tais iniciativas 
têm se dado tanto nas esferas públicas nos níveis federal, estaduais e municipais quanto 
pela iniciativa privada. Nesse sentido, a criação, estabelecimento e gestão da APA-BC pela 
Prefeitura de São Paulo é uma estratégia que tem permitido conservar alguns dos últimos 
grandes remanescentes florestais existentes no território do município, nos quais têm sido 
verificadas ocorrências de elementos de alta significância ecológica, como espécies raras, 
endêmicas ou ameaçadas de extinção (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
2004). As composições faunísticas conhecidas para a unidade, tendo por base análise de 
dados secundários (bancos de dados, coleções e literatura) e visita expedita de 
reconhecimento de campo, são descritas no presente diagnóstico. 

3.4.2 - Diagnóstico da Fauna da APA-BC 

3.4.2.1 - Composição Faunística da APA-BC 

O levantamento de espécies ocorrentes no território da APA-BC foi fundamentado em 
diversas fontes de informação. O principal conjunto de fontes consistiu no banco de dados 
atualizado sobre a fauna do Município de São Paulo (SVMA, 2020, dados não publicados), o 
qual inclui, além dos dados apresentados no inventário de fauna do município publicado 
pela SVMA (2018), atualização de informações referentes ao período entre os anos de 2016 
a 2019. Tal banco vem sendo abastecido e atualizado pela Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente desde o ano de 1993. A este banco acrescem-se: (i) informações disponíveis na 
literatura, referentes a estudos que foram desenvolvidos na unidade de conservação e em 
suas imediações ou que incluem registros para a mesma (a exemplo dos trabalhos de 
MARQUES et al., 2009 para répteis; de MALAGOLI et al., 2003 e LOURENÇO-DE-
MORAES et al., 2018 para anfíbios; de MELO et al., 2016 e CARVALHO et al., 2018 para 
aves; de MARCENIUK et al., 2011 para peixes, acrescidos ainda do EIA-RIMA do Programa 
Rodoanel Mario Covas – Trecho Sul Modificado - FESPSP, 2004, que abrange informações 
para todos os grupos de vertebrados); (ii) informações obtidas junto às coleções do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e do Instituto Butantan; (iii) 
observações esporádicas de espécimes durante visita de reconhecimento de campo 
realizada na APA-BC, e; (iv) realização de entrevistas com moradores do interior da APA-
BC, nesses casos direcionadas especialmente a mamíferos de médio e grande porte e a 
alguns poucos répteis cuja identificação popular não seja dúbia (p.ex., grandes lagartos 
como o teiú, Salvator merianae). 

Mediante a análise de todo este conjunto de informações, são registradas, na APA-BC, 431 
espécies de 134 Famílias e de nove Classes, assim distribuídas: Arachnida (aracnídeos; N = 
6 espécies), Insecta (insetos; N=59), Bivalvia (moluscos com concha dupla; N=1), 
Gastropoda (caramujos e lesmas; N=3), Osteichtyes (peixes ósseos; N=27), Amphibia 
(anfíbios; N=32), Reptilia (répteis; N=26), Aves (N=235) e Mammalia (mamíferos; N=43). 
Tais valores certamente não refletem a diversidade real de espécies locais, a qual deve ser 
bem mais ampla, especialmente nos casos de invertebrados (grupos amplamente 
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diversificados, inclusive em áreas modificadas pela ação humana). Por sua vez, os valores 
obtidos demonstram que os esforços de pesquisa desenvolvidos nesse território tiveram 
maior enfoque nos grupos de vertebrados, com destaque às aves. 

De fato, alguns grupos melhor conhecidos, como aves, anfíbios, répteis e mamíferos, 
despontam dos demais em número de espécies registradas; moluscos e artrópodes, por sua 
vez, ainda necessitam ser mais bem amostrados no município, existindo poucas espécies 
listadas para o mesmo (ou seja, num âmbito mais global). O mesmo pode ser também 
constatado dentro de alguns grupos específicos. Os insetos mais listados pertencem à 
Ordem Lepidoptera, sendo que outros grupos (p.ex.: besouros, formigas e abelhas) 
necessitam ainda de uma maior avaliação. Novamente, tais análises reforçam o abordado 
acima quanto ao ranqueamento de espécies por Classe. 

A compilação de fauna da cidade de São Paulo, publicada pela SVMA (2018), permite ainda 
relacionar outras espécies que contemplam registros em outras unidades de conservação 
e/ou demais áreas verdes localizadas na porção sul do município, em paisagens similares 
ao verificado na APA-BC. Ao se considerar as espécies registradas dentro do Município de 
São Paulo em uma distância aproximada de 15 km do centro da APA-BC (distância essa 
arbitrária, mas que abrange diversas áreas adjacentes à UC, sendo que algumas, ainda, 
apresentam continuidade de ambientes naturais a esta, a exemplo da APA-CM), seriam 
adicionadas mais 256 espécies de 22 Famílias como de provável ocorrência na área. Com o 
desenvolvimento de pesquisas e estudos locais, diversas dessas espécies podem ser 
registradas na APA-BC.  

As Figuras 79 e 80 apresentam as proporções entre Famílias e espécies dos diferentes 
grupos animais a partir de registros na APA-BC em si, em áreas localizadas em um raio 
aproximado de 15 km do centro da APA-BC e os registros de cada grupo no Município de 
São Paulo.  

A seguir é realizada uma análise dos grupos de fauna, sendo apresentadas as 
características mais relevantes a respeito dos anfíbios, répteis, aves, mamíferos e insetos 
registrados na APA-BC. Como se verá, apesar das deficiências de conhecimento ainda 
existentes, os dados de riqueza de diversos grupos indicam que a APA-BC apresenta 
grande relevância para a conservação da biodiversidade paulistana, despontando também 
como um local de importância científica e pedagógica. 
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Figura 79 - Proporção de Famílias das Classes Registradas na APA-BC, num Raio de 15 km do 
Centro da APA-BC e no Município de São Paulo 

 

Fontes: SVMA (2018, 2020); Lamparelli (1996); Malagoli et al. (2003); Marques et al. (2009); Lourenço-de-Moraes et al. (2018); 
Carvalho et al. (2018); dados de coleções do MZUSP e do IB; registros de campo (STCP, 2020). Elaborado por STCP 
(2020). 

Figura 80 - Proporção de Espécies das Classes Registradas na APA-BC, num Raio de 15 km do 
Centro da APA-BC e no Município de São Paulo 

 

Fontes: SVMA (2018, 2020); Lamparelli (1996); Malagoli et al. (2003); Marques et al. (2009); Melo et al. (2016) Lourenço-de-
Moraes et al. (2018); Carvalho et al. (2018); dados de coleções do MZUSP e do IB; registros de campo (STCP, 2020). 
Elaborado por STCP (2020). 
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3.4.2.2 - Herpetofauna – Anfíbios e Répteis 

 Composição e Riqueza de Espécies 

O Brasil apresenta uma diversidade herpetofaunística significativa, contemplando o registro 
de pelo menos 1.136 espécies de anfíbios (SEGALLA et al., 2019) e 795 de répteis (COSTA 
& BÉRNILS, 2018). As taxas de descobrimento e descrição de novas espécies ano a ano 
têm sido elevadas, sendo que os valores em questão têm sido sujeitos a revisões e 
ampliações constantes. Tais valores denotam ainda a primeira e a terceira posições para o 
país em termos de diversidade de ambos os grupos, respectivamente.  

A Mata Atlântica apresenta posição de destaque no tocante à diversidade herpetofaunística 
brasileira, uma vez que abriga uma das maiores riquezas de espécies, tanto de anfíbios 
quanto de répteis, além de apresentar uma elevada taxa de endemismos (espécies 
exclusivas), devido especialmente à diversidade de habitats existente no bioma e, também, 
à complexa história de formação desses (e.g., VELOSO et al., 1991; CRUZ & FEIO, 2007; 
TREVINE et al., 2014; BORNSCHEIN et al., 2016; TOZETTI et al., 2018). 

São Paulo é o estado brasileiro que contempla o maior volume de estudos sobre a 
herpetofauna de todo o país. Sínteses dos levantamentos realizados no estado podem ser 
encontrados nos estudos de Zaher et al. (2011) para répteis e Araujo et al. (2009) e Rossa-
Feres et al. (2011) para anfíbios. Desses estudos, depreende-se para o território estadual 
uma riqueza de 236 espécies de anfíbios (230 anuros – sapos, rãs e pererecas – e seis 
gimnofíonas ou cobras-cegas anfíbias) e 212 répteis (12 quelônios ou tartarugas, três 
crocodilianos ou jacarés, 142 serpentes, 44 lagartos e 11 anfisbenídeos ou cobras-cegas 
reptilianas). Por sua vez, o estudo de Costa & Bérnils (2018), referente à lista de répteis do 
Brasil, amplia para 221 o total de espécies conhecidas para o estado, indicando que, mesmo 
em uma região amplamente estudada como o estado de São Paulo, em menos de uma 
década (desde o estudo de ZAHER et al., 2011) o conhecimento sobre o grupo foi ampliado 
em mais de 4%. 

Em relação ao Município de São Paulo em si, para a herpetofauna destacam-se os diversos 
levantamentos realizados pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2000, 2006, 2010, 2016 e 2018), alguns 
estudos conduzidos exatamente nos limites da APA-BC (MALAGOLI et al., 2003; 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2004; LOURENÇO-DE-MORAES et al., 
2018) ou em áreas protegidas próximas, como a APA-CM (PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO, 2006), acrescidos ainda do levantamento de Marques et al. (2009) para 
répteis. A partir dessas fontes, 68 anfíbios (sendo duas espécies exóticas) e 103 répteis 
(sendo três espécies exóticas) são, até o momento, registrados para o município. Tais 
valores são referentes especificamente a áreas naturais imersas na matriz urbana do 
município, não incluindo espécies cujo registro seja exclusivo para os parques estaduais da 
Cantareira e da Serra do Mar. Também não incluem espécies cujos registros sejam 
decorrentes de escapes de cativeiro e, desta forma, sem o estabelecimento de populações.  

Os totais de anfíbios e répteis ocorrentes na matriz urbana da cidade de São Paulo 
perfazem 28,81% e 46,61% do total de espécies de cada grupo registrados para o estado, 
respectivamente. Marques et al. (2009) ressaltam que aproximadamente 60% das espécies 
de répteis registradas no Município de São Paulo ocorrem usualmente na Mata Atlântica da 
Serra do Mar adjacente ao município, ao passo em que as demais são registradas em áreas 
abertas do domínio de Cerrado no interior do estado. Os autores ressaltam ainda que 
algumas espécies também podem ser encontradas nas duas regiões indistintamente. 
Porém, ainda assim, a maioria dos répteis listados vive em sistemas florestais, e mesmo 
entre as espécies mais típicas de Cerrado, algumas vivem associadas às áreas florestadas, 
como matas de galeria.  
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Especificamente para a APA-BC, as fontes de informação referentes à herpetofauna 
consistiram no banco de dados atualizado da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA, 2020, o qual inclui dados referentes aos anos de 2016 a 2019, até então 
não publicados na edição da SVMA, 2018), acrescido dos estudos sobre anfíbios realizados 
localmente por Malagoli et al. (2003) e Lourenço-de-Moraes et al. (2018), de registros locais 
de répteis dispostos no estudo de Marques et al. (2009), de informações disponíveis nas 
coleções do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e do Instituto 
Butantan (IB) e, por fim, de observações oportunísticas realizadas por ocasião do 
reconhecimento de campo realizado pelo presente projeto na região.  

No caso das consultas às coleções do MZUSP e do IB, inicialmente foram contatados os 
curadores (Prof. Dr. Hussam Zaher e Prof. Dr. Felipe Grazziotin, respectivamente), os quais 
disponibilizaram os bancos de dados das coleções referentes ao Município de São Paulo 
para análises. Foram verificadas as identificações das espécies e suas respectivas 
localidades de registro, sendo então selecionados os espécimes que tivessem os topônimos 
condizentes com a região da APA-BC ou seu limite imediato (p.ex., Parelheiros). 
Posteriormente, nos casos em que houvesse dúvida na identificação (em especial de 
material antigo ou que tenha passado por revisões taxonômicas recentes), procurou-se 
avaliar os espécimes em questão. Esta condição foi dificultada na coleção do Instituto 
Butantan, uma vez que a grande maioria dos espécimes anteriores ao ano de 2010 foi 
perdida por ocasião do incêndio ocorrido naquele ano na instituição. De qualquer forma, a 
lista de espécies disponibilizada e referente àquele período não gerou dúvidas quanto à 
identificação, uma vez que a grande maioria dos espécimes foi também citada no estudo de 
Marques et al. (2009). A lista dos espécimes considerados para o presente inventário 
encontra-se disponível no Anexo 3. 

A partir de todo o conjunto de informações acima apresentado, até o momento são 
efetivamente registradas, para o território da APA-BC, 32 espécies de anfíbios (todos da 
Ordem Anura, que abrangem sapos, rãs e pererecas) e oito de répteis (sendo um quelônio, 
três lagartos e quatro serpentes). Dessas espécies, pelo menos um anfíbio (a rã-touro, 
Lithobates catesbeianus, e a tartaruga tigre-d’água, Trachemys scripta elegans) são 
espécies de origem norte-americana, portanto exóticas (introduzidas) à região. Por sua vez, 
a análise dos dados das duas coleções científicas (MZUSP e IB), bem como de registros do 
estudo de Marques et al. (2009), permitiu ainda verificar a ocorrência de 18 outros répteis 
(um lagarto e 17 serpentes) com possibilidade de ocorrência na APA-BC. Tais espécies tem 
apenas a citação de “Parelheiros” como localidade de registro (Anexo 3), sendo esta uma 
possível alusão às proximidades do núcleo central dessa localidade, o qual, por sua vez, é 
imediatamente adjacente à APA-BC. Em função disso, tais espécies são aqui citadas como 
passíveis de ocorrência na Unidade de Conservação, sendo, porém, ainda sujeitas à 
confirmação. Caso todas sejam oportunamente registradas, a fauna de répteis da APA-BC 
passaria a contemplar um mínimo de 26 espécies. 

Além dos registros acima, para a inferência de possibilidades de ocorrências de outras 
espécies na APA-BC se recorreu também a registros presentes nas demais unidades de 
conservação e outras áreas naturais do Município de São Paulo que são estabelecidas em 
uma distância de 15 km a partir dos limites da UC. A lista de espécies presentes nessas 
localidades foi levantada a partir do catálogo da SVMA (2018) e dos estudos de Marques et 
al. (2009) e Lourenço-de-Moraes et al. (2018). Não foram consideradas as possibilidades de 
ocorrência de espécies nos demais municípios vizinhos ou no Parque Estadual da Serra do 
Mar, seja pela insuficiência ou imprecisão de informações, seja por se tratarem de 
ambientes diversos daqueles ocorrentes na APA-BC (p.ex., ambientes serranos). A partir 
desses critérios, 48 espécies (25 anfíbios e 23 répteis) contemplam registros para as demais 
áreas naturais do município, sendo que, destas, 21 representariam adições para a APA-BC 
(nove anfíbios anuros e 12 répteis, estes subdivividos em um quelônio, três lagartos e oito 
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serpentes). Assim como as espécies anteriormente citadas como passíveis de ocorrência, 
estas demais 21 espécies ainda demandam confirmação para a área da APA-BC em si. 

Considerando as condições da paisagem da APA-BC (que apresenta alta incidência de 
remanescentes florestais, ainda que predominantemente em estágios médios de 
regeneração), pode-se inferir que a riqueza herpetofaunística deva de fato encontrar-se 
aquém do real número de espécies ocorrentes na UC. Nesse sentido, dentre as demais 
áreas próximas à APA-BC (isto é, inseridas no raio de 15 km no entorno da mesma) que 
contemplam registros de outras espécies da herpetofauna, o principal destaque refere-se 
aos remanescentes florestais existentes no entorno da Represa de Guarapiranga e na APA-
CM. Dadas as similaridades e a continuidade dos remanescentes florestais existentes ao 
longo da paisagem entre essas regiões, algumas das espécies registradas nessas outras 
duas áreas e tidas como frequentes em vários tipos de ambientes no município e/ou de 
ampla distribuição geográfica por diferentes regiões do estado de São Paulo - a exemplo do 
anfíbio Hypsiboas prasinus (perereca), das serpentes Atractus reticulatus (cobra-da-terra), 
Erythrolamprus poecilogyrus (cobra-lisa) e Philodryas olfersii (cobra-verde) e do cágado 
Hydromedusa tectifera (cágado-pescoço-de-cobra) - são espécies com ampla possibilidade 
de ocorrer na APA-BC. Dados sobre abundância e distribuição de répteis no município são 
apresentados em Marques et al. (2009), enquanto informações sobre a distribuição dessas 
espécies no estado são apresentados nos estudos de Araújo et al. (2009) e Rossa-Feres et 
al. (2011) sobre anfíbios e de Zaher et al. (2011) sobre répteis. 

Além da continuidade entre os ecossistemas, o registro de algumas espécies mais raras e 
tipicamente florestais na APA-BC ou em seu entorno imediato sugere que, de fato, outras 
espécies possam ser esperadas para a região. São exemplos de espécies florestais estritas, 
que ocorrem na APA-BC, alguns anfíbios e répteis endêmicos da Mata Atlântica, a saber, 
Ischnocnema henselii (rãzinha-do-folhiço), Haddadus binotatus (rãzinha-do-folhiço), 
Bokermannohyla hylax (perereca-da-mata), Dendropsophus berthalutzae (pererequinha), 
Scinax imbegue (perereca), Physalaemus olfersii (rãzinha-rangedora) e Paratelmatobius 
cardosoi (rãzinha-de-barriga-colorida), o lagarto Enyalius perditus (camaleão) e a serpente 
Echinanthera cephalostriata (papa-rã). Além disso, registros históricos disponíveis na 
coleção do Instituto Butantan indicam a ocorrência, para “Parelheiros”, de duas serpentes 
raras e intrinsecamente associadas a sistemas florestais densos: Siphlophis longicaudatus 
(dormideira) e Cercophis auratus (cobra-cipó) (Morato, 2005; Thomassen et al., 2015; 
Hoogmoed et al., 2019). 

Todos os registros acima denotam a relevância da APA-BC para a realização de novos 
estudos sobre a herpetofauna paulistana. O registro de Cercophis auratus, citado como 
Uromacerina ricardinii por Marques et al. (2009) (nome antigo da espécie), denota interesse 
especial, uma vez que data de 1969. Por se tratar de uma espécie rara e exclusiva de 
sistemas florestais densos, seu registro futuro na APA-BC pode indicar alguma resiliência 
desses ambientes na região. 

Além dos dados e das referências citadas anteriormente, a região de estudo é ainda 
abrangida pelo Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais (EIA-
RIMA) do Programa Rodoanel Mario Covas – Trecho Sul Modificado (FESPSP, 2004), o 
qual abrange parte da APA-BC ou suas imediações. Ao se considerar o total de registros 
deste estudo, seria esperado 62 espécies de répteis e 66 de anfíbios para a APA-BC 
(valores que incluem as espécies já anteriormente citadas). Entretanto, o referido estudo 
não indica com precisão as localidades de registro de cada uma das espécies citadas, 
referendando apenas a lista de anfíbios e répteis levantados para o trecho em que a rodovia 
transpõe o Município de São Paulo e outras localidades ao longo da porção ao sul do 
mesmo. Desta forma, a imprecisão dos dados apresentados não permite inferir quais 
espécies dentre as citadas ocorram na APA-BC ou até mesmo em suas imediações. 
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Por fim, por ocasião dos estudos de campo realizados na UC entre 20 e 24 de janeiro de 
2020 para fins de verificação das condições da paisagem local, obteve-se o registro local de 
duas espécies de répteis (a saber, o lagarto Salvator merianae e a jararaca Bothrops 
jararaca) e oito de anfíbios (Rhinella icterica, Aplastodiscus leucopygius, Hypsiboas 
albomarginatus, Hypsiboas faber, Scinax perereca, Adenomera marmorata, Physalaemus 
cuvieri e Proceratophrys boiei). Todas essas espécies já haviam sido previamente 
registradas para a área segundo as demais fontes de informação acima listadas (SVMA, 
2020; Malagoli et al., 2003; Marques et al., 2009; Lourenço-de-Moraes et al., 2018). 

A Tabela 59 apresenta a lista de anfíbios e répteis ocorrentes na matriz urbana do Município 
de São Paulo, destacando-se aquelas registradas ou passíveis de ocorrência na APA-BC 
(estas últimas assinaladas com “?”, sendo aquelas que têm registro para “Parelheiros” nas 
coleções consultadas e no estudo de Marques et al., 2009) e as listadas para outras 
unidades de conservação dispostas em até 15km no entorno da Unidade de Conservação, 
segundo dados da SVMA (2018) e dos estudos de Marques et al. (2009) e Lourenço-de-
Moraes et al. (2018). Por sua vez, o Anexo 3 apresenta a relação dos registros específicos 
para a APA-BC, considerando todo o conjunto de informações avaliado. 

 Espécies Endêmicas 

A herpetofauna registrada ou esperada para a APA-BC abrange diversas espécies de 
hábitos florestais. Nessa perspectiva, dentre as 32 espécies de anfíbios registrados, pelo 
menos 21 (ou 65,6%) são consideradas como espécies endêmicas do bioma da Floresta 
Atlântica. Já dentre as espécies ocorrentes nas demais áreas de entorno (15 km), outras 
sete são também consideradas nessa condição (ver Tabela 59). 

Já dentre os répteis, cinco espécies dentre as 26 registradas ou esperadas são endêmicas 
do bioma (o camaleão Enyalius perditus, o lagartinho-das-matas Ecpleopus gaudichaudii, a 
cobrinha-do-mato Taeniophallus bilineatus, a papa-rã Echinanthera cephalostriata e a 
dormideira Siphlophis longicaudatus). A essas espécies acrescenta-se ainda a cobra-cipó 
Cercophis auratus, cuja distribuição é compartilhada entre a Mata Atlântica e os sistemas 
florestais de regiões litorâneas do leste amazônico (HOOGMOED et al., 2019). 

A presença de uma riqueza significativa de espécies endêmicas da Mata Atlântica (com 
destaque aos anfíbios) denota a importância dos remanescentes de vegetação nativa da 
APA-BC. Deve-se considerar, nesse sentido, que esse grupo animal é tido como um 
excelente indicador biológico do estado de conservação ambiental, dadas suas 
especifidades no uso do hábitat e sensibilidade a alterações (e.g., TOLEDO, 2009; 
MORATO, 2014). Por sua vez, a raridade das espécies florestais restritas Siphlophis 
longicaudatus (dormideira) e Cercophis auratus (cobra-cipó) indica a relevância da proteção 
dos remanescentes florestais locais. Conforme salientado, esse último registro é histórico 
(1969), demandando sua confirmação atual na região. 

 Espécies Ameaçadas 

Dentre as espécies herpetofaunísticas registradas na APA-BC, apenas uma é considerada 
como ameaçada de extinção pela lista do MMA (2018): a perereca Scinax duartei, espécie 
endêmica da Mata Atlântica e considerada como Vulnerável (VU). Já pela lista da IUCN 
(2020), esta espécie é tida como pouco preocupante (LC). Por sua vez, outro anfíbio 
também endêmico da Mata Atlântica, a rãzinha-de-barriga-colorida Paratelmatobius 
cardosoi, é tida como espécie deficiente em dados (DD) pela lista da IUCN (2020). A 
espécie é habitante exclusiva de ambientes florestais densos, vivendo na serapilheira. 

Dentre os répteis, nenhuma espécie registrada para a APA-BC é enquadrada em qualquer 
nível de ameaça de extinção. 
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Tabela 59 - Espécies da Herpetofauna Registradas na Matriz Urbana do Município de São Paulo, Destacando-se Aquelas com 
Ocorrência Confirmada ou Esperada (Localidade de Parelheiros) na APA-BC e as Encontradas em Demais Áreas Naturais 
Dispostas a 15 km do Centro da Unidade de Conservação. 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Amphibia 
        

Anura 
        

Brachycephalidae 
        

Brachycephalus sp. (*) Sapinho     END x  

Ischnocnema gr. guentheri Rãzinha-do-folhiço  LC    x x 

Ischnocnema henselii Rãzinha-do-folhiço 
 

LC 
  

END x 
 

Ischnocnema juipoca 1 Rãzinha-do-folhiço  LC   END  x 

Ischnocnema gr. lactea Rãzinha-do-folhiço 
 

DD 
     

Ischnocnema parva Rãzinha-do-folhiço 
 

LC 
  

END   
Ischnocnema cf. spanios Rãzinha-do-folhiço 

 
LC DD 

 
END   

Bufonidae 
        

Dendrophryniscus brevipollicatus Sapinho-de-bromélia 
 

LC 
  

END x 
 

Rhinella icterica Sapo-cururu 
 

LC 
  

END x x 

Rhinella ornata Sapo-cururuzinho 
 

LC 
  

END x x 

Centrolenidae 
        

Vitreorana uranoscopa Rã-de-vidro 
 

LC 
  

END  
x 

Craugastoridae 
        

Haddadus binotatus Rãzinha-do-folhiço 
 

LC 
  

END x x 

Eleutherodactylidae 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Eleutherodactylus johnstonei Perereca 
    

EX   
Hemiphractidae 

        

Fritziana fissilis Perereca-marsupial 
 

LC 
  

END   
Hylidae 

        

Aplastodiscus albosignatus Perereca-flautinha 
 

LC 
  

END x x 

Aplastodiscus leucopygius Perereca-verde 
 

LC 
  

END x x 

Boana albomarginata Perereca-verde-de-coxas-laranjas 
 

LC 
  

END x 
 

Boana albopunctata Perereca-cabrinha 
 

LC 
  

END   
Boana bischoffi Perereca-lineada 

 
LC 

   
x x 

Boana faber Sapo-martelo 
 

LC 
   

x 
 

Boana polytaenia Perereca-de-pijama 
 

LC 
  

END   
Boana prasina Perereca-carará 

 
LC 

    
x 

Bokermannohyla astartea Perereca-de-bromélia 
 

LC 
  

END  
x 

Bokermannohyla circumdata Perereca-da-mata 
 

LC 
  

END   
Bokermannohyla gr. circumdata Perereca-da-mata 

 
LC 

  
END   

Bokermannohyla hylax Perereca-da-mata 
 

LC 
  

END x 
 

Bokermannohyla izecksohni Perereca-muda 
 

DD CR 
 

END   
Bokermannohyla luctuosa Perereca-da-mata 

 
LC 

  
END   

Dendropsophus berthalutzae (*) Pererequinha 
 

LC 
  

END x 
 

Dendropsophus elegans 1 Pererequinha  LC   END   

Dendropsophus microps Pererequinha 
 

LC 
  

END   
Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo 

 
LC 

   
x x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Itapotihyla langsdorffii Perereca-castanhola 
 

LC 
  

END   
Ololygon catharinae Perereca 

 
LC 

  
END   

Ololygon hiemalis Perereca-de-inverno 
 

LC 
  

END   
Ololygon perpusilla Pererequinha-de-bromélia 

 
LC 

  
END   

Ololygon rizibilis Perereca-risadinha 
 

LC 
     

Scinax crospedospilus (*) Perereca 
 

LC 
  

END x 
 

Scinax duartei (*) Perereca 
 

VU 
  

END x 
 

Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro 
 

LC 
   

x x 

Scinax hayii Perereca-de-banheiro 
 

LC 
  

END x x 

Scinax imbegue (*) Perereca     END x  

Scinax perereca (*) Perereca 
 

LC 
   

x 
 

Sphaenorhynchus caramaschii Perereca-limão 
 

LC 
  

END  
x 

Sphaenorhynchus orophilus Pererequinha-limão 
 

LC 
  

END   
Sphaenorhynchus platycephalus (*) Pererequinha-limão      x  

Leptodactylidae 
        

Physalaemus bokermanni Rãzinha DD LC 
  

END  
x 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro 
 

LC 
   

x x 

Physalaemus olfersii Rãzinha-rangedora 
 

LC 
  

END x x 

Physalaemus signifer Rã-do-chão-da-mata 
 

LC 
  

END  
x 

Adenomera ajurana (*) Rãzinha  LC   END x  

Adenomera marmorata Rãzinha-piadeira 
 

LC 
  

END x x 

Adenomera gr. marmorata Rãzinha-piadeira 
 

LC 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Adenomera thomei 1 Rãzinha  LC   END   

Leptodactylus furnarius Rãzinha-assobiadora 
 

LC 
    

x 

Leptodactylus fuscus Rãzinha-assobiadora 
 

LC 
     

Leptodactylus jolyi Rãzinha-assobiadora 
 

LC DD 
    

Leptodactylus latrans Rã-manteiga 
 

LC 
   

x x 

Leptodactylus mystacinus Rã-do-mato  LC      

Paratelmatobius cardosoi Rãzinha-de-barriga-colorida 
 

LC DD 
 

END x x 

Microhylidae 
        

Chiasmocleis albopunctata 1 Rãzinha-da-mata 
 

LC 
  

END   
Chiasmocleis leucosticta Rãzinha-da-mata 

 
LC 

  
END x 

 
Elachistocleis cesarii 1 Rãzinha-da-mata  LC      

Odontophrynidae 
        

Proceratophrys boiei Sapo-de-chifres 
 

LC 
  

END x x 

Proceratophrys sp. Sapo-de-chifres      x  

Phyllomedusidae 
        

Phyllomedusa burmeisteri Perereca-de-folhagem 
 

LC 
  

END  
x 

Phyllomedusa distincta Perereca-de-folhagem 
 

LC 
  

END   
Ranidae 

        

Lithobates catesbeianus Rã-touro 
    

EX x 
 

Reptilia 
        

Testudines 
        

Emydidae 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Trachemys dorbigni Tigre-d'agua 
 

NT 
  

EX   
Trachemys scripta elegans Tigre-d'agua-de-orelha-vermelha 

    
INT x 

 
Chelidae 

        

Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbicha 
 

LC 
     

Hydromedusa tectifera Cágado-pescoço-de-cobra 
 

LC 
    

x 

Acanthochelys spixii 2 Cágado-preto  LC      

Crocodylia 
        

Alligatoridae 
        

Caiman latirostris Jacaré-de-papo-amarelo 
 

LC 
 

I 
  

x 

Squamata 
        

Gekkonidae 
        

Hemidactylus mabouia Lagartixa-de-parede 
    

EX   
Leiosauridae 

        

Anisolepis grilli Lagartixa 
 

LC 
  

END   
Enyalius iheringii Camaleão 

 
LC 

  
END   

Enyalius perditus Camaleão 
 

LC 
  

END x x 

Urostrophus vautieri 2 Lagartixa  LC     x 

Tropiduridae 
        

Tropidurus itambere 2 Taraguira 
 

LC 
     

Tropidurus torquatus Taraguira 
 

LC 
     

Polychrotidae 
        

Polychrus acutirostris 2 Camaleão 
 

LC 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Anguidae 
        

Ophiodes fragilis Cobra-de-vidro 
     

? 
 

Ophiodes striatus Cobra-de-vidro 
 

DD 
     

Gymnophthalmidae 
        

Cercosaura quadrilineata Lagartixa 
 

LC 
    

x 

Cercosaura schreibersii 2 Lagartixa EN LC      

Colobodactylus taunayi 2 Lagartixa  LC   END   

Heterodactylus imbricatus 2 Lagartixa  LC      

Placosoma cordylinum 
champsonotus 

Lagartinho-das-árvores 
 

LC 
  

END  
x 

Placosoma glabellum Lagartinho 
 

LC 
  

END   
Ecpleopus gaudichaudii Lagartixa  LC   END x  

Teiidae 
        

Ameiva ameiva ameiva Lagarto-ameiva  LC      

Salvator merianae Lagarto-teiú 
 

LC 
   

x x 

Mabuyidae 
        

Aspronema dorsivittatum 2 Lagartixa 
 

LC 
    

x 

Notomabuya frenata 2 Lagartixa  LC      

Amphisbaenidae 
        

Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças 
 

LC 
     

Amphisbaena dubia Cobra-de-duas-cabeças 
 

LC 
     

Amphisbaena hogei 2 Cobra-de-duas-cabeças  LC      

Amphisbaena mertensii 2 Cobra-de-duas-cabeças  LC      
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Amphisbaena trachura 2 Cobra-de-duas-cabeças  LC      

Amphisbaena roberti 2 Cobra-de-duas-cabeças  LC      

Leposternon microcephalum Cobra-de-duas-cabeças  LC      

Anomalepididae 
        

Liotyphlops beui Cobra-cega 
 

LC 
     

Tropidophiidae 
        

Tropidophis paucisquamis 2 Jiboinha 
 

LC 
  

END   

Colubridae 
        

Chironius bicarinatus Cobra-cipó 
 

LC 
   

? x 

Chironius exoletus 2 Cobra-cipó  LC    ?  

Chironius flavolineatus 2 Cobra-cipó  LC      

Chironius quadricarinatus 2 Cobra-cipó  LC      

Palusophis bifossatus 2 Jararacuçu-do-brejo  LC    ?  

Simophis rhinostoma 2 Coral-falsa  LC     x 

Spilotes pullatus Caninana  LC     x 

Tantilla melanocephala 2 Coral-falsa  LC      

Dipsadidae 
        

Apostolepis assimilis Coral-falsa 
 

LC 
     

Apostolepis dimidiata 2 Coral-falsa  LC      

Atractus pantostictus Cobra-da-terra 
 

LC 
     

Atractus reticulatus 2 Cobra-da-terra  LC     x 

Atractus zebrinus Cobra-da-terra  LC   END  x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Boiruna maculata 2 Muçurana  LC      

Cercophis auratus 2 Cobra-cipó  LC    ?  

Clelia plumbea Muçurana  LC      

Mussurana quimi 2 Muçurana  LC      

Dipsas mikanii Dormideira 
 

LC 
     

Dipsas neuwiedi Dormideira 
 

LC 
     

Echinanthera amoena 2 Papa-rã  LC   END   

Echinanthera cephalostriata Papa-rã  LC   END x  

Echinanthera cyanopleura 2 Papa-rã  LC   END   

Echinanthera undulata Papa-rã 
 

LC 
  

END  
x 

Elapomorphus quinquelineatus 2 Coral-falsa  LC      

Erythrolamprus almadensis 2 Jararaquinha-do-campo  LC      

Erythrolamprus aesculapii  Falsa-coral 
 

LC 
   

? 
 

Erythrolamprus atraventer 2 Jararaquinha-do-campo  LC      

Erythrolamprus flavifrenatus 2 Cobra-listrada        

Erythrolamprus jaegeri  Cobra-verde 
 

LC 
   

? 
 

Erythrolamprus miliaris Cobra-d´água 
 

LC 
   

? x 

Erythrolamprus poecilogyrus 2 Jararaquinha-do-campo  LC     x 

Erythrolamprus reginae 2 Cobra-lisa  LC      

Erythrolamprus typhlus Cobra-verde 
 

LC 
   

? x 

Gomesophis brasiliensis 2 Cobra-do-lodo  LC      

Helicops carinicaudus 2 Cobra-d´água 
 

LC 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Helicops modestus Cobra-d´água 
 

LC 
   

? x 

Oxyrhopus clathratus Falsa-coral 
 

LC 
   

? x 

Oxyrhopus guibei Falsa-coral 
 

LC 
   

? x 

Phalotris mertensi 2 Falsa-coral  LC      

Philodryas aestiva 2 Cobra-verde  LC      

Philodryas olfersii Cobra-verde 
 

LC 
    

x 

Philodryas mattogrossensis 2 Cobra-cipó  LC      

Philodryas patagoniensis Parelheira 
 

LC 
    

x 

Phimophis guerini 2 Bicuda  LC      

Pseudoboa serrana 2 Muçurana  LC   END   

Siphlophis longicaudatus 2 Dormideira  LC   END ?  

Siphlophis pulcher 2 Coral-falsa  LC   END   

Sordellina punctata 2 Cobra-d’água  LC    ?  

Taeniophallus affinis Cobra-de-cabeça-preta 
 

LC 
     

Taeniophallus bilineatus 2 Cobra-de-cabeça-preta  LC   END ?  

Taeniophallus occipitalis 2 Cobrinha-do-mato  LC      

Taeniophallus persimilis 2 Cobrinha-do-mato  LC   END   

Thamnodynastes cf. nattereri 2 Corredeira  LC    ?  

Thamnodynastes hypoconia 2 Corredeira  LC      

Thamnodynastes strigatus Corredeira 
 

LC 
   

? 
 

Tomodon dorsatus Cobra-espada 
 

LC 
   

x x 

Tropidodryas serra 2 Cobra-cipó  LC   END   
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAIS DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Tropidodryas striaticeps Cobra-cipó 
 

LC 
     

Xenodon merremii Boipeva 
 

LC 
     

Xenodon neuwiedii Boipeva  LC    x x 

Elapidae 
        

Micrurus corallinus Coral-verdadeira 
 

LC 
  

 ? 
 

Micrurus decoratus 2 Coral-verdadeira  LC   END   

Micrurus frontalis 2 Coral-verdadeira  LC      

Micrurus lemniscatus 2 Coral-verdadeira  LC      

Viperidae 
        

Bothrops jararaca Jararaca 
 

LC 
   

x x 

Crotalus durissus Cascavel 
 

LC 
     

Legenda: Estado de Conservação: SP (nível estadual); MMA (nível federal); IUCN (nível internacional): NT: Quase Ameaçada; VU: Vulnerável; EN: Em Perigo; CR: Criticamente em Perigo; DD: 
Deficiente em Dados; LC: Menor Preocupação; CITES: I - Apêndice I: espécies em risco de extinção e proibidas para comércio internacional; II - Apêndice II: espécies não 
necessariamente ameaçadas mas que poderão entrar em risco se não houver restrição comercial; III - Apêndice III: espécies cujo comércio demanda regulamentação para evitar a 
exploração ilegal e insustentável. Observação: END: Endêmica da Mata Atlântica; EX: Exótica; INT: Introduzida; (*) Espécies cujos registros para o município são até o momento 
exclusivos da APA-BC; 1. Anfíbios listados para o Município de São Paulo por Lourenço-de-Moraes et al. (2018) (excluídos os parques estaduais da Serra do Mar e da Cantareira); 2. 
Répteis listados para o Município de São Paulo por Marques et al. (2009). 

Fontes:  SVMA (2018, 2020), Malagoli et al. (2003); Marques et al. (2009); Lourenço-de-Moraes et al. (2018); dados de coleções do MZUSP e do IB; registros de campo (STCP, 2020). Compilado 
e elaborado por STCP (2020). 
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 Espécies Raras e de Pouco Conhecimento Científico 

Com relação às espécies com pouco conhecimento científico sobre sua determinação 
específica, destaca-se na APA-BC e em suas proximidades o anfíbio Brachycephalus sp. 
(sapinho). Esta espécie não foi determinada especificamente por ocasião de seu registro por 
Lourenço-de-Moraes et al. (2018), podendo constituir em uma nova forma para a ciência. O 
registro dessa espécie apresenta importância particular na conservação dos remanescentes 
em que vive, haja vista a especificidade ambiental das espécies do gênero (BORNSCHEIN 
et al., 2016). 

Por sua vez, como espécies raras ou com pouco conhecimento sobre sua densidade 
populacional, têm-se, além do sapinho Brachycephalus sp., os anfíbios Aplastodiscus 
leucopygius (perereca-verde), Scinax duartei (perereca) e Paratelmatobius cardosoi 
(rãzinha-de-barriga-colorida) e as serpentes Siphlophis longicaudatus (dormideira) e 
Cercophis auratus (cobra-cipó). 

 Espécies Exóticas 

Dentre as espécies herpetofaunísticas registradas na APA-BC até o momento, a rã-touro 
(Lithobates catesbeianus) e o tigre-d’água (Trachemys scripta elegans) constituem-se em 
espécies exóticas à região. Originárias da América do Norte, a rã-touro foi introduzida em 
diversas regiões do mundo para diferentes fins. No Brasil foi introduzida para fins de sua 
utilização em projetos de ranicultura. Devido às péssimas condições das instalações ou 
negligência dos criadores, este animal foi disseminado no ambiente natural. Em várias 
regiões do mundo, esta espécie tem gerado a extinção de diversos organismos, podendo 
causar efeitos também sobre as populações de outros anuros em função da predação ou da 
competição (GIOVANELLI et al, 2008).  

Quanto ao tigre-d’água, esta espécie tem sido intensamente comercializada como animal de 
estimação em várias partes do mundo, muitas vezes chegando clandestinamente ao Brasil. 
Os indivíduos são geralmente mantidos em cativeiro quando juvenis, mas quando atingem o 
estágio adulto, são inadvertidamente soltos em lagos e rios. Trata-se de uma espécie com 
forte potencial invasivo dos ecossistemas naturais (COUTINHO, 2002). 

Outra espécie que certamente tem ocorrência na APA-BC é a lagartixa-das-casas 
(Hemidactylus mabouia), espécie amplamente distribuída em toda a cidade de São Paulo 
(MARQUES et al., 2009). Originária da África, esta espécie, entretanto, parece ser inócua às 
populações de outros répteis, uma vez que, em geral, habita apenas áreas urbanas 
(ROCHA & ANJOS, 2007).  

 Espécies de Interesse Médico-Sanitário 

As principais espécies da herpetofauna de interesse médico-sanitário integram duas 
Famílias de serpentes de possível ocorrência na APA-BC, a saber, os viperídeos 
(representados pelas serpentes dos gêneros Crotalus - cascavel - e Bothrops – jararaca) e 
os elapídeos (representados pelas cobras-corais-verdadeiras – gênero Micrurus). 

As espécies em questão ocorrem tanto em ecossistemas naturais locais quanto em áreas 
com ocupação antrópica (sendo que a alteração da paisagem florestal pode induzir a um 
aumento populacional de algumas dessas espécies, em especial de viperídeos). O 
estabelecimento de áreas agrícolas, nesse caso, é um fator que torna comuns os encontros 
com estes animais, pois os mesmos se alimentam predominantemente de pequenos 
roedores, os quais tendem a ampliar suas populações em áreas de plantios (HOYOS & 
ALMEIDA-SANTOS, 2016). No caso da APA-BC e em seu entorno imediato (Parelheiros), 
são registradas as espécies Bothrops jararaca (jararaca) e Micrurus corallinus (coral-
verdadeira). 
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Algumas serpentes conhecidas como não peçonhentas também podem causar acidentes de 
teor leve, moderado ou, em alguns casos raros, graves, chegando a ser comparado com 
acidente botrópico (ROCHA & FURTADO, 2007). As principais espécies responsáveis por 
estes acidentes integram, no Município de São Paulo, representantes dos gêneros 
Philodryas (cobra-cipó, cobra-verde e/ou papa-rato) e Thamnodynates (corredeiras), ambos 
da Família Dipsadidae (HESS & SQUAIELLA-BAPTISTÃO, 2012). Espécies de ambos os 
gêneros são registradas para a APA-BC ou para seu entorno. 

 Fotos Ilustrativas 

A título de ilustração, as Fotos 42 e 43 apresentam algumas das principais espécies de 
anfíbios e répteis ocorrentes na APA-BC. 

3.4.2.3 - Avifauna - Aves 

 Composição e Riqueza de Espécies 

As aves concentram, nos mais diversos campos da ciência, o maior nível de conhecimento 
dentre todos os grupos de vertebrados. A diversidade de espécies, distribuição, hábitos, 
comportamento e facilidade de detecção, aliada à existência de métodos padronizados de 
obtenção de informações em curtos períodos de amostragens e baixo custo, tornam o grupo 
uma excelente ferramenta para avaliação da qualidade ambiental, grau de conservação e 
funcionalidade dos ecossistemas (SUTHERLAND et al., 2000; MARINI & GARCIA, 2005).  

A afeição das pessoas pelas aves favorece o desenvolvimento de programas de educação 
ambiental voltados à conscientização das comunidades humanas quanto à importância da 
conservação da natureza. Atividades de observação de aves, por exemplo, geram 
conhecimento, engajamento de comunidades com as ações de conservação, conexão dos 
observadores com a natureza e, ainda, possibilitam a geração de renda para comunidades 
locais (FARIAS, 2007). 

Hoje, são reconhecidas 10.988 espécies de aves no mundo (BIRDLIFE, 2019). Tal valor 
pode estar subestimado, visto que, das cerca de 20.000 subespécies podem surgir outras 
unidades evolutivas válidas (SILVEIRA & OLMOS 2007). O Brasil se destaca como o país 
com a segunda maior avifauna da região Neotropical, totalizando 1.919 espécies registradas 
(PIACENTINI et al., 2015). O estado de São Paulo abriga 793 dessas aves, valor que perfaz 
41,3% do total de espécies brasileiras (SILVEIRA & UEZU, 2011; MATTOS et al., 2013).  

A Serra do Mar e o trecho do planalto da APA-BC enquadram-se na área de endemismo de 
aves denominada “Serra do Mar Center” (CRACRAFT, 1985). No entanto, algumas espécies 
consideradas endêmicas podem ocorrer também em outras áreas na região planáltica a 
oeste deste centro de endemismos. Esta condição é particularmente observada no planalto 
paulistano. Segundo Stattersfield et al. (1998), os setores mais elevados da serra do mar e 
parte do interior do planalto a oeste abrangeriam a área de endemismo denominada 
“Atlantic forest mountains”, que complementa e corrige parte da proposição de Cracraft 
(1985). Algumas das espécies deste padrão, inclusive, são compartilhadas com as florestas 
ombrófilas mistas (ou florestas com araucárias), a exemplo de Stephanophorus diadematus 
(sanhaço-frade) e Scytalopus speluncae (tapaculo-preto), espécies estas registradas para 
as proximidades da APA-BC. 
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Foto 42- Exemplos de Anfíbios Ocorrentes na APA-BC 

 
Legenda: (A) Rhinella icterica (sapo-cururu); (B) Dendropsophus minutus (pererequinha); (C) Boana faber (sapo-martelo); (D) 

Boana bischoffi (perereca-lineada); (E) Scinax fuscovarius (perereca-dos-banheiros); (F) Aplastodiscus leucopygius 
(perereca-flautinha); (G) Proceratophrys boiei (sapinho-de-chifres); (H) Lithobates catesbeianus (rã-touro – exótica). 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 43 - Exemplos de Répteis Ocorrentes na APA-BC 

 
Legenda: (A) Salvator merianae (lagarto ou teiú); (B) Chironius bicarinatus (cobra-cipó); (C) Oxyrhopus clathratus (coral-falsa); 

(D) Oxyrhopus guibei (coral-falsa); (E) Tomodon dorsatus (cobra-espada); (F) Xenodon neuwiedi (jararaca-falsa); (G) 
Micrurus corallinus (coral-verdadeira); (H) Bothrops jararaca (jararaca). 

Fonte: STCP (2020). 
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A partir da análise do banco de dados atualizado, disponibilizado pela SVMA (2020, dados 
não publicados), e no estudo de Carvalho et al. (2018), pode-se confirmar a ocorrência de 
235 espécies de 61 Famílias de aves na área da APA-BC (Anexo 4). Este valor corresponde 
a 49,79% da avifauna conhecida para o Município de São Paulo como um todo (472 
espécies de 76 Famílias e 26 Ordens, segundo a SVMA, 2018; tal valor exclui espécies 
registradas a partir de escapes de cativeiro) e 29,63% para o estado (793 espécies de 85 
Famílias e 26 Ordens, segundo SILVEIRA & UEZU, 2011), valores porcentuais que podem 
ser considerados representativos e que já indicam, por si só, a importância da APA-BC para 
a proteção e conservação das aves do município. 

Apesar do valor significativo de espécies, o mesmo certamente é inferior à riqueza total 
ocorrente na área. Assim como referendado para a herpetofauna, a APA-BC é margeada 
por outras áreas naturais (muitas abrangendo outras unidades de conservação do 
município), sendo provável a ocorrência compartilhada de espécies entre as mesmas. Ao se 
considerar tais áreas, dispostas em uma distância de 15 km a partir dos limites da APA-BC, 
e tendo por base os dados disponíveis na lista do Inventário de Fauna do Município de São 
Paulo (SVMA, 2018) e no estudo de Melo et al. (2016) para a Estação Evangelista de 
Souza/APA-CM, pelo menos outras 107 aves podem ser esperadas para a área, valor que 
totalizaria então 342 espécies para a área (ou 72,46% de toda a avifauna do município). 

A Tabela 60 apresenta as espécies de aves conhecidas para o Município de São Paulo, 
destacando aquelas registradas para a APA-BC e para seu entorno de 15km (conforme 
dados da SVMA, 2018 e do banco de dados atualizado da Secretaria, acrescido do estudo 
de Melo et al., 2016 para a APA-CM, entorno próximo). Por sua vez, o Anexo 4 apresenta a 
relação dos registros específicos para a APA-BC, considerando todo o conjunto de 
informações avaliado. 

 Espécies Endêmicas 

Das 342 espécies ou subespécies conhecidas ou com potencial ocorrência (raio de 15 km) 
na APA-BC, 94 são consideradas endêmicas das formações de Mata Atlântica (ver SICK, 
1997 e RIDGELY et al., 2015). Pelo menos 14 dessas espécies apresentam distribuição 
geográfica restrita a áreas menores que 550.000 km2 (sensu IUCN, 2020): Arremon 
semitorquatus (tico-tico-do-mato), Carpornis cucullata (corocoxó), Drymophila rubricollis 
(trovoada-de-bertoni), Myrmoderus squamosus (papa-formiga-de-grota), Phacellodomus 
erythrophthalmus (joão-botina-da-mata), Ramphodon naevius (beija-flor-rajado), Scytalopus 
speluncae (tapaculo-preto), Tangara desmaresti (saíra-lagarta), Dysithamnus xanthopterus 
(choquinha-de-asa-ferrugem), Neopelma chrysolophum (fruxu), Merulaxis ater (entufado), 
Touit melanonotus (apuim-de-costas-pretas), Eleoscytalopus indigoticus (macuquinho) e a 
Onychorhynchus swainsoni (maria-leque-do-sudeste). As seis últimas espécies chamam 
atenção; D. xanthopterus (choquinha-de-asa-ferrugem) e N. chrysolophum (fruxu) 
apresentam as menores áreas de distribuição esperada dentre todas as listadas, cerca de 
188.000 e 194.000 km2 respectivamente; T. melanonotus (apuim-de-costas-negras; 400.000 
km2) e O. swainsoni (maria-leque-do-sudeste; 288.000 km2), enquadrados pela IUCN (2020) 
como Vulneráveis a Extinção (VU), e Eleoscytalopus indigoticus (macuquinho; 373.000 km2), 
como Quase Ameaçado (NT), costumam ocupar áreas primárias e secundárias de Mata 
Atlântica, as quais sofrem forte intervenção antrópica (RIDGELY et al., 2015). 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Segundo as classificações do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018), da IUCN (2020) e 
do Decreto nº 63.853/18 do Governo do Estado de São Paulo, pelo menos 14 espécies 
ameaçadas de extinção podem ser encontradas na APA-BC: Sarkidiornis sylvicola (pato-de-
crista), Heliornis fulica (picaparra), Sporophila falcirostris (cigarra), Amadonastur lacernulatus 



 

258 

(gavião-pombo-pequeno), Sporophila frontalis (pixoxó), Procnias nudicollis (araponga), Touit 
melanonotus (apuim-de-costas-pretas), Tinamus solitarius (macuco), Triclaria malachitacea 
(sabiá-cica), Drymophila ochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho), Spizaetus tyrannus 
(gavião-pega-macaco), Pyroderus scutatus (pavó), Diopsittaca nobilis longipennis 
(maracanã-pequena), Sporophila angolensis (curió), Ramphastos vitellinus (tucano-de-bico-
preto) e Onychorhynchus swainsoni (maria-leque-do-sudeste). As duas primeiras espécies 
são associadas a ecossistemas aquáticos, enquanto todas as demais são dependentes da 
existência de ambientes florestais.  

Além das listas de espécies ameaçadas, parte das aves registradas na APA-BC integra 
ainda a lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da 
Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES, 2019), a qual indica espécies que são 
objeto de captura para fins de comercialização no mercado clandestino de animais 
silvestres.Tais espécies abrangem o macuco (Tinamus solitarius), o cardeal (Paroaria 
coronata), todos os representantes das Ordens Accipitriformes (gaviões), Strigiformes 
(corujas), Falconiformes (falcões) e Psittaciformes (araras, periquitos e papagaios), além 
das espécies da Família Trochilidae (beija-flores). 
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Tabela 60- Espécies da Avifauna Registradas na Matriz Urbana do Município de São Paulo, Destacando-se Aquelas com Ocorrência 
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Conservação 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Aves         

Tinamiformes         

Tinamidae         

Tinamus solitarius Macuco VU NT NT I END  x 

Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu  LC    x x 

Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó  LC     x 

Crypturellus tataupa Inhambu-chintã  LC      

Anseriformes         

Anatidae         

Dendrocygna bicolor Marreca-caneleira  LC   MPR x x 

Dendrocygna viduata  Irerê  LC    x x 

Dendrocygna autumnalis Marreca-cabocla  LC    x  

Sarkidiornis sylvicola Pato-de-crista VU LC     x 

Amazonetta brasiliensis Ananaí  LC    x x 

Anas flavirostris Marreca-pardinha  LC      

Anas georgica Marreca-parda  LC   MPR   

Anas bahamensis Marreca-toicinho  LC    x  

Anas versicolor Marreca-cricri  LC   MPR  x 

Anas discors Marreca-de-asa-azul  LC   MGT   
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Netta erythrophthalma Paturi-preta  LC     x 

Netta peposaca Marrecão  LC   MPR  x 

Nomonyx dominicus Marreca-caucau  LC      

Galliformes         

Cracidae         

Penelope superciliaris Jacupemba  LC     x 

Penelope obscura Jacuguaçu  LC    x x 

Odontophoridae         

Odontophorus capueira Uru  LC   END x x 

Podicipediformes         

Podicipedidae         

Rollandia rolland Mergulhão-de-orelha-branca  LC      

Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno  LC     x 

Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador  LC    x x 

Podicephorus major Mergulhão-grande  LC     x 

Podiceps occipitalis Mergulhão-de-orelha-amarela  NA   VAG   

Phoenicopteriformes         

Phoenicopteridae         

Phoenicopterus chilensis Flamingo-chileno  NA NT II MGT   

Ciconiiformes         

Ciconiidae         

Jabiru mycteria Tuiuiú  LC  I    
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Mycteria americana Cabeça-seca  LC      

Suliformes         

Phalacrocoracidae         

Nannopterum brasilianus Biguá  LC    x x 

Anhingidae         

Anhinga anhinga Biguatinga  LC     x 

Pelecaniformes         

Ardeidae         

Tigrisoma lineatum Socó-boi  LC      

Botaurus pinnatus Socó-boi-baio  LC      

Ixobrychus exilis Socoí-vermelho  LC      

Ixobrychus involucris Socoí-amarelo  LC      

Nycticorax nycticorax Socó-dorminhoco  LC    x x 

Butorides striata Socozinho  LC    x x 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira  LC   EX x x 

Ardea cocoi Garça-moura  LC    x x 

Ardea alba Garça-branca  LC    x x 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira  LC    x x 

Pilherodius pileatus Garça-real  LC      

Egretta thula Garça-branca-pequena  LC    x x 

Egretta caerulea Garça-azul  LC     x 

Threskiornithidae         



 

262 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Eudocimus ruber Guará  LC  II    

Plegadis chihi Caraúna  LC   MPR   

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró  LC    x x 

Phimosus infuscatus Tapicuru  LC      

Theristicus caudatus Curicaca  LC     x 

Platalea ajaja Colhereiro  LC   MPR  x 

Cathartiformes         

Cathartidae         

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha  LC     x 

Coragyps atratus Urubu  LC    x x 

Accipitriformes         

Pandionidae         

Pandion haliaetus Águia-pescadora  LC  II MGT x x 

Accipitridae         

Leptodon cayanensis Gavião-gato  LC  II  x  

Chondrohierax uncinatus (*) Caracoleiro  LC  II  x  

Elanoides forficatus Gavião-tesoura  LC  II MPR  x 

Elanus leucurus Gavião-peneira  LC  II  x x 

Harpagus diodon Gavião-bombachinha  LC  II MGT x x 

Accipiter poliogaster Tauató-pintado VU DD NT II   x 

Accipiter striatus Gavião-miúdo  LC  II   x 

Ictinia plumbea Sovi  LC  II MPR   
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro  LC  II MGT x x 

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo  LC  II  x x 

Amadonastur lacernulatus Gavião-pombo-pequeno VU VU VU II END x  

Rupornis magnirostris Gavião-carijó  LC  II  x x 

Parabuteo unicinctus Gavião-asa-de-telha  LC  II   x 

Parabuteo leucorrhous Gavião-de-sobre-branco  LC  II    

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco  LC  II    

Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta  LC  II  x  

Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco  LC  II  x x 

Gruiformes         

Aramidae         

Aramus guarauna Carão  LC    x x 

Rallidae         

Aramides mangle Saracura-do-mangue VU LC      

Aramides cajaneus avicenniae Saracura-três-potes VU     x x 

Aramides saracura Saracura-do-mato  LC   END x x 

Amaurolimnas concolor Saracura-lisa  LC      

Laterallus melanophaius Sanã-parda  LC    x x 

Mustelirallus albicollis Sanã-carijó  LC     x 

Pardirallus maculatus Saracura-carijó  LC      

Pardirallus nigricans Saracura-sanã  LC    x x 

Pardirallus sanguinolentus Saracura-do-banhado  LC   MPR   
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Gallinula galeata Galinha-d'água  LC    x x 

Gallinula melanops Galinha-d'água-carijó        

Porphyrio martinicus Frango-d'água-azul  LC   MPR x x 

Fulica armillata Carqueja-de-bico-manchado  LC      

Fulica leucoptera Carqueja-de-bico-amarelo  LC     x 

Heliornithidae         

Heliornis fulica Picaparra EN LC     x 

Charadriiformes         

Charadriidae         

Vanellus chilensis Quero-quero  LC    x x 

Pluvialis dominica Batuiruçu  DD   MGT  x 

Pluvialis squatarola Batuiruçu-de-axila-preta  LC   MGT   

Charadrius semipalmatus Batuíra-de-bando  LC   MGT   

Charadrius collaris Batuíra-de-coleira  LC      

Recurvirostridae         

Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-brancas  LC    x x 

Scolopacidae         

Gallinago paraguaiae Narceja  LC    x  

Gallinago undulata Narcejão  DD      

Limosa haemastica Maçarico-de-bico-virado  LC   MGT   

Actitis macularius Maçarico-pintado  LC   MGT  x 

Tringa solitaria Maçarico-solitário  LC   MGT  x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Tringa melanoleuca Maçarico-grande-de-pernaamarela  LC   MGT  x 

Tringa flavipes Maçarico-de-perna-amarela  LC   MGT x x 

Calidris canutus Maçarico-de-papo-vermelho  CR NT  MGT   

Calidris alba Maçarico-branco  LC   MGT  x 

Calidris fuscicollis Maçarico-de-sobre-branco  LC   MGT  x 

Calidris melanotos Maçarico-de-colete  LC   MGT  x 

Calidris himantopus Maçarico-pernilongo  LC   MGT   

Phalaropus tricolor Pisa-n’água  DD   MGT   

Jacanidae         

Jacana jacana Jaçanã  LC    x x 

Laridae         

Leucophaeus atricilla Gaivota-alegre  LC   MGT   

Sternidae         

Sternula superciliaris Trinta-réis-pequeno EN LC      

Phaetusa simplex Trinta-réis-grande  LC      

Rynchopidae         

Rynchops niger Talha-mar  LC   MPR x x 

Columbiformes         

Columbidae         

Columbina talpacoti Rolinha  LC    x x 

Columba livia Pombo-doméstico  NA   EX x x 

Patagioenas picazuro Asa-branca  LC    x x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Patagioenas cayennensis Pomba-galega  LC    x x 

Patagioenas plumbea plumbea Pomba-amargosa  LC    x x 

Zenaida auriculata Avoante  LC   ND x x 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu  LC    x x 

Leptotila rufaxilla Juriti-de-testa-branca  LC    x x 

Leptotila sp. Juriti-de-testa-branca       x 

Geotrygon violacea Juriti-vermelha  DD      

Geotrygon montana Pariri  LC    x x 

Cuculiformes         

Cuculidae         

Micrococcyx cinereus Papa-lagarta-cinzento  LC   MGT  x 

Piaya cayana Alma-de-gato  LC    x x 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta  LC   MGT  x 

Coccyzus americanus Papa-lagarta-de-asa-vermelha  LC   MGT   

Coccyzus euleri Papa-lagarta-de-euler  LC     x 

Crotophaga major Anu-coroca  LC      

Crotophaga ani Anu-preto  LC    x x 

Guira guira Anu-branco  LC    x x 

Tapera naevia Saci  LC     x 

Strigiformes         

Tytonidae         

Tyto furcata Suindara  LC  II  x x 



 

267 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Strigidae         

Megascops choliba Corujinha-do-mato  LC  II  x x 

Megascops atricapilla Corujinha-sapo  LC  II   x 

Pulsatrix koeniswaldiana Murucututu-de-barriga-amarela  LC  II END x  

Bubo virginianus Jacurutu  LC  II    

Strix hylophila Coruja-listrada  LC NT II END x x 

Athene cunicularia Coruja-buraqueira  LC  II  x x 

Aegolius harrisii Caburé-acanelado  LC  II   x 

Asio clamator Coruja-orelhuda  LC  II  x x 

Asio stygius Mocho-diabo  LC  II  x  

Nyctibiiformes         

Nyctibiidae         

Nyctibius griseus Urutau  LC    x x 

Caprimulgiformes         

Caprimulgidae         

Lurocalis semitorquatus Tuju  LC   MPR x x 

Nyctidromus albicollis Bacurau  LC    x x 

Hydropsalis parvula Bacurau-chintã  LC   MPR   

Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura  LC      

Hydropsalis forcipata Bacurau-tesourão  LC   END   

Podager nacunda Corucão  LC   MPR  x 

Apodiformes         
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Apodidae         

Cypseloides fumigatus Taperuçu-preto  LC     x 

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-branca  LC    x x 

Chaetura cinereiventris cinereiventris Andorinhão-de-sobre-cinzento  LC    x x 

Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal  LC   MGT x x 

Trochilidae         

Ramphodon naevius Beija-flor-rajado  LC NT II END  x 

Phaethornis squalidus Rabo-branco-pequeno  LC  II END  x 

Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado  LC  II  x x 

Phaethornis eurynome Rabo-branco-de-gargantarajada  LC  II END x x 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura  LC  II  x x 

Florisuga fusca Beija-flor-preto  LC  II END, MPR x x 

Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-violeta  LC  II    

Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta  LC  II MPR x x 

Lophornis chalybeus chalybeus Topetinho-verde  LC NT II  x x 

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho  LC  II  x x 

Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta  LC  II END x x 

Hylocharis cyanus griseiventris Beija-flor-roxo    II  x  

Hylocharis chrysura Beija-flor-dourado  LC  II    

Leucochloris albicollis Beija-flor-de-papo-branco  LC  II END x x 

Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-branca  LC  II  x x 

Amazilia fimbriata tephrocephala Beija-flor-de-garganta-verde  LC  II  x  
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul  LC  II  x x 

Amazilia sp. Beija-flor    II  x  

Heliodoxa rubricauda Beija-flor-rubi  LC  II END  x 

Heliomaster squamosus Bico-reto-de-banda-branca  LC  II    

Calliphlox amethystina Estrelinha-ametista  LC  II    

Trogoniformes         

Trogonidae         

Trogon viridis Surucuá-de-barriga-amarela  LC      

Trogon surrucura Surucuá-variado  LC   END x x 

Trogon rufus Surucuá-dourado  LC     x 

Coraciiformes         

Alcedinidae         

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande  LC    x x 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde  LC    x x 

Chloroceryle aenea Martim-pescador-miúdo  LC     x 

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno  LC    x x 

Galbuliformes         

Bucconidae         

Nystalus chacuru João-bobo  LC    x x 

Malacoptila striata striata Barbudo-rajado  LC NT  END x x 

Piciformes         

Ramphastidae         
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Ramphastos toco Tucanuçu  LC      

Ramphastos vitellinus Tucano-de-bico-preto  LC VU   x  

Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde  LC   END x x 

Selenidera maculirostris Araçari-poca VU LC   END   

Pteroglossus bailloni Araçari-banana VU NT NT     

Picidae         

Picumnus cirratus Picapauzinho-barrado  LC    x  

Picumnus temminckii Picapauzinho-de-coleira  LC   END x x 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco  LC    x x 

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-carijó  LC   END x x 

Piculus aurulentus Pica-pau-dourado  LC NT  END  x 

Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado  LC    x x 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo  LC    x x 

Celeus flavescens flavescens Pica-pau-de-cabeça-amarela  LC    x x 

Dryocopus lineatus erythrops Pica-pau-de-banda-branca  LC    x x 

Cariamiformes         

Cariamidae         

Cariama cristata Seriema  LC    x  

Falconiformes         

Falconidae         

Caracara plancus Caracará  LC  II  x x 

Milvago chimachima Carrapateiro  LC  II  x x 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
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Herpetotheres cachinnans Acauã  LC  II  x x 

Micrastur ruficollis Falcão-caburé  LC  II  x x 

Micrastur semitorquatus Falcão-relógio  LC  II  x x 

Falco sparverius Quiriquiri  LC  II  x x 

Falco femoralis Falcão-de-coleira  LC  II  x x 

Falco peregrinus tundrius Falcão-peregrino  LC  II MGT x  

Psittaciformes         

Psittacidae         

Diopsittaca nobilis longipennis Maracanã-pequena  LC  II INT  x 

Eupsittula aurea Periquito-rei  LC   INT  x 

Psittacara leucophthalmus Periquitão  LC  II  x x 

Pyrrhura frontalis Tiriba  LC  II END x x 

Forpus xanthopterygius Tuim  LC  II  x x 

Brotogeris tirica Periquito-rico  LC  II END x x 

Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-amarelo  LC  II    

Touit melanonotus Apuim-de-costas-pretas VU VU VU II END  x 

Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú  LC  II END x x 

Pionus maximiliani Maitaca  LC  II  x x 

Amazona aestiva Papagaio  NT  II INT x  

Triclaria malachitacea Sabiá-cica  LC NT    x 

Passeriformes         

Thamnophilidae         
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Terenura maculata Zidedê  LC   END  x 

Rhopias gularis Choquinha-de-garganta-pintada  LC   END x x 

Dysithamnus stictothorax Choquinha-de-peito-pintado  LC NT  END  x 

Dysithamnus mentalis mentalis Choquinha-lisa  LC    x x 

Dysithamnus xanthopterus Choquinha-de-asa-ferrugem  LC   END  x 

Herpsilochmus r. rufimarginatus Chorozinho-de-asa-vermelha  LC    x x 

Thamnophilus doliatus (*) Choca-barrada  LC    x  

Thamnophilus ruficapillus Choca-de-chapéu-vermelho  LC     x 

Thamnophilus c. caerulescens Choca-da-mata  LC    x x 

Taraba major Choró-boi  LC      

Hypoedaleus guttatus Chocão-carijó  LC   END  x 

Batara cinerea Matracão  LC     x 

Mackenziaena leachii Borralhara-assobiadora  LC   END  x 

Mackenziaena severa Borralhara  LC   END  x 

Myrmoderus squamosus Papa-formiga-de-grota  LC   END x x 

Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-sul  LC   END x x 

Drymophila ferruginea Trovoada  LC   END  x 

Drymophila rubricollis Trovoada-de-bertoni  LC   END  x 

Drymophila ochropyga Choquinha-de-dorso-vermelho  LC NT  END  x 

Drymophila malura Choquinha-carijó  LC   END  x 

Conopophagidae         

Conopophaga lineata Chupa-dente  LC   END x x 
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Conopophaga melanops Cuspidor-de-máscara-preta  LC   END  x 

Grallaridae         

Grallaria varia imperator Tovacuçu  LC    x x 

Hylopezus nattereri Pinto-do-mato  LC     x 

Rhinocryptidae         

Merulaxis ater Entufado  LC NT  END  x 

Eleoscytalopus indigoticus Macuquinho  LC NT  END x x 

Scytalopus speluncae Tapaculo-preto  LC   END  x 

Formicariidae         

Formicarius colma Galinha-do-mato  LC     x 

Chamaeza campanisona Tovaca-campainha  LC     x 

Chamaeza meruloides Tovaca-cantadora  LC   END   

Scleruridae         

Sclerurus scansor Vira-folha  LC   END x x 

Dendrocolaptidae         

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde  LC    x x 

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado  LC   END x x 

Campylorhamphus falcularius Arapaçu-de-bico-torto  LC   END  x 

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-de-cerrado  LC     x 

Lepidocolaptes falcinellus Arapaçu-escamoso-do-sul  LC   END   

Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande  LC     x 

Xiphocolaptes albicollis Arapaçu-de-garganta-branca  LC     x 
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Xenopidae         

Xenops minutus minutus Bico-virado-miúdo  LC    x x 

Xenops rutilans Bico-virado-carijó  LC     x 

Furnariidae         

Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-lama  LC      

Furnarius rufus João-de-barro  LC    x x 

Lochmias nematura sulphurascens João-porca  LC    x x 

Automolus leucophthalmus Barranqueiro-de-olho-branco  LC   END x x 

Anabazenops fuscus Trepador-coleira  LC   END  x 

Anabacerthia amaurotis Limpa-folha-miúdo  LC NT  END  x 

Philydor atricapillus Limpa-folha-coroado  LC   END x x 

Philydor rufum Limpa-folha-de-testa-baia  LC    x x 

Heliobletus contaminatus Trepadorzinho  LC   END  x 

Syndactyla r. rufosuperciliata Trepador-quiete  LC   END x x 

Cichlocolaptes leucophrus Trepador-sobrancelha  LC   END  x 

Phacellodomus erythrophthalmus (*) João-botina-da-mata  LC   END x  

Phacellodomus ferrugineigula João-botina-do-brejo  LC   END x x 

Anumbius annumbi Cochicho  LC     x 

Certhiaxis cinnamomeus Curutié  LC    x x 

Synallaxis ruficapilla Pichororé  LC   END x x 

Synallaxis spixi João-teneném  LC    x x 

Cranioleuca pallida Arredio-pálido  LC   END x x 
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Leptasthenura setaria (*) Grimpeiro  LC NT  END x  

Pipridae         

Neopelma chrysolophum Fruxu  LC   END  x 

Manacus manacus Rendeira  LC      

Ilicura militaris Tangarazinho  LC   END  x 

Chiroxiphia caudata Tangará  LC   END x x 

Oxyruncidae         

Oxyruncus cristatus Araponga-do-horto  LC      

Onychorhynchidae         

Onychorhynchus swainsoni Maria-leque-do-sudeste  NT VU  END  x 

Myiobius barbatus Assanhadinho  LC     x 

Tityridae         

Schiffornis virescens Flautim  LC   END x x 

Laniisoma elegans Chibante  NT   END   

Tityra inquisitor Anambé-branco-de-bochecha-parda  LC      

Tityra cayana Anambé-branco-de-rabo-preto  LC     x 

Pachyramphus viridis Caneleiro-verde  LC     x 

Pachyramphus c. castaneus Caneleiro  LC    x x 

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto  LC   MPR x x 

Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapéu-preto  LC   MPR x x 

Cotingidae         

Carpornis cucullata Corocochó  LC NT  END  x 
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Phibalura flavirostris Tesourinha-da-mata  LC NT     

Pyroderus scutatus Pavó  LC   END x x 

Procnias nudicollis Araponga  NT VU  END x x 

Pipritidae         

Piprites chloris Papinho-amarelo  LC     x 

Platyrinchidae         

Platyrinchus mystaceus Patinho  LC    x x 

Rhynchocyclidae         

Mionectes rufiventris Abre-asa-de-cabeça-cinza  LC   END x x 

Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo  LC    x x 

Phylloscartes ventralis Borboletinha-do-mato  LC     x 

Phylloscartes difficilis Estalinho  LC NT  END   

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta  LC    x x 

Todirostrum poliocephalum Teque-teque  LC   END x x 

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio  LC     x 

Poecilotriccus p. plumbeiceps Tororó  LC    x x 

Myiornis auricularis Miudinho  LC   END x x 

Hemitriccus diops Olho-falso  LC   END x x 

Hemitriccus orbitatus Tiririzinho-do-mato  LC NT  END x x 

Hemitriccus nidipendulus Tachuri-campainha  LC   END x x 

Tyrannidae         

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro  LC     x 
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Tyranniscus burmeisteri Piolhinho-chiador  LC    x x 

Camptostoma obsoletum Risadinha  LC    x x 

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela  LC    x x 

Elaenia spectabilis Guaracava-grande  LC   MPR   

Elaenia chilensis Guaracava-de-crista-branca  LC   MGT  x 

Elaenia parvirostris Tuque-pium  LC   MPR x x 

Elaenia mesoleuca Tuque  LC    x x 

Elaenia chiriquensis Chibum  LC   MPR   

Elaenia obscura Tucão  LC     x 

Phaeomyias murina Bagageiro  LC      

Phyllomyias virescens (*) Piolhinho-verdoso  LC   END x  

Phyllomyias fasciatus brevirostris Piolhinho  LC   END x x 

Phyllomyias griseocapilla Piolhinho-serrano  LC NT  END  x 

Serpophaga nigricans João-pobre  LC      

Serpophaga subcristata Alegrinho  LC    x x 

Attila phoenicurus Capitão-castanho  LC   MGT  x 

Attila rufus Capitão-de-saíra  LC   END x x 

Legatus leucophaius Bem-te-vi-pirata  LC   MPR x x 

Ramphotrigon megacephalum Maria-cabeçuda  LC      

Myiarchus swainsoni Irré  LC   MPR x x 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira  LC     x 

Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado  LC      



 

278 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
LOCAL DE REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Myiarchus sp. Maria-cavaleira        

Sirystes sibilator Gritador  LC     x 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi  LC   MPR x x 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro  LC    x x 

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado  LC   MPR x x 

Megarynchus pitangua Neinei  LC    x x 

Myiozetetes similis Bentevizinho-de-penacho-vermelho  LC    x x 

Tyrannus melancholicus Suiriri  LC   MPR x x 

Tyrannus savana Tesourinha  LC   MPR x x 

Empidonomus varius Peitica  LC   MPR x x 

Conopias trivirgatus Bem-te-vi-pequeno  LC    x x 

Colonia colonus Viuvinha  LC     x 

Myiophobus fasciatus Filipe  LC   MPR x x 

Pyrocephalus rubinus Príncipe  LC   MPR x x 

Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-branca  LC   MPR   

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada  LC    x x 

Arundinicola leucocephala Freirinha  LC     x 

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu  LC      

Lathrotriccus euleri Enferrujado  LC   MPR x x 

Contopus cinereus Papa-moscas-cinzento  LC    x x 

Knipolegus cyanirostris Maria-preta-de-bico-azulado  LC     x 

Knipolegus lophotes Maria-preta-de-penacho  LC      
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Knipolegus nigerrimus Maria-preta-de-garganta-vermelha  LC   END  x 

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno  LC     x 

Xolmis cinereus Primavera  LC      

Xolmis velatus Noivinha-branca  LC      

Muscipipra vetula Tesoura-cinzenta  LC   END  x 

Vireonidae         

Cyclarhis gujanensis Pitiguari  LC    x x 

Hylophilus poicilotis Verdinho-coroado  LC   END x x 

Vireo chivi Juruviara  LC   MPR x x 

Corvidae         

Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo  LC      

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça  LC      

Hirundinidae         

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa  LC    x x 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora  LC   MPR x x 

Progne tapera Andorinha-do-campo  LC   MPR x x 

Progne subis Andorinha-azul  LC   MGT   

Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande  LC   MPR x x 

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco  LC    x x 

Hirundo rustica Andorinha-de-bando  LC   MGT  x 

Troglodytidae         

Troglodytes musculus Corruíra  LC    x x 
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Cantorchilus longirostris Garrinchão-de-bico-grande  LC      

Donacobiidae         

Donacobius atricapilla Japacanim  LC      

Polioptilidae         

Ramphocaenus melanurus Chirito  LC     x 

Turdidae         

Turdus flavipes flavipes Sabiá-una  LC   MGT x x 

Turdus leucomelas Sabiá-branco  LC    x x 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira  LC    x x 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca  LC   MPR x x 

Turdus subalaris Sabiá-ferreiro  LC   END, MPR  x 

Turdus albicollis albicollis Sabiá-coleira  LC    x x 

Mimidae         

Mimus saturninus Sabiá-do-campo  LC    x x 

Motacillidae         

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor  LC    x x 

Anthus hellmayri Caminheiro-de-barriga-acanelada  LC      

Passerellidae         

Zonotrichia capensis Tico-tico  LC    x x 

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo  LC     x 

Arremon semitorquatus Tico-tico-do-mato  LC   END  x 

Parulidae         
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Setophaga pitiayumi Mariquita  LC    x x 

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra  LC    x x 

Basileuterus culicivorus Pula-pula  LC    x x 

Myiothlypis l. leucoblephara Pula-pula-assobiador  LC   END x x 

Myiothlypis rivularis Pula-pula-ribeirinho  LC     x 

Icteridae         

Cacicus chrysopterus Japuíra  LC     x 

Cacicus haemorrhous Guaxe  LC      

Icterus pyrrhopterus Encontro  LC      

Gnorimopsar chopi Pássaro-preto  LC     x 

Agelasticus cyanopus Carretão  LC     x 

Chrysomus ruficapillus Garibaldi  LC    x x 

Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo  LC     x 

Dolichonyx oryzivorus Triste-pia  LC      

Molothrus rufoaxillaris Chupim-azeviche  LC      

Molothrus bonariensis Chopim  LC    x x 

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul  LC     x 

Dolichonyx oryzivorus Triste-pia  LC   MGT  x 

Psarocolius decumanus (*) Japu  LC    x  

Mitrospingidae         

Orthogonys chloricterus Catirumbava  LC   END   

Thraupidae         
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Orchesticus abeillei Sanhaço-pardo  LC NT  END  x 

Pipraeidea melanonota Saíra-viúva  LC    x x 

Neothraupis fasciata Cigarra-do-campo  LC NT     

Stephanophorus diadematus Sanhaço-frade  LC     x 

Cissopis leverianus Tietinga  LC      

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo  LC     x 

Paroaria coronata Cardeal  LC  II INT   

Paroaria dominicana Cardeal-do-nordeste  LC   INT  x 

Tangara seledon Saíra-sete-cores  LC   END x x 

Tangara cyanocephala Saíra-militar  LC   END x x 

Tangara desmaresti Saíra-lagarta  LC   END x x 

Tangara sayaca Sanhaço-cinzento  LC    x x 

Tangara cyanoptera Sanhaço-de-encontro-azul  LC   END  x 

Tangara palmarum Sanhaço-do-coqueiro  LC    x x 

Tangara ornata Sanhaço-de-encontro-amarelo  LC   END x x 

Tangara preciosa Saíra-preciosa  LC     x 

Tangara cayana Saíra-amarela  LC    x x 

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto  LC      

Compsothraupis loricata Tiê-caburé  LC      

Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho  LC    x x 

Sicalis flaveola Canário-da-terra  LC     x 

Haplospiza unicolor Cigarra-bambu  LC   END  x 
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Chlorophanes spiza Saí-verde  LC      

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-preto  LC      

Hemithraupis ruficapilla Saíra-ferrugem  LC   END x x 

Volatinia jacarina Tiziu  LC    x x 

Eucometis penicillata Pipira-da-taoca  LC      

Trichothraupis melanops Tiê-de-topete  LC    x x 

Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei  LC      

Lanio cristatus Tiê-galo  LC     x 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto  LC   END x x 

Ramphocelus bresilius Tiê-sangue  LC   END x  

Ramphocelus carbo Pipira-vermelha  LC      

Tersina viridis Saí-andorinha  LC   MPR  x 

Dacnis nigripes Saí-de-pernas-pretas  LC NT  END, MPR   

Dacnis cayana Saí-azul  LC    x x 

Coereba flaveola Cambacica  LC    x x 

Tiaris fuliginosus Cigarra-preta  LC      

Sporophila lineola Bigodinho  LC   MPR x x 

Sporophila frontalis Pixoxó  VU VU  END  x 

Sporophila falcirostris Cigarra  VU VU  END  x 

Sporophila collaris Coleiro-do-brejo  LC     x 

Sporophila nigricollis Baiano  LC      

Sporophila ardesiaca Papa-capim-de-costas-cinzas  LC      
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Sporophila caerulescens Coleirinho  LC   MPR x x 

Sporophila albogularis Golinho  LC     x 

Sporophila leucoptera Chorão  LC     x 

Sporophila bouvreuil Caboclinho  LC   MPR   

Sporophila angolensis Curió  LC     x 

Sporophila sp. Golinho       x 

Saltator similis Trinca-ferro  LC    x x 

Saltator fuliginosus Bico-de-pimenta  LC   END  x 

Thlypopsis sordida Saí-canário  LC    x x 

Pyrrhocoma ruficeps Cabecinha-castanha  LC   END   

Donacospiza albifrons Tico-tico-do-banhado  LC      

Cardinalidae         

Piranga flava Sanhaço-de-fogo  LC      

Habia rubica rubica Tiê-de-bando  LC    x x 

Amaurospiza moesta Negrinho-do-mato  LC NT     

Cyanoloxia glaucocaerulea Azulinho  LC   MPR   

Fringillidae         

Spinus magellanicus Pintassilgo  LC    x x 

Euphonia chlorotica Fim-fim  LC    x x 

Euphonia violacea auranttiicollis Gaturamo  LC   END x x 

Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei  LC    x x 

Euphonia pectoralis Ferro-velho  LC   END x x 
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Euphonia sp. Gaturamo       x 

Chlorophonia cyanea Gaturamo-bandeira  LC     x 

Estrildidae         

Estrilda astrild Bico-de-lacre     EX x x 

Passeridae         

Passer domesticus Pardal     EX x x 

Legenda: Estado de Conservação: SP (nível estadual); MMA (nível federal); IUCN (nível internacional): NT: Quase Ameaçada; VU: Vulnerável; EN: Em Perigo; CR: Criticamente em Perigo; DD: 
Deficiente em Dados; LC: Menor Preocupação; CITES: I - Apêndice I: espécies em risco de extinção e proibidas para comércio internacional; II - Apêndice II: espécies não 
necessariamente ameaçadas mas que poderão entrar em risco se não houver restrição comercial; III - Apêndice III: espécies cujo comércio demanda regulamentação para evitar a 
exploração ilegal e insustentável.. Observação: END: Endêmica da Mata Atlântica; EX: Exótica; INT: Introduzida; MGT: Migratória; MPR: Parcialmente migratória; VA: Vagante; ND: 
Padrão migratório não definido; (*) Espécies cujos registros para o município são até o momento exclusivos da APA-BC. 

Fontes:  SVMA (2018, 2020), Melo et al. (2016); Carvalho et al. (2018); registros de campo (STCP, 2020). Compilado e elaborado por STCP (2020). 
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 Espécies de Interesse Médico 

As zoonoses transmitidas por aves abrangem desde doenças de alta virulência até algumas 
de baixa importância. Todas merecem atenção, visto que os microrganismos apresentam 
potencial de variação patogênica, dependente do organismo. Até recentemente, 57 doenças 
catalogadas são consideradas como passíveis de transmissão por aves, como, por exemplo, 
histoplasmose, salmonelose, criptococose, febre do Nilo, doença de Newcastle, influenza 
aviária e criptococose.  

A mais recente descoberta das doenças transmitidas por aves é a influenza, a qual afetou 
expressivamente vários países no mundo (MORI, FERREIRA & FLORES, 2012). Dos cinco 
diferentes gêneros desse grupo de vírus, apenas o tipo A apresenta um RNA segmentado 
de caráter zoonótico que acomete humanos, aves, suínos e equinos (PALESE & SHAW, 
2007). 

As aves selvagens podem carregar patógenos zoonóticos emergentes ou dispersar vetores 
artrópodes infectados, havendo necessidade de monitorá-las em casos de pandemia. A 
migração delas proporciona a dispersão e ampliação de focos da doença (REED et al., 
2006). 

Embora haja a possibilidade de transmissão de doenças pelas aves, há pouca probabilidade 
destas incidências com as espécies silvestres em áreas naturais. Entretanto, algumas 
espécies migratórias apresentam importância significativa na transmissão e disseminação 
de zoonoses até então não incidentes localmente, inclusive para as espécies silvestres 
(zoonoses emergentes). Na década de 2000, esta condição foi particularmente importante, 
no Brasil, no caso do aparecimento da gripe aviária ou ‘influenza aviária”, cujo surgimento 
possivelmente decorreu de processos de migração de aves oriundas do hemisfério norte, as 
quais acabaram por compartilhar momentaneamente os mesmos ambientes utilizados por 
aves silvestres residentes e aves domésticas (MORI, FERREIRA & FLORES, 2012).  

Além das espécies migratórias, na transmissão de zoonoses destacam-se ainda aquelas 
espécies que apresentam associação intrínseca com o homem, as quais, inclusive, acabam 
ampliando suas populações em áreas alteradas, aumentando assim o risco. Este é o caso 
do pombo-doméstico (Columba livia), espécie exótica que, em virtude de ser bastante 
prolífica em áreas antropizadas, pode acabar disseminando mais facilmente as zoonoses, 
inclusive para as espécies nativas (MORI, FERREIRA & FLORES, 2012). Na APA-BC, esta 
espécie ocorre especialmente nas áreas urbanizadas. 

 Espécies Exóticas e Potencialmente Danosas 

Comuns na maior parte dos grandes centros urbanos, quatro aves exóticas foram 
registradas usando áreas localizadas dentro e fora da APA-BC: a garça-vaqueira Bubulcus 
ibis, o pombo-doméstico Columba livia, o bico-de-lacre Estrilda astrild e o pardal Passer 
domesticus.  

O pardal (Passer domesticus) é uma espécie tipicamente sinantrópica, raramente ocupando 
ambientes naturais, vivendo no máximo às margens destes (SICK, 1997). Já a garça-
vaqueira (Bubulcus íbis) e o bico-de-lacre (Estrilda astrild) ocorrem em geral em áreas 
abertas (OREN & SMITH, 1978; SICK, 1997), sendo que a garça tem seu nome atribuído ao 
fato de ser comumente encontrada junto ao gado em pastagens (SICK, 1997).  

Por fim, quanto ao pombo-doméstico (Columba livia), esta espécie é aquela a apresentar a 
maior plasticidade ambiental dentre as quatro consideradas, ocupando desde ambientes 
urbanizados até o interior de ecossistemas florestais. A proliferação desta espécie é uma 
condição considerada como um grave problema ambiental, pois a mesma compete por 
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alimentos com as espécies nativas, danifica monumentos com suas fezes e pode transmitir 
doenças importantes ao homem (conforme salientado anteriormente). 

 Espécies Migratórias 

Migração é o termo que define os deslocamentos realizados anualmente, repetidamente 
e/ou de forma sazonal, por determinada população animal, que se desloca de um ponto A 
(área de reprodução) para um ponto B (áreas de alimentação, descanso, etc.), em uma 
determinada época do ano, retornando posteriormente ao ponto A, completando o ciclo 
biológico (NUNES & TOMAS, 2008). Já segundo o Global Register of Migratory Species 
(GROMS, 2008), espécies migratórias abrangem “o conjunto da população ou partes 
geograficamente isoladas da população, de algumas espécies ou grupo taxonômico de 
animais silvestres, do qual uma parcela significativa atravessa uma ou mais fronteiras da 
jurisdição nacional”.  

Por sua vez, os deslocamentos não sazonais, decorrentes de respostas a alterações 
ambientais não antrópicas (tais como chuvas, secas prolongadas, incêndios, redução ou 
aumento na disponibilidade de alimento, dentre outros fenômenos), são conceituados como 
nomadismo (NUNES & TOMAS, 2008). Segundo GROMS (2008), este termo pode ser 
genericamente definido como “deslocamento em função da variação temporal de recursos”. 

Além da importância científica, o conhecimento sobre a ocorrência de espécies migratórias 
em determinada região apresenta grande interesse conservacionista. Por realizarem 
grandes deslocamentos, tais espécies necessitam de uma extensa área em bom estado de 
conservação para executarem as diferentes atividades que perfazem seu ciclo de vida. O 
declínio de populações migratórias pode causar importantes distúrbios ambientais não 
apenas localmente, mas em esferas mais amplas, na medida em que muitas espécies 
participam da estabilidade dos ecossistemas em diferentes contextos. Como os movimentos 
das aves migratórias não são limitados por fronteiras politicas, a conservação efetiva das 
espécies requer um esforço de colaboração de vários países (VALENTE et al., 2011).  

No Brasil, os processos migratórios de aves apresentam diferentes características e 
ocorrências temporais segundo a “origem” das diferentes espécies que aparecem nos 
territórios nacional, estaduais ou de determinadas regiões particulares. Entende-se por 
“origem” a região geográfica de onde a espécie provém após sua reprodução. Na América 
do Sul, as aves migratórias de longa distância são divididas genericamente em dois grandes 
grupos: as migrantes ou visitantes setentrionais (migrantes que advêm do hemisfério norte, 
também denominadas de aves Neárticas) e as migrantes ou visitantes meridionais (aves 
Neotropicais), que advêm da Argentina, Chile e Uruguai e atingem áreas mais ao norte do 
continente sul-americano durante os períodos de inverno (NUNES & TOMAS, 2008).  

Além desses dois grandes padrões de deslocamento, a literatura reconhece ainda pelo 
menos outros três padrões migratórios de menor taxa de deslocamentos. São eles: (i) os 
visitantes ocidentais (espécies que advêm de áreas mais elevadas do oeste da América do 
Sul, notadamente dos Andes, no período de inverno); (ii) espécies parcialmente migratórias, 
isto é, espécies que transitam entre diferentes regiões próximas entre si em busca de 
recursos específicos (tais como locais de reprodução ou com alta disponibilidade alimentos, 
por vezes formando grandes agregações) durante determinadas épocas do ano, e (iii) 
espécies vagantes, as quais não apresentam um padrão regular de deslocamentos (NUNES 
& TOMAS, 2008; SOMENZARI et al., 2018).  

A análise da Tabela 61 indica que, no âmbito da matriz urbana do município de São Paulo, 
pelo menos 77 espécies de aves com algum padrão de processo migratório são ocorrentes. 
Tal valor corresponde a 16,3% da avifauna conhecida para o município. Este valor indica 
que, não obstante a densa matriz antrópica local, com alta prevalência de áreas edificadas, 
São Paulo ainda contempla ambientes capazes de oferecer recursos compatíveis com as 
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exigências ecológicas das espécies em questão. Ressalta-se ainda que, do total de 
espécies registradas, 31 são migratórias de longa distância (a maioria migrantes 
setentrionais), denotando a relevância dos ambientes naturais do município para as 
espécies. Tais ambientes, por sua vez, são expressos em remanescentes florestais 
associados ao bioma da Mata Atlântica, a parques e bosques municipais e áreas úmidas, 
em especial aquelas marginais aos reservatórios locais, a exemplo da represa Billings. 

No contexto específico da APA-BC, pelo menos 33 dentre as 77 espécies migratórias 
conhecidas para o município contemplam registros. A maioria (27; 81,82%) abrange 
espécies com padrões migratórios parciais, enquanto uma (Zenaida auriculata) apresenta 
padrão migratório “não definido”. As cinco demais espécies, por sua vez, consistem em aves 
com padrão migratório de longa distância, sendo quatro migrantes setentrionais (a águia-
pescadora Pandion haliaetus; o maçarico-de-perna-amarela Tringa flavipes; o falcão-
peregrino Falco peregrinus tundrius; o andorinhão-do-temporal Chaetura meridionalis) e um 
migrante meridional (o sabiá-una Turdus flavipes). Somente a  presença dessas espécies, 
no contexto da APA-BC, já submete à importância da proteção dos remanescentes de 
ecossistemas locais para a avifauna, inclusive tendo-se em vista a existência de esforços 
conservacionistas desenvolvidos para a protação dessas espécies em nível internacional 
(VALENTE et al., 2011). 

Outro aspecto que merece destaque em relação à avifauna migratória da APA-BC refere-se 
ao fato de que, dentre as espécies registradas, pelo menos seis (18,2%) apresentam 
intrínseca relação com ecossistemas aquáticos (Rostrhamus sociabilis - gavião-caramujeiro; 
Pandion haliaetus - águia-pescadora; Dendrocygna bicolor - marreca-caneleira; Rynchops 
niger - talha-mar; Tringa flavipes - maçarico-de-perna-amarela; Platalea ajaja – colhereiro). 
A incidência dessas espécies na região, associada ainda à elevada riqueza de outros 
grupos de aves (grupos não necessariamente migratórios, a exemplo dos demais 
representantes das famílias Ardeidae, Anatidae, Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Rallidae, 
Aramidae, Scolopacidae, Recurvirostridae e Jacanidae), indica que os ambientes úmidos 
regionais são, de fato, de extrema relevância para a conservação da avifauna local. 
Destacam-se, nesse sentido, as áreas de várzeas e as margens da represa Billings. Por sua 
vez, em uma perspectiva de bioindicação, a presença dessa elevada riqueza de grupos de 
aves aquáticas com diferentes requerimentos ecológicos sugere que os ambientes úmidos 
locais apresentam bom estado de conservação, condizentes com o se espera no contexto 
de uma unidade de conservação e/ou de um reservatório de abastecimento público.  

Há ainda mais um aspecto a ser salientado em relação à avifauna aquática, tanto a 
migratória quanto a residente. As espécies desse grupo ecológico são amplamente 
utilizadas, em várias regiões do mundo, para o desenvolvimento de atividades de 
observação de aves, além de contribuírem com processos educativos e de lazer em meio à 
natureza. O desenvolvimento de atividades de uso público com vistas à observação de tais 
espécies em locais como às margens da represa Billings, por exemplo, pode auxiliar 
inclusive na sensibilização dos visitantes para com a questão de proteção dos recursos 
hídricos regionais. Por sua vez, a informação de que a área abriga espécies migratórias em 
si pode ser amplamente utilizada para a atração contínua do público ao local, na medida em 
que os registros em questão podem revelar novidades contínuas para os observadores. 
Esta prerrogativa tem sido adotada em projetos de monitoramento que utilizam os princípios 
da Ciência Cidadã, a qual busca o compartilhamento constante de novas informações para 
a sociedade adepta.  

Por fim, além das 33 espécies registradas para a APA-BC, pelo menos outras 21 espécies 
de aves migratórias apresentam registros para localidades de entorno da UC (raio de 15km) 
(Tabela 61). Dada, obviamente, a elevada capacidade de voo dessas espécies, é bastante 
provável que as mesmas (ou pelo menos uma parcela destas) venham a ser registradas na 
área de estudo. A ausência de tais registros pode ser atribuída, momentaneamente, à 
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pequena incidência de inventários de longo prazo na UC, sendo estes amplamente 
recomendados para desenvolvimento futuro. É possível, ainda, que parte das espécies em 
questão desloquem-se continuamente entre a APA-BC e as demais unidades de 
conservação marginais ou as regiões da Serra do Mar adjacente em busca de recursos. 
Esta é uma linha de pesquisa que se faz necessária para se definir a importância da 
existência de mosaicos da vegetação no âmbito do município, bem como para o 
monitoramento futuro de corredores ecológicos regionais.  

Tabela 61 – Aves com Padrões Migratórios Registradas na APA-BC e/ou em Áreas 
Localizadas em seu Entorno de 15 km 

Ordem / Família / Espécie Nome Vernáculo 
Tipo 

Migrante 
Reproduz 
no Brasil 

Registros 

APA 15 km 

Accipitriformes           

Accipitridae 
    Elanoides forficatus gavião-tesoura MPR Sim x 

Harpagus diodon gavião-bombachinha MGT Sim x 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro MPR Sim x x 

Pandionidae 
    Pandion haliaetus águia-pescadora MGT Não x x 

Anseriformes           

Anatidae 
    Anas versicolor marreca-cricri MPR Sim x 

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira MPR Sim x x 

Netta peposaca marrecão MPR Sim x 

Pelecaniformes           

Threskiornithidae 
    Platalea ajaja colhereiro MPR Sim x x 

Apodiformes           

Apodidae 
    Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal MGT Sim x x 

Trochilidae 
    Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta MPR Sim x x 

Florisuga fusca beija-flor-preto MPR Sim x x 

Caprimulgiformes           

Caprimulgidae 
    Lurocalis semitorquatus tuju MPR Sim x x 

Podager nacunda corucão MPR Sim x 

Charadriiformes           

Charadriidae 
    Pluvialis dominica batuiruçu MGT Não x 

Rynchopidae 
    Rynchops niger talha-mar MPR Sim x x 

Scolopacidae 
    Actitis macularius maçarico-pintado MGT Não x 

Calidris alba maçarico-branco MGT Não x 

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-branco MGT Não x 
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Ordem / Família / Espécie Nome Vernáculo 
Tipo 

Migrante 
Reproduz 
no Brasil 

Registros 

APA 15 km 

Calidris melanotos maçarico-de-colete MGT Não x 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela MGT Não x x 

Tringa melanoleuca 
maçarico-grande-de-perna-

amarela MGT Não x 

Tringa solitaria maçarico-solitário MGT Não x 

Columbiformes           

Columbidae 
    Zenaida auriculata avoante ND Não x x 

Cuculiformes           

Cuculidae 
    Coccyzus melacoryphus papa-lagarta MGT Sim x 

Micrococcyx cinereus papa-lagarta-cinzento MGT Sim x 

Falconiformes           

Falconidae 
    Falco peregrinus falcão-peregrino MGT Não x x 

Gruiformes           

Rallidae 
    Porphyrio martinicus frango-d'água-azul MPR Sim x 

Passeriformes           

Hirundinidae 
    Hirundo rustica andorinha-de-bando MGT Não x 

Progne chalybea andorinha-grande MPR Sim x x 

Progne tapera andorinha-do-campo MPR Sim x x 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora MPR Sim x x 

Icteridae 
    Dolichonyx oryzivorus triste-pia MGT Não x 

Thraupidae 
    Sporophila caerulescens coleirinho MPR Sim x x 

Sporophila lineola bigodinho MPR Sim x x 

Tersina viridis saí-andorinha MPR Sim x 

Tityridae 
    Pachyramphus 

polychopterus caneleiro-preto MPR Sim x x 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto MPR Sim x x 

Turdidae 
    Turdus amaurochalinus sabiá-poca MPR Sim x x 

Turdus flavipes sabiá-una MGT Sim x x 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro MPR Sim x 

Tyrannidae 
    Attila phoenicurus capitão-castanho MGT Sim x 

Elaenia chilensis guaracava-de-crista-branca MGT Não x 

Elaenia parvirostris tuque-pium MPR Sim x x 

Empidonomus varius peitica MPR Sim x x 
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Ordem / Família / Espécie Nome Vernáculo 
Tipo 

Migrante 
Reproduz 
no Brasil 

Registros 

APA 15 km 

Lathrotriccus euleri enferrujado MPR Sim x x 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata MPR Sim x x 

Myiarchus swainsoni irré MPR Sim x x 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado MPR Sim x x 

Myiophobus fasciatus filipe MPR Sim x x 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi MPR Sim x x 

Pyrocephalus rubinus príncipe MPR Sim x x 

Tyrannus melancholicus suiriri MPR Sim x x 

Tyrannus savana tesourinha MPR Sim x x 

Vireonidae 
    Vireo chivi juruviara MPR Sim x x 

Legenda: MPR – Parcialmente Migratória; MGT – Migratória; ND: Padrão migratório não definido. 

Fontes: SVMA (2018; 2020); Melo et al. (2016); Carvalho et al. (2018); Somenzari et al., 2018. Compilado e 
elaborado por STCP (2020). 

 Espécies Cinegéticas 

O padrão de caça a aves para uso alimentar ou como xerimbabo (animais de estimação) é 
uma prática ainda incidente em diversas regiões do Brasil. A escolha das espécies pode ser 
localmente influenciada pela disponibilidade, riqueza, porte das espécies-alvo (ALVES et al., 
2012) ou por sua beleza e canto considerado melodioso (NOBREGA et al., 2011).  

A intensidade das atividades cinegéticas, no Brasil, parece ocorrer em uma condição inversa 
ao nível de urbanização das cidades (ALVES et al., 2010). No caso do Município de São 
Paulo, seria assim esperada a ausência da atividade em seu território. Entretanto, em 
função do fato de que parte da APA-BC abrange ainda áreas agrícolas rurais, a atividade é 
ainda evidenciada. Conforme relatos dos vigilantes do Parque Natural Municipal Itaim - 
PNMI, a captura de aves canoras e a caça de algumas espécies com vistas ao seu uso 
como alimento é eventualmente verificada nas vilas e comunidades que integram a APA-BC. 
As principais espécies-alvo, no primeiro caso, referem-se a Passeriformes como o pássaro-
preto (Gnorimopsar chopi), o sanhaço-cinzento (Tangara sayaca), o tiê-sangue 
(Ramphocelus bresilius), o tiê-galo (Lanio cristatus), o pixoxó (Sporophila frontalis), o 
coleirinho (Sporophila caerulescens), o azulinho (Cyanoloxia glaucocaerulea), o pintassilgo 
(Spinus magellanicus), o gaturamo (Euphonia violacea), o trinca-ferro (Saltator similis), o 
sabiá-una (Turdus flavipes flavipes), o sabiá-branco (Turdus leucomelas), o sabiá-laranjeira 
(Turdus rufiventris), o sabiá-poca (Turdus amaurochalinus), o sabiá-coleira (Turdus albicollis 
albicollis), Psittacídeos como o periquitão (Psittacara leucophthalmus), o tiriba (Pyrrhura 
frontalis), o tuim (Forpus xanthopterygius), o periquito-rico (Brotogeris tirica), o cuiú-cuiú 
(Pionopsitta pileata), a maitaca (Pionus maximiliani), o papagaio (Amazona aestiva), e 
Ramphastídeos como o tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus) e o tucano-de-bico-
verde (Ramphastos dicolorus). Já como espécies utilizadas como alimento, destacam-se em 
especial os patos e marrecas (Família Anatidae), os pombos silvestres (Família Columbidae) 
e, mais raramente, o macuco (Tinamus solitarius) e os inhambus (gênero Crypturellus) 
(Família Tinamidae). Este padrão de uso das espécies é o usualmente verificado em demais 
regiões brasileiras (ALVES et al., 2010). 
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 Espécies Indicadoras 

As aves consistem em um dos grupos tidos como bons indicadores ambientais do meio em 
que vivem, dadas sua relativa facilidade de encontro em campo e resposta direta a 
variações ambientais (WILLIS & ONIKI, 1981). Os níveis de indicação podem decorrer tanto 
pela diversificação de níveis supraespecíficos e dos modos de vida das espécies que 
compõem as taxocenoses (que, consequentemente, dependem diretamente da variabilidade 
de recursos locais) quanto pela presença de espécies com modos de vida especializados 
em relação aos elementos da paisagem (SICK, 1997; UEZU et al., 2005; RIDGELY et al., 
2015). 

Considerando os diferentes níveis da organização taxonômica das aves presentes na APA-
BC, verifica-se que, além da riqueza de espécies em si (235 espécies, correspondentes a 
49,79% da avifauna conhecida para o Município de São Paulo), os números de Famílias 
(61) e de Ordens (26) já indicam uma diversificação significativa de modos de vida da 
avifauna local. O número de Ordens, em especial, é o mesmo conhecido para o estado de 
São Paulo como um todo (conforme SILVEIRA & UEZU, 2011), indicando, por si só, esta 
diversificação. 

Outro aspecto que pode ser definido como um parâmetro indicador em relação às aves 
consiste na proporção entre a Ordem Passeriformes e as não-Passeriformes. Comunidades 
avifaunísticas neotropicais consideradas como bem amostradas e cujos métodos não 
tenham sido enviesados para algum dos grupos em geral apresentam proporções 
equivalentes entre ambos os grupos (1:1) (SLUD, 1976). No caso da avifauna registrada 
para a APA-BC em si, esta proporção é igual a 1,06, com maior prevalência dos 
Passeriformes (N=121 espécies) em relação aos Não-Passeriformes (N=114). 

Em relação às diferentes Famílias de aves, Trochillidae (beija-flores) é a Família dos não-
Passeriformes com maior número de registros na APA-BC, totalizando 13 espécies. Esta 
Família é seguida por Accipitridae (gaviões), com 10 espécies; Falconidae (falcões) e 
Columbidae (pombos), com 8 espécies cada; e Psittacidae (papagaios, periquitos e araras) 
e Picidae (pica-paus), cada qual com sete espécies. Esta riqueza por Famílias com 
exigências ecológicas bastante distintas também sugere diversificação de recursos na APA-
BC, indicando a importância da área para a conservação da avifauna, na medida em que os 
grupos em questão abrangem diversas guildas tróficas. Além disso, ressalta-se que as 
Famílias Accipitridae e Falconidae, acrescidos ainda de Strigidae (corujas), por serem 
predadores topo de cadeias alimentares, também indicam a presença de cadeias tróficas 
bem estruturadas na região. 

Em relação a espécies indicadoras em especial, diversas aves registradas são 
intrinsecamente associadas a ambientes florestais densos ou em bom estado de 
conservação. Ressalta-se, em especial, a elevada riqueza de espécies endêmicas do bioma 
da Mata Atlântica, sendo que algumas, como a araponga (Procnias nudicollis), o pavó 
(Pyroderus scutatus), o grimpeiro (Leptasthenura setaria), o sabiá-cica (Triclaria 
malachitacea) e o macuco (Tinamus solitarius), consistem em alguns exemplos de espécies 
com intrínseca associação a ambientes florestais (SICK, 1997; UEZU et al., 2005; 
STRAUBE et al., 2014; RIDGELY et al., 2015; DIAS et al., 2016), sendo assim indicadores 
de áreas ainda em bom estado. Desta forma, a manutenção da vegetação remanescente na 
APA-BC consiste em condição essencial para a perpetuação dessas espécies na região.  

Por fim, destaca-se na APA-BC a elevada riqueza de espécies associadas a ambientes 
aquáticos. Destacam-se, nesse sentido, as espécies representantes das Famílias Ardeidae 
(garças e socós), Phalachrocoracidae (biguá), Anatidae (patos e marrecas), Alcedinidae 
(martins-pescadores) e Rallidae – saracuras e frangos d’água), além da picaparra (Heliornis 
fulica), espécie rara em São Paulo. Associa-se a esta condição a presença, às margens da 
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represa, de áreas que consistem em importantes sítios reprodutivos de algumas das 
espécies dessas Famílias, a exemplo da garça-branca-grande (Ardea alba), que forma 
ninhais em locais como a Ilha do Bororé e o Sítio Paiquerê (FAGUNDEZ & TEIXEIRA, 
2015). Tais locais apresentam grande importância conservacionista, além de abrangerem 
áreas passíveis de realização de atividades educativas e de observação de aves.  

Outro aspecto relevante relacionado à avifauna aquática refere-se aos registros de espécies 
de espécies migratórias setentrionais e daquelas parcialmente migratórias associadas a 
corpos d’água e a ambientes úmidos. O conjunto de tais espécies fortalece a importância 
desses ambientes para a conservação da avifauna. As margens do reservatório da Represa 
Billings, por exemplo, abrangem os locais de encontro da águia-pescadora (Pandion 
haliaetus), do gavião-caramujeiro (Rostrhamus sociabilis) e do talha-mar (Rynchops niger), 
espécies que podem ser consideradas como pouco frequentes no Município de São Paulo 
(SVMA, 2018). Por sua vez, na foz de alguns dos rios que desaguam na represa, são 
observadas áreas alagadiças com alta concentração de macrófitas, as quais abrangem 
ambientes típicos para espécies como o maçarico-de-perna-amarela (Tringa flavipes), a 
marreca-caneleira (Dendrocygna bicolor), o colhereiro (Platalea ajaja) e o frango-d’água-azul 
(Porphyrio martinicus). Este conjunto de espécies, associado ainda a todas as demais 
formas aquáticas residentes de aves, denota a relevância da área da represa para 
atividades de ecoturismo, com destaque a atividades de observação de aves. 

 Fotos Ilustrativas 

A título de ilustração, as Fotos 44 a 46 apresentam algumas das espécies de aves 
ocorrentes na APA-BC. 
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Foto 44 - Exemplos de Aves Ocorrentes na APA-BC 

 

Legenda: (A) Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco); (B) Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo); (C) Dendrocygna 
viduata (irerê); (D) Coragyps atratus (urubu); (E) Vanellus chilensis (quero-quero); (F) Rynchops niger (talha-mar); 
(G) Zenaida-auriculata (avoante); (H) Guira-guira (anu-branco). 

Fonte: (A) Marcos Kawall; (B a H) STCP (2020). 
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Foto 45 - Exemplos de Aves Ocorrentes na APA-BC 

 

Legenda: (A) Milvago chimachima (gavião-carrapateiro); (B) Nystalus chacuru (joão-bobo); (C) Pandion haliaetus (águia-
pescadora); (D) Heliornis fulica (picaparra); (E) Pionopsitta pileata (cuiú-cuiú); (F) Rhamphastos dicolorus (tucano-de-
bico-verde); (G) Megaschops choliba (corujinha-do-mato). 

Fonte: STCP (2020). 
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Foto 46 - Exemplos de Aves Ocorrentes na APA-BC 

 

Legenda: (A) Ardea alba (garça-branca-grande); (B) Nannopterus brasilianus (biguá); (C) Dryocopus lineatus (pica-pau-de-
banda-branca); (D) Tangara seledon (saíra-sete-cores); (E) Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira); (F) Gnomiropsar 
chopi (pássaro-preto); (G) Pyroderus scutatus (pavó). 

Fonte: (A a F) STCP (2020); (G) Marcos Kawall. 
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3.4.2.4 - Mastofauna - Mamíferos 

 Composição e Riqueza de Espécies 

Nos Neotrópicos, são conhecidas cerca de 1.550 espécies de mamíferos, ou seja, 
aproximadamente 30% da riqueza mundial referente à Classe Mammalia (SOLARI et al., 
2012). Algumas delas – como determinados marsupiais (gambás), xenartros (preguiças, 
tatus e tamanduás), roedores Caviomorpha (capivaras e ratos espinhosos), macacos da 
Infraordem Platyrrhini (isto é, macacos que apresentam focinho achatado com narinas 
arredondadas e voltadas para os lados) e morcegos da Família Phyllostomidae (grupo de 
morcegos que apresentam uma projeção de pele sobre as narinas, denominada folha nasal, 
a qual é utilizada na emissão de ultrassons) – são endêmicas dessa região biogeográfica 
(isto é, se originaram e ocorrem apenas na América do Sul e na América Central), ao passo 
que outras – como porcos-do-mato, antas e onças – representam irradiações recentes (de 
alguns poucos milhões de anos atrás) de mamíferos que vieram a partir do continente norte-
americano (PATTERSON & COSTA, 2012). 

A evolução da Classe Mammalia nos Neotrópicos está expressa na significativa irradiação 
de formas e hábitos de vida do grupo, havendo espécies distintas desempenhando 
importantes papéis ecológicos nos ecossistemas onde vivem (PARDINI et al., 2004). Não 
obstante, a composição e riqueza da mastofauna estão positivamente relacionadas à 
complexidade ambiental (GENTILE & FERNANDEZ, 1999; GRELLE, 2003; PARDINI, 2004; 
PARDINI et al., 2005), sendo comum encontrar maior diversidade de mamíferos nos biomas 
brasileiros com vegetação densa – como as Florestas Amazônica e Atlântica – do que em 
formações de vegetação aberta – como o Cerrado e Caatinga (PAGLIA et al., 2012).  

Em valores gerais vivem na Floresta Atlântica aproximadamente 298 mamíferos brasileiros, 
ou seja, 56% de toda a riqueza registrada no país (PAGLIA et al., 2012). Mesmo detendo 
uma expressiva diversidade, a Floresta Atlântica está ameaçada pelo processo crescente de 
transformação das paisagens naturais por diferentes ações antrópicas. A expansão do 
modelo de agropecuária extensiva e o crescimento de centros urbanos são alguns dos 
principais fatores que contribuem com a redução de áreas naturais. Estima-se que, frente à 
realidade atual, restarão apenas fragmentos de vegetação nativa localizados em Unidades 
de Conservação (UC) e áreas indígenas até o ano de 2030 (MACHADO et al., 2004). Como 
a composição de mamíferos está ligada às características locais, a substituição de áreas 
nativas poderá gerar alteração na composição de espécies do grupo, causando, por sua 
vez, perda substancial de processos ecológicos. 

Esses são alguns dos motivos pelos quais a mastofauna é cada vez mais utilizada na 
elaboração de estudos voltados à conservação e à avaliação de impactos ambientais. Como 
as espécies ou mesmo grupos de mamíferos (a exemplo dos representantes de Ordens 
como Carnivora – cachorros e gatos-do-mato, quatis, lontras e outros; Pilosa – tamanduás e 
preguiças; Artiodactyla – veados e porcos-do-mato; e Chiroptera - morcegos) apresentam 
diferentes hábitos e estratégias de vidas, o delineamento apropriado do estudo pode auxiliar 
a coleta de variáveis quali-quantitativas em diferentes escalas espaciais e temporais. Tais 
informações, em complemento à literatura existente (ainda que escassa), ajudam a 
compreender a resposta das diferentes espécies frente à alteração de seus ambientes 
naturais, possibilitando a tomada de decisões voltadas à conservação. 

Mediante o levantamento de dados para caracterização da mastofauna da APA-BC, foram 
registradas 43 espécies das seguintes Ordens de mamíferos: Artiodactyla (veados e porcos-
do-mato), Perissodactyla (anta), Carnivora (cachorro-do-mato, gatos-do-mato, quati, irara, 
mão-pelada, lontra e outros), Cingulata (tatus), Didelphimorphia (gambás e cuícas), 
Lagomorpha (coelhos e lebres), Primates (macacos), Pilosa (tamanduás e preguiças), 
Rodentia (roedores) e Chiroptera (morcegos) (Tabela 62; Anexo 5). Esses valores se 
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aproximam do dobro (mais 37 espécies) quando considerados os dados coletados em 
estudos realizados em áreas naturais próximas, localizados num raio de 15 km de extensão 
do centro da APA. Tal riqueza (79 espécies no total) corresponde a 76,7% da mastofauna 
conhecida para o município (103 espécies de 26 Famílias e 10 Ordens, segundo o banco de 
dados atualizado da SVMA, 2020, incluindo-se no mesmo espécies exóticas e domésticas 
ferais) e 34,2 % para o estado (231 espécies de 36 Famílias e 11 Ordens – sensu DE VIVO 
et al., 2011). 

 Espécies Endêmicas 

As espécies endêmicas são aquelas que apresentam distribuição geográfica limitada a uma 
determinada localidade ou ecorregião (ACIESP, 1987). Dos registros obtidos 
especificamente para a APA, considerando tratar-se a mesma de um remanescente de Mata 
Atlântica, apenas a cuíca Marmosops paulensis e o bugio-ruivo Alouatta clamitans são 
consideradas espécies endêmicas do bioma.  

Considerando-se outras áreas próximas circunvizinhas à APA-BC, outras 10 espécies de 
mamíferos endêmicos da Mata Atlântica podem ser esperados para a UC, a saber: o sagui- 
da-serra-escuro (Callithrix aurita), o mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides), o guigó 
(Callicebus nigrifrons) e o macaco-prego Sapajus nigritus (Ordem Primates) e os roedores 
silvestres Akodon cf. serrensis, Oxymycterus cf. dasytrichus, Thaptomys nigrita, 
Oxymycterus dasytrichus, Bibimys labiosus, Delomys cf. sublineatus e Euryoryzomys 
russatus (Ordem Rodentia). A confirmação da ocorrência dessas espécies na APA-BC 
demanda a realização de estudos locais de longo prazo.  

A partir de entrevistas conduzidas com os vigilantes do Parque Natural Municipal Itaim – 
PNMI e com moradores das imediações do PNM Varginha, infere-se que os primatas 
Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro) e Brachyteles arachnoides (mono-carvoeiro) não 
ocorram na APA-BC, ficando ambas limitadas às áreas com vegetação mais densa e 
preservada localizadas ao sul e leste da região. Nesse sentido, destacam-se as áreas 
protegidas adjacentes à APA-BC, como por exemplo o PNM Cratera de Colônia para a 
primeira espécie e o Núcleo Curucutu – Parque Estadual da Serra do Mar - PESM para a 
segunda. Ainda assim, não se descarta a possibilidade de alguns grupos ou indivíduos 
isolados possam ser encontrados na área da APA-BC. Callithrix aurita, por exemplo, é uma 
espécie de primata com comportamento discreto, dificilmente reconhecimento em campo 
por pessoas leigas. Esta condição demanda a realização de pesquisas sobre as espécies 
em questão. 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Segundo as classificações do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018), da IUCN (2020) e 
do Decreto nº 63.853/18 do Governo do Estado de São Paulo, observa-se que apenas as 
duas espécies endêmicas acima, a cuíca Marmosops paulensis e o bugio-ruivo Alouatta 
clamitans, são consideradas ameaçadas de extinção. Por outro lado, as cuícas Marmosops 
incanus e Monodelphis americana são consideradas “Quase Ameaçadas” (QA), conforme o 
Decreto nº 63.853/18 do Governo do Estado de São Paulo. 

A APA-BC apresenta um particular interesse na conservação do bugio, tendo sido alvo de 
reintroduções de indivíduos dessa espécie (FRIES et al., 2011). Dentre outros fatores, a 
seleção de áreas específicas na APA foi efetuada em função da presença de 
remanescentes florestais ainda significativos na região, presença de populações nativas da 
espécie, interesse de alguns proprietários e possibilidades de realização de monitoramentos 
subsequentes. Segundo Fries et al. (2011), a reabilitação da espécie a partir das 
reintroduções tem gerado efeitos positivos em conservação, porém demanda ainda a 
realização de monitoramentos. 
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Ainda que não tenha ocorrência confirmada na APA-BC, se dá aqui um especial destaque à 
Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro), espécie considerada em perigo de extinção (EN) no 
estado de São Paulo (conforma Decreto nº 63.853/18). Suas populações do Rio de Janeiro 
encontram-se ameaçadas devido à competição e hibridação com outros calitriquídeos 
invasores, como C. penicillata e C. jacchus (PEREIRA et al., 2008). Há indícios que as 
populações de C. aurita existentes no estado de São Paulo já estão predispostas aos 
mesmos problemas dos seus vizinhos, muito embora não existam estudos avaliando 
profundamente a atual situação da espécie. Conforme Melo et al. (2015), calitriquídeos 
invasores e híbridos já estão estabelecidos no interior e entorno do PE Cantareira, o que 
não ocorria há 10 anos atrás. 

Outra espécie com registro na APA-BC, na Fazenda Castanheiras, consiste na anta (Tapirus 
terrestris), animal de grande interesse conservacionista e ecológico, por ser uma espécie 
que contribui para a restauração ecológica do ecossistema florestal, através da dispersão de 
sementes dos frutos que se alimenta. Esta espécie possivelmente se encontre extinta nas 
porções mais ao norte da APA-BC devido à caça. Segundo entrevista realizada com a 
gestão da fazenda em questão, a presença da espécie nesta localidade decorre de 
indivíduos remanescentes da região. Entretanto, não há, para o momento, uma estimativa 
do tamanho da população da espécie na localidade, sendo esta uma condição que demanda 
pesquisas locais. 
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Tabela 62 - Espécies da Mastofauna Registradas na Matriz Urbana do Município de São Paulo, Destacando-se Aquelas com 
Ocorrência Confirmada na APA-BC e as Encontradas em Demais Áreas Naturais Dispostas a 15 km do Centro da 
Unidade de Conservação 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Mammalia         

Didelphimorphia         

Didelphidae         

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca  LC     x 

Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta  LC    x x 

Caluromys philander (*) Cuíca-lanosa  LC    x  

Gracilinanus microtarsus Cuíca  LC      

Marmosops incanus Cuíca  LC    x x 

Marmosops paulensis Cuíca VU VU   END x x 

Micoureus demerarae Cuíca  LC      

Monodelphis americana Catita  LC    x x 

Monodelphis iheringi Catita VU NT DD  END   

Monodelphis sorex Catita      x  

Philander frenatus Cuíca-de-quatro-olhos  LC     x 

Pilosa         

Bradypodidae         

Bradypus variegatus Preguiça-de-três-dedos  LC  II  x x 

Myrmecophagidae         
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim  LC      

Cingulata         

Dasypodidae         

Dasypus novemcinctus Tatú-galinha  LC    x x 

Dasypus septemcinctus Tatuí  LC      

Dasypus sp. Tatú-galinha      x x 

Euphractus sexcinctus Tatú-peba  LC      

Perissodactyla         

Tapiridae         

Tapirus terrestris Anta EN VU VU II  x x 

Artiodactyla         

Cervidae         

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro  LC    x x 

Tayassuidae         

Pecari tajacu Porco-do-mato  LC  II   x 

Primates         

Atelidae         

Alouatta clamitans Bugio-ruivo EN VU  II END x x 

Brachyteles arachnoides Muriqui-do-sul EN EN EN I END  x 

Callitrichidae         

Callithrix aurita Sagui-da-serra-escuro EN EN VU I END  x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Callithrix jacchus Sagui-de-tufo-branco  LC  II INT x  

Callithrix penicillata Sagui-de-tufo-preto  LC  II INT x  

Callithrix sp. Sagui      x x 

Cebidae         

Sapajus nigritus Macaco-prego  NT NT II END  x 

Pitheciidae         

Callicebus nigrifrons Sauá  LC NT II END  x 

Carnivora         

Canidae         

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato  LC  II  x x 

Canis lupus domesticus Cachorro-doméstico     EX x x 

Felidae         

Leopardus guttulus Gato-do-mato VU VU VU I   x 

Leopardus pardalis Jaguatirica VU LC  I    

Leopardus sp. Gato-do-mato      x  

Panthera onca Onça-pintada CR VU NT I    

Puma concolor Onça-parda VU VU  I   x 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco  VU  II   x 

Felis catus Gato-doméstico     EX x x 

Mustelidae         

Eira barbara Irara  LC    x x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Galictis cuja Furão  LC    x x 

Lontra longicaudis Lontra VU NT NT I   x 

Procyonidae         

Nasua nasua Quati  LC    x x 

Procyon cancrivorus Mão-pelada  LC    x x 

Chiroptera         

Molossidae         

Cynomops abrasus (*) Morcego-cara-de-cachorro  LC DD   x  

Molossops neglectus Morcego-cara-de-cachorro  LC DD     

Molossus molossus Morcego-de-cauda-livre-aveludada  LC    x  

Nyctinomops laticaudatus Morcego-de-cauda-livre  LC      

Nyctinomops macrotis Morcego-de-cauda-livre  LC      

Tadarida brasiliensis Morcego-de-cauda-livre  LC      

Phyllostomidae         

Anoura caudifer Morcego-beija-flor  LC    x x 

Artibeus fimbriatus Morcego-das-frutas-do-sudeste  LC    x x 

Artibeus lituratus Morcego-das-listras-brancas  LC    x x 

Artibeus obscurus Morcego-frugívoro-negro  LC    x x 

Artibeus planirostris Morcego-frugívoro-de-face-achatada  LC    x x 

Carollia perspicillata Morcego-de-cauda-curta  LC    x x 

Chiroderma doriae Morcego-de-olhos-grandes  LC     x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Desmodus rotundus Morcego-hematófago  LC    x x 

Diphylla ecaudata 
Morcego-vampiro-das-pernas-
peludas 

 LC     x 

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor  LC     x 

Platyrrhinus lineatus Morcego-das-listras-brancas  LC     x 

Pygoderma bilabiatum Morcego-ipanema  LC     x 

Sturnira lilium Morcego-do-ombro-amarelo  LC    x x 

Sturnira tildae Morcego-do-ombro-amarelo  LC     x 

Vespertilionidae         

Eptesicus brasiliensis Morcego-borboleta-grande  LC     x 

Eptesicus furinalis Morcego  LC     x 

Eptesicus fuscus Morcego-marrom-grande       x 

Histiotus velatus Morcego-de-orelhas-grandes  LC DD    x 

Lasiurus cinereus Morcego-grisallho  LC      

Lasiurus ega Morcego-de-rabo-cabeludo  LC      

Myotis nigricans Pequeno-morcego-marrom  LC    x x 

Myotis riparius Morcego-ripario  LC     x 

Myotis ruber Morcego-borboleta-vermelho  LC NT    x 

Lagomorpha         

Leporidae         

Lepus europaeus Lebre-européia     EX  x 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti  LC    x x 



 

305 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Rodentia         

Caviidae         

Cavia fulgida Preá  LC    x x 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara  LC    x x 

Cricetidae         

Akodon cf. serrensis Rato-do-chão     END  x 

Akodon montensis Rato-do-chão  LC     x 

Akodon sp. Rato-do-chão      x  

Bibimys labiosus Rato-do-chão  LC   END  x 

Delomys cf. sublineatus Rato-do-mato  LC   END  x 

Delomys sp. Rato-do-mato     END  x 

Euryoryzomys russatus Rato-do-mato  LC   END  x 

Euryoryzomys sp. Rato-do-mato       x 

Juliomys sp. Rato-do-mato       x 

Oecomys sp. Rato-da-árvore       x 

Oligoryzomys cf. flavescens Rato-do-mato  LC     x 

Oligoryzomys cf. nigripes Rato-do-mato  LC     x 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato  LC     x 

Oligoryzomys sp. Rato-do-mato      x x 

Oxymycterus cf. dasytrichus Rato-do-brejo  LC   END  x 

Oxymycterus dasytrichus Rato-do-brejo  LC   END  x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Oxymycterus quaestor Rato-do-brejo  LC   END   

Oxymycterus rufus Rato-do-brejo  DD   END   

Rhagomys sp. Rato-vermelho       x 

Sooretamys angouya Rato-do-mato  LC   END   

Thaptomys nigrita Rato-pitoco  LC   END  x 

Cuniculidae         

Cuniculus paca Paca  LC      

Echimyidae         

Myocastor coypus Ratão-do-banhado  LC   INT x x 

Erethizontidae         

Coendou spinosus Ouriço-cacheiro  LC    x x 

Sciuridae         

Guerlinguetus ingrami Caxinguelê      x x 

Muridae         

Mus musculus Camudongo     EX  x 

Rattus norvegicus Ratazana     EX x x 

Rattus rattus Rato-doméstico     EX  x 

Legenda: Estado de Conservação: SP (nível estadual); MMA (nível federal); IUCN (nível internacional): NT: Quase Ameaçada; VU: Vulnerável; EN: Em Perigo; CR: Criticamente em Perigo; DD: 
Deficiente em Dados; LC: Menor Preocupação; CITES: I - Apêndice I: espécies em risco de extinção e proibidas para comércio internacional; II - Apêndice II: espécies não 
necessariamente ameaçadas mas que poderão entrar em risco se não houver restrição comercial; III - Apêndice III: espécies cujo comércio demanda regulamentação para evitar a 
exploração ilegal e insustentável. Observação: END: Endêmica da Mata Atlântica; EX: Exótica; INT: Introduzida; (*) Espécies cujos registros para o município são exclusivos da APABC. 

Fonte: SVMA (2018, 2020), elaborado por STCP (2020). 
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Outros mamíferos com provável ocorrência na área da APA-BC também estão enquadrados 
em diferentes classes de ameaça. Destacam-se, nesse sentido, os felinos Puma concolor 
(puma ou suçuarana), Puma yagouaroundi (gato-mourisco) e Leopardus guttulus (gato-do-
mato-pequeno), carnívoros de médio e grande porte que regulam o tamanho populacional 
de outros organismos vivos e cujas populações apresentam quedas significativas em 
decorrência do processo de modificação da paisagem natural; os primatas Brachyteles 
arachnoides (mono-carvoeiro) e Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro), os quais não são 
de todo descartados para a área (conforme tópico anteriormente apresentado) e se 
encontram ameaçados devido à expansão urbana e rural. Todas essas espécies estão 
também inseridas na lista do CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species), instituição internacional que regulamenta o comércio legal de produtos derivados 
de animais selvagens. Entrevistas conduzidas com moradores da região indicam que, dentre 
as espécies acima, pelo menos um pequeno felino pintado (gênero Leopardus) 
possivelmente ocorra na UC.  

Outra espécie que denota interesse na APA-BC, embora não conte de listas de animais 
ameaçados, consiste no veado-catingueiro (Mazama gouazoubira). Segundo informações 
obtidas junto ao sr. Francisco de Paulo (conselheiro da APA-BC), esta espécie tem sido alvo 
frequente de caça na unidade, condição que demanda ações para sua proteção. Um 
mapeamento de áreas de concentração desta espécie, bem como o bugio-ruivo (Alouatta 
clamitans) conduzido pelo Sr. Francisco de Paulo (comunicação pessoal) sugere que ambas 
as espécies apresentam maiores populações em áreas florestadas presentes ao sul da 
APA-BC, sendo esta uma área que pode ser considerada como essencial para a 
conformação de corredores ecológicos que interliguem a unidade à APA-CM ao sul (Figura 
81), como por exemplo, o Corredor Ecológico Sul da Mata Atlântica, previsto no Plano 
Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA. 

 Espécies Raras e de Pouco Conhecimento Científico 

Existem muitas lacunas de conhecimento a serem preenchidas para a maioria dos 
mamíferos da Floresta Atlântica brasileira, aí se incluindo a região do Município de São 
Paulo. Graças à presença de alguns centros de pesquisa e instituições (públicas e 
particulares) de ensino superior no município, bem como da colaboração cidadã para a 
geração de informações e conhecimentos, o mesmo (aí incluindo a região da APA-BC e 
suas proximidades) dispõe de substancial acervo de informações, contemplando inclusive 
trabalhos de conclusão de curso (TCCs), teses, dissertações e artigos científicos gerados 
sobre a mastofauna local (DE VIVO et al., 2011). Ainda assim, o desenvolvimento contínuo 
de estudos deve ser incentivado, inclusive com vistas a se complementar o inventário de 
espécies da região e, especialmente, a monitorar os efeitos decorrentes da implantação das 
medidas de proteção sobre a unidade de conservação e seus ecossistemas constituintes 
Esta condição é necessária e urgente em ordem direta à medida que os remanescentes de 
Mata Atlântica regionais são pressionados pela ocupação antrópica. 
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Figura 81- Áreas com Concentração de Indivíduos de Mazama gouazoubira (Veado-
Catingueiro) e Alouatta clamitans (Bugio) na Porção Sul da APA-BC, Prioritárias 
para a Criação de Corredores Ecológicos para Fauna 

 
Fonte: Francisco de Paulo (2020), organizado por STCP (2020). 
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Em relação a mamíferos cujo conhecimento ainda se encontra deficitário, inclusive no que 
diz respeito à sua posição nomenclatural e sistemática, destacam-se os roedores do gênero 
Akodon e marsupiais do gênero Monodelphis. A dificuldade de identificação de muitas 
espécies desses gêneros em campo deve-se a semelhanças morfológicas entre espécies 
que, geneticamente, são na verdade distintas. Para tal diferenciação, os estudos de campo 
requerem coletas e análises pormenorizadas em laboratório (REIS et al., 2011). Desta 
forma, caso tais estudos venham a ser realizados, levantamentos futuros podem revelar a 
diferentes espécies desses gêneros vivendo em conjunto (simpatria). 

Por sua vez, os felinos do gênero Leopardus (gatos-do-mato e jaguatirica) também 
apresentam grande relevância científica. Além da importância ecológica por se tratarem de 
predadores topo de cadeias alimentares, a espécie Leopardus guttulus (ocorrente na Mata 
Atlântica do sudeste e sul do Brasil) consiste em uma forma recentemente desmembrada de 
Leopardus tigrinus, cuja distribuição abrange desde o sudeste até o norte e nordeste do 
país. No eixo formado pela divisão entre as regiões sul e sudeste, as espécies apresentam 
uma área comum de distribuição, sendo provável que alguma delas ocorra na APA-BC. A 
confirmação da presença delas (ou de alguma das mesmas) necessita, sobretudo, da 
obtenção de registros comprobatórios que permitam realizar uma identificação mais precisa 
(registros diretos: visualização ou fotografias). 

 Espécies de Interesse Médico 

Cerca de 60% das mais de 1.400 doenças transmitidas ao humano são zoonoses 
compartilhadas por distintas espécies da fauna (DELAHAY et al., 2009). A transformação 
das paisagens naturais propicia o contato entre animais silvestres, domésticos e 
sinantrópicos, influenciando diretamente a virulência de certas doenças em populações 
nativas de mamíferos (SUZÁN & CEBALLOS, 2005). Nesse sentido, os roedores da família 
Cricetidae são considerados reservatórios naturais de hantaviroses e da doença de Lyme, 
os marsupiais da família Didelphidae são portadores potenciais de arboviroses 
(HUNSAKER, 1977) e leishmanioses (ARIAS et al., 1981), os morcegos hematófagos são 
apontados como os principais disseminadores do vírus rábico (GREENHALL et al., 1983), e 
diversas espécies de primatas podem ser vítimas da febre amarela (MINISTÈRIO DA 
SAÚDE, 2014) .  

O vírus da febre amarela possui dois ciclos básicos, o urbano e o silvestre. No ciclo silvestre 
a transmissão envolve principalmente primatas não-humanos, representados por macacos, 
e algumas espécies de mosquitos transmissores. Os macacos são infectados ao serem 
picados por mosquitos, em período de viremia. Ao frequentarem áreas silvestres, os 
humanos podem também ser picados por mosquitos infectados e acabarem adquirindo a 
doença (ICMBIO, 2018). 

Na região da APA-BC, assim como a totalidade do Município de São Paulo, a febre amarela 
acometeu especialmente os bugios (Alouatta clamitans), tendo ocorrido diversos encontros 
de animais mortos em várias localidades do município. Esta condição acarretou, por sua 
vez, uma perseguição dos moradores locais sobre a espécie, os quais passaram a acreditar 
que os animais seriam transmissores da doença. Entretanto, este entendimento é errado. 
Os bugios são, na verdade e assim como as pessoas, vítimas da epidemia, não tendo 
nenhuma capacidade de transmiti-la ao ser humano ou a animais domésticos. O encontro 
de indivíduos da espécie mortos ou doentes, de fato, funciona como um alerta da incidência 
da doença. Desta forma, é imperativo que haja uma proteção da espécie pelos moradores, 
na medida em que sua presença poderá auxilia-los a detectar eventuais riscos de 
aparecimento de focos epidêmicos. 

Segundo dados disponíveis na SVMA (DFS/CGPABI/SVMA/PMSP, 2020), pelo menos 33 
agravos infecciosos envolvendo mamíferos foram registrados entre os anos de 2017 e 2019 



 

310 

na APA-BC. Destes, pelo menos 18 se referiram a registros de febre-amarela envolvendo 
bugios (ver mapa disponível no item 3.5.5 - Agravos à Fauna Registrados na APA-BC). 
Desta forma, ressalta-se a importância da proteção da espécie na região, tanto com vistas à 
conservação de suas populações quanto para sua utilização como indicadores da incidência 
da doença. 

Por fim, além das espécies silvestres, os roedores sinantrópicos (rato comum, ratazana e 
camundongo) também são importantes reservatórios de diversas doenças que acometem o 
ser humano e animais domésticos (além dos próprios animais silvestres). Dentre essas 
espécies, pelo menos a ratazana (Rattus norvegicus) foi avistada nos limites da APA-BC por 
ocasião dos trabalhos de campo. Dada a intensa ocupação antrópica local (desordenada em 
vários casos), certamente as outras duas espécies devam também ocorrer na área. 

 Espécies Exóticas 

As espécies exóticas e invasoras costumam competir ou predar com espécies nativas da 
região exercendo grande pressão nos ecossistemas naturais. No Brasil, seis espécies de 
mamíferos são consideradas exóticas e invasoras (REIS et al., 2011): a lebre-europeia 
(Lepus europaeus); a ratazana (Rattus norvegicus); o rato-comum (Rattus rattus); o 
camundongo (Mus musculus); o javali (Sus scrofa) e o búfalo (Bubalus bubalis). As duas 
primeiras espécies foram registradas na APA por ocasião dos trabalhos de campo, e as 
duas seguintes certamente devem ocorrer localmente.  

Além dessas espécies, cães (Canis lupus familiaris) e gatos (Felis catus) domésticos são 
também exóticos e nocivos à fauna silvestre. Quando abandonadas, se tornam asselvajadas 
(ferais). As matilhas de cães podem invadir as áreas naturais da UC para caçar ou acuar 
espécies silvestres de porte médio, enquanto os gatos costumam caçar pequenos animais 
silvestres, como aves, roedores, marsupiais e morcegos. O estresse (descarga de 
hormônios) e o gasto energético dispendidos durante a fuga impactam a sobrevivência de 
animais silvestres, expondo-os inclusive a outros fatores de risco (p.ex.: caça esportiva e 
atropelamento). Durante a visita realizada a campo, verificou-se uma alta incidência dessas 
duas espécies ao longo de toda a APA-BC. 

Além dos riscos sobre a fauna nativa, os cães e gatos em vida livre geram riscos também 
sobre outros animais domésticos (inclusive sobre as criações de aves, caprinos, ovinos e, 
também, sobre outros cães e gatos) e, também, sobre as pessoas. Os próprios donos 
desses animais são sujeitos a riscos, na medida em que os cães e gatos soltos podem ser 
acometidos por doenças quando do encontro de outros indivíduos ou com animais silvestres 
ou exóticos (especialmente roedores), trazendo estas para as suas residências. Desta 
forma, além de manter os animais sob controle nas residências, é essencial que os 
proprietários desses animais mantenham a vacinação e a vermifugação em dia. 

Por fim, na APA-BC são também presentes duas espécies de pequenos primatas 
introduzidas (isto é, espécies nativas do Brasil porém exóticas à região em si): o sagui-de-
tufo-branco (Callithrix jacchus) e o sagui-de-tufo-preto (Callithrix penicillata). Estas duas 
espécies foram evidenciadas em várias localidades da APA-BC durante a visita realizada 
em campo para reconhecimento da região (Anexo 5). Sua presença implica em alguns 
impactos sobre a fauna nativa regional, a exemplo da predação sobre invertebrados, 
pequenos vertebrados e ovos e filhotes de aves em geral, bem como em possibilidades de 
disseminação de zoonoses (uma vez que não se conhece o estado de saúde dos animais). 
Nesse sentido, em particular, os riscos podem incidir mais diretamente sobre outros 
primatas, com especial destaque ao sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), espécie que 
também pode sofrer competição por recursos e cuja ocorrência não é descartada para a 
APA-BC, já que é registrada nas áreas protegidas vizinhas, como a APA-CM, no PNM 
Cratera de Colônia.  
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 Fotos Ilustrativas 

A título de ilustração, as Fotos 47 e 48 apresentam algumas das espécies de mamíferos 
ocorrentes na APA-BC. 

Foto 47 - Exemplos de Mamíferos Ocorrentes na APA-BC 

 
Legenda: (A) Didelphis aurita (gambá-de-orelhas-pretas); (B) Cerdocyon thous (cachorro-do-mato); (C) Eira barbara (irara); (D) 

Galictis cuja (furão); (E) Nasua nasua (quati); (F) Procyon cancrivorus (mão-pelada). 
Fonte: STCP (2020). 
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Foto 48 - Exemplos de Mamíferos Ocorrentes na APA-BC 

 
Legenda: (A) Mazama gouazoubira (veado-catingueiro); (B) Dasypus novemcinctus (tatu-galinha); (C) Hydrochaerus 

hydrochaeris (capivara); (D) Guerlinguetus ingrami (caxinguelê); (E) Callithrix penicillata (sagui-de-tufo-preto, espécie 
introduzida); (F) Allouata clamitans (bugio-ruivo). 

Fonte: (A-E) STCP (2020); (F) Marcos Kawall. 

3.4.2.5 - Ictiofauna - Peixes 

 Composição e Riqueza de Espécies 

A sub-bacia Billings-Tamanduateí, em conjunto com a sub-bacia Guarapiranga, consistem 
nas principais formadoras da bacia do rio Pinheiros, o qual, por sua vez, é um dos principais 
afluentes da bacia do alto rio Tietê. A ictiofauna conhecida de todo esse conjunto abrange 
um total de 56 espécies de peixes (e.g. MARCENIUK, HILSDORF & LANGEANI, 2011), 
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sendo que este conhecimento, segundo os autores, pode ainda ser considerado como 
incipiente, em especial no que diz respeito às espécies ocorrentes nas cabeceiras. 

A região dos afluentes da Represa Billings apresenta inúmeros rios e riachos de pequeno 
porte, os quais drenam a partir dos contrafortes da Serra do Mar em direção a oeste. Nesta 
configuração, os cursos d’água abrangem corredeiras e outros ambientes diversificados que 
são isolados de outros cursos a jusante e a montante. Nessa condição podem ocorrer, pelo 
isolamento, adaptações bióticas especializadas, o que pode determinar endemismos. 

No geral, a fauna de peixes das bacias da região Atlântica é, de fato, propícia ao 
endemismo em função de processos atuais e pretéritos de isolamento das populações, 
processos esses decorrentes das condições de relevo dos contrafortes serranos, onde 
cachoeiras e corredeiras são comuns. Em função disso, e também pelas variações 
climáticas estacionais, as comunidades de peixes são intensamente influenciadas pela 
expansão e contração do ambiente aquático que ocorrem durante períodos chuvosos e de 
estiagem, respectivamente (LOWE-McCONNELL, 1975). Esta variação sazonal reflete 
principalmente em mudanças na alimentação, reprodução e tamanho das populações 
(LOWE-McCONNELL, 1967; UIEDA, 1984), bem como na ocorrência de espécies 
adaptadas a sobrevivência em lagoas e poças que se formam durante períodos de estiagem 
(tais como pequenos bagres e lambaris). Em função disso, os riachos serranos em geral 
apresentam uma comunidade especializada, bastante distinta dos cursos d’água mais 
volumosos e com menor energia dos trechos mais planos e baixos das bacias. 

Considerando que a APA-BC abrange desde riachos como os acima descritos até um 
extenso reservatório artificial, seria esperada uma elevada diversidade de formas de peixes 
na composição ictiofaunística local. O levantamento de dados secundários da APA-BC e da 
Represa Billings e seus afluentes (LAMPARELLI, 1996; SVMA, 2018) permitiu confirmar a 
presença de 27 espécies de peixes para a área da unidade (valor que corresponde a 48,2% 
da riqueza total de espécies da bacia do rio Pinheiros). Esta riqueza de peixes da APA-BC 
pode ainda ser considerada como não condizente com a totalidade de espécies ocorrente 
na unidade, em especial no que se refere a espécies habitantes da rede de pequenos 
riachos que conformam a hidrografia regional. Esta condição deve-se ao pequeno esforço 
de estudos sobre o grupo na área, o que, por sua vez, indica a necessidade de realização 
de estudos na região. 

As espécies de peixes com ocorrência conformada na APA-BC abrangem representantes 
das Ordens Characiformes (grupo que abrange os lambaris, curimba e dourado, dentre 
outros), Siluriformes (bagres e cascudos), Cyprinodontiformes (lebiste e barrigudinho), 
Gymnotiformes (carapó e tuvira), Perciformes (acará e tilápias) e Synbranchiformes 
(muçum). No total, esta ictiofauna distribui-se por 13 diferentes famílias. Assim sendo, não 
obstante a baixa riqueza ainda verificada, estes valores para Ordens e Famílias indicam que 
há uma diversificação dos modos de vida das espécies na região. 

Por sua vez, considerando-se os registros obtidos em até 15 km a jusante dos cursos 
d’água que afluem da APA-BC (aí se incluindo a sub-bacia da Represa do Guarapiranga), 
somam-se outras 22 espécies à lista, perfazendo assim a possibilidade de ocorrência de 49 
espécies para a região (Tabela 63; Anexo 6). Este é o panorama mais provável a respeito 
da composição da ictiofauna da APA-BC, uma vez que não são conhecidas barreiras 
naturais entre as duas sub-bacias. Ao se considerar todas essas espécies, todas as Ordens 
e Famílias de peixes da bacia do alto Tietê encontram-se contempladas. 
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Tabela 63 - Espécies da Ictiofauna Registradas na Matriz Urbana do Município de São Paulo, Destacando-se Aquelas com Ocorrência 
Confirmada na APA-BC e as Encontradas em Demais Áreas Naturais Dispostas a 15 km do Centro da Unidade de 
Conservação 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Osteichtyes         

Characiformes         

Anostomidae         

Leporinus octofasciatus Ferreirinha  LC    x x 

Characidae         

Astyanax altiparanae (*) Lambari-do-rabo-amarelo  LC    x x 

Astyanax cf. bockmanni Lambari  LC    x x 

Astyanax eigenmanniorum Lambari  LC    x x 

Astyanax fasciatus Lambari-do-rabo-vermelho  LC    x x 

Astyanax paranae Lambari  LC    x x 

Astyanax scabripinnis Lambari  DD     x 

Cheirodon stenodon Pequira  LC   Introduzida   

Glandulocauda melanopleura Lambari     Endêmica  x 

Hyphessobrycon anisitsi Lambari  LC    x x 

Hyphessobrycon bifasciatus Tetra-limão  LC   Endêmica  x 

Hyphessobrycon duragenys Tetra  EN   Endêmica x x 

Hyphessobrycon reticulatus Tetra     Endêmica x x 

Oligosarcus jenynsii Tambicu  LC   Introduzida  x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Oligosarcus paranensis Tambicu  LC   Endêmica x x 

Pseudocorynopoma heterandria Sardinha-branca VU LC   Endêmica x x 

Salminus hilarii Dourado  LC     x 

Serrasalmus marginatus Piranha  LC     x 

Serrasalmus spilopleura Piranha  LC   Introduzida  x 

Cheirodon stenodon  Pequira  LC   Introduzida  x 

Crenuchidae         

Characidium oiticicai Canivete  VU   Endêmica  x 

Curimatidae         

Cyphocharax modestus Saguirú  LC    x x 

Erythrinidae         

Hoplias malabaricus Traíra  LC    x x 

Parodontidae         

Apareiodon affinis Charuto  LC     x 

Apareiodon piracicabae Canivete  LC    x x 

Prochilodontidae         

Prochilodus lineatus Curimbatá  LC     x 

Cypriniformes         

Cyprinidae         

Cyprinus carpio Carpa-comum     Exótica x x 

Cyprinodontiformes         

Poeciliidae         
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Phalloceros harpagos Guarú  LC      

Phalloceros sp. Guarú      x x 

Poecilia reticulata Lebiste     Introduzida  x 

Poecilia vivipara Barrigudinho  LC   Introduzida   

Rivulidae         

Atlantirivulus santensis Rivulo  LC   Introduzida  x 

Gymnotiformes         

Gymnotidae         

Gymnotus carapo Tuvira  LC    x  

Gymnotus pantherinus Tuvira  LC   Endêmica  x 

Gymnotus sp. Tuvira       x 

Perciformes         

Cichlidae         

Australoheros facetus Acará        

Coptodon rendalli Tilápia     Exótica x x 

Geophagus brasiliensis Acará  LC    x x 

Oreochromis niloticus Tilápia-do-nilo     Exótica x x 

Siluriformes         

Callichthydae         

Corydoras aeneus Coridora-bronze  LC    x x 

Hoplosternum littorale Tamboatá  LC    x x 

Clariidae         



 

317 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 

LOCAL DE 
REGISTRO 

SP MMA IUCN CITES APA-BC 15 KM 

Clarias gariepinus Bagre-africano     Exótica  x 

Heptapteridae         

Imparfinis mirini Bagrinho  LC     x 

Pimelodella sp. Mandi       x 

Rhamdia quelen Jundiá  LC     x 

Rhamdia sp. Jundiá      x x 

Loricariidae         

Hisonotus depressicauda Cascudo  LC     x 

Hypostomus ancistroides Cascudo  LC    x x 

Hypostomus sp. Cascudo      x x 

Pseudotocinclus tietensis Cascudinho EN EN VU  Endêmica x x 

Pterygoplichthys anisitsi Cascudo       x 

Pimelodidae         

Pseudoplatystoma fasciatum Surubim       x 

Trichomycteridae         

Trichomycterus iheringi Cambeva  LC   Endêmica  x 

Trichomycterus paolence Cambeva EN EN   Endêmica   

Synbranchiformes         

Synbranchidae         

Synbranchus marmoratus Mussum  LC    x x 
Legenda: Estado de Conservação: SP (nível estadual); MMA (nível federal); IUCN (nível internacional): NT: Quase Ameaçada; VU: Vulnerável; EN: Em Perigo; CR: Criticamente em Perigo; DD: 

Deficiente em Dados; LC: Menor Preocupação; CITES: I - Apêndice I: espécies em risco de extinção e proibidas para comércio internacional; II - Apêndice II: espécies não 
necessariamente ameaçadas mas que poderão entrar em risco se não houver restrição comercial; III - Apêndice III: espécies cujo comércio demanda regulamentação para evitar a 
exploração ilegal e insustentável. (*) Espécie cujo registro para o município é exclusivo da APABC. 

Fonte: SVMA (2018, 2020) e Lamparelli (1996); elaborado por STCP (2020). 
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Das espécies nativas inventariadas para a APA-BC a maioria é considerada de pequeno a 
médio porte (menores que 12 - 20 cm de comprimento padrão), típica de ambientes 
serranos e, também, com baixa produtividade pesqueira. Os cursos d’água com 
características mais naturais e sem intervenções antrópicas presentes na APA-BC são em 
geral de pequeno porte, não apresentando importância para os pescadores locais, mesmo 
quando a atividade é destinada à subsistência. Por sua vez, no Reservatório da Billings 
ocorrem algumas espécies exóticas introduzidas deliberadamente, denotando que a 
atividade pesqueira seja mais intensa nesse local.  

 Espécies Endêmicas 

Dentre as espécies registradas para a APA-BC durante a coleta de dados secundários, são 
consideradas endêmicas de riachos da Mata Atlântica as seguintes: o cascudinho 
Pseudotocinclus tietensis; os tetras Hyphessobrycon duragenys e Hyphessobrycon 
reticulatus e a sardinha branca Pseudocorynopoma heterandria. Todas essas espécies são 
encontradas em diferentes tributários do rio Tietê ou em outras bacias, não sendo restritas à 
área da APA-BC em si (MENEZES et al., 2007). Entretanto, ressalta-se que as duas 
primeiras são consideradas ameaçadas de extinção (vide a seguir), condição que ressalta a 
importância de proteção dos recursos hídricos locais. 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

De acordo com as listas de espécies ameaçadas, a APA-BC abriga o cascudinho 
Pseudotocinclus tietensis (Família Loricariidae) e o tetra Hyphessobrycon duragenys 
(Família Characidae), apontados como “Vulneráveis” (VU) à extinção pela lista do MMA. São 
também ameaçados o lambari Glandulocauda melanopleura e o canivete Characidium 
oiticicai, ambas registradas em áreas vizinhas à APA-BC. Essas espécies de peixes 
costumam ser encontradas geralmente em riachos com formações florestais protegidas 
localizadas em UC e necessitam de condições apropriadas para se reproduzirem.  

Na área da APA-BC, a presença de algumas pequenas barragens e o escoamento 
inadequado de efluentes domésticos ou da agricultura podem ser condições que estejam 
interferindo na sobrevivência de populações de vários peixes, dentre os quais as espécies 
acima. Todos esses fatores são apontados pela IUCN como causadores de extinção de 
algumas espécies da ictiofauna. O monitoramento ambiental é requerido para se verificar 
tanto as localidades exatas de ocorrência dessas espécies quanto dos possíveis fatores que 
estejam gerando impactos sobre suas populações. 

 Espécies Raras e de Pouco Conhecimento Científico 

No geral, como apontam MENEZES et al. (2007), pouco se sabe a respeito da ecologia da 
maioria das espécies da ictiofauna da Mata Atlântica. Muitos estudos ainda precisam ser 
realizados de forma tanto a se avaliar a riqueza de peixes de diversas partes do bioma 
quanto para se conhecer a ecologia das espécies de rios e riachos locais. Esta condição 
reflete também na APA-BC, a qual ainda demanda a realização de um inventário sobre sua 
ictiofauna. 

De maneira geral, todas as espécies aqui listadas como endêmicas ou ameaçadas de 
extinção podem ser consideradas como de pequeno conhecimento científico. Nesse sentido, 
a APA-BC, por conta da quantia existente de riachos e rios, mostra-se como um local 
propício para que sejam realizados estudos específicos sobre esta fauna, inclusive no que 
tange à sua capacidade de sobrevivência em ambientes alterados pela presença de áreas 
urbanas, agrícolas ou reservatórios.  

 Espécies Exóticas e Potencialmente Danosas 

Nos reservatórios e rios da bacia do alto Tietê, inseridos na APA-BC e seu entorno 
(considerando os 15 km de raio de circunferência), são encontradas pelo menos 10 



 

319 

espécies exóticas ou introduzidas, dentre as quais as mais comuns são a tilápia Coptodon 
rendalli, a tilápia-do-nilo Oreochromis niloticus, a carpa-comum Cyprinus carpio e o bagre 
africano Clarias gariepinus. Tais espécies são em geral introduzidas deliberadamente em 
reservatórios artificiais de forma a suprir atividades econômicas ou de lazer (uma atividade 
conhecida como “peixamento”) ou podem escapar de tanques de criação existentes na 
região (PETRERE, 2003; OYAKAWA & MENEZES, 2011). É importante ressaltar que a 
introdução de peixes exóticos pode gerar variados impactos negativos sobre a ictiofauna, 
alterando a reprodução, o crescimento e o desenvolvimento das espécies nativas, além de 
gerar competição, predação, hibridização e propagação de doenças que podem carrear a 
redução ou extinção de determinadas populações nativas.  

 Pesqueiros na APA-BC 

Um dos aspectos diretamente relacionados à ictiofauna da APA-BC diz respeito à presença 
local de pesqueiros. No interior da Unidade de Conservação são registrados quatro 
pesqueiros (Pesqueiro Aquarium, Pesqueiro Matsumura, Pesqueiro Pantanal e Antônio 
Pescador). Desses, apenas o último se localiza às margens da Represa Billings, enquanto 
os dois primeiros se inserem na sub-bacia do ribeirão Varginha, na bacia de contribuição da 
represa. O pesqueiro Pantanal, por sua vez, se insere no contexto da sub-bacia do ribeirão 
Parelheiros, afluente da Represa Guarapiranga. 

Além dos pesqueiros presentes na APA-BC em si, pelo menos mais um se localiza a norte 
da UC e outros três ao sul, na APA-CM. Estes quatro também se encontram na bacia de 
contribuição da Represa Guarapiranga. 

A importância dos pesqueiros na região tem reflexo direto na possibilidade de disseminação 
e no adensamento de espécies exóticas na APA-BC e na Represa do Guarapiranga, uma 
vez que, no geral, se utilizam dessas espécies como atrativos para a pesca esportiva (a 
exemplo de tilápias, bagre-africano e espécies oriundas de outras regiões brasileiras, como 
pintado, pacu e dourado). Mesmo no caso do uso de espécies nativas, há a possibilidade 
dos pesqueiros utilizarem estoques genéticos distintos, decorrentes da aquisição de 
alevinos oriundos de outras regiões (a exemplo de espécies como Rhamdia sp. – jundiá e 
Hoplias malabaricus – traíra). Desta forma, controles ambientais rígidos devem ser 
observados pelos proprietários dos pesqueiros com vistas à prevenção desses riscos. 

A Figura 82 apresenta a localização dos pesqueiros na APA-BC e em seu entorno. 
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Figura 82 – Localização dos Pesqueiros na APA-BC e seu Entorno 

 
Fonte: STCP (2020) 
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3.4.2.6 - Entomofauna - Insetos 

 Composição e Riqueza de Espécies 

Ao longo especialmente das últimas duas décadas, as agências reguladoras e autarquias 
ligadas às questões ambientais têm percebido a necessidade da inclusão da entomofauna 
em estudos de planejamento de áreas protegidas ou de impacto ambiental, haja vista o fato 
do mesmo responder de maneira rápida e muito eficiente aos impactos gerados por 
atividades antrópicas, sendo assim um excelente indicador ambiental (SILVEIRA-NETO et 
al., 1995; MORATO, 2014). Além disso, o grupo desempenha diversos serviços ambientais, 
sendo assim um componente-chave da biodiversidade brasileira. 

Dos vários serviços ambientais desempenhados pelos insetos, o mais conhecido é a 
polinização. Os principais grupos de insetos antofílicos (que frequentam flores) são os 
besouros (Coleoptera), as moscas e mosquitos (Diptera), as trips (Thysanoptera), as 
vespas, formigas e abelhas (Hymenoptera) e as mariposas e borboletas (Lepidoptera). 
Diversos estudos têm tido enfoque especial nesses dois últimos grupos, haja vista sua 
facilidade amostral e sistemática em geral bem resolvida (MORATO, 2014). 

As abelhas são consideradas o mais importante grupo de insetos polinizadores. No Brasil 
são descritas mais de 1.600 espécies, das quais a subfamília Apinae (Apidae) é a que 
denota maior interesse, haja vista principalmente sua importância comercial. Dentre esta 
subfamília, as abelhas nativas sem ferrão, também chamadas de melíponas (subtribo 
Meliponina), são espécies de grande interesse, uma vez que o mel produzido por muitas é 
tido como de importância medicinal, econômica e de conservação, fator que pode denotar 
grande apelo junto às comunidades rurais da APA-BC e de outras áreas protegidas vizinhas, 
seja como uma fonte alternativa de geração de renda ou no engajamento para a 
conservação da natureza. Além disso, as espécies desse grupo possuem grande 
importância ecológica, haja vista sua intrínseca associação com determinadas espécies 
vegetais pela polinização (SILVEIRA et al., 2002). 

Assim como as abelhas, praticamente todos os Lepidoptera, especialmente os Papilionoidea 
(borboletas verdadeiras), são antofílicos. Dentre os insetos, talvez esse seja o grupo que 
apresente sistemática melhor conhecida e uma riqueza de espécies considerável, sendo 
estimada, para o Brasil, a ocorrência de mais de 3.100 espécies (LEWINSOHN & PRADO, 
2005). De modo geral demonstram elevado nível de associação às condições específicas do 
ambiente, tanto em relação às características físicas como umidade, relevo e temperatura, 
como em relação à composição florística. Esse elevado nível de associação de algumas 
espécies faz com que sejam sensíveis às mudanças nos habitats, constituindo-se em 
indicadoras de conservação e integridade de paisagens naturais (BROWN & FREITAS, 
2000).  

Outra guilda de insetos fundamental nos ecossistemas tropicais abrange os insetos de solo 
ou insetos edáficos, que consistem em toda a entomofauna que habita a parte bioativa do 
solo, das camadas mais superficiais (incluindo fezes de outros animais, a serapilheira, 
troncos e restos vegetais e a parte húmica do solo) às camadas mais profundas e 
compactadas. Dentre as funções mais importantes desempenhadas pela entomofauna 
edáfica estão: a aeração do solo, a dispersão de sementes, a movimentação de partículas 
entre os diferentes horizontes de solo e, principalmente, a decomposição da matéria 
orgânica.  

Dentre os insetos edáficos mais importantes para a ciclagem de nutrientes em ecossistemas 
tropicais estão os cupins e as formigas. Esses grupos ocupam papel central no 
desenvolvimento desse serviço ambiental. Além disso, muitas formigas estão entre os 
principais animais dispersores (primários e/ou secundários) de sementes em ambientes 
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tropicais e são apontadas como responsáveis fundamentais pela manutenção das 
características físicas das camadas superficiais do solo (TRIPLEHORN & JONNSON, 2011).  

Apesar da importância da entomofauna como grupo estabilizador e chave dos 
ecossistemas, inventários e diagnósticos acerca da fauna de insetos ainda são tímidos e 
escassos (LEWINSOHN & PRADO, 2005). Esta condição é particularmente observada em 
áreas naturais presentes nos grandes centros urbanos do país, nos quais há pouco 
investimento em pesquisas com esses grupos em detrimento dos vertebrados 
(LEWINSOHN & PRADO, 2005). Esta condição é evidenciada nas áreas protegidas da 
cidade de São Paulo (SVMA, 2018), nas quais, geralmente, as listagens de espécies são 
ainda pequenas, certamente não representando a totalidade da riqueza presente nas áreas 
avaliadas. 

No caso específico da APA-BC, esta condição é particularmente a evidenciada. Os dados 
disponíveis na literatura permitiram registrar apenas 25 espécies para a UC, não obstante a 
riqueza conhecida para a cidade de São Paulo ser de 329 espécies (SVMA, 2018). Por sua 
vez, a partir de informações verificadas no banco de dados atualizado da SVMA (o qual 
inclui ainda dados de 2016 a 2019, além da revisão da lista publicada em 2018), outras 34 
espécies contemplam registros na região, perfazendo assim um total de 59 espécies para a 
UC (Tabela 64). Ainda assim, mesmo esse valor pode ser considerado como inferior à 
diversidade do grupo que certamente ocorre no território do município. 

Ao se considerar outras áreas naturais presentes no entorno de 15 km a partir dos limites da 
APA-BC, outras 69 espécies de insetos contemplam registros para a porção sul do 
Município de São Paulo, podendo as mesmas vir a ser registradas oportunamente na 
unidade de conservação.  

Considerando a diversidade de paisagens presentes na APA-BC e o registro de diversas 
espécies indicadoras de boas condições ambientais (tanto de invertebrados quanto dos 
grupos de vertebrados anteriormente apresentados), pode-se estimar que a UC contemple 
uma riqueza bem superior de espécies da entomofauna. Estudos sobre o grupo mostram-se, 
assim, como essenciais para ampliação do conhecimento desses animais no âmbito da 
cidade de São Paulo. Porém, o levantamento de todos os grupos de insetos da APA é uma 
condição de difícil execução. Assim sendo, para fins de futuros planejamentos da unidade e 
com vistas a se promover o entendimento dos serviços ambientais presentes na mesma, é 
recomendável que seja buscado o conhecimento sobre a composição de determinados 
grupos indicadores. Grupos que têm sido avaliados com grande eficiência em curto prazo, 
em diversas regiões do país, têm sido os de abelhas, borboletas, formigas, dípteros (nesse 
caso inclusive com vistas à avaliação de vetores biológicos), cupins, besouros e odonatos 
(e.g., BROWN & FREITAS, 2000). Da mesma forma, incentivos à participação da 
comunidade regional, mediante as estratégias de “ciência-cidadã”, também poderão auxiliar 
na complementação do levantamento de informações, ao mesmo tempo em que contribuirão 
para os processos de educação ambiental. 
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Tabela 64 - Espécies da Entomofauna Registradas na Matriz Urbana do Município de 
São Paulo, Destacando-se Aquelas com Ocorrência Confirmada na APA-
BC e as Encontradas em Demais Áreas Naturais Dispostas a 15 km do 
Centro da Unidade de Conservação. 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Insecta     

Blattodea     

Blaberidae     

Panchlora sp. Barata    

Coleoptera     

Cerambycidae     

Paromoeocerus barbicornis Besouro    

Chrysomelidae     

Charidotella sexpunctata Besouro Exótica  x 

Coraliomela sp. Besouro    

Coccinellidae     

Azya luteipes Joaninha    

Chnoodes brasiliensis Joaninha    

Coleomegilla maculata Joaninha    

Curinus coeruleus Joaninha    

Cycloneda pulchella Joaninha  x  

Cycloneda sanguinea Joaninha   x 

Cyra sp. Joaninha    

Epilachyna 
vigintioctopunctata 

Joaninha Exótica   

Harmonia axyridis Joaninha Exótica  x 

Hippodamia convergens Joaninha Exótica   

Olla v-nigrum Joaninha    

Pentilia egena Joaninha    

Psyllobora confluens Joaninha    

Psyllobora sp. Joaninha    

Curculionidae     

Rhinostomus barbirostris Broca-do-estipe    

Meloidae     

Cissites maculata Besouro-vaquinha    

Melyridae     

Astylus sp. Besouro    
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Scarabaeidae     

Macraspis sp. Besouro    

Oxelytrum discicolle Besouro    

Tenebrionidae     

Lagria villosa Capixaba Exótica   

Diptera     

Agromyzidae     

Liriomyza sp. Mosca-minadora    

Calliphoridae     

Chrysomyia sp. Mosca-varejeira    

Culicidae     

Aedes aegypti Mosquito-da-dengue Exótica  x 

Aedes albopictus Mosquito Exótica x  

Aedes fluviatilis Mosquito    

Aedes terrens Mosquito    

Culex declarator Pernilongo    

Culex dolosus Pernilongo    

Culex nigripalpus Pernilongo    

Culex quinquefasciatus Pernilongo   x 

Culex sp. Pernilongo    

Limatus durhamii Mosquito    

Limatus sp. Mosquito    

Mansonia sp. Pernilongo   x 

Mansonia titillans Pernilongo    

Psorophora ferox Mosquito   x 

Psorophora sp. Mosquito    

Toxorhynchites sp. Mosquito    

Trichoprosopon sp. Mosquito    

Micropezidae     

Taeniaptera annulata Mosca    

Psychodidae     

Psychoda sp. Mosca-do-banheiro    

Sciaridae     

Sciara sp. Mosca    

Streblidae     

Aspidoptera falcata Mosca  x  
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Aspidoptera phyllostomatis Mosca   x 

Basilia andersoni Mosca  x  

Megistopoda aranea Mosca  x  

Megistopoda proxima Mosca   x 

Paratrichobius longicrus Mosca   x 

Trichobius joblingi Mosca   x 

Syrphidae     

Eristalis sp. Mosca    

Ornidia obesa Mosca-das-flores    

Hemiptera     

Cicadidae     

Carineta diardi Cigarra-colorida    

Coreidae     

Corecoris sp. Percevejo   x 

Leptoglossus sp. Percevejo    

Neididae     

Jalysus sp. Bicho-das-cápsulas    

Scutelleridae     

Pachycoris torridus Percevejo-do-pinhão-bravo    

Hymenoptera     

Apidae     

Apis mellifera Abelha-comum Exótica   

Bombus sp. Mamangava  x  

Euglossa sp. Abelha-das-orquídeas    

Paratrigona sp. Jataí-da-terra    

Partamona sp. Cupira    

Plebeia sp. Abelha-mirim    

Tetragonisca angustula Jataí    

Trigona sp. Abelha    

Formicidae     

Acromyrmex sp. Quenquém    

Anochetus sp. Formiga    

Atta sp. Saúva    

Azteca sp. Saúva    

Brachymyrmex sp. Formiga    

Camponotus crassus Formiga-carpinteira    
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Camponotus sp. Formiga-carpinteira    

Cephalotes sp. Formiga    

Crematogaster sp. Formiga-acrobática    

Labidus sp. Formiga-legionária    

Pachycondila sp. Formiga   x 

Paratrechina longicornis Formiga-louca  x  

Paratrechina sp. Formiga    

Pheidole sp. Formiga    

Pseudomyrmex sp. Formiga    

Solenopsis sp. Lava-pé    

Vespidae     

Mischocyttarus sp. Vespa    

Polistes sp. Marimbondo-cavalo    

Polybia sp. Vespa    

Isoptera     

Rhinotermitidae     

Coptotermes sp. Cupim-subterrâneo    

Termitidae     

Cornitermes sp. Cupim-de-montículo    

Nasutitermes sp. Cupim-arborícola    

Lepidoptera     

Hesperiidae     

Achlyodes mithridates 
thraso 

Borboleta   x 

Anthoptus epictetus Borboleta  x  

Astraptes creteus siges Borboleta    

Astraptes fulgerator Borboleta    

Callimormus interpunctata Borboleta   x 

Cantha honor Borboleta    

Celaenorrhinus eligius Borboleta    

Chioides catillus Borboleta    

Cobalopsis miaba Borboleta    

Corticea corticea Borboleta    

Cumbre cumbre Borboleta    

Heliopetes alana Borboleta    

Heliopetes omrina Borboleta    
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Lamponia travassosi Borboleta    

Lucida ranesus Borboleta   x 

Lychnuchoides ozias Borboleta   x 

Milanion leucaspis Borboleta   x 

Miltomiges cinnamomea Borboleta   x 

Mylon maimon Borboleta    

Nisoniades bipuncta Borboleta   x 

Nisoniades sp. Borboleta   x 

Panoquina lucas Borboleta   x 

Perichares philetes aurina Borboleta-perichares   x 

Phocides polybius phanias Borboleta    

Polygonus savigny Borboleta   x 

Pyrgus orcus Borboleta   x 

Pythonides lancea Borboleta   x 

Quadrus cerialis Borboleta   x 

Quinta cannae Borboleta    

Remella remus Borboleta  x x 

Ridens fulima Borboleta    

Sostrata bifasciata Borboleta   x 

Sostrata cronion Borboleta   x 

Staphylus incisus Borboleta    

Urbanus dorantes Bruxinha   x 

Urbanus esmeraldus Bruxinha    

Urbanus procne Bruxinha   x 

Urbanus proteus Bruxinha  x  

Urbanus simplicius Bruxinha    

Urbanus sp. Bruxinha   x 

Urbanus teleus Bruxinha   x 

Urbanus virescens Bruxinha   x 

Urbanus viterboana Bruxinha    

Vehilius stictomenes Borboleta  x  

Vettius diversa Borboleta    

Vettius phyllus prona Borboleta    

Xenophanes tryxus Borboleta  x  

Zariaspes mys Borboleta   x 

Limacodidae     



 

328 

POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Phobetron sp. Lagarta-aranha   x 

Lycaenidae     

Arawacus meliboeus Falsa-cabeça  x x 

Arcas ducalis Falsa-cabeça    

Hemiargus hanno Azulzinhas    

Leptotes cassius Azulzinhas    

Ocaria thales Falsa-cabeça   x 

Ostrinotes sophocles Falsa-cabeça    

Pseudolycaena marsyas Falsa-cabeça    

Strymon bazochii Falsa-cabeça   x 

Strymon eurytulus Falsa-cabeça   x 

Theritas hemon Falsa-cabeça    

Megalopygidae     

Megalopyge sp. Lagarta-de-fogo    

Nymphalidae     

Actinote carycina Borboleta    

Actinote genitrix Borboleta    

Actinote melanisans Borboleta    

Actinote pellenea Borboleta    

Actinote sp. Borboleta   x 

Actinote thalia pyrrha Borboleta    

Adelpha cocala Borboleta    

Adelpha lycorias Borboleta    

Adelpha mythra Borboleta    

Adelpha plesaure Borboleta    

Adelpha serpa Borboleta  x x 

Adelpha sp. Borboleta   x 

Adelpha syma Borboleta    

Aeria olena Borboleta  x  

Agraulis vanillae maculosa Pingos-de-prata    

Anartia amathea roeselia Borboleta   x 

Anartia jatrophae Borboleta   x 

Archaeoprepona 
demophoon antimache 

Prepona   x 

Biblis hyperia nectanabis Borboleta    

Bleponis batea Borboleta    
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Brassolis sophorae Borboleta    

Brassolis sp. Borboleta    

Caligo arisbe Borboleta    

Caligo beltrao Borboleta   x 

Caligo illioneus Borboleta    

Callicore pygas Borboleta    

Carminda griseldis Borboleta  x  

Catonephele numilia Borboleta    

Chlosyne lacinia saundersi Borboleta   x 

Colobura dirce Borboleta  x  

Cybdelis phaesyla Borboleta    

Danaus erippus Monarca   x 

Danaus gilippus Monarca   x 

Danaus sp. Monarca   x 

Dasyophthalma creusa Borboleta Endêmica  x 

Diaethria clymena 
meridionalis 

Borboleta 88  x  

Dione juno Lagarta-do-maracujazeiro    

Dircenna dero celtina Borboleta    

Dircenna dero rhoeo Borboleta  x x 

Doxocopa laurentia Furta-cor    

Dryadula phaetusa Borboleta   x 

Dryas iulia alcionea Borboleta   x 

Dynamine agacles Borboleta  x  

Dynamine artemisia Borboleta    

Dynamine athemon Borboleta    

Dynamine postverta Borboleta    

Dynamine tithia Borboleta    

Ectima thecla Borboleta    

Epiphile orea Borboleta  x  

Episcada carcinia Borboleta    

Episcada clausina Borboleta    

Episcada hymenaea Borboleta    

Episcada hymenaea 
centralis 

Borboleta    

Episcada philoclea Borboleta    

Epityches eupompe Borboleta  x x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Eresia lansdorfi Borboleta  x x 

Eryphanis reevesii Borboleta    

Eueides aliphera Borboleta    

Eueides isabella dianasa Borboleta    

Eunica margarita Borboleta    

Fountainea ryphea phidile Borboleta    

Godartiana muscosa Borboleta  x x 

Hamadryas amphinome Estaladeira   x 

Hamadryas epinome Estaladeira  x x 

Hamadryas februa Estaladeira  x  

Hamadryas feronia Estaladeira  x x 

Hamadryas fornax Estaladeira  x  

Hamadryas sp. Borboleta   x 

Hamaetera pyrame Borboleta   x 

Heliconius besckei Borboleta  x  

Heliconius erato phyllis 
Borboleta-castanha-
vermelha 

  x 

Heliconius ethilla narcaea Maria-boba  x x 

Heliconius sara apseudes Borboleta   x 

Hermeuptychia hermes Borboleta  x x 

Hypanartia bella Borboleta  x x 

Hypanartia lethe Borboleta    

Hypna clytemnestra 
huebneri 

Borboleta    

Hypothyris euclea laphria Borboleta    

Hypothyris euclea nina Borboleta    

Hypothyris ninonia daeta Borboleta   x 

Ithomia agnosia Borboleta    

Ithomia drymo Borboleta  x  

Junonia evarete Borboleta  x x 

Lycorea halia cleobaea Borboleta  x  

Lycorea illione Borboleta    

Marpesia chiron Borboleta    

Marpesia petreus Borboleta    

Mcclungia cymo salonina Borboleta    

Mechanitis lysimnia Maria-boba  x  

Mechanitis polymnia 
casabranca 

Borboleta  x  
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Memphis appias Borboleta    

Memphis otrere Borboleta    

Memphis philumena Borboleta    

Methona themisto Borboleta-do-manacá  x x 

Moneuptychia paeon Borboleta   x 

Moneuptychia soter Borboleta   x 

Morpho achilles Borboleta    

Morpho aega Borboleta   x 

Morpho anaxibia Borboleta   x 

Morpho athena Borboleta Endêmica  x 

Myscelia orsis Borboleta  x  

Oleria aquata Borboleta   x 

Opoptera syme Borboleta    

Opsiphanes cassiae Borboleta    

Opsiphanes invirae Borboleta    

Ortilia ithra Borboleta    

Pareuptychia occirrhoe Borboleta    

Pareuptychia occirrhoe 
interjecta 

Borboleta    

Paryphthimoides phronius Borboleta  x  

Paulogramma pyracmon Borboleta    

Philaethria wernickei Borboleta-esmeralda   x 

Pierella nereis Borboleta   x 

Placidina euryanassa Borboleta   x 

Pseudoscada erruca Borboleta    

Pteronymia sylvo Borboleta   x 

Siproeta epaphus trayja Borboleta    

Siproeta stelenes Malaquita    

Splendeuptychia doxes Borboleta    

Splendeuptychia hygina Borboleta   x 

Taygetis laches Borboleta  x  

Taygetis sp. Borboleta   x 

Taygetis virgilia Borboleta    

Tegosa claudina Borboleta-laranja  x x 

Thyridia psidii cetoides Borboleta    

Vanessa braziliensis Borboleta-dama-brasileira  x x 
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POSIÇÃO TAXONÔMICA NOME VERNÁCULO OBS 

LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Zaretis itys Borboleta    

Papilionidae     

Battus polydamas 
Borboletas-rabo-de-
andorinha 

   

Heraclides anchisiades 
capys 

Rosa-de-luto  x  

Heraclides hectorides 
Borboletas-rabo-de-
andorinha 

 x  

Heraclides thoas 
brasiliensis 

Caixão-de-defunto   x 

Heraclides torquatus jeani Borboletas-rabo-de-
andorinha 

   

Parides agavus 
Borboletas-rabo-de-
andorinha 

   

Parides anchises nephalion 
Borboletas-rabo-de-
andorinha 

 x  

Parides bunichus bunichus 
Borboletas-rabo-de-
andorinha 

 x  

Parides proneus 
Borboletas-rabo-de-
andorinha 

   

Protesilaus helios 
Borboletas-rabo-de-
andorinha 

  x 

Pterourus scamander grayi 
Lagarta-das-folhas-do-
abacateiro 

  x 

Temenis laothoe Borboleta  x  

Pieridae     

Anteos menippe Ponto-de-laranja   x 

Aphrissa statira Borboleta-amarela    

Ascia monuste orseis Branquinha   x 

Colias lesbia Lesbia   x 

Dismorphia thermesia Borboleta   x 

Enantia lina psamanthe Borboleta-amarela    

Eurema agave pallida Borboleta-amarela   x 

Eurema albula sinoe Borboleta-amarela  x x 

Eurema arbela Borboleta-amarela   x 

Eurema deva Borboleta-amarela    

Eurema elathea Borboleta-amarela   x 

Eurema elathea flavescens Borboleta-amarela    

Eurema phiale paula Borboleta-amarela   x 

Glutophrissa drusilla Branquinha   x 

Leptophobia aripa Borboleta-branca-de-
olhos-verdes 

 x  

Leucidia elvina Borboleta-amarela    

Phoebis argante Borboleta-amarela   x 
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LOCAL DE 
REGISTRO 

APA-BC 15 KM 

Phoebis neocypris Borboleta-amarela    

Phoebis philea Borboleta-gema  x x 

Phoebis sennae Borboleta-amarela   x 

Phoebis sp. Borboleta-amarela   x 

Pyrisitia leuce Borboleta-amarela   x 

Pyrisitia nise tenella Borboleta-amarela    

Rhabdodryas trite banksi Borboleta-amarela  x  

Riodinidae     

Adelotypa bolena Borboleta   x 

Ancyluris aulestes Borboleta  x x 

Charis cadytis Borboleta  x x 

Chorinea licursis Borboleta    

Emesis lupina melancholica Borboleta   x 

Emesis russula Borboleta    

Emesis sp. Borboleta   x 

Eurybia pergaea Borboleta  x x 

Euselasia hygenius Borboleta    

Euselasia thucydides Borboleta   x 

Lasaia agesilas Borboleta-safira-reluzente    

Lemonias zygia Borboleta    

Leucochimona icare Borboleta  x x 

Panara soana Borboleta    

Rhetus arcius Borboleta   x 

Rhetus periander Borboleta-azul-metálica  x  

Riodina lycisca Borboleta-dançarina    

Saturniidae     

Hylesia sp. Mariposa  x  

Orthoptera     

Anostostomatidae     

Lutosa brasiliensis Grilo   x 

Romaleidae     

Chromacris speciosa Gafanhoto-soldado  x  

Siphonaptera     

Pulicidae     

Ctenocephalides felis Pulga-de-gato    

Fonte: SVMA (2018, 2020), elaborado por STCP (2020). 
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 Espécies Endêmicas 

A Mata Atlântica apresenta-se como um dos biomas mais ricos em espécies da 
entomofauna de todo o mundo. Não há uma contabilização total do número de espécies 
registradas nessa região ou das espécies tidas como endêmicas do mesmo. Entretanto, 
estima-se que, em conjunto com a Amazônia, a Mata Atlântica contemple a maior riqueza de 
insetos nessa condição (PAGLIA & PINTO, 2010; ALVES et al., 2017). 

A identificação de entomofauna endêmica do bioma da Mata Atlântica tem sido possível 
apenas em estudos localizados e restritos a determinadas porções do bioma (COURI et al., 
2009), como é o caso da APA-BC ou o Município de São Paulo como um todo.  

Dentre as 25 espécies de insetos registradas para a APA-BC, nenhuma é considerada como 
endêmica da Mata Atlântica. Entretanto, como o valor até então existente para a UC pode 
ser considerado como baixo, certamente estudos futuros acabarão por permitir o encontro 
de espécies nessa condição. Nesse sentido, ressalta-se que as áreas de entorno da UC 
contam com pelo menos duas espécies endêmicas registradas, a saber, os lepidópteros 
Morpho athena e Dasyophthalma creusa.  

O presente estudo não objetivou a realização de inventários da entomofauna em campo, 
utilizando apenas dados da literatura para sua elaboração. Entretanto, durante a visita de 
campo, realizada na APA-BC para fins de reconhecimento das condições ambientais 
regionais, observações esporádicas e oportunísticas (ad libitum) sobre insetos permitiram 
verificar uma alta incidência local de Lepidoptera (borboletas e mariposas) em atividade, 
além de representantes de Hymenoptera (abelhas e vespas), Coleoptera (besouros), 
Orthoptera (grilos e gafanhotos), dentre diversos outros grupos. A catalogação das espécies 
em questão depende da realização de estudos sistematizados e coletas com métodos 
padronizados, sendo amplamente recomendados para realização futura.  

Assim sendo, a APA-BC mostra-se como uma unidade de conservação de grande 
relevância para a realização de estudos de inventário da entomofauna, bem como para o 
desenvolvimento de atividades de ciência cidadã. Ressalta-se que estas atividades 
certamente deverão ampliar o inventário da entomofauna da área e, provavelmente, deverão 
permitir registrar espécies endêmicas do bioma da Mata Atlântica na região. 

 Espécies Ameaçadas 

Dentre os insetos registrados para a APA-BC ou seu entorno, nenhum se encontra 
relacionado nas listas de espécies ameaçadas de extinção em nível estadual, federal ou 
internacional. Tampouco há citações na lista CITES. Entretanto, é sabido que algumas 
espécies de borboletas dos gêneros Caligo e Morpho (borboletas azuis), dentre outras, são 
procuradas por colecionadores, em especial de países europeus, sendo alvos de 
biopirataria. 

 Espécies Raras e de Pouco Conhecimento Científico 

Os levantamentos entomofaunísticos em território brasileiro ainda são relativamente 
recentes (BICUDO, 2000). Pouco se sabe a respeito da ecologia da grande maioria das 
espécies de insetos da Mata Atlântica, isso sem considerar que o grupo apresenta a maior 
diversidade dentre os organismos do Reino Animal, muitas das quais ainda por serem 
descobertas. Além do mais, a importância ecológica e rápida resposta dos insetos em 
função de variações na qualidade e abundância de recursos dá destaque ao uso do grupo 
em estudos voltados a avaliação de impactos ambientais (DE SOUZA & BROWN, 1994; 
EGGLETON & BIGNEL, 1995; EGGLETON et al., 1996). Ainda assim, os estudos com o 
grupo são incipientes. 
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A APA-BC é um dos grandes fragmentos de vegetação ainda resilientes no município. 
Apesar do potencial de diversidade, apresenta grandes lacunas de conhecimento sobre a 
entomofauna. Nesse caso, deve-se dar especial destaque a algumas Ordens de insetos: 
Coleoptera (besouros), por exemplo, apresentou uma baixa amostragem de espécies, ainda 
que seja a Ordem mais representativa dentre os insetos; as abelhas (Superfamília Apoidea) 
da Ordem Hymenoptera são insetos sociáveis que, por serem antofílicos, exercem 
importantíssimo papel no processo de polinização da flora na maioria dos ecossistemas 
onde vivem; as formigas (Superfamília Formicidae), insetos sociáveis da Ordem 
Hymenoptera como as abelhas, são os insetos mais bem-sucedidos da Classe e mais 
abundantes do planeta. Todos esses grupos de insetos são considerados bons indicadores 
de qualidade ambiental e, em função disso, se mostram como essenciais para estudos 
futuros na UC. 

Conforme acima apresentado, a APA-BC mostra-se, assim, como uma unidade de 
conservação de grande relevância para a realização de estudos de inventário da 
entomofauna, bem como para o desenvolvimento de atividades de ciência cidadã. Ressalta-
se novamente que estas atividades certamente deverão ampliar o inventário da 
entomofauna da área e, provavelmente, deverão permitir registrar espécies endêmicas do 
bioma da Mata Atlântica na região. 

 Espécies Exóticas 

Dentre as espécies registradas na APA-BC, apenas o mosquito Aedes albopictus é 
considerado como exótico invasor. Esta espécie é oriunda da Ásia, sendo considerada como 
um importante vetor de diversas endemias (vide a seguir). 

Além de A. albopictus, pelo menos outras três espécies são esperadas para a APA-BC: a 
abelha-africana (Apis mellifera), a barata-doméstica (Periplaneta americana) e a mosca 
doméstica (Musca domestica). Estas duas últimas espécies, de distribuição cosmopolita, 
foram verificadas em abundância na localidade de Parelheiros por ocasião dos trabalhos de 
campo, porém não chegaram a ser verificadas no interior da APA-BC em si.  

Por fim, não se descarta a possibilidade de ocorrência, na APA, também do mosquito-da-
dengue, Aedes aegypti. Esta espécie, de distribuição pelas regiões tropicais e subtropicais 
do planeta, não tem sua origem bem definida, porém estima-se que a mesma seja originária 
do continente africano. 

 Espécies de Interesse Médico-Sanitário 

Dentre as espécies de insetos registradas ou esperadas para a APA, os mosquitos exóticos 
do gênero Aedes (A. aegipty e A. albopictus) consistem certamente nas principais espécies 
de interesse médico. Tais espécies são responsáveis pela disseminação de importantes 
zoonoses, tais como a dengue, a chikungunya, a zika e a febre-amarela. Informações 
obtidas junto aos técnicos da SVMA indicam que diversos exemplares de bugios (Alouatta 
clamitans) da APA-BC ou de outras regiões do município foram recentemente vitimados pela 
febre-amarela, vindo a óbito. Esta é uma condição que denota grande importância no 
monitoramento da UC, na medida em que este primata funciona como um “indicador” da 
presença da doença na região (vide relatório sobre mamíferos). Por sua vez, também se 
salienta a importância de ações de controle desses insetos com vistas à conservação da 
espécie e de demais primatas da região. 

Outros insetos também consistem em vetores de diversas endemias. Moscas em geral e a 
barata-doméstica, por exemplo, podem transportar os agentes causadores de febre tifoide, 
cólera, salmonelose, disenteria, tuberculose e outras endemias. No caso das moscas, ainda, 
há a possibilidade de suas larvas causarem miíases (berne superficial ou inclusive em 
órgãos internos). A elevada incidência de depósitos irregulares de resíduos no interior da 
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APA-BC é uma condição que pode gerar aumentos populacionais dessas espécies e, 
também, dos mosquitos acima citados. 

Além da condição vetorial, muitos insetos são peçonhentos, podendo causar importantes 
acidentes com moradores, visitantes ou inclusive com animais silvestres. Destacam-se, 
nesse sentido, algumas espécies de himenópteros (com destaque à abelha africana, Apis 
mellifera, e representantes das Famílias Vespidae – vespas e marimbondos – e Bombidae – 
mamangavas) e, também, larvas de diversas espécies de lepidópteros (lagartas urticantes). 
A conscientização das comunidades quanto aos riscos de acidentes com esses e outros 
animais peçonhentos (tais como as serpentes e aranhas) é uma condição que se faz 
necessária no âmbito das comunidades regionais, na medida em que a habitação junto a 
áreas naturais expõe a população a um risco maior de tais acidentes. 

3.4.3 - Considerações sobre o Inventário Realizado 

Salvo alguns levantamentos expeditos conduzidos em algumas localidades específicas (tais 
como o Parque Natural Municipal Varginha, que contempla o estudo sobre a anurofauna 
realizado por LOURENÇO-DE-MORAES et al., 2018, e a Fazenda Castanheiras, que 
contempla o levantamento de anfíbios de MALAGOLI et al., 2003), informações sobre 
reintrodução de algumas aves de CARVALHO et al., 2018, além de um inventário de 
mamíferos e aves realizados entre os anos de 2001 e 2009 pela equipe da SVMA 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2018), os estudos disponíveis na literatura 
sobre a APA-BC ainda são incipientes e demandam um levantamento completo sobre a 
biota da UC como um todo.  

Mesmo o banco de dados da SVMA desde o ano de 1993, embora com uma riqueza 
significativa de espécies, ainda se mostra enviesado para algumas localidades com 
vegetação melhor protegida, a exemplo do Parque Linear Ribeirão Caulim, do Parque 
Urbano Nascentes do Ribeirão Colônia, dos Parques Naturais Municipais Bororé e Itaim, do 
Parque Shangrilá, do CEU Três Lagos e do Sítio João de Barro, além do Parque Natural 
Municipal Varginha e da Fazenda Castanheiras. 

A Figura 83 apresenta a distribuição dos pontos de registro de espécies obtida a partir da 
análise do banco de dados da SVMA. Conforme se observa neste mapa, verifica-se ainda 
uma lacuna de informações obtidas de forma sistematizada na APA-BC como um todo, uma 
vez que há ainda importantes vazios amostrais na UC, em especial nas áreas ocupadas por 
atividades agrícolas. A análise dessas áreas é essencial para a proposição de corredores 
ecológicos que garantam a manutenção dos fluxos gênicos das populações ao longo da 
paisagem e, também, o monitoramento dos efeitos das atividades antrópicas no âmbito 
local. Por sua vez, e considerando a importância da UC para a proteção da biodiversidade 
paulistana, esta lacuna de informações pode ser vista como propícia para a realização de 
estudos futuros para colaborar com o aumento do conhecimento das comunidades e 
espécies regionais, bem como para o desenvolvimento de atividades correlatas ao processo 
de ciência cidadã. 
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Figura 83 - Distribuição dos Pontos de Amostragem de Fauna na APA-BC Segundo o Banco de 
Dados da SVMA 

 

Fonte: SVMA (2020), adaptado por STCP (2020) 



 

338 

3.4.4 - Condições da Paisagem da APA-BC para a Conservação da Fauna 

O Sudeste brasileiro configura uma região intensamente perturbada pelo homem por 
decorrência de uma longa história de devastação ambiental. No estado de São Paulo, as 
formações naturais de Mata Atlântica, que cobriam 80% da superfície do estado, foram 
reduzidas drasticamente, restando menos de 5% (LINO, 1992; SILVA & SOARES, 2002). As 
alterações das paisagens naturais – remoção e redução da vegetação nativa – têm carreado 
grandes perdas de diversidade biológica (VILELA & LAMIM-GUEDES, 2014), havendo 
poucos fragmentos florestais com tamanhos adequados para comportar uma rica 
comunidade faunística (D’EON et al., 2002). A fragmentação confere então um novo padrão 
espacial, formado por fragmentos florestais de variados tamanhos, formatos e graus de 
isolamento entremeados por diferentes ambientes modificados pelo ser humano (p.ex.: 
plantios, pastagens e centros urbanos). As espécies mais sensíveis desaparecem, enquanto 
aquelas que persistem costumam sofrer de efeitos genéticos prejudiciais (deletérios). O 
estudo de Robinson et al. (1992), por exemplo, sugere que as oscilações populacionais 
relacionadas ao processo de sucessão podem obscurecer os efeitos negativos relacionados 
à fragmentação, sendo que os efeitos negativos da fragmentação só passam a ser 
constatados quando restam entre 10 e 30% da vegetação nativa original. De fato, é sabido 
que os efeitos da redução e isolamento geram impactos negativos na riqueza e abundância 
de espécies locais (HANSKI et al., 1996; TABARELLI & GASCON, 2005). Além do mais, 
outros problemas acabam sendo carreados para o interior das formações de floresta no 
processo de ocupação. É o caso da caça (seja para subsistência ou tráfico de animais 
silvestres), atividade criminosa que é comumente observada em regiões mais carentes.  

Os resultados obtidos sugerem que a região apresenta uma expressiva diversidade 
faunística, sendo que a realização de estudos futuros provavelmente revelará uma riqueza 
ainda maior de espécies. Além do mais, foram observadas espécies indicadoras de 
qualidade na APA-BC e em áreas vizinhas. Assim sendo, a APA-BC representa uma área 
com grande potencial de conservação de espécies importantes da fauna da Mata Atlântica, 
sendo necessária uma rápida atitude para que seja estabelecido o controle e a remediação 
dos impactos ocorridos até agora. Existe uma forte pressão antrópica sobre a área da APA 
Bororé-Colônia, mas a alteração da sua paisagem encontra-se num estágio inicial, havendo 
ainda hoje faixas conectadas de vegetação nativa (menor grau de isolamento e 
fragmentação). Somente a adoção de medidas capazes de condicionar os moradores ao 
uso sustentável da UC permitirá seu desenvolvimento em consonância com a conservação 
da biodiversidade e dos recursos naturais.  

A APA-BC integra o grande Corredor Ecológico Sul da Mata Atlântica ou Corredor da Serra 
do Mar, uma extensa área estabelecida desde o norte do Rio de Janeiro até a região 
litorânea do estado do Paraná. Nessa região, a estratégia visa interligar as unidades de 
conservação estabelecidas pelos poderes Federal, Estadual e Municipal, bem como por 
iniciativas privadas, de forma a manter o fluxo genético entre as populações das espécies de 
flora e fauna regionais, bem como com vistas à manutenção dos serviços ecossistêmicos 
essenciais. Por sua vez, conforme o mapeamento das áreas prioritárias para a conservação 
da biodiversidade brasileira do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018), a APA-BC integra 
locais definidos como de “importância biológica extremamente alta”, haja vista a ocorrência 
de remanescentes significativos de Mata Atlântica em seu contexto.  

Ainda no âmbito da APA-BC, os Parques Naturais Municipais Bororé, Varginha e Itaim 
consistem em importantes áreas nucleares de biodiversidade regional, condição esta 
salientada no PMMA. Por sua vez, as demais áreas naturais presentes no entorno desses 
parques, com especial destaque à faixa ciliar do reservatório da Represa Billings (porém não 
se limitando à mesma), bem como os locais de concentração de espécies de interesse em 
conservação (a exemplo do bugio, Alouatta clamitans, e do veado-catingueiro, Mazama 
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gouazoubira – vide tópico sobre Mastofauna), consistem em locais estratégicos para a 
conformação dos corredores capazes de gerar as conexões biológicas entre estes parques 
e dos mesmos com outras áreas naturais adjacentes à APA-BC, com especial destaque à 
APA-CM e à serra do mar adjacente.  

3.4.5 - Agravos à Fauna Registrados na APA-BC 

A APA-BC é transposta por diversas obras que causam muitos impactos e riscos de grande 
importância sobre a fauna silvestre. Rodovias como o Rodoanel Mario Covas e outras vias 
regionais geram continuamente atropelamentos sobre diversas espécies da fauna, tanto na 
área da APA-BC em si quanto nos parques municipais. Por sua vez, linhas de transmissão e 
distribuição de energia geram colisões com a fauna alada ou eletrocussão de espécies de 
hábitos arborícolas, que muitas vezes escalam as torres. Construções civis com janelas e 
cercas de vidro também geram colisões da fauna alada, em especial aves. Até mesmo a 
iluminação pública pode ocasionar danos importantes à fauna, uma vez que acaba por atrair 
espécies de borboletas e besouros em altas concentrações, ocasionando uma alta 
mortalidade dessas espécies que são importantes polinizadores, inclusive nos sistemas 
agrícolas. Desta forma, embora estas estruturas sejam essenciais para o modo de vida do 
homem moderno, ações de controle e minimização desses impactos devem ser pensadas e 
aplicadas continuamente (tanto pelos empreendedores quanto por toda a sociedade), de 
forma a reduzir os danos sobre as espécies e sobre o ambiente como um todo.  

Já quanto a atividades capazes de gerar danos e riscos à biodiversidade da APA-BC, as 
principais consistem nas agrícolas e nas silviculturais, que podem ocasionar 
afugentamentos e aumento da mortalidade de animais durante a etapa de colheita ou 
contaminação das espécies pelo uso de agrotóxicos, mesmo que em baixas concentrações. 
Por sua vez, as industriais podem causar o comprometimento da qualidade hídrica e do ar 
pela emissão de poluentes líquidos e atmosféricos. Até mesmo atividades de lazer, como 
“empinamento de pipas”, podem induzir danos a aves (lesões e inclusive morte) quando 
ocorre a colisão destas com as linhas, especialmente quando estas usam o cerol. Este, 
inclusive, é um fator de alto risco para ciclistas e motociclistas, devendo ser abolido.  

Dentre todos os aspectos acima, os atropelamentos são os agravos mais comumente 
observados na APA. Rodovias são construções necessárias, entretanto representam uma 
forte fonte de impacto para o meio ambiente ao redor, com efeitos negativos como: 
atropelamentos de fauna, efeito de barreira e a fragmentação/alteração de hábitats naturais 
(BONET & CUNHA, 2012). A APA-BC é cortada por um trecho de cerca de 12 quilômetros 
do Rodoanel Mário Covas (SP-021), o que pode acarretar em impactos à fauna nas 
imediações, especialmente em razão da possibilidade de atropelamentos. 

Diariamente morrem mais de 1,3 milhões de animais vítimas de atropelamentos em 
rodovias, e ao final de um ano chegam a somar 475 milhões de casos no Brasil, o que 
equivale a 15 atropelamentos por segundo (GIRARDI, 2016, CBEE, 2019). Sabidamente os 
maiores impactos decorrentes de atropelamento assolam as comunidades de fauna 
terrestre, desde pequenos invertebrados a grandes mamíferos, ou mesmo uma grande 
quantidade de animais domésticos, especialmente em locais mais próximos de habitações 
(TSUDA, 2018). 

Cerca de 90% das vítimas de atropelamentos são animais de pequeno porte, como sapos, 
aves pequenas e cobras, 9% correspondem a animais de médio porte, como gambás, tatus 
e macacos, e somente 1% a animais de grande porte, como antas, capivaras ou grandes 
felinos (GIRARDI, 2016).  

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do 
Programa Rodoanel Mario Covas, Trecho Sul, apresentam um diagnóstico de fauna, mas 
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não fornecem informações sobre os atropelamentos de animais nas imediações do 
empreendimento (FESPSP, 2004a; FESPSP, 2004). Não há, inclusive, a previsão de 
impactos de atropelamentos de animais silvestres ou de um programa de mitigação destes 
impactos no estudo, o que deve ser considerado como uma falha no mesmo, especialmente 
em função do empreendimento transpor ou margear unidades de conservação, com 
destaque à APA-BC e aos parques municipais inseridos na mesma. Desta forma, é 
essencial que, na renovação das Licenças de Operação do empreendimento, condicione-se 
a apresentação de um Programa de Monitoramento e de Prevenção de Atropelamentos de 
Fauna, em especial nos locais em que a mesma transpõe unidades de conservação 
regionais. 

Considerando o fato de que a rodovia é margeada principalmente por ambientes 
modificados, infere-se que podem ser mais vulneráveis aos atropelamentos espécies que se 
utilizam desses ambientes. Nesse caso, a maior parte é generalista, a exemplo de aves 
como o quero-quero (Vanellus chilensis), o joão-de-barro (Furnarius rufus) e o bem-te-vi 
(Pitangus sulphuratus) ou de mamíferos como gambás (Didelphis aurita), roedores exóticos 
como a ratazana (Rattus norvergicus) ou, inclusive, espécies domésticas, como cães e 
gatos. Entretanto, algumas espécies mais exigentes quanto ao habitat podem 
eventualmente transpor trechos da rodovia buscando áreas adjacentes com vegetação 
nativa (mesmo que esta vegetação esteja em estágios iniciais a médios de regeneração). 
Períodos de concentração reprodutiva, por exemplo, são eventualmente coincidentes com 
este impacto, incidindo sobre espécies como o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o furão 
(Galictis cuja) e outras. Nesse sentido, pode-se estabelecer que os locais aonde há maior 
densidade de vegetação natural nas proximidades da rodovia (com especial destaque aos 
parques municipais) devam ser prioritários para o estabelecimento de estratégias de 
redução de atropelamentos. 

Os atropelamentos de animais em rodovias do estado de São Paulo foram objeto de um 
Encontro Técnico realizado em dezembro de 2019, na Escola Superior da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). No evento, foram apresentados os dados 
dos primeiros relatórios obrigatórios enviados pelas concessionárias de rodovia à 
companhia (GES, 2019), porém, ainda não foram disponibilizados ao público. 

Com base nas listagens compiladas para os grupos contemplados pressupõe-se que 
algumas espécies são mais frequentes ao longo da orla da rodovia e estão mais vulneráveis 
a atropelamentos. Também se utilizou como referencial outros trabalhos que tratam de 
atropelamentos de fauna em locais próximos no estado de São Paulo (FREITAS, 2009; 
FONSECA, 2014; CIRINO & FREITAS, 2018) para compor a listagem da Tabela 65. 

Tabela 65 - Espécies propensas a atropelamento no trecho sul do Rodoanel, 
imediações da APA-BC 

CLASSE FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME-POPULAR 

AMPHIBIA BUFONIDAE Rhinella icterica Sapo-cururu 

 
Rhinella ornata Sapo-cururuzinho 

 
HYLIDAE Boana bischoffi Perereca-lineada 

 
Boana faber Sapo-martelo 

 
Scinax perereca Perereca 

 
LEPTODACTYLIDAE Adenomera marmorata Rãzinha-piadeira 

 
ODONTOPHRYNIDAE Proceratophrys boiei Sapo-de-chifres 

 
RANIDAE Lithobates catesbeianus Rã-touro 

AVES CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis Bacurau 
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CLASSE FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME-POPULAR 

 
CARIAMIDAE Cariama cristata Seriema 

 
CATHARTIDAE Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha 

 
Coragyps atratus Urubu 

 
CHARADRIIDAE Vanellus chilensis Quero-quero 

 
COLUMBIDAE Columba livia Pombo-doméstico 

 
Columbina talpacoti Rolinha 

 
CRACIDAE Penelope obscura Jacuguaçu 

 
Penelope superciliaris Jacupemba 

 
CUCULIDAE Crotophaga ani Anu-preto 

 
Guira guira Anu-branco 

 
Piaya cayana Alma-de-gato 

 
FALCONIDAE Caracara plancus Caracará 

 
Milvago chimachima Carrapateiro 

 
FURNARIIDAE Furnarius rufus João-de-barro 

 
MIMIDAE Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

 
PASSERIDAE Passer domesticus Pardal 

 
PICIDAE Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

 
RALLIDAE Aramides cajaneus Saracura-três-potes 

 
Aramides saracura Saracura-do-mato 

 
Pardirallus nigricans Saracura-sanã 

 
STRIGIDAE Asio clamator Coruja-orelhuda 

 
Asio stygius Mocho-diabo 

 
Athene cunicularia Coruja-buraqueira 

 
TINAMIDAE Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu 

 
Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó 

 
Crypturellus tataupa Inhambu-chintã 

 
Tinamus solitarius Macuco 

 
TURDIDAE Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

 
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

 
TYRANNIDAE Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro 

 
Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

 
Tyrannus melancholicus Suiriri 

MAMMALIA ATELIDAE Alouatta clamitans Bugio-ruivo 

 
CALLITRICHIDAE Callithrix aurita Sagui-da-serra-escuro 

 
Callithrix jacchus Sagui-de-tufo-branco 

 
Callithrix penicillata Sagui-de-tufo-preto 

 
Callithrix sp. Sagui 

 
CANIDAE Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 

 
CAVIIDAE Cavia fulgida Preá 

 
Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 

 
CEBIDAE Sapajus nigritus Macaco-prego 

 
CERVIDAE Mazama gouazoubira Veado-catingueiro 
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CLASSE FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME-POPULAR 

 
DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Tatú-galinha 

 
Dasypus septemcinctus Tatuí 

 
Dasypus sp. Tatú-galinha 

 
Euphractus sexcinctus Tatú-peba 

 
DIDELPHIDAE Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

 
Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta 

 
Gracilinanus microtarsus Cuíca 

 
Marmosops incanus Cuíca 

 
Marmosops paulensis Cuíca 

 
Micoureus demerarae Cuíca 

 
Monodelphis americana Catita 

 
Monodelphis iheringi Catita 

 
Monodelphis sorex Catita 

 
Philander frenatus Cuíca-de-quatro-olhos 

 
ERETHIZONTIDAE Coendou spinosus Ouriço-cacheiro 

 
FELIDAE Leopardus guttulus Gato-do-mato 

 
Leopardus pardalis Jaguatirica 

 
Panthera onca Onça-pintada 

 
Puma concolor Onça-parda 

 
Puma yagouaroundi Gato-mourisco 

 
LEPORIDAE Lepus europaeus Lebre-européia 

 
MURIDAE Mus musculus Camudongo 

 
Rattus norvegicus Ratazana 

 
Rattus rattus Rato-doméstico 

 
MUSTELIDAE Galictis cuja Furão 

 
MYRMECOPHAGIDAE Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim 

 
PROCYONIDAE Nasua nasua Quati 

 
Procyon cancrivorus Mão-pelada 

 
SCIURIDAE Guerlinguetus ingrami Caxinguelê 

 
TAPIRIDAE Tapirus terrestris Anta 

 
TAYASSUIDAE Pecari tajacu Porco-do-mato 

REPTILIA ANGUIDAE Ophiodes fragilis Cobra-de-vidro 

 
Ophiodes striatus Cobra-de-vidro 

 
COLUBRIDAE Chironius bicarinatus Cobra-cipó 

 
Chironius exoletus Cobra-cipó 

 
Chironius flavolineatus Cobra-cipó 

 
Chironius quadrilineatus Cobra-cipó 

 
DIPSADIDAE Erythrolamprus miliaris Cobra-d´água 

 
Oxyrhopus guibei Falsa-coral 

 
Oxyrhopus petolarius Falsa-coral 

 
ELAPIDAE Micrurus corallinus Coral-verdadeira 

 
VIPERIDAE Bothrops jararaca Jararaca 
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CLASSE FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME-POPULAR 

 
Crotalus durissus Cascavel 

Fonte: STCP (2020). 

Na listagem predominaram os Mamíferos com 41 espécies, seguida de Aves com 33 
espécies, Répteis com 12 espécies e 8 Anfíbios, mas são apenas estimativas baseadas em 
informações de preferências de habitat, ecologia das espécies e listagens de outras 
localidades. O acesso às informações de mortalidade de fauna no Rodoanel Mário Covas 
trecho Sul seria importante para a tomada de decisões sobre a conservação da fauna nas 
imediações da APA-BC e na escolha de medidas mitigatórias. Também se torna difícil 
estimar quais as espécies de insetos e outros invertebrados menores podem ser afetados, 
mas sabe-se que eles representam uma parcela bastante significativa dos casos de 
atropelamento, apesar de pouco visíveis. 

Cabe salientar que, embora atropelamentos de animais silvestres sejam comuns, a maior 
parte dos acidentes, cerca de 90% das ocorrências está relacionada a atropelamentos de 
animais domésticos (G1, 2017). 

Apesar de haver sinais de que a mortalidade de animais vem diminuindo em rodovias no 
estado de São Paulo (OKUMURA, 2019), o aumento crescente do tráfego deve estar agindo 
no sentido contrário, de modo a aumentar a possibilidade de atropelamento de animais. 

Também não deve ser descartada a possibilidade de acidentes com um número muito maior 
de espécies silvestres, dada às listagens amplas que são apresentadas para cada um dos 
grupos contemplados.  

Além dos agravos acima relacionados, na APA-BC ocorrem outros também significativos, a 
exemplo dos afugentamentos de fauna decorrentes do ruído gerado nas rodovias, na 
ferrovia e nos sistemas agrícolas e plantios florestais por ocasião da colheita e do preparo 
do solo; da predação induzida sobre espécies nativas por cães e gatos domésticos que se 
encontram em vida livre e dispersos pelos ecossistemas naturais da UC; da incidência da 
febre amarela sobre espécies nativas, com especial destaque ao bugio; da competição, da 
predação e dos riscos de disseminação de zoonoses em função da ocorrência de espécies 
silvestres exóticas na região, a exemplo dos saguis Callithrix jacchus e C. penicillata, da rã-
touro Lithobates catesbeianus e de roedores domésticos da Família Muridae (ratazana, rato 
comum e camundongo); da caça, da apanha de espécimes e da pesca indevidas, com 
especial destaque às ações de caça nas áreas de concentração do veado-catingueiro 
(Mazama gouazoubira) (vide tópico sobre Mastofauna); da contaminação de recursos 
hídricos e do solo decorrente da emissão de efluentes domésticos e industriais sem o devido 
tratamento, bem como do uso indevido e abusivo de agrotóxicos; por fim, do risco de 
incêndios florestais decorrentes da utilização de queimadas para o preparo do solo, do 
lançamento de bitucas de cigarro sobre a vegetação seca ou, inclusive, de intenções 
deliberadas de queima da vegetação nativa, o que constitui crime ambiental. Todos esses 
agravos são incidentes na APA-BC, sendo que parte dos mesmos encontra-se mapeado na 
categoria “outros” neste estudo (salvo aqueles que puderam ser devidamente identificados, 
como eventos de febre amarela e predação por cães e gatos). Por serem menos evidentes, 
muitas dessas situações passam despercebidas no dia-a-dia da UC, devendo tais agravos 
serem ainda mais frequentes do que o ora apresentado. 

Por fim, em relação a eletrocussões, as mesmas são menos frequentemente observadas na 
APA-BC. Entretanto, a mesma tem afetado algumas espécies de interesse especial em 
conservação, com destaque ao bugio (Alouatta clamitans). Dados da SVMA (2020) indicam 
que, desde 2003, pelo menos cinco exemplares da espécie foram afetados por este dano 
(Tabela 66). 
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O mapa da Figura 84 apresenta os pontos de registro de eletrocussões de espécimes da 
fauna e os locais de concentração de atividades de caça (incidentes especialmente sobre o 
veado-catingueiro, Mazama gouazoubira), enquanto a Figura 85 apresenta o mapa de 
distribuição dos agravos sobre a fauna na APA-BC elaborado pela SVMA. Conforme se 
observa, há uma maior concentração de tais agravos ao longo das áreas com maior taxa de 
ocupação antrópica na região e, obviamente, ao longo dos traçados de rodovias e linhas de 
transmissão e distribuição de energia. Tais locais são prioritários para ações de controle e 
minimização de tais impactos. 
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Tabela 66 – Lista de Animais Registrados a Partir de Acidentes Elétricos na APA-BC 

GRUPO TAXONÔMICO 
NOME 
POPULAR 

DATA 
NÚMERO DE 
CADASTRO 

COORDENADAS UTM OBSERVAÇÃO 

Mammalia    x y  
Primates       
Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo 14/08/2003 23.317 326365 7364913 

 
Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo 02/10/2006 30.458 330091 7364960 

 
Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo 23/04/2015 59.547 329069 7366896 

Parque Natural Municipal 
Varginha 

Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo 30/10/2015 61.940 328773 7366222 
Parque Natural Municipal 
Varginha 

Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo 29/10/2016 66.921 331231 7366417 
Parque Natural Municipal do 
Bororé 

Pilosa       
Bradypus variegatus Preguiça 09/09/2010 40.746 323722 7367264 

 
Aves       
Strigiformes       
Asio clamator Coruja-orelhuda 20/09/2005 28.188 324670 7362905 

 
Fonte: DFS/CGPABI/SVMA/PMSP 

 

 



 

346 

Figura 84 – Pontos de Registro de Eletrocussões de Indivíduos da Fauna e Áreas de 
Concentração de Atividades de Caça na APA-BC  

 

Fontes: DFS/CGPABI/SVMA/PMSP (2020); Francisco de Paulo (2020); compilado por STCP (2020) 
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Figura 85 – Mapa de Agravos à Fauna na APA-BC Registrados pela SVMA 

 

Fonte: DFS/CGPABI/SVMA/PMSP 
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3.5 - CARACTERIZAÇÃO DA SOCIECONOMIA DA APA-BC 

3.5.1 - Setores Censitários 

Para caracterizar a APA-BC, recorreu-se no presente capítulo aos dados obtidos via Censo 
Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na sua 
menor porção territorial disponível: o setor censitário. Trata-se de um recorte utilizado pelo 
IBGE para planejar e realizar levantamentos de dados do Censo e Pesquisas Estatísticas, e 
que considera a Divisão Político-Administrativa e outras estruturas territoriais. Dessa forma, 
sua identificação cadastral permite identificar a condição urbana ou rural e status de 
localidades, como cidades, vilas, núcleos urbanos e aglomerados rurais intra-município. Os 
dados censitários utilizados são os referentes ao Censo Demográfico (IBGE, 2010), que 
mesmo datados em uma década, são os mais atuais disponíveis. 

Ao todo, dentro da área da APA-BC foram identificados 296 setores censitários 
componentes, sendo que 125 são considerados urbanos e 171 são considerados rurais. A 
listagem com as numerações correspondentes aos 296 setores censitários está apresentada 
no Anexo 7. Nota-se que 10 setores urbanos e 65 rurais não foram avaliados por: ou não 
possuírem residências, ou pela impossibilidade de se realizar a amostragem durante o 
referido Censo. Na Figura 86 estão apresentados os setores censitários da APA-BC. 

3.5.2 - Perfil e Dinâmica Populacional 

No total, a APA-BC abriga uma população de 154.392 pessoas, sendo que 86,9% delas 
habitam setores censitários classificados como urbanos. A distribuição da população entre 
os distritos Grajaú e Parelheiros é bastante indistinta, com o primeiro concentrando 23% a 
mais da população do que o segundo. Não obstante, pela Tabela 67, nota-se que a 
distribuição dessa população é bastante distinta: no Distrito de Grajaú abriga 66% da 
população rural da APA-BC. 

De fato, o histórico de ocupação da área, bem como a análise minuciosa de seus padrões 
de uso e ocupação do solo, evidenciam que a área da APA-BC ainda recebe populações 
vindas de outras regiões, não estando consolidada no tempo e no espaço para que se 
preveja o crescimento natural de sua população. Até porque as fronteiras da APA-BC são 
invisíveis e efêmeras para os moradores que transitam diariamente entre a sede de 
Parelheiros e os diversos núcleos populacionais a oeste (Jardins Novo Parelheiros, Santa 
Fé, Parque Amazonas e outros). 

Já a Figura 87 apresenta a caracterização da cor, raça ou etnia dos moradores da APA-BC 
por situação de domicílio, novamente demonstrando que não há diferenças significativas 
entre as populações rurais e urbanas nesse quesito. 
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Figura 86 - Mapa dos Setores Censitários presentes na APA-BC 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2020). 
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Tabela 67- População na APA-BC por Distrito 

APA-BC URBANA RURAL TOTAL 

APA-BC no Distrito Grajaú 54% 66% 85.132  

APA-BC no Distrito Parelheiros 46% 34% 69.260  

APA-BC TOTAL 86,9% 13% 154.392 

Fonte: IBGE (2020).  

Figura 87 - Caracterização da cor, raça ou etnia dos moradores da APA-BC 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 Distritos da APA-BC 

A área da APA-BC se aninha em dois distritos, quais sejam, Parelheiros e Grajaú, estando o 
primeiro vinculado à Sub-PA e o segundo à Sub-CS. O Distrito do Grajaú é o mais populoso 
de São Paulo, e contava em 2010 (IBGE, 2010) com 360.787 habitantes, que ocupavam 103 
mil domicílios. A variação da população do Grajaú entre 2000 e 2010 foi de 7,58%, uma vez 
em 2000 havia 333,4 mil moradores. O aumento no número de domicílios foi ainda maior do 
que o da população, crescendo nos anos intercensitários em 18,8%.  

Já o Distrito de Parelheiros contava em 2010 com uma população de 131.183 habitantes, 
que ocupavam 37,14 mil domicílios. Seu crescimento demográfico entre 2010 e 2000 
superou a média do município, atingindo 21,6%. Em 2000, o Distrito de Parelheiros detinha 
26,16 mil domicílios, quantidade que cresceu em impressionantes 42% em 2010 (Tabela 
68).  

A taxa de crescimento populacional dos distritos se apresenta como bastante distinta nos 
intervalos censitários anteriores, o que demonstra que há uma dependência grande de 
fatores sociodemográficos que não são plenamente capturados por esses dados.  

Tabela 68 - Taxa de crescimento populacional dos distritos 

 1980 a 1991 1991 a 2000 2000 a 2010 

Distrito Grajaú 4,67% 6,22% 0,79% 

Distrito Parelheiros 5,24% 7,07% 2,46% 

Município de São Paulo 1,16% 0,88% 0,76% 

Fonte: IBGE (2020). 
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Considerando ainda as projeções apresentadas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (SMDU), baseadas no último Censo Demográfico do IBGE, 
percebe-se que, considerando o período analisado a população em Capela do Socorro se 
manterá praticamente estável. Já Parelheiros terá um aumento próximo a 60% nos 
quantitativos populacionais demandando um olhar mais criterioso para o uso e ocupação do 
território pautado na sustentabilidade (SMDU, 2018). As projeções elaboradas da população 
para períodos futuros (pós 2010), conforme retratado pela SMDU, foi construída a partir dos 
períodos intercensitário (2010-2000) e de hipóteses decorrentes da avaliação do 
crescimento vegetativo (Taxa de natalidade – taxa de mortalidade), além do saldo migratório 
desse mesmo período. 

A variação entre as taxas de crescimento dos dois distritos contra a do Município de São 
Paulo como um todo é gritante: enquanto no último tem-se evidências do lento e inexorável 
atingimento de platô demográfico, ambos distritos periféricos apresentam histórico de 
expansão demográfica muito acima da média. Nos anos entre 1980 e 2000, ou seja, no 
intervalo de duas décadas, houve franca expansão. 

Como forma de se atentar para diferença das taxas, tem-se por suposição simplista que em 
1980 houvesse 1.000 habitantes em cada distrito e no Município de São Paulo: ao final de 
1991 teríamos um total de 1,65 mil habitantes em Grajaú e 1,75 mil em Parelheiros contra 
1,14 no Município de São Paulo; já em 2000 essas populações seriam de respectivos 2,84 
mil e 3,24 mil contra 1,23 mil; por fim, no ano de 2010 o saldo do crescimento populacional 
exemplificado resultaria em (respectivamente) 3,08 mil e 4,14 mil contra 1,33 mil. 

O exercício simplificador também permite apreciar a diferença na queda das taxas de 
crescimento no último intervalo censitário, que indicam que em Grajaú a maior das ondas 
migratórias passou. Já para o Distrito de Parelheiros, que diferentemente de Grajaú, ainda 
conta com área para expansão, tem-se a continuidade (embora de forma menos intensa) do 
padrão de expansão de outrora. 

Deve-se atentar que a premissa da atual Lei de Parcelamento Solo e Ocupação do Solo – 
LPUOS do Município de São Paulo (2016) prevê um novo padrão de urbanização, onde a 
expansão horizontal (que deixara amplos vazios marcados para valorização futura) deixa 
espaço para o preenchimento prioritário de vazios por meio de adensamento e de 
consolidação de áreas urbanas já existentes. Ao se retomar as conclusões obtidas pela 
análise de uso e ocupação do solo dos itens precedentes, tem-se que as imagens de 2018 e 
2019 reforçam essa conclusão. 

Por meio do Censo Demográfico (IBGE, 2010) pode-se perceber pelo último intervalo 
censitário (2010 e 2000) as mudanças na tipologia dos domicílios dos distritos em análise. 
Há crescimento do número de domicílios da região, porém com notória redução de 
domicílios particulares improvisados e consequente aumento do número de domicílios 
particulares permanentes e coletivos. Este cenário é similar ao verificado no agregado do 
Município de São Paulo, confirmando a tendência do adensamento e consolidação (Tabela 
69). 
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Tabela 69 - População Censitária e Projeção Populacional 

DISTRITOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 

MSP  11 303 626  11 353 750  11 403 873  11 453 996  11 504 120  11 554 243  11 604 366  11 654 490  11 704 613  11 754 736  12 005 353  12 255 969  12 757 203 
Capela do 
Socorro   596 005   597 020   597 972   598 860   599 683   600 439   601 127   601 745   602 292   602 766   603 981   603 114   594 205 

Cidade 
Dutra   196 155   195 927   195 676   195 402   195 105   194 784   194 438   194 069   193 675   193 256   190 777   187 632   179 188 

Grajaú   362 332   363 842   365 314   366 748   368 143   369 498   370 810   372 079   373 304   374 484   379 645   383 450   386 202 

Socorro   37 518   37 251   36 982   36 710   36 435   36 158   35 879   35 597   35 313   35 026   33 558   32 032   28 814 

Parelheiros   142 145   144 891   147 677   150 504   153 372   156 280   159 229   162 217   165 245   168 313   184 224   201 025   236 724 

Marsilac   8 214   8 169   8 123   8 077   8 030   7 982   7 934   7 885   7 835   7 784   7 520   7 238   6 620 

Parelheiros   133 932   136 722   139 554   142 427   145 342   148 298   151 295   154 333   157 411   160 529   176 704   193 786   230 104 

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/7_populacao_censitaria_e_projecoes_populac_2008_10489_nota_1600281111.htm; Adaptado por STCP (2021).
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Tabela 70 - Número de Domicílios por Tipo de Ocupação entre 2000 e 2010 

 

TOTAL DE 
DOMICÍLIOS 

PARTICULAR 
PERMANENTE 

PARTICULAR 
IMPROVISADO 

COLETIVOS 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Distrito Grajaú 86.878 103.257 86.223 103.043 553 49 102 165 

Distrito 
Parelheiros 

26.259 37.320 25.960 37.079 165 73 134 168 

Município de 
São Paulo 

3.039.104 3.608.581 2.985.988 3.573.509 12.468 2.849 40.659 32.223 

Fonte: IBGE (2020). 

Concomitante à redução do número de domicílios improvisados, verificou-se uma redução 
do número de favelas na região de estudo, acompanhando a tendência verificada no 
município. De acordo com a listagem de favelas do Município de São Paulo da Secretaria de 
Habitação (SEHAB), em 2000 havia nos Distritos Grajaú e Parelheiros 130 e 54 favelas, 
respectivamente; já em 2014, essa quantidade havia sido reduzida para 74 e 36, 
respectivamente.  

Entrementes se verifica a desejável redução no número de favelas, observou-se nos 
mesmos intervalos temporais um aumento considerável no número de domicílios em 
favelas, indicando um adensamento das existentes em detrimento da formação de novas. 
No Município de São Paulo como um todo, a quantidade de domicílios nas favelas sofreu 
incremento de 39%. Esta tendência também foi observada no Distrito de Parelheiros, que 
passa a ter 4,03 mil domicílios em favelas (2014) contra 3,75 mil (2000). Já no Distrito do 
Grajaú, observou-se o oposto: além da redução do número absoluto de favelas, também se 
observou uma redução do número de domicílios em favelas, que passaram de 22,76 mil em 
2000 para 17,29 mil em 2014, ou seja, uma redução de 24%. 

O último indicador que traz evidências para a potencial modificação no padrão de 
desenvolvimento dos distritos que abrigam a APA-BC é a renda. Novamente, utilizam-se 
dados dos Censos Demográficos em 2000 e 2010 que permitem observar a distribuição 
percentual de domicílios por faixa de renda. A Figura 88 traz os resultados para os Censos 
de 2000 e 2010, que infelizmente não têm a mesma estrutura de faixas de renda. Mesmo 
assim, é possível observar que havia uma quantidade maior de domicílios nas menores 
faixas de renda (até 3 salários mínimos) em 2000 do que em 2010, onde há uma 
concentração maior na faixa entre 2 a 5 salários mínimos. Nas faixas de renda que 
coincidem entre os Censos, que são aquelas de mais de 5 a 10 salários mínimos, de 10 a 
20 salários mínimos e mais do que 20 salários mínimos, nota-se um achatamento da 
quantidade de domicílios de 2000 para 2010. Somando-se essas três últimas faixas de 
renda, tinham-se no Grajaú uma fração de 42,1% do total, fração essa que cai para 15,1% 
do total em 2010. Trajetória similar ocorre em Parelheiros, uma vez que no ano de 2000, 
34,9% dos domicílios tinham renda superior a 5 salários mínimos, fração que cai para 11,7% 
em 2010. 

O que ambas as tendências observadas indicam é um achatamento do padrão de renda no 
entorno de faixas baixas, em algo entre 2 a 5 salários mínimos, movimento que traz tanto 
pessoas de menores rendas para essa faixa, quanto tira pessoas de renda maior e também 
concentra nessa faixa. Há, de certa forma, uma homogeneização. O movimento é 
condizente com uma etapa da transformação urbana dessas localidades, que passa a se 
consolidar, mas ainda detém um longo caminho pela frente para que o movimento de 
aumento na renda e na qualidade dos domicílios seja realizado.  
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Figura 88 - Distribuição dos domicílios por faixa de renda em salários mínimos (2000 e 2010) 

 
Fonte: IBGE (2020). Elaborado: STCP (2020). 

Os indicadores em questão permitem concluir que no Distrito de Grajaú há um processo de 
mudança no padrão de urbanização em curso, que decorre por meio da consolidação das 
áreas de ocupação improvisada ou provisória. Já no Distrito de Parelheiros, ainda há espaço 
para ocupações improvisadas, porém o distrito também caminha, a alguns passos atrás de 
Grajaú, para a consolidação. 

Essa população ainda se distribui na forma de pirâmide através das faixas etárias, o que 
evidencia uma população mais jovem do que aquela agregada para o Município de São 
Paulo como um todo, vista no item de caracterização regional. Ainda há, na APA-BC, uma 
base bastante larga de população, significando que - caso o crescimento demográfico seja 
aquele natural - ainda haverá uma expansão da população no local. 

Outra evidência (Figura 89) para esse aspecto é obtida pela visualização das diferenças 
entre as pirâmides urbana e rural: enquanto a primeira, muito mais numerosa (em números 
absolutos), é mais concentrada até a faixa de 34 a 40 anos, a pirâmide rural evidencia o 
envelhecimento e a permanência de uma população local, que de fato está promovendo o 
crescimento natural. Em ambas as pirâmides, chama atenção a pouca proporção da 
população mais velha, o que pode representar o maior afluxo de pessoas jovens (que 
distorce a proporção das mais velhas).  
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Figura 89- Pirâmide Etária dos Moradores da APA-BC 

 

    
Fonte: IBGE (2010). 

3.5.3 - Caracterização dos Bairros e suas Dinâmicas de Expansão 

Apresenta-se a seguir uma síntese dos dados dos distritos e suas subprefeituras, que tem 
como fonte seus Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras - 
Perímetros de Ação, elaborados em 2016, perfazendo-se, portanto, a mais atual e local 
base de dados disponível (PMSP, 2016a25 e PMSP, 2016b). 

A Subprefeitura de Parelheiros, cujo maior distrito é o homônimo Parelheiros, onde se 
localiza parcialmente a APA-BC, teve sua população significativamente aumentada entre 
1980 e 2010, com crescimento de cerca de 103 mil habitantes nesse período.  

A densidade demográfica em 2010 (5,27) foi bem inferior ao do Município de São Paulo 
(MSP) (102,02) e inferior ao da região (249,06). Apresenta alta vulnerabilidade (51,62%), 
com IDHM (0,593) inferior ao do município (0,733). Apresenta participação de jovens 
(27,6%) acima do MSP (20,8%). Quanto aos idosos tem participação (6,3%) abaixo ao MSP 
(11,9%). Apresenta alta taxa de homicídios (61,6 e 26,5 p/c.100.000 hab., Distritos de 
Marsilac e Parelheiros respectivamente). 

                                                           
25 https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PA-PA.pdf 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-CS.pdf 
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As características territoriais singulares da Subprefeitura Parelheiros, com vastas áreas 
rurais e de proteção ambiental, a colocam dentre as subprefeituras paulistanas como a de 
mais baixo nível de atividade econômica, medido pelo volume de empregos formais: apenas 
6.213 empregos, todos praticamente no Distrito de Parelheiros. Desta maneira o perfil 
econômico da subprefeitura é determinado por este distrito, onde predominam o comércio 
varejista, seguido dos serviços de alojamento e alimentação e da construção civil. O nível de 
rendimento dos residentes é também o mais baixo dentre as subprefeituras, não atingindo 
R$ 500,00 de renda média domiciliar per capita. 

A educação infantil e ensino médio atendiam em 2010, respectivamente, 45,9% e 59,0% da 
população das faixas etárias correspondentes (abaixo das médias municipais de 50,5% e 
60,6%). As vagas da rede socioassistencial são suficientes para atender apenas 14,4% das 
crianças e adolescentes inscritos no CadÚnico (em Marsilac o percentual é elevado, mas a 
demanda muito pequena). Os jovens contam com uma cobertura potencial de 11,3%, 
repetindo-se a situação anterior em relação a Marsilac; e os idosos são precariamente 
cobertos pelas vagas existentes (9,1%, mas todas em Parelheiros).  

A partir de 2018 os moradores de Parelheiros, Marsilac e outros bairros da região passaram 
a contar com o Hospital Municipal de Parelheiros, com 20 leitos de unidades de terapia 
intensiva (UTIs), cerca de 250 leitos hospitalares, sete salas cirúrgicas e quatro salas 
direcionadas ao centro obstétrico. Na área de atenção básica em saúde, Marsilac e 
Parelheiros também apresentam bons resultados quantitativos, pois possuem uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) para cada 20.000 habitantes, conforme preconiza o Ministério da 
Saúde. 

Com parte de seu território em zona rural, a Sub-PA tem 75,1% de seus habitantes vivendo 
a mais de 1 km de um equipamento de esportes e lazer. Na área de cultura, 89,7% estão 
distantes de uma unidade de atendimento. A Sub-PA tem a maior área territorial do 
município e está totalmente inserida na área de proteção aos mananciais, cuja legislação 
restritiva induz ao baixo grau de ocupação com o menor número de domicílios e o mais alto 
índice de terrenos vagos do município, ou seja, mais da metade de seus terrenos, em 
especial o Distrito de Marsilac com o índice de 76%. Além dos impactos ambientais aos 
remanescentes de vegetação nativa, recursos naturais e serviços ecossistêmicos, as 
invasões e ocupações irregulares propiciam situações de risco a saúde e segurança a 
centenas de moradores. Os domicílios em favelas chegam a 11 % do total de domicílios 
desta subprefeitura que tem cerca de 1,5% do território grafado como ZEIS 1. Com o índice 
de 4,2m2 de área construída por habitante está muito abaixo da média do município de 
25,5m²/ hab. Apesar de ter reduzido em 9% na década, ainda detém 13,7% dos domicílios 
com mais de 3 moradores por dormitório em 2010 representando o pior índice de 
inadequação domiciliar dentre todas as subprefeituras. 

Os distritos municipais que conformam a sub têm um significativo percentual de domicílios 
não atendidos pela rede de esgoto e de abastecimento de água, nas cifras de 99,8% 
(esgoto) e 88%(água) em Marsilac e 63,3% (esgoto) e 16,6% (água) em Parelheiros. Em 
Parelheiros 45,8% dos residentes gastam mais de uma hora no deslocamento casa-trabalho 
e em Marsilac a cifra é de 35.3%, proporção bem acima da média do MSP (21,9%). Em 
Marsilac 35% dos residentes tem como destino de viagem outras subprefeituras, enquanto 
em Parelheiros o destino principal é o próprio distrito na proporção de 47%. Predominam na 
sub as viagens por modo coletivo (54,8%), e pelo modo a pé (33,2%), restando apenas 12% 
para o modo individual. O índice de mobilidade total é de 1,85 pontos, valor abaixo do IM do 
município de 2,07. A oferta de viário estrutural e de corredores de ônibus em Parelheiros é 
de 1,8% e 1,5% respectivamente, enquanto Marsilac não dispõe deste tipo de infraestrutura. 
Os parâmetros de mortes no trânsito atingem níveis bem acima do MSP e da região Sul 2. 
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A Sub-PA apresenta valores de cobertura vegetal (2069 m2/hab) e áreas verdes públicas 
(348 m2/hab) muito superiores à média do município e da região. Essa é a subprefeitura com 
os maiores valores totais nesses quesitos. Apesar disso, a distribuição dessas áreas não é 
homogênea no território, estando muito concentrada na sua região sul, onde existem muitas 
áreas de preservação e proteção ambiental e áreas protegidas, como a APA-CM, o Parque 
Natural Municipal Cratera de Colônia, o Parque Estadual da Serra do Mar/ Núcleo Curucutu, 
a RPPN Sítio Curucutu e a terra Indígena Tenondé-Porã. Os valores de população residente 
a mais de 1 km de parques (55,3%) estão próximos das médias do município e região. A 
arborização viária tem valor (3,5 arv./km) bem baixo da média do município e da região. 
Essa subprefeitura caracteriza-se por apresentar altos valores de cobertura vegetal e 
conservação da biodiversidade, mas sob forte pressão de ocupação urbana, altamente 
precária. 

A Subprefeitura de Capela do Socorro, cujo maior distrito é Grajaú, teve elevado aumento 
populacional entre 1980 e 2010, aumentando em cerca 314.000 hab no período todo. A 
densidade demográfica em 2010 (68,78) foi inferior à do MSP (102,02) e da região (249,06). 
Apresenta alta vulnerabilidade (29,47%). O IDHM (0,750) é inferior ao do município (0,805). 
Apresenta participação de jovens (24,3%) acima do MSP (20,8%). Quanto aos idosos, têm 
participação (8,4%) abaixo ao MSP (11,9%). Apresenta taxa de homicídios considerável 
destacando o Distrito de Grajaú (18,6 p/c.100.000 hab.). 

Apresenta nível relativamente baixo de atividade econômica, responsável por 
aproximadamente 76 mil empregos formais (1,7% dos empregos do município). Em Cidade 
Dutra e Grajaú há forte predominância do comércio (varejista) responsável por 30% dos 
empregos, seguido de várias atividades ligadas ao setor de serviços. No Distrito Capela do 
Socorro há melhor distribuição de atividades com presença tanto dos subsetores de 
comércio, de serviços e também de segmentos industriais como o químico e o de material 
de transporte. O perfil de renda dos residentes da subprefeitura é relativamente baixo, 
apresentando rendimento domiciliar “per capita” aproximado de R$ 700 mensais. Com mais 
de 600 mil pessoas, sua população representa mais de 5% do total do município, porém o 
total dos rendimentos auferidos não atinge 3%. 

A educação infantil e ensino médio atendiam em 2010, respectivamente, 47,9% e 58,1% da 
população das faixas etárias correspondentes, abaixo das médias municipais (50,5% e 
60,6%). Com o terceiro maior contingente do município de crianças e adolescentes inscritos 
no CadÚnico, a Sub CS dispõe de vagas na rede socioassistencial para apenas 8,1% deles. 
As vagas, tanto para os jovens quanto para os idosos correspondem, respectivamente, 6,5% 
e 12,3% dos inscritos. O Distrito de Capela do Socorro não tem leitos hospitalares SUS. 
Cidade Dutra e Grajaú possuem leitos, mas não atingem o ideal de um leito por mil 
habitantes. Todos os distritos têm unidades de atenção básica em saúde, mas nenhum 
deles, com exceção do Distrito de Socorro em 2000, atinge o padrão ideal de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) por 20.000 habitantes. Na Sub-CS apenas 14,5% dos moradores 
vivem a mais de 1 km de um equipamento de esportes e lazer. Quanto à cultura, mais da 
metade (60,7%) da população está distante de um equipamento. 

Na Sub-CS predomina o uso residencial com mais de 65% do total da área construída. 
Concentra apenas 3% das unidades residenciais verticais lançadas na região sul 2 entre 
2000 e 2013, com destaque para o primeiro período que vai até 2002, seguindo em baixa 
constante nos anos seguintes. Tem 15,6% do total de seus domicílios localizados em 
favelas, 21% dos moradores em situação de risco da região, quase 1/3 da população de rua 
da região e 13,7% do território está demarcado como ZEIS, com ênfase para ZEIS 1. Com 
10,3% de seus domicílios contendo mais de três moradores por dormitório, está acima da 
média de 7,9% do município. Entre 2000 e 2010, acompanhando o ritmo do município, teve 
queda no número de domicílios vagos, passando de 10,1% do total de domicílios para 5,1%. 
Próximo à média da região, mantém cerca de 20% de seus terrenos vagos. 
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Esta subprefeitura é servida pela linha Lilás do metrô por meio da estação Santo Amaro que 
se integra à linha Esmeralda da CPTM cobrindo a região com mais cinco estações até o 
Grajaú. 18,4% dos domicílios da subprefeitura não estão conectados à rede de esgoto, com 
maior incidência no Distrito Grajaú (27,5%). Neste mesmo distrito 41,6% dos trabalhadores 
gastam mais de uma hora no deslocamento casa-trabalho. Em média, os maiores 
percentuais de viagens da subprefeitura têm como destino os próprios distritos, além da 
atratividade da subprefeituras de Santo Amaro e outras. O modo de transporte mais utilizado 
é o coletivo (40,1%) seguido do a pé (37,1%), no entanto esta relação se inverte no Grajaú 
onde o modo a pé (42,1%) supera em um ponto percentual o modo coletivo. O índice de 
mobilidade total é de 2,06 pontos, valor acima da região Sul 2 (1,98) por influência do 
Distrito Cidade Dutra em função do IM individual mais expressivo. O Distrito de Socorro 
oferece 13% de vias estruturais, 6,9% de corredores de ônibus e 6,0% de ciclovias, 
apresentando os melhores índices da Sub-CS deste tipo de infraestrutura, enquanto o 
Grajaú oferece apenas 2% de viário estrutural e 0% de corredores de ônibus e ciclovias. As 
mortes no trânsito e de pedestres no trânsito atingem os níveis da região Sul 2. 

A Sub-CS apresenta valores de cobertura vegetal (95,9 m2/hab) superiores à média do 
município. As áreas verdes públicas (8,5 m2/hab) estão em patamares mais baixos que a 
média do município e da região, indicando que existe muita área vegetada não protegida. 
Apesar disso, essas áreas são relativamente bem distribuídas pois os valores de população 
residente a mais de 1 km de parques (36,2%) são mais baixos que as médias do município 
e região. A arborização viária tem valor (32,1 arv./ km) pouco abaixo da média do município, 
mas superior à média da região. Os Distritos de Socorro e Cidade Dutra caracterizam-se 
como regiões de alta precariedade urbana, em meio a remanescentes de vegetação e sob 
pressão da ocupação urbana desordenada. Já o Distrito do Grajaú apresenta altos valores 
de cobertura vegetal e conservação da biodiversidade, mas sob forte pressão de ocupação 
urbana, altamente precária. 

A qualificação dos dois distritos que abrigam a APA-BC, devidamente contextualizados em 
suas subprefeituras, trouxe equilíbrio quanto à dinâmicas de expansão. A ocupação do 
território onde se localiza a APA-BC, como observado por seu histórico de ocupação, foi 
constituído gradativamente de uma área eminentemente rural para uma periurbana, 
motivada pela intensa pressão habitacional, por meio de assentamentos da população de 
baixa renda. O resultado desse processo de urbanização desigual é a distribuição desigual 
dos investimentos das políticas de habitação e saneamento. Desse ponto de vista, a área 
dos mananciais se assemelha a outras áreas periféricas da RMSP. 

Apesar da especificidade normativa e da finalidade prioritária de abastecimento público das 
áreas de proteção aos mananciais, o histórico dos distritos que contemplam a APA-BC, 
quando situados no processo de urbanização e metropolização, explicitam que a água - 
enquanto recurso - está em disputa, ainda que esta disputa não ecloda frente à sociedade 
com toda a complexidade socioambiental que representa, nem traga à tona claramente os 
interesses em questão de forma simultânea (Ferrara, 2013). 

Nesse contexto, tem-se pela análise do histórico de uso e ocupação do solo, que a 
velocidade de ampliação das ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental, que 
havia se ampliado significativamente nos últimos vinte anos, tende a ser reduzida. O desafio 
maior, na fase de consolidação das ocupações existentes e promoção de seu adensamento, 
é o aporte de infraestrutura. Afinal, as moradias precárias não têm sistemas de coleta e 
tratamento de efluentes, tem ligações elétricas precárias e abarcam diversas outras 
desconformidades urbanísticas, tais como, largura das ruas, tamanho mínimo dos lotes, 
largura de calçadas e implantação de infraestrutura urbana. Sem a devida infraestrutura, o 
espaço oferece riscos a população (Alvim, 2008). Além disso, esteticamente, predomina 
uma paisagem árida com mais área construída, com carência de áreas verdes e de espaços 
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de uso comum. O que resulta em uma maior desvalorização da área e de seu entorno pelo 
mercado. 

Um outro problema que os residentes das áreas periféricas convivem diariamente é a 
criminalidade. Os dados sobre as mortes por causa externas mostram o quanto o número de 
mortes por homicídio é representativo em Parelheiros (71% das mortes por causas externas 
são homicídios) e Capela do Socorro (73,2%) (Rede Social Brasileira por Cidades Justas e 
Sustentáveis, 2020). Como base de comparação, tem-se que nas áreas mais centrais da 
cidade, não caracterizadas por invasões, este índice é bem menor - na Vila Mariana e em 
Pinheiros, por exemplo, este índice não passa de 30%, sendo que na Lapa fica em torno de 
39%. 

Estudo detalhado conduzido pela SVMA e publicado em 2008, intitulado Indicadores 
Ambientais e Gestão Urbana: Desafios para a Construção da Sustentabilidade na Cidade de 
São Paulo, tipifica os distritos do Município de São Paulo em quatro tipos, quais sejam: 

• Distritos Tipo 1 – distritos onde se concentram as principais áreas prestadoras de 
serviços ambientais da cidade, com altos valores de cobertura vegetal. Apresentam 
ações de controle e conservação da biodiversidade, mas se encontram sob forte 
pressão de ocupação urbana, altamente precária; 

• Distritos Tipo 2 – distritos de alta precariedade urbana, em regiões com 
remanescentes de vegetação, mas ainda sob pressão da ocupação urbana 
desordenada e, apesar de densamente ocupados, são caracterizados por um baixo 
controle urbano dentre as ações do âmbito da Secretaria; 

• Distritos Tipo 3 – distritos com alto adensamento vertical, onde se concentra a maior 
parte das ações de controle urbano do uso e ocupação do solo, além de ter as 
melhores condições de infraestrutura da cidade. Apresentam, em geral, densidades 
demográficas médias a baixas, com perda populacional a despeito da verticalização 
intensiva. Localmente, podem apresentar altos valores de cobertura vegetal, 
representados por parques urbanos e arborização viária e intralote; 

• Distritos Tipo 4 – distritos em que a principal característica é a baixíssima presença 
de cobertura vegetal em áreas de ocupação urbana consolidada e boa infraestrutura 
urbana, em processo de “esvaziamento” populacional. 

Ambos os distritos que abrigam a APA-BC (Parelheiros e Grajaú) são classificados por 
SVMA (2008) como Tipo 1, ao lado de 11 outros distritos bastante concentrados nas 
porções mais ao sul do município e na região norte, abrangendo áreas da Serra da 
Cantareira. Esses distritos Tipo 1 podem ser entendidos como as áreas da cidade em que 
elementos distintos da realidade socioambiental operam em sentidos opostos. Ainda que 
esse conjunto detenha as maiores áreas prestadoras de serviços ambientais, a grande 
maioria de seus distritos apresenta as piores condições de vida e de acesso a serviços de 
infraestrutura urbana da cidade. Esse grupo de distrito é um exemplo típico da insuficiência 
metodológica na criação de um índice sintético das condições socioeconômicas e 
ambientais, já que um valor médio entre as variáveis não é capaz de captar essas 
diferenças. 

Nota-se com clareza pela Figura 90, nos distritos Tipo 1, faltam respostas de controle 
ambiental urbano, muito mais do que respostas de conservação da biodiversidade. Essa 
tipificação espelha com propriedade os pontos do diagnóstico ora realizado, que identifica 
que o conselho gestor da unidade de conservação é contraposto de forma constante a 
desafios que superam em diversos graus de hierarquia sua alçada de decisões e poder de 
articulação, ficando refém de forças socioeconômicas exógenas e avassaladoras. 
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Figura 90- Valores médios dos padrões dos Indicadores Sintéticos do modelo PEIR (Pressão, 
Estado, Impacto, Resposta) por tipo socioambiental de distritos na cidade de São 
Paulo 

 
Fonte: Reproduzido de SVMA (2008). 

O estudo da SVMA (2008) reforça que o poder público não está ausente nessas áreas de 
grande biodiversidade, a despeito da altíssima precariedade em termos de condições 
urbanas que ainda hoje impera, justamente por receber a maior atenção estatal com relação 
à conservação da biodiversidade. As ações estão associadas com a existência de unidades 
de conservação (parques estaduais e municipais) e de parques urbanos, reforçando a 
importância da delimitação formal de áreas de preservação, para a manutenção da riqueza 
ambiental e dos principais serviços ambientais da cidade e de registro da biodiversidade 
existente nesses locais. 

Entretanto, há deficiências e limitações nas ações de comando e controle, como a aplicação 
da legislação urbanística e ambiental nas regiões abrangidas pelos distritos Tipo 1, apesar 
dos resultados positivos alcançados com o programa SOS Mananciais, na década de 1990, 
e a Operação Defesa das Águas, cujas ações se iniciaram em 2007.  

O maior desafio, em termos de políticas públicas para este conjunto de distritos, incluídos os 
dois que abrigam a APA-BC, segundo SVMA, 2008, é encontrar o equilíbrio entre 
sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida e das condições de moradia das 
populações ali residentes. As características desses distritos e seus problemas e desafios 
reforçam, a necessidade de ações que articulem políticas setoriais de habitação, geração de 
renda, transporte e meio ambiente, adotando uma abrangência metropolitana, que extrapole 
os limites da cidade de São Paulo.  
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3.5.4 - Condições de Vida 

3.5.4.1 - Situação de Saneamento dos Domicílios na APA-BC 

Avaliando as informações dos domicílios, por setores censitários, pode-se notar muitos dos 
problemas que a região enfrenta. Considerando os dados da infraestrutura, é possível 
observar a falta de diversos serviços nas regiões da APA-BC, como os serviços voltados 
para o saneamento básico. A população total por setores censitários pode ser visualizada na 
Figura 91. 

A Figura 92 apresenta o percentual de domicílios abastecidos por água pela rede geral de 
abastecimento, situação que se encontra na faixa de 80% a 100% de cobertura nos setores 
censitários mais urbanizados, como era de se esperar. O abastecimento de água potável é 
constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 
desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, aí 
incluídas as atividades de reservação, captação e adução da água bruta, tratamento da 
água, adução da água tratada e reservação da água tratada. No  Município de São Paulo, o 
prestador de serviço é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), cuja natureza jurídica é de Sociedade de Economia Mista. 

Uma leitura desses dados atualizados com base no Sistema de Informações sobre 
Saneamento (SNIS, 2018) revela que houve uma melhora no atendimento da população 
urbana desde 2010 (data base para os dados por setor censitário). Segundo os dados do 
SNIS (2018), 100% da população urbana do Município de São Paulo tem acesso aos 
serviços de abastecimento de água pela rede geral, atendimento que é superior à média do 
estado de São Paulo (97,5%). 

Já em relação à população rural, tem-se que em 2018 o Município de São Paulo contava 
com apenas 24.221 habitantes atendidos de um total de 109.592 habitantes rurais, o que 
representa um percentual de 22,1%. O atendimento no meio rural (bastante concentrado na 
zona sul do município) fica bastante aquém da média estadual de atendimento com rede de 
água, que é de 38,8%, e ainda abaixo da média de atendimento rural no País como um todo 
(28,9%). Surpreende que o município mais rico do país ainda tenha uma fração de cerca de 
80 mil habitantes sem atendimento com rede de água potável. 

A situação da provisão de serviços de esgotamento sanitário é mais precária. Trata-se das 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários. 

A Figura 93 revela os baixos graus de cobertura desse serviço essencial do saneamento por 
setores censitários, com informações do Censo Demográfico (IBGE, 2010). Observa-se que 
na maior fração territorial da APA-BC, que é rural, o índice de cobertura em 2010 recaia na 
menor faixa possível, de 0% a 20%. Mesmo nas áreas mais urbanizadas do setor 
Varginha/Noronha, onde se concentra o maior número de setores censitários com 
coberturas mais elevadas de esgotamento, nota-se que diversos setores apresentam graus 
de cobertura muito baixos. 

Com base nos dados do SNIS (2018) para o Município de São Paulo, tem-se que a situação 
na zona urbana pode ter sido aprimorada desde 2010, pois 97% dessa fração da população 
tem acesso ao serviço de coleta de esgoto. Comparando-se com a média do estado de São 
Paulo, de 92,2% de grau de cobertura, o município apresenta uma situação de maior 
adequabilidade. Nota-se que 30% da população urbana brasileira ainda não conta com 
serviços de esgotamento sanitário.  
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Figura 91- Mapa com a População residente nos Domicílios em cada Setor Censitário 

 
Fonte: Elaborado: STCP (2020). 
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Figura 92- Mapa do Percentual de Domicílios Abastecidos por Água pela Rede Geral de 
Abastecimento 

 
Fonte: Elaborado (2020). 
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Figura 93  - Mapa do Percentual de Domicílios com a Coleta de Esgoto Sanitário pela Rede 
Geral de Esgotamento Sanitário 

 
Fonte: Elaborado: STCP (2020). 
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Dada a quantidade absoluta de habitantes urbanos do Município de São Paulo (11.705.256 
habitantes), o grau de cobertura de 97% ainda rende uma população equivalente a 351.034 
pessoas sem serviços de esgotamento sanitário no Município de São Paulo. A população 
desatendida é equivalente à totalidade das populações urbanas de cidades paulistas de 
Mogi das Cruzes, Piracicaba, Jundiaí e Bauru, ou ainda de Maringá (PR) e Montes Claros 
(MG). Essa população desatendida deve se encontrar ao menos parcialmente, na APA-BC, 
que acaba adotando outras formas de coleta, afastamento e, em poucos casos, tratamento 
dos esgotos.  

Em contrapartida ao bom índice de atendimento de esgotamento para sua população 
urbana, no Município de São Paulo (segundo SNIS, 2018) nenhum dos 109 mil habitantes 
rurais conta com atendimento de esgotamento sanitário e adotam outras formas de coleta e 
afastamento de suas águas servidas, como fossas sépticas, ligações nas redes de 
drenagem de água pluvial, ou ainda na disposição direta em córregos e riachos. Uma vez 
que a população rural na APA-BC era, em 2010, de 20 mil habitantes, pode-se supor que, 
em 2018, seja ainda maior a quantidade de habitantes sem a coleta e o tratamento de 
esgoto sanitário. 

Outro serviço de saneamento básico essencial para o bem-estar da população humana e 
para o zelo das condições ambientais é o adequado serviço de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. Tais serviços abrangem atividades de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e disposição final adequados do lixo doméstico e dos serviços de varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas, incluindo triagem para fins de reuso ou reciclagem, 
de tratamento (inclusive por compostagem), e varrição, capina e poda de árvores em vias e 
logradouros públicos e outros eventuais serviços da limpeza pública urbana. No Município 
de São Paulo, a entidade responsável pela prestação desse serviço é a autarquia 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB. 

A situação do atendimento de coleta de lixo e serviço de limpeza, à época do Censo 
Demográfico (IBGE, 2010), apontava para um atendimento de 80% a 100% da população 
nas principais áreas urbanas da APA-BC (Figura 94). Alguns dos setores censitários que 
constam como não atendidos com coleta de lixo, poderiam contar com sistemas de coleta 
em pontos estratégicos como cruzamentos de estradas ou pontos próximos às manchas 
urbanas.  

A atualização dos dados de coleta de lixo e de prestação de serviços de limpeza urbana 
pelos dados do SNIS (2018) colocam o Município de São Paulo como tendo atingido a 
universalização deste, com 100% de seus habitantes na área urbana contando com a 
prestação do serviço. O atendimento universalizado mostra-se ideal, sendo que o restante 
das áreas urbanas no estado de São Paulo conta com 99,8% da população atendida. Já 
quanto à cobertura de atendimento na área rural, não constam informações a respeito no 
SNIS (2018), sendo válido supor que toda a população na APA-BC conte com algum 
sistema de coleta de resíduos, mesmo na área rural.  

Pelos dados de recuperação de materiais recicláveis coletados no Município de São Paulo, 
que segundo o SNIS (2018) é de apenas 0,88%, pode-se supor que não haja eficiência na 
coleta seletiva formal (porta a porta, em postos de entrega voluntária ou outra modalidade), 
muito embora sua abrangência seja muito grande (a parcela da população urbana com 
cobertura de coleta seletiva porta a porta é de 80% no município, contra uma média de 
apenas 38,3% no estado de São Paulo). A coleta seletiva em bairros periféricos e em áreas 
mais afastadas, como é o caso da APA-BC, não é realizada na modalidade porta a porta, e 
na prática acaba ocorrendo por iniciativas independes de coleta, realizadas por catadores de 
resíduos.  

Observando os gráficos das Figuras 95 e 96 é possível concluir que a região central da 
APA-BC se encontra desamparada pelos serviços de saneamento, seja pelo fato de que se 
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trata de uma área rural, seja por não possuir domicílios suficientes para a operação do 
serviço, ou ainda, seja pela ineficácia do atendimento. Importante destacar que a coleta de 
lixo é o serviço mais universalizado, dentre os serviços de saneamento, sendo baixa apenas 
na porção leste, em que é coberta por parte da Represa Billings (em 2010). Analisando por 
uma ótica diferente, a Figura 96 mostra um gráfico com os percentuais dos domicílios 
atendidos pelos serviços de saneamento. 

De uma forma geral é possível observar que nos setores urbanos, o percentual de 
atendimento dos serviços de saneamento é maior, quando comparado ao setor rural. Além 
disso, tanto nas regiões rurais como nas urbanas, o serviço de esgotamento sanitário tem  
menor percentual de atendimento, sendo que nos setores em que o serviço de esgotamento 
é elevado (acima de 80%), todos os demais serviços ficam próximos de 100% nas taxas de 
cobertura de prestação de serviço . 

Na Pesquisa Saneamento Básico em Áreas Irregulares – Relatório Brasil (Instituto Trata 
Brasil, 2016), por meio dos dados analisados, é apontado que o percentual de domicílios 
irregulares com abastecimento de água é maior que de esgotamento sanitário. Esse dado 
levanta a hipótese que locais caracterizados por invasão tendem a atendimentos em maior 
proporção por água do que por esgotamento sanitário.  

A luz elétrica também é um serviço que tem alto percentual de atendimento dos domicílios, 
porém, neste caso, devido à facilidade de fazer ligações irregulares por meio das fiações 
públicas, os chamados “gatos”. No caso mais específico da APA-BC, o atendimento por 
coleta de lixo também é um serviço com ampla abrangência.  

Tendo como base a discussão anterior, da presença de abastecimento por água maior que 
por esgotamento sanitário em regiões onde possivelmente foram resultantes de invasões.  

Como é possível observar, apenas em dois setores censitários há um percentual maior de 
atendimento por esgotamento sanitário pela rede geral do que por abastecimento por água 
pela rede geral. Essa característica é comum no Brasil, devido à quantidade significativa de 
domicílios em locais irregulares (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2016). 
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Figura 94 - Mapa do Percentual de Domicílios com a Coleta de Resíduos Sólidos pelo Serviço 
de Limpeza 

 
Fonte: Elaborado: STCP (2020). 
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Figura 95- Relação das Infraestrututras Domiciliares em cada Setor Censitário Analisado 

 
Fonte: Elaborado: STCP (2020). 

Figura 96- Relação dos Domicílios com Esgotamento Sanitário pela Rede Público com o 
Abastecimento de Água pela Rede Geral 

 

 
Fonte: Elaborado: STCP (2020). 
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3.5.4.2 - Renda e Educação Básica 

A Figura 97 apresenta a distribuição dos domicílios da APA-BC pelas faixas de renda26, 
segregados, ainda, pelos domicílios rurais e urbanos. Há uma concentração maior, tanto da 
população urbana quanto da população rural, na faixa de renda que indica a obtenção de ½ 
a 1 salários mínimos (33,8% dos domicílios). Sobre essa mesma faixa de renda recaem 
apenas 9,9% dos domicílios dos distritos Grajaú e Parelheiros, evidenciando que os 
domicílios da APA-BC perfazem a franja das estruturas urbanas e, assim, são as de menor 
renda. Enquanto na média dos distritos há concentração dos domicílios na faixa de renda de 
2 a 5 salários mínimos (42%), nos domicílios na Unidade de Conservação são apenas 5%. 
Outro dado de comparação revelador é que nos distritos do Município de São Paulo, 7% dos 
domicílios não apresentaram rendimento, enquanto no recorte da Área de Proteção 
Ambiental, que inclui apenas os distritos Grajaú e Parelheiros, 9,2% não apresentaram 
rendimento.  

Figura 97 - Renda Mensal dos Moradores da APA-BC, em Sálarios Mínimos 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Interessante notar que não há uma distinção notável entre a distribuição dos domicílios nas 
faixas de renda das populações rural e urbana, provando novamente que há uma zona 
cinzenta nessa definição binária que não necessariamente captura a complexidade das 
relações encontradas nessa zona periurbana. A figura 98 apresenta a mesma lógica, pois 
faz notar que inexistem diferenças de renda entre as médias mensais obtidas pelas 
populações urbana e rural, embora o intervalo de frequência em torno da média seja 
notavelmente menor na área urbana do que na rural. 

                                                           
26 Renda segundo IBGE (2010) é a resultado de uma relação de trabalho é estabelecida entre uma pessoa e 

uma unidade institucional por um acordo que pode ser formal ou informal. 

1.785

217

1.094

3.806

6.528

4.754

681

251

56

18

239

44

200

655

898

597

121

37

14

2

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1.000 2.000

Sem Rendimento

Até 1/8

1/8 a 1/4

1/4 a 1/2

1/2 a 1

1 a 2

2 a 3

3 a 5

5 a 10

Maior que 10

Número de Domicílios

Rural Urbano



 

370 

Figura 98 - Renda Média Mensal dos Moradores da APA-BC 

 
Fonte: IBGE (2010). 

A Figura 99 traz o percentual das pessoas alfabetizadas em cada setor censitário da APA-
BC, onde se nota em tons avermelhados os setores rurais com população não encontrada 
ou inexistente. As áreas urbanizadas apresentam os intervalos de 60% a 80% e 80% a 
100% de alfabetizados. A situação espelha a uma situação de maior fragilidade social da 
periferia, bem como ilustra que as áreas urbanas estão geralmente com os índices de 
alfabetização mais altos.  

Ao se analisar o detalhamento da alfabetização (Figura 100), que traz o percentual desse 
importante indicador por faixa etária, nota-se que a população mais jovem tem acesso à 
alfabetização desde cedo e com diferenças mínimas entre as populações rurais e urbanas. 
As populações mais velhas é que mais sofrem com o analfabetismo.  
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Figura 99- Mapa com o Percentual de Pessoas Alfabetizadas em Cada Setor Censitário da Área 
de Proteção Ambiental – APA-BC 

 
Fonte: Elaborado: STCP (2020). 
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Figura 100- Percentual de Alfabetização dos Moradores da APA-BC por Faixa Etária 

 
Fonte: IBGE (2010). 

3.5.4.3 - Vulnerabilidade Social 

A Figura 101 apresenta a distribuição do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS, 
2010) nos setores censitários da APA-BC. Esse índice, criado pela SEADE – Fundação 
Sistema Estadual de Análises de Dados, com base nos dados do Censo do IBGE, faz uma 
análise social a partir da combinação entre os fatores demográficos e socioeconômicos. Por 
meio de um conjunto de variáveis, esse indicador permite identificar os fatores específicos 
que produzem a degradação das condições de vida em uma comunidade, auxiliando na 
definição de prioridades para o atendimento da população vulnerabilizada.  

Para a elaboração do IPVS foram consideradas duas dimensões: a socioeconômica, que 
abrange a renda e a escolaridade do responsável pelo domicílio; e o ciclo de vida futura, 
referente à idade média da família e à presença de crianças com até quatro anos de idade. 
Não foi considerada a renda familiar porque esta só é investigada na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD), e não no Censo; além disso, segundo a SEADE, mais de 
80% das famílias têm como principal fonte de renda a do chefe de família. 

As regiões de maior vulnerabilidade estão localizadas, majoritariamente, no quadrante leste 
e nordeste da APA-BC, região que tem maior concentração de populações locais. Há, na 
APA-BC, uma concentração de áreas urbanas no Grupo 5, indicando alta vulnerabilidade. 
Algumas porções do Grajaú apresentam-se como as mais críticas, com vulnerabilidade 
muito alta. 
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Figura 101- Mapa com a distribuição dos IPVS pelos setores censitários 

 
Fonte: Elaborado: STCP (2020). 
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Para melhor compreensão dos resultados do IPVS, tem-se SEADE (2010) os agrupamentos 
do índice, que trazem setores censitários com, pelo menos, 50 domicílios particulares 
permanentes classificados em seis grupo:  Grupo 1 - Nenhuma vulnerabilidade social - 
Composto por famílias com renda e escolaridade do chefe da casa muito altas e, nesse 
caso, a segunda dimensão (ciclo de vida futura) nem precisa ser considerada, porque ela 
não altera as condições de vulnerabilidade; Grupo 2 - Vulnerabilidade social muito baixa - 
Composto por famílias em que a primeira dimensão é média ou alta e a segunda mostra 
famílias mais idosas; Grupo 3 - Vulnerabilidade social baixa - Aqui há dois subgrupos: um 
tem a primeira dimensão alta e a segunda dimensão mostra famílias com jovens e adultos; o 
outro tem a primeira dimensão com valores médios e a segunda dimensão com famílias 
formadas por adultos; Grupo 4 - Vulnerabilidade social média - Composto por famílias que 
têm a primeira dimensão média e são formadas por pessoas mais jovens; Grupo 5 - 
Vulnerabilidade social alta - Composto por famílias em que a primeira dimensão é baixa e 
são formadas sobretudo por adultos e idosos; Grupo 6 - Vulnerabilidade social muito alta - 
Composto por famílias que têm a primeira dimensão baixa e são formadas por jovens, 
engloba apenas setores censitários classificados no Censo Demográfico (IBGE, 2010) como 
aglomerados subnormais27 com concentração de população jovem e de baixa renda. 

A distribuição de setores censitários que abrigam a APA-BC e os resultados do IPVS são 
apresentados na Tabela 71, que permite identificar que mais de 50% dos domicílios recaem 
nos grupos 5 (vulnerabilidade alta) e 6 (vulnerabilidade muito alta). Nota-se, também, que 
nenhum setor censitário é classificado como tendo baixíssima vulnerabilidade. 

Tabela 71 - Distribuição do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social nos Setores 
Censitários que abrigam a APA-BC 

 
SETORES CENSITÁRIOS DOMICÍLIOS 

QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL 

Grupo 1: Baixíssima 
vulnerabilidade 

0 0,0% 0 0,0% 

Grupo 2: Vulnerabilidade 
muito baixa 

4 1,7% 608 2,7% 

Grupo 3: Vulnerabilidade 
baixa 

23 10,0% 5.388 24,3% 

Grupo 4: Vulnerabilidade 
média 

28 12,2% 2.894 13,0% 

Grupo 5: Vulnerabilidade alta 43 18,8% 9.072 40,9% 

Grupo 6: Vulnerabilidade 
muito alta 

13 5,7% 2.439 11,0% 

Não classificado (menos de 
50 dom.) 

118 51,5% 1.787 8,1% 

TOTAL 229 100% 22.188 1100% 

Fonte: Fundação SEADE, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (2020). 

No Município de São Paulo a situação é bastante distinta da identificada na APA-BC, pois 
70,1% da população residem em áreas de baixíssima, muito baixa ou de baixa 

                                                           
27 Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia – públicos ou 
privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico 
irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. 
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-
subnormais.html?=&t=o-que-e 
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vulnerabilidade social, equivalendo a, aproximadamente, 7,8 milhões de pessoas. A 
somatória dos grupos 1 a 3 nos setores censitários da APA-BC chega ao percentual de 27% 
apenas. O Município de São Paulo possui 7,5% da população em áreas de vulnerabilidade 
muito alta (Grupo 6), na APA-BC esse percentual é de 11,0%.  

Com os dados da APA-BC e a partir da Figura 102, que apresenta a distribuição dos setores 
do Censo Demográfico (IBGE, 2010) com base no IPVS, é possível observar relações 
interessantes para a região da APA. Primeiramente, nota-se que a vulnerabilidade social da 
APA-BC está mais forte nos domicílios comandados por jovens de 10 a 29 anos e com baixo 
poder socioeconômico, com representação de 100% dos setores caracterizados como de 
alta (urbanos) e muito alta (aglomerados subnormais urbanos) vulnerabilidade.  

Figura 102 - Avaliação do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) nos Setores 
Censitários da APA-BC 

 

 

 
*O tamanho das bolhas representa a quantidade de domicílios no setor censitário. 
Fonte: SEADE (2010); IBGE (2010). Elaborado: STCP (2020). 
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Por outro lado, os adultos e idosos estão enquadrados em vulnerabilidade média ou muito 
baixa, ou seja, por mais que seus fatores econômicos possam não ser os maiores, ainda 
assim não são tidos como pertencentes à parcela mais frágil da população.  

Destaque para os 75% dos setores censitários que estão enquadrados por um baixo fator 
socioeconômico, ou seja, possuem uma baixa renda. Esse fato se confirma pelas 
características urbanas da APA-BC, que é predominantemente formada por invasões e 
favelas. Ainda assim, os setores com melhores condições sociais são caracterizados como 
de vulnerabilidade média, sendo esses setores dominados por famílias com responsáveis 
adultos e idosos.  

Correlacionando os dados do IPVS com os dados do atendimento dos serviços públicos de 
saneamento (Tabela 72), é possível corroborar a tese de que o serviço de água pela rede 
geral é inerente a situação fundiária do domicílio. Em outras palavras: o abastecimento de 
água acontece nos domicílios, independente da residência estar em local irregular ou não. 

Segundo as correlações, os setores censitários de maior vulnerabilidade social 
apresentaram índices maiores de abastecimento de água (correlação de 0,55), bem como 
índices maiores de coleta de lixo (correlação de 0,57). Porém, os mesmos setores 
vulneráveis tiveram correlação com a falta de esgotamento sanitário (correlação de 0,54), 
indicando que a maior vulnerabilidade está atrelada à falta de coleta dos esgotos.  

Tabela 72 - Correlação entre os Serviços de Saneamento e o Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social (IPVS) 

PARÂMETROS 

ESGOTAMENT
O SANITÁRIO 
PELA REDE 
GERAL 

SEM 
ESGOTAMENT
O SANITÁRIO 
ADEQUADO 

ABASTECIMEN
TO POR ÁGUA 
DA REDE 
GERAL 

LIXO 
COLETADO 

ENERGIA 
ELÉTRICA 

IPVS 

Esgotamento 
Sanitário pela 
Rede Geral 

1,00 - - - - - 

Sem 
Esgotamento 
Sanitário 
Adequado 

-0,05 1,00 - - - - 

Abastecimento 
por Água da 
Rede Geral 

0,67 0,62 1,00 - - - 

Lixo Coletado 0,64 0,68 0,91 1,00   
Energia Elétrica 0,60 0,77 0,92 0,95 1,00 - 
IPVS 0,29 0,54 0,55 0,57 0,63 1,00 
*Em vermelho estão os valores significativos para 95% de confiança.  
Fonte: SEADE (2010); IBGE (2010). Elaborado: STCP (2020). 

3.5.4.4 - Desigualdade Social e Equipamentos Públicos 

Outra forma de se investigar as condições de vida na região da APA-BC é por meio dos 
indicadores do Mapa da Desigualdade, publicado anualmente desde 2012 pela Rede Nossa 
São Paulo (RNSP, 2019). A publicação traz o levantamento de 53 indicadores cobrindo as 
seguintes áreas da administração pública: i) população; ii) meio ambiente; iii) segurança 
viária; iv) direitos humanos; v) habitação; vi) saúde; vii) educação; viii) cultura; ix) esporte; e 
x) trabalho e renda. 

O levantamento, realizado com base em fontes públicas de informação (no mais das vezes 
a própria Prefeitura Municipal) é realizado para cada um dos 96 distritos componentes do 
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Município de São Paulo. A tabela 73 traz o resultado de alguns indicadores selecionados 
(focados nas áreas de menor cobertura por outras bases de dados) para os distritos Grajaú 
e Parelheiros, que abrigam a APA-BC. Apresenta-se, para comparação, a média dos 
distritos do Município de São Paulo, assim como o “desigualômetro”, que é a razão entre os 
valores mais altos e mais baixos encontrados. 

Tabela 73 - Indicadores Selecionados de Desigualdade para os distritos Grajaú e 
Parelheiros em 2019 

ÁREA INDICADOR 
DISTRITO 
GRAJAÚ 

DISTRITO 
PARELHEI

ROS 

MÉDIA 
MUNICIPIO DE 
SÃO PAULO 

“DESIGUAL
ÔMETRO” 

Meio 
Ambiente 

Arborização viária (proporção de 
árvores em relação à área total 
do distrito em km2) 

109,2 31,5 671,2 557x 

Segurança 
Viária 

Acidentes de trânsito com vítima 
(proporção para cada 10 mil hab.) 

5,6 9,5 14,6 12,8x 

Direitos 
Humanos 

Violência contra a mulher (todas 
as categorias) (proporção para 
cada 10 mil mulheres de 20 a 59 
anos) 

206,8 284,6 252,7 7,9x 

Habitação 
Favelas (proporção de domicílios 
em favelas, em relação ao total) 

16,77 10,84 8,3 607x 

Saúde 

Tempo de espera para consultas 
ao clínico geral (tempo médio, em 
dias, para consulta na rede 
pública) 

37,98 61,04 19,3 96,0x 

Leitos hospitalares públicos e 
privados (proporção de leitos por 
1 mil habitantes) 

0,609 0,007 3,4 5.520x 

Gravidez na adolescência 
(proporção de nascidos vivos de 
mães com 19 anos ou menos, em 
relação ao total) 

13,57 16,53 8,7 53,4x 

Educação 

Tempo de atendimento para vaga 
na creche (em dias) 

152,74 136,43 106,90 14,1x 

Atendimento nas pré-escolas 
municipais (proporção de 
matrículas efetuadas / cada hab. 
de 4 a 6 anos) 

60,4 57,8 40,1 13,4x 

Matrículas no Ensino Básico em 
escolas públicas (proporção de 
matrículas do EB no total) 

82,29 82,01 57,3 17x 

Cultura 

Centros culturais, casas e 
espaços de cultura (municipais, 
estaduais, federais e particulares) 
(proporção para cada 10 mil hab.) 

0,03 0,00 0,20 119x 

Esporte 
Equipamentos públicos de 
esporte (proporção para cada 1 
mil hab.) 

0,29 0,20 0,30 25,0x 

Trabalho e Emprego formal (taxa de 0,60 0,61 6,7 247x 
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ÁREA INDICADOR 
DISTRITO 
GRAJAÚ 

DISTRITO 
PARELHEI

ROS 

MÉDIA 
MUNICIPIO DE 
SÃO PAULO 

“DESIGUAL
ÔMETRO” 

Renda emprego formal por 10 hab. 
participantes da população em 
idade ativa c/ mais de 15 anos) 

Fonte: Rede Nossa São Paulo, Mapa da Desigualdade, 2019. 

Os indicadores listados permitem observar que a situação dos distritos Grajaú e Parelheiros 
não é muito distinta no sentido da desigualdade, sendo que ora um, ora outro, está mais 
próximo à média dos 96 distritos do Município de São Paulo. O indicador de meio ambiente 
(arborização viária) permite identificar que, mesmo na região sul do município, onde há a 
maior fração de remanescentes vegetais, os distritos que abrigam a APA-BC não são 
arborizados como nos demais distritos mais ricos. Em relação ao indicador de segurança 
viária, entretanto, tem-se vantagem aos distritos do sul que abrigam menor tráfego em 
termos absolutos e apresentam, também, menos acidentes com vítima.  

Em relação ao indicador de direitos humanos relacionado à violência contra a mulher, têm-
se, novamente, uma situação de fragilidade social aguda, com índices muito altos de 
violência. Não obstante, não há latente desigualdade no conjunto dos distritos da região sul 
em relação aos demais do Município de São Paulo. O distrito de Parelheiros apresenta um 
indicador acima da média, mas nota-se que esse indicador traz o menor “desigualômetro” 
entre todos os treze indicadores selecionados, demonstrando que esse grave problema 
social não varia significativamente pelo distrito. 

Situação oposta se verifica no indicador de habitação, representado pela proporção de 
favelas no total dos domicílios. Os distritos Grajaú e Parelheiros apresentam favelas em 
maior proporção do que a média do Município de São Paulo, sendo que a própria média 
demonstra a enorme distância que há entre os distritos com e sem concentrações de 
habitações irregulares. O “desigualômetro” é de impressionantes 607 vezes. 

Os indicadores selecionados da área de saúde revelam outra fragilidade social aguda dos 
distritos Grajaú e Parelheiros, pois ambos trazem infraestrutura de atendimento muito abaixo 
da média dos demais distritos (indicadores de tempo de espera para consultas e de leitos 
hospitalares). O primeiro indicador (tempo de espera) é ainda mais preocupante do que o de 
proporção de leitos hospitalares, pois representa a capacidade de atendimento à população 
local que não precisou ainda de deslocamento para um centro de especialização médica ou 
ainda sob uma condição de emergência. O fato do indicador de tempo de espera para uma 
consulta no clínico geral, no Distrito de Parelheiro, ser de dois meses é inequívoco quanto à 
incapacidade de atendimento da população.  

O outro indicador de saúde selecionado, de gravidez na adolescência, revela mais uma 
situação de fragilidade social em termos de pobreza e de oportunidades de educação e 
obtenção de renda do que de saúde propriamente dita. Quando cerca de 15% dos nascidos 
vivos nos distritos analisados são de mulheres com menos de 19 anos, tem-se evidente a 
situação de vulnerabilidade. Dificilmente há estrutura familiar para abrigar as crianças que 
terão, por consequência, menor probabilidade de frequentarem a escola, de serem bem-
nutridas e de terem oportunidades de uma vida plena. Para as mães, de forma análoga, as 
obrigações para com o filho podem cercear oportunidades de educação e busca por 
condições de desenvolvimento, alimentando o ciclo vicioso da pobreza.  

Os indicadores de educação revelam que há uma menor desigualdade entre esses serviços 
públicos em relação àqueles de saúde. Não obstante, ainda há muita desigualdade entre os 
distritos do Município de São Paulo. Muito embora o tempo de atendimento para a obtenção 
de uma vaga na creche pública seja alta e acima da média em Grajaú e Parelheiros, os 
outros dois indicadores de educação (atendimento nas pré-escolas municipais e matrículas 
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no Ensino Básico em escolas públicas) demonstram que os distritos estão 
consideravelmente acima da média. O Distrito de Parelheiros, como nos demais 
indicadores, revela-se mais frágil socialmente do que o Distrito de Grajaú. 

A diferença entre ambos os distritos que abrigam a APA-BC se faz notar no indicador de 
cultura, que traz a proporção de centros culturais, casas e espaços de cultura para cada 10 
mil habitantes. Mesmo o indicador contabilizando equipamentos de cultura municipais, 
estaduais, federais e particulares, o Distrito de Parelheiros retorna zero, enquanto o Distrito 
de Grajaú apresenta um resultado de 0,03 (muito abaixo da média para o Município de São 
Paulo, que é de 0,20). A situação da presença de infraestrutura para os esportes é 
ligeiramente melhor, porque se faz presente em ambos os distritos e em valores próximos à 
média.  

Finalizando o quadro de indicadores de desigualdade entre os distritos do Município de São 
Paulo, que também revela o grau de atendimento a diversas áreas das condições de vida, 
tem-se o indicador de emprego formal. O resultado para ambos os Distritos Grajaú e 
Parelheiros é baixo e muito abaixo da média dos demais distritos, indicando a fragilidade da 
situação econômica na periferia, onde os empregos formais são escassos e há 
predominância da informalidade.  

O que o panorama acima compõe, em seu conjunto, é uma situação de desigualdade não 
apenas de renda e de habitação nos Distritos Grajaú e Parelheiros, mas sim uma 
desigualdade que abarca diversos aspectos das condições de vida e se manifesta no 
acesso (ou melhor, na falta de acesso) à saúde, à educação, à cultura, nas piores condições 
urbanas de arborização e na segurança. Os efeitos dessa desigualdade criam um ciclo 
vicioso que prejudica a todos, inclusive as pessoas socialmente mais privilegiadas (RNSP, 
2019). 

A Figura 103 permite identificar a localização e o perfil dos equipamentos sociais públicos de 
educação, saúde, cultura, lazer e conectividade. A densidade dos pontos permite identificar 
que há atendimentos mais concentrados nas áreas urbanizadas ao norte da APA-BC, no 
Distrito do Grajaú. Nota-se, da mesma forma, a preponderância dos equipamentos voltados 
à educação - não apenas na quantidade, mas principalmente na sua maior homogeneidade 
de distribuição pelo amplo território da APA-BC. O que a identificação dos equipamentos 
revela se alinha com os resultados dos indicadores de desigualdade apenas observados. 
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Figura 103  - Distribuição dos Equipamentos Sociais na APA-BC  

 

Fonte: Elaborado por STCP (2020) 
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3.5.5 - Situação Fundiária 

Segundo a Legislação Federal que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC, 2000) a categoria Área de Proteção Ambiental – APA pode ser 
constituída por terras públicas ou privadas. Para a análise fundiária da APA-BC, foram 
utilizados dados dos órgãos oficiais e os dados do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da base auto declaratória do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). O primeiro traduz os imóveis já certificados pelo INCRA, já 
o segundo, CAR, ainda que seja auto declaratório, apresenta um panorama geral dos 
requerimentos pessoais nas áreas rurais da APA-BC, incluindo Reserva Legal (RL) e Área 
de Preservação Permanente (APP). 

A Figura 104 apresenta a distribuição das áreas na região da APA-BC em agosto de 2020. 
No total, foram identificadas 603 glebas declaradas no interior da Unidade de Conservação, 
cujas áreas variam de menores de 1 a maiores que 100 hectares, predominando em 86% 
em áreas inferiores a 10 hectares. Apenas 14 imóveis possuem Certificação no INCRA com 
áreas variando entre 2 e 232 hectares, sendo em média 36 hectares. 

Já a Figura 105 apresenta a razão de tamanho das propriedades declaradas no Cadastro 
Ambiental Rural, revelando que sua maior fração é de áreas pequenas (até um hectare), 
seguido de áreas de 1 a 10 hectares. Juntas, essas categorias representam 86% do total 
das propriedades auto declaradas. 

Nota-se que a divisão utilizada para a classificação de imóveis rurais segue uma 
padronização do INCRA quanto à quantidade de módulos fiscais, da seguinte forma: i) 
minifúndio - imóvel rural com área inferior a 1 módulo fiscal; ii) pequena propriedade - imóvel 
com área entre 1 e 4 módulos fiscais; iii) média propriedade - imóvel rural de área superior a 
4 e até 15 módulos fiscais; e iv) grande propriedade - imóvel rural de área superior a 15 
módulos fiscais (Sistema Nacional de Cadastro Rural, INCRA). A definição do tamanho do 
módulo fiscal varia de município para município, e é compreendida como a área mínima de 
viabilidade de uma propriedade rural. No Município de São Paulo, segundo o INCRA, o 
módulo fiscal é de 5 hectares. Dessa forma, um minifúndio teria menos de 5 hectares, e uma 
pequena propriedade rural teria de 5 a 20 hectares. 

A quantidade de propriedades com áreas menores do que dez hectares atestam para o fato 
de que se trata de uma área periurbana que não compartilha das características de áreas 
rurais no interior do estado de São Paulo. Como se observa pelo próximo item, o setor rural 
do Município de São Paulo está passando por uma transição.  
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Figura 104  - Áreas com CAR e SIGEF na APA-BC  

 

Fonte: Elaborado por STCP (2020) 
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Figura 105-Tamanho das propriedades declaradas no SICAR no interior da APA-BC 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2020) 

3.5.6 - Perfil e Dinâmica Econômica 

Diferentemente dos demais indicadores utilizados na análise da APA-BC, aqueles 
pertinentes à dinâmica econômica não encontram correspondentes intra municipais (setores 
censitários ou distritos, por exemplo) muito abrangentes e atuais. O que se realiza, assim, é 
uma análise dos principais indicadores do Município de São Paulo e por eles se faz 
inferências na região da APA-BC, com base no perfil dos Distritos Grajaú e Parelheiros e 
com base no uso e ocupação do solo da região.  

Antes, no entanto, elencam-se alguns indicadores das subprefeituras que abrangem a APA-
BC. A Sub-PA detém as mais vastas áreas rurais e de proteção ambiental do Município de 
São Paulo, o que a coloca entre as subprefeituras com o mais baixos níveis de atividade 
econômica. Medindo-se pelo volume de empregos formais, são apenas 6.213 empregos, 
todos, praticamente, no Distrito de Parelheiros.  

Já a Sub-CS, que compreende o Distrito do Grajaú, apresenta, aproximadamente, 76 mil 
empregos formais (1,7% dos empregos do município). Nos Distritos de Cidade Dutra e 
Grajaú, há forte predominância do comércio (varejista) responsável por 30% dos empregos, 
seguido de várias atividades ligadas ao setor de serviços. O perfil de renda dos residentes 
dos distritos abrangidos pela Sub-CS é relativamente baixo, apresentando rendimento 
domiciliar per capita aproximado de R$ 700 mensais. Com mais de 600 mil pessoas, suas 
populações representam mais de 5% do total do Município de São Paulo, porém o total dos 
rendimentos auferidos não atinge 3%. 
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3.5.6.1 - Setor Agropecuário do Município de São Paulo 

Para melhor investigar o papel das atividades primárias no Município de São Paulo, no 
intuito de ter inferências sobre seu papel na APA-BC, recorre-se à base de dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e seu Programa de 
Disseminação de Estatísticas do Trabalho. Essa base de dados contém informações de 
emprego formal dos estabelecimentos, conforme sua tipologia da atividade preponderante 
(de acordo com o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas do IBGE), permitindo 
realizar inferências sobre o setor agropecuário. 

De acordo com os dados da RAIS/MT para 2017, o Município de São Paulo contava com 
68,4 milhões de empregos formais. Destes, uma pequena fração de 2,7 mil empregos 
formais era nas atividades agropecuárias, ou seja, no setor primário da economia. Destes 
2,7 mil empregos, 21,5% se dedicam à criação de bovinos; 8,8% ao cultivo de laranja; 7% 
ao cultivo de flores e plantas ornamentais; 6,2% ao cultivo de cana-de-açúcar; ainda outros 
22% prestavam apoio às atividades agrícolas e pecuárias.  

A quantidade de estabelecimentos do setor agropecuário somava 422, representando uma 
fração de 0,2% do total de estabelecimentos registrados no município em 2017. Inobstante 
os dados de pequena relevância em relação ao total dos outros setores, entretanto, a renda 
obtida pelas atividades de agropecuária se mostram ascendentes, como se pode visualizar 
na Figura 106. 

Figura 106 - Renda Obtida no Setor Agropecuário no Município de São Paulo 

 
Fonte: RAIS/MT (2017). Elaborado: STCP (2020). 

Segundo os dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017), no Município de São Paulo 
havia 550 estabelecimentos agropecuários em 2017. Nota-se que esses estabelecimentos 
agropecuários localizam-se tanto na região sul como nas regiões norte e leste. Segundo 
IBGE, a vasta maior parte (426) é constituída por produtores individuais, enquanto outros 
108 estabelecimentos fazem parte de condomínio ou consórcio. Apenas 7 são sociedades 
anônimas, enquanto 8 apresentam outra condição não incluída nas categorias anteriores e 
ainda outra se refere a uma instituição de utilidade pública.  

Esses 550 estabelecimentos em 2017 demonstram um forte crescimento em relação à 
quantidade registrada pelo IBGE em 2006, que era de 193. Esse aumento na quantidade de 
unidades não foi acompanhado pelo aumento da área somada dessas propriedades, que 
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em 2006 era de 8 mil hectares e passou a ser de 10.954 hectares em 2017. A área média 
das propriedades no município caiu, assim, de 41,5 ha/unidade para 19,9, indicando uma 
intensa subdivisão de propriedades que condiz com a situação de periurbanização 
observada principalmente na porção sul do Município de São Paulo.  

O Censo Agropecuário de 2017 também revelou um acréscimo na quantidade de animais 
criados no município, principalmente os bovinos, que passaram de 507 animais, em 2006, 
para 859, em 2017. Os quantitativos absolutos são muito pequenos, mas não são 
desprezíveis, pois indicam uma tendência de revalorização das atividades primárias com 
uma eficiência grande e típica de produções pequenas e especializadas. A área sob 
pastagem, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006, era de 652 hectares, reduzindo-
se para 317, em 2017, concomitante ao aumento do rebanho e revelando um maior 
adensamento dos animais. Enquanto a área de pastagem diminuía, aquela dedicada ao 
cultivo de lavouras (temporárias e permanentes) permaneceu, entre 2006 e 2017, 
rigorosamente igual, com cerca de 1.000 hectares. 

Apesar da relevância e atualidade das bases de dados apenas citadas (RAIS e Censo 
Agropecuário) quanto à tipificação da produção primária no Município de São Paulo, a 
recém publicada caracterização das unidades produtivas traz maiores detalhes sobre a 
temática (SMDU, 2020). O levantamento do perfil dos agricultores da região sul do Município 
de São Paulo (APA-BC) foi realizado no âmbito do Projeto Ligue os Pontos, da PMSP em 
conjunto com a Bloomberg Philanthropies, em desenvolvimento pela SMDU28. 

O levantamento de SMDU (2020) pesquisou um total de 428 unidades produtivas, cuja 
distribuição espacial é: 171 no Distrito de Parelheiros, 169 no Distrito do Grajaú (ambos 
componentes da APA-BC) e 88 em Marsilac. Quando realizada no recorte geográfico de 
bacia hidrográfica, a distribuição aponta que mais da metade das unidades pertence à bacia 
Billings (255). Das 428 unidades produtivas entrevistadas, 65% declararam-se proprietários 
e 10% arrendatários. Segundo SMDU (2020), apenas 7% responderam possuir outra 
unidade produtiva, sob responsabilidade de terceiros. Outros vínculos com a propriedade 
também estão presentes, porém em minoria, como posseiros (6%), cessionários e 
comodatários (4%). 

O perfil das unidades produtivas por tamanho, conforme ilustrado na Figura 107, condiz com 
as conclusões obtidas no item de análise do Cadastro Ambiental Rural, e confirmam que a 
maior parte das propriedades são minifúndios e pequenas propriedades rurais. De fato, 41% 
das propriedades tem menos de 0,5 hectares, o que implica na incapacidade de se manter 
da produção rural, salvo exceções. Reforça-se que, segundo o Sistema Nacional de 
Cadastro Rural do INCRA, uma propriedade de menos de 5 hectares (um módulo fiscal) 
deve enfrentar dificuldades para sua viabilidade como produtora rural.  

Uma informação relevante, trazida por SMDU (2020), é a relação do tamanho das 
propriedades e sua proximidade com a área urbana: quanto menor a propriedade, mais 
próximas estão das áreas urbanizadas, notadamente ao longo dos braços da Represa 
Billings. Essa relação indica a pressão pelo desmembramento de áreas rurais que cedem 
espaço para a pressão urbana, notadamente para loteamentos, nessa porção do território 
da Sub-CS. A fragmentação das glebas maiores ocorre de forma muito menos intensa nas 
                                                           
28 Desenvolvido pela SMDU, em conjunto com outras secretarias e órgãos municipais, o Projeto Ligue os Pontos 

tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do território rural e aprimorar suas relações com o 
meio urbano a partir dos diversos pontos envolvidos na Cadeia da Agricultura. A partir do fortalecimento da 
cadeia de valor da agricultura local (por meio do uso da tecnologia), o projeto intenta conectar elos para fazer 
com que a agricultura praticada no Município seja valorizada, tornando a produção mais rentável. O resultado 
prático é uma alimentação mais saudável em conjunto com o encorajamento de agricultores a permanecer em 
suas terras e até mesmo expandir suas produções. Disponível em: 
https://ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br/projeto/ 
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áreas mais afastadas dos núcleos urbanos, especialmente na região de Parelheiros e na 
bacia da Guarapiranga.  

Já em relação ao perfil da produção, SMDU (2020) a revela como típica da agricultura 
familiar, com emprego de culturas anuais e de mão de obra familiar e não remunerada. Os 
cultivos predominantes são de espécies como folhosas e leguminosas, cultivadas tanto para 
uso próprio quanto para eventual comercialização. Há, ainda, o cultivo de plantas 
ornamentais voltadas ao mercado de paisagismo e como produto de época (a exemplo da 
árvore de natal), apesar do baixo percentual de comercialização. Nota-se que o cultivo das 
plantas ornamentais, por não serem ingeridas e demandarem uma padronização e cuidado 
com a aparência, são geralmente cultivadas mediante práticas nem sempre compatíveis 
com a conservação ambiental, com uso de defensivos agrícolas e remoção do solo 
superficial para sua comercialização.  

Figura 107- Distribuição das Unidades Produtivas Rurais da Região Sul do Município de São 
Paulo por Tamanho 

 
Fonte: Reproduzido de SMDU (2020). 

Nota-se, pela Figura 108, o baixo grau de comercialização dos plantios. Segundo SMDU 
(2020), 62% dos entrevistados afirmaram comercializar sua produção ou parte dela, 
enquanto 38% têm a produção voltada exclusivamente ao autoconsumo. Entre os que 
declararam renda auferida pela comercialização, 47% declararam ter rendimento mensal 
inferior a R$ 1.000,00; enquanto uma terça parte consegue valor entre R$ 1.000,01 e R$ 
3.000,00; e 20,5% auferem rendimentos superiores a R$ 3.000,01. As condições de 
comercialização e renda encontrados permitem confirmar a situação de periurbanização da 
região sul, uma vez que 41% dos produtores entrevistados declararam exercer outra 
atividade fora da propriedade para complementar a renda familiar. 
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Figura 108 - Plantio e Comercialização por Tipo de Produção Agrícola das Unidades Produtivas 
Rurais da Região Sul do Município de São Paulo 

 
Fonte: Reproduzido de SMDU (2020). 

É importante ressaltar que a maior parte da atividade agrícola da região ocorre de maneira 
informal, sem registros oficiais para se compararem dados e cadastros. Em 2002, foi 
realizada uma pesquisa pela Administração Regional de Capela do Socorro que apontou a 
existência de 80 agricultores em Parelheiros, sem considerar os produtores de plantas 
ornamentais. Já segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo, em 2016 existiam na região 346 produtores rurais cadastrados. Trata-
se de uma quantidade próxima, em magnitude, às unidades produtivas entrevistadas no 
levantamento no âmbito do Projeto Ligue os Pontos realizado pela SMDU, uma vez que das 
428 unidades, apenas 62% comercializam suas produções, o que equivale a 265 unidades. 

3.5.6.2 - Produção Primária Orgânica e o Nexo com a APA-BC 

No contexto das práticas agrícolas na APA-BC, tem-se um nexo importante entre estas e a 
consecução dos objetivos de criação da Unidade de Conservação. A prática da agricultura 
orgânica ou agroecológica, ou ainda outras iniciativas de práticas agrícolas menos 
agressivas ao meio ambiente, é correlata ao saneamento rural e à saúde. A produção 
orgânica e biodinâmica demanda um ambiente despoluído e em harmonia ecológica, tanto 
quanto a produção de água nesse manancial para 30% da população do Município de São 
Paulo. Uma vez que se propagam sítios e chácaras dedicados à produção orgânica, mais 
valor se dá à terra e ao que ela é capaz de prover, favorecendo laços que inevitavelmente 
chegarão ao saneamento rural: afinal, a disposição de efluentes e de resíduos sólidos 
contamina o ambiente, as pessoas, as águas e também os alimentos que ali estão sendo 
produzidos. 

Por mais que a atividade da agricultura não tenha representação econômica no Município de 
São Paulo em termos de valor econômico gerado, há uma grande vantagem em termos de 
bem-estar e saúde pública caso essa produção seja realizada via permacultura, sistemas 
agroflorestais, agricultura orgânica e biodinâmica, livres da utilização de agroquímicos. O 
fato de que a atividade primária no município tenha crescido acima dos ritmos comparativos 
dos demais setores econômicos pode representar uma potencial especialização da 
atividade, com maior geração de valor agregado. 
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Nesse contexto, nota-se que de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 
Trabalho e Empreendedorismo, em 2016, dos 346 produtores rurais cadastrados, 14 eram 
produtores orgânicos, enquanto outros 25 estavam à época em processo de transição 
(resultando em um total de 11%). Destaca-se também a Cooperativa Agroecológica dos 
Produtores Rurais e de Água Limpa da Região Sul de São Paulo -COOPERAPAS, criada 
em 2011. 

A cooperativa nasceu do desejo de alguns agricultores familiares de não mais produzir 
alimentos com os métodos ditos “convencionais” (uso de agrotóxicos, adubos e fertilizantes 
químicos) e migrar para utilização de resíduos ou adubos orgânicos. Segundo a cooperativa, 
por trás do rompimento com as práticas convencionais de produção de hortaliças estava 
também a vontade de se reaproximar do alimento, entendendo-o para além de um produto a 
ser consumido, mas como um elo de conexão com o entorno e caminho possível para uma 
cidade sustentável e educadora.  

A COOPERAPAS, segundo informações obtidas na internet29, comercializa alimentos para 
cerca de quarenta restaurantes, abrigando trinta e nove agricultores dedicados a um sistema 
de plantio totalmente orgânico. Por ano, são colhidas cerca de 70 variedades e 50 toneladas 
de alimento.  

A criação da fruta Cambuci, endêmica do litoral e planalto do estado de São Paulo, também 
pode ser um elo importante na promoção de um maior equilíbrio entre permanência-
produção-conservação. O fruto é abundante na área, e dele muitos produtores fazem 
produtos típicos como a cachaça e o suco, dentre outros pratos com essa fruta nativa que 
está se tornando uma iguaria. Alguns empreendedores de Parelheiros compõem a chamada 
Rota do Cambuci, um encontro turístico gastronômico que se realiza anualmente em várias 
cidades do estado de São Paulo, promovido pelo Instituto Auá30. 

Em termos de agentes promotores da agroecologia, tem-se destaque para as Casas da 
Agricultura Ecológica (CAE), coordenadas pela SMDET do Município de São Paulo. Esse 
organismo público tem o objetivo de prestar assistência técnica aos produtores rurais. Seus 
técnicos, além de prestarem serviço no local, visitam as propriedades para identificação de 
pragas e doenças, analisar o solo, identificar problemas nutricionais, corrigir a adubação e 
ajudar na recuperação da mata ciliar. A Casa da Agricultura Ecológica José Umberto 
Macedo Siqueira localiza-se na região sul, e um dos frutos mais promissores de seu 
trabalho foi, justamente, o auxílio na organização dos agricultores fundadores da 
COOPERAPAS. Conclui-se que o fortalecimento de práticas agroecológicas começa a 
ganhar força. 

Há que se salientar o interesse na manutenção da agricultura na região, na medida em que 
se configura como um uso compatível para a conservação da área, desde que orientada e 
praticada adequadamente. A apropriação do território rural da APA-BC por agricultura 
orgânica, biodinâmica, sintrópica e agroecológica representa um alinhamento de interesses 
de grande potencial. Afinal, como reconhece o projeto Ligue os Pontos, o alimento pode ser 
o elo entre os habitantes do Município de São Paulo, que estão distantes da área sul de seu 
próprio município, da fixação com geração de renda das pessoas na área rural, e na 
promoção dos usos compatíveis com os propósitos da Unidade de Conservação, sem a 
utilização de defensivos químicos, em menores escalas territoriais, com diversidade de 
espécies e culturas. Alerta-se, claro, para que o incentivo à agricultura não promova a 
conversão de áreas atualmente cobertas com vegetação nativa ou em regeneração.  

A apropriação do território por seus habitantes e também pela sociedade em geral é 
fundamental para que se mantenham as características rurais que se almejam proteger. 

                                                           
29 Disponível em: Facebook @cooperapas.agricultura 
30 Disponível em: https://www.institutoaua.org.br/rotadocambuci/ 
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Além das propriedades nas quais é praticada a atividade agrícola, devem-se pensar em 
formas de estimular o uso alinhado à conservação dos sítios e chácaras de lazer e recreio, 
quiçá alguns ainda utilizados como segunda residência. Nesses casos, os proprietários e 
suas famílias e amigos ocupam ocasionalmente a região, em geral aos fins de semana, não 
havendo a integração com a comunidade local, a não ser por usufruir dos poucos serviços 
locais disponíveis (principalmente “mercadinhos”). 

3.5.6.3 - Nexo entre Agroecologia e o Setor de Turismo 

Outro nexo que se aclara entre as atividades econômicas em andamento e/ou sendo 
incentivadas na APA-BC é entre a produção agroecológica e a promoção do turismo rural e 
do ecoturismo. Como forma de promover as vertentes da conservação da região sul do 
município por meio da agricultura orgânica e do ecoturismo, a Prefeitura de São Paulo 
instalou recentemente (02/02/2020) o primeiro parque urbano de Parelheiros - Nascentes do 
Ribeirão Colônia. O parque, administrado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente, conta com 110 mil m2 e diversas opções de esportes e lazer. Além disso, traz 
uma unidade do Teia, coworking público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (SMDET), executado pela Ade Sampa31. O Teia Parelheiros é voltado 
à agricultura e ao ecoturismo, e objetiva aproximar os proprietários rurais locais para que 
haja apoio no desenvolvimento de seus negócios.  

Ainda no intuito de fortalecer a agricultura orgânica por meio da educação, também atua no 
território das APAs BC e CM a  CEA – Coordenação de Educação Ambiental da UMAPAZ - 
Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio 
Ambiente e Cultura de Paz, órgão gestor da Política Municipal de Educação Ambiental de 
São Paulo. O espaço de coworking público deve servir, também, para a promoção dos 
cursos da CEA/UMAPAZ, cujas temáticas e assuntos são norteados pela integração 
homem-natureza. 

Outro projeto social de destaque é a Casa Ecoativa32. Trata-se de um centro eco cultural 
localizado na Ilha do Bororé, que promove o acesso a cultura e a práticas sustentáveis. 
Segundo o site: 

“Este espaço público da cidade ficou 8 anos inativo, sem garantir a sua função social 
devido a questões políticas. A partir de um processo de mobilização comunitária que 
conectou os grupos culturais atuantes da região do Grajaú, o espaço da Ecoativa se 
tornou um organismo vivo com programação periódica, promovendo o acesso a 
cultura, ao lazer e a discussão em torno de práticas sustentáveis.” 

A Casa Ecoativa é vista como forte incentivadora da preservação cultural e da permanência 
no território, criando elos entre o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores, 
fazendo emergir o pertencimento, fundamental para que a APA-BC seja conservada de 
forma autóctone. A Casa Ecoativa é divulgada em conjunto com outras iniciativas sociais 
que atuam com a cultura e com o pertencimento, mas não necessariamente com o aspecto 
ambiental. Alguns deles podem ser observados no portal: “Periferia em Movimento”, 
produtora de “jornalismo de quebrada” que gera e distribui informação dos extremos ao 
centro33.  

Alvisi (2017) realiza uma contextualização da política pública de incentivo ao turismo na 
realidade socioambiental da região sul do Município de São Paulo a partir dos seus 
impactos nas comunidades locais. É inegável a necessidade de articulação entre a política 

                                                           
31 Disponível em: http://adesampa.com.br/teia/o-que-e/ 
32 Disponível em: Facebook @casaecoativa 
33 Disponível em: https://periferiaemmovimento.com.br 
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de agroecologia e a política de turismo. O turismo rural, além de proporcionar acréscimos 
econômicos ao desenvolvimento, estimula a estruturação de infraestrutura e regularização 
dos lotes rurais e serve como estímulo ao uso e ocupações do solo com menor impacto, 
como é o caso de sítios. 

Devido ao alto potencial de turismo e lazer evidenciado pela presença da Represa Billings e 
de diversos sítios de recreio, clubes de campo e pesqueiros, na APA-BC também se 
desenvolvem diversos empreendimentos relacionados ao turismo ecológico, o cicloturismo e 
o turismo rural sustentável. Nesse setor, identificaram-se as seguintes organizações 
autônomas da sociedade civil: Associação dos Empreendedores de Turismo da Ilha do 
Bororé (ATIBORÉ) e Associação Empresarial do Polo de Ecoturismo de SP (AMTECI). 
Nota-se que diversos passos foram dados pelo setor público na promoção da APA-BC e 
também da APA-CM. 

Um desses exemplos é o portal do Município de São Paulo dedicado ao ecoturismo34. A 
produção de um guia digital com diversas informações ao ecoturista interessado em 
conhecer a área salienta a tônica da sustentabilidade e dos pontos-chave da região: “Guia 
Turístico: Ecoturismo e Agroecologia no Extremo Sul do Município de São Paulo”. O Guia, 
em suas próprias palavras: 

O turismo, especialmente aquele de base comunitária, e a agricultura orgânica são as 
atividades econômicas mais adequadas ao território das APAs. São também eixos estratégicos 
dos Planos Diretores Regionais das Subprefeituras da Capela do Socorro e de Parelheiros. 

Nas APAs paulistanas, têm sido incentivadas práticas agrícolas menos agressivas ao meio 
ambiente, que minimizem o impacto da ocupação humana e que promovam o consumo e a 
produção responsável. Ali, busca-se privilegiar a agricultura familiar e a manutenção do jovem 
no campo através de programas de capacitação e assistência técnica especializada. São 
valorizadas práticas como a permacultura, os sistemas agroflorestais, a agricultura orgânica e 
biodinâmica - todas livres de agroquímicos. 

A agricultura de base ecológica é uma alternativa para o futuro. Ela busca recuperar o 
conhecimento e o respeito ao ambiente pela observação e pelo cuidado com a natureza no 
processo produtivo. Possibilita a produção num sistema mais equilibrado entre o homem e o 
meio, com a mínima intervenção. Isso é crucial em uma região com a importância ambiental da 
região sul do Município de São Paulo. 

Essa “nova velha” forma de se fazer agricultura tem dimensões éticas, sociais e ambientais que 
devem ser valorizadas, principalmente quando se discute sustentabilidade e preservação. Com 
a mudança da produção convencional para a de base ecológica, os agricultores ganham 
segurança, autoestima e renda maior, e o meio ambiente é preservado dos graves impactos 
causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. 

Em 2010, foi criado o programa agricultura limpa, do Departamento de Agricultura e 
Abastecimento, da Supervisão Geral de Abastecimento (ABAST). Tem o objetivo de incentivar 
a produção agrícola no Município de São Paulo e orientar a conversão da agricultura 
convencional em orgânica. 

Também foi criado, por meio de decreto municipal, o protocolo de Boas Práticas Agrícolas, 
documento construído em parceria com o Governo do Estado, que dispõe de regras para 
produção sem danos ao ambiente. 

Aderindo ao protocolo, os produtores recebem apoio da Prefeitura para converter sua 
produção, e o direito de utilização do selo de indicação de procedência Guarapiranga - a Garça 
Vermelha - que identifica os produtos da agricultura paulistana cultivados segundo as boas 
práticas agroambientais. 

O Guia traz um vasto elenco dos diversos agentes relacionados ao turismo, como agências 
e operadoras de turismo nas APAs (Trip On Jeep, Floresta Paulistana, Sunways Travel e 
                                                           
34 Disponível em: http://www.cidadedesaopaulo.com/ecoturismo/bemvindo/apa-e-uc/ 
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MFK Turismo e Eventos), PAT (Posto de Atendimento ao Turista, localizado na entrada da 
região de Parelheiros), hospedagens (Sítio Paiquerê, Tagaste Ecopark, Silcol Ecopousada, 
Centro Paulus, Sítio Green Hill, Sítio Vovô Toninho, Águias da Serra e Clube Rincão 
Pousada & Lazer), restaurantes (Armazém do Edinho, O Celeiro, Restaurante da Marlene, 
Restaurante Leishe e Restaurante e Bar da Márcia), passeios (Garagem Náutica Karina’s, 
Sítio das Palmeiras, Chácara São Francisco e BikeCiclotur), artesanatos (Atelier Damas), e 
referências a locais promotores de arte, cultura e espiritualidade (Asé Ylê do Hozooane, 
Pagode da 27, Imargem, Casa do Rosário, Templo Quan-Inn e Solo Sagrado). 

O Guia ainda ressalta a riqueza cultural das APAs e indica o calendário de datas e eventos 
culturais da região (Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes no primeiro domingo de 
fevereiro, Festa de Santo Expedito dia 19 de abril, Festa das APAs Bororé-Colônia e 
Capivari-Monos no mês de junho, Tapete de Corpus Christi no mês de junho e a Colônia 
Fest no 1° Final de semana de julho).  

Outro programa público que se relaciona à promoção do ecoturismo e do turismo rural na 
região das APAs Bororé-Colônia e Capivari-Monos é o Crédito Turístico, iniciativa da 
Desenvolve SP e da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, em parceria com o 
BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal35. Como prevê o nome, o programa 
objetiva viabilizar o acesso ao crédito de empresas e municípios que visam o crescimento 
dos negócios voltados aos serviços de atendimento, acomodação e infraestrutura para 
turistas, além de projetos de melhoria da infraestrutura dos municípios, financiando obras 
que incrementem o acesso a equipamentos turísticos, projetos de iluminação pública, 
infraestrutura de praças e parques, entre outros  

Tem-se, ainda, o Polo de Ecoturismo que abrange os distritos de Marsilac e Parelheiros e a 
área sul da Sub-CS, ou seja, que abriga a totalidade da área da APA-BC e é definida pela 
Lei municipal nº 15.953/2014.  

O desenvolvimento do Polo de Ecoturismo teve seu início provável com a atuação da 
parceria entre a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente com o SEBRAE na 
península do Bororé ainda em 2003, por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo 
Receptivo (PDTR), realizando ações coordenadas de consultoria em planejamento turístico. 
No ano seguinte, ampliaram a atuação do programa à APA-CM e, em 2006, à então recém-
criada APA-BC. O programa tinha como focos estratégicos: sensibilização e envolvimento 
da comunidade; formatação de produtos turísticos e atrativos complementares; capacitação 
de empresários; estrutura de recepção ao turista; gestão e qualidade da atividade turística e 
comercialização de produtos turísticos (Alvisi, 2017). 

Ainda em 2005 a gestão da Sub-PA começou a dar visibilidade ao tema, com a criação do 
PAT, Posto de Atendimento ao Turista, até hoje em funcionamento, e em 2008, foi criada a 
AMTECI - Associação de Micro Pousadas, Turismo, Eventos, Comercio e Indústria de 
Parelheiros. Em 2011, junto com a portaria que regulamenta o PAT, foi criado o 
CONGETUR, Conselho de Turismo da região, de natureza paritária, que atua sobre as 
definições das ações do Polo. 

Segundo Alvisi (2017), o principal desafio enfrentado para que o desenvolvimento da região 
possa ocorrer de forma mais facilitada - e que tem influência direta nas atividades do 
ecoturismo - é a questão da regularização fundiária, tendo em vista e recuperação 
socioambiental das ocupações em mananciais. Ou seja, a problemática central da APA-BC 
é trazida também ao cerne do seu potencial de desenvolvimento ecoturístico. A questão de 
moradia e irregularidade fundiária emerge nos debates da elaboração do Plano Regional, 
pois perpassa a necessidade de desenvolvimento da economia rural e da promoção de uma 

                                                           
35 Disponível em: https://www.desenvolvesp.com.br/empresas/programas-de-governo/programa-de-credito-
turistico/ 
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produção agrícola com os preceitos da agroecologia, dos sistemas agroflorestais e de 
técnicas alternativas e mais compatíveis com as características ambientais da região voltada 
à conservação. 

Nesse contexto, o Turismo Rural também está sendo incentivado dentro das definições do 
Polo ainda que com muito menos ênfase se comparado ao ecoturismo, mas representando 
um tema de extrema relevância em um contexto predominantemente rural, que exige 
amplas discussões com os agricultores, órgãos e instituições envolvidas no 
desenvolvimento agroecológico da região. 

3.5.7 - Padrões de Uso e Ocupação do Solo e Vetores de Pressão sobre a APA-BC  

Conforme análise dos itens precedentes, nota-se que a expansão do Município de São 
Paulo tem se dado de forma horizontal, configurando o chamado padrão periférico de 
crescimento. É justamente a urbanização periférica, geralmente precária, que vêm 
avançando sobre a zona rural do município, causando o desmatamento de vegetação 
nativa, ocupação de áreas impróprias e que, em última instância, colocam em risco o 
abastecimento de água potável. 

Especialmente importantes são as Bacias hidrográficas do Guarapiranga, da Billings e do 
Capivari-Monos, onde a contenção da degradação vêm sendo objeto da preocupação dos 
técnicos das instâncias de meio ambiente e saneamento, tanto no âmbito municipal como 
estadual. Esse é o contexto que motivou, inclusive, a formação da APA-BC. 

O avanço da ocupação humana segue cada vez mais para o interior da área de proteção 
aos mananciais em sentido norte-sul. Em que pese esse avanço, tem-se que o próprio 
recorte original da APA-BC, quando de sua criação e estabelecimento de seus limites, 
propositalmente incluiu loteamentos já consolidados. Essa estratégia, bastante notável no 
Grajaú, intentou trazer para a problemática da APA - e, consequentemente, da conservação 
ambiental - a comunidade que já habitava nas franjas da área rural, onde há uma transição 
gradual entre a mancha urbana e os usos de outrora. 

Ao incluir áreas bastante consolidadas do ponto de vista de ocupações (embora por muitas 
vezes precárias), a população passaria a compor o Conselho Gestor, como de fato ocorreu. 
Os fluxos de informação entre a população e o setor público, assim, poderiam ser 
aprimorados, permitindo que se colocasse em pauta melhorias na infraestrutura local e 
demais medidas tocantes à recuperação, assim como ações voltadas para regularização 
habitacional. De acordo com o relatório preliminar de criação da APA-BC (SVMA, 2004), 
salientava-se que no interior da unidade já ocorriam vários loteamentos irregulares, 
ocupados por população predominantemente de baixa renda. A expectativa, dezesseis anos 
atrás, era de que o avanço dessas unidades poderia ser controlado e/ou adaptado para 
versões mais compatíveis com a conservação ambiental. 

A Figura 109 permite observar o uso do solo antes da criação da APA-BC, onde o 
entremeado de vegetação nativa e de vegetação arbustiva e agricultura (pastagem, 
agricultura e campos antrópicos) é a principal marca visual. As áreas antropizadas se fazem 
notar ao longo dos trechos viários e, como elencado acima, na área central de Grajaú, que 
se estende do centro do distrito para o interior da APA-BC nos sentidos sul e leste. 

A maior parte dos loteamentos originalmente incluídos na área da APA-BC são os 
localizados na região central do Distrito de Grajaú, no setor então denominado de Varginha; 
bem como no Itaim (região à oeste da unidade), especialmente ao longo da estrada de 
Parelheiros. O avanço da ocupação desordenada cada vez mais para o interior da área de 
proteção aos mananciais tem se dado no sentido norte-sul, constatação que se enquadra 
perfeitamente na situação desses loteamentos. 
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Figura 109 - Uso e Ocupação do solo na APA-BC em 2002 

 
Fonte: STCP (2020). 
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Na área da Chácara Santo Amaro (região central da unidade), na península do Bororé e em 
áreas na Colônia Paulista (porção sul e sudoeste da unidade), se faz possível observar a 
incidência de uma grande quantidade de pequenas manchas antropizadas - que perfazem 
áreas chácaras, sítios e demais atividades que já não detêm características de campo ou de 
vegetação nativa. 

Salvo as porções mais intensamente urbanizadas, observa-se que a atividade rural, 
classificada como agricultura e vegetação arbustiva, é sempre cercada de estruturas 
antropizadas, denotando a caraterística periurbana da área. As atividades de agricultura e 
pecuária (essa de forma menos intensa, mais voltada ao lazer e a pequenas criações para 
subsistência) são voltadas à produção de hortaliças, legumes e tubérculos, em sua maioria 
comercializados fora dali, em entrepostos tradicionais como o CEASA ou até mesmo em 
feiras públicas. Em alguns casos, foi identificado pela SVMA (2004) a prática do manejo 
agroflorestal, com consorciamento de nativas e exóticas. 

A Figura 110, na sequência, traz a mesma classificação de imagens de satélite que a 
anterior, porém dessa vez fazendo uso de uma imagem do ano de 2019, treze anos, 
portanto, após o estabelecimento da Unidade de Conservação.  

Durante o período transcorrido entre as duas imagens não houve mudanças drásticas nas 
características de uso e ocupação do solo predominantes, porém é notória a ampliação das 
áreas urbanizadas.  

Uma das principais transformações diz respeito à implantação do Rodoanel, que corta a 
área da APA-BC no sentido Leste-Oeste e impõe modificações em seu trajeto e áreas 
lindeiras. Identifica-se, assim, que a pista de rodagem e sua faixa de domínio recebem 
classificações respectivas de área antropizada e área de vegetação arbustiva. As 
compensações ambientais da obra, que implicaram na criação de três Unidades de 
Conservação de Proteção Integral (Parques Naturais Municipais - PNM) praticamente 
integralmente inseridas na área da Unidade de Uso Sustentável se fazem notar na 
comparação das imagens de 2006 e 2019: diversas áreas classificadas em 2006 como 
áreas de agricultura ou vegetação arbustiva (campos) cederam espaço para áreas que 
passam a ser classificadas em 2019 como de vegetação nativa. 

São três os Parques Naturais Municipais na APA Bororé-Colônia: i) PNM Bororé, criado pelo 
Decreto Municipal nº 52.972/2012; ii) PNM Varginha, criado pelo Decreto Municipal 
nº 52.973/2012; e iii) PNM Itaim, criado pelo Decreto Municipal nº 53.227/2012, e cujos 
limites superam, à oeste e em uma pequena fração, os da APA-BC36. 

Algumas das mais notáveis Áreas de Recuperação Ambiental (ARA’s) pós-criação do PNM 
do Itaim, são as que se localizam ao norte e também ao sul do Rodoanel no trecho inicial de 
sua inserção na APA-BC no sentido oeste para leste - na região do Itaim. Trata-se, ademais, 
de área com declividades mais acentuadas (de 25% a 60%), que inclusive demarcam a 
divisão das bacias hidrográficas das Represas Guarapiranga e Billings. As áreas marginais 
à estrada de Parelheiros seguem densamente ocupadas, porém com diversas substituições 
de campo por áreas de vegetação nativa. Essa transformação positiva na paisagem é 
facilitada pela quantidade dos remanescentes florestais, que propagam sementes e 
condicionam uma recuperação mais célere da vegetação original. Inobstante, nota-se que 
as análises ora apostas se referem apenas às imagens de satélite, não compreendendo 
conclusões sobre a qualidade ambiental dessa recuperação. 

                                                           
36 Foi criado, no mesmo bojo, o Parque Natural Municipal (PNM) Jaceguava, que não se encontra no interior da 
APA BC e foi instituído pelo Decreto Municipal nº 52.974/2012. 
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Figura 110 - Uso e Ocupação do Solo na APA-BC em 2019 

 
Fonte: STCP (2020). 
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O mesmo padrão de substituição da vegetação arbustiva por vegetação nativa pode ser 
observado no interior e imediações do PNM Varginha, notadamente na porção norte, em 
que o parque se interpõe à mancha urbana sul do Grajaú - sudeste do Córrego Zueling. A 
comparação das imagens de satélite permite inferir, de imediato, o grau de eficácia 
compreendido pela estratégia de demarcação de áreas de proteção integral. A principal 
diferença no caso do estabelecimento de um PNM em relação à uma APA, e que em nada é 
singela, condiz à situação fundiária: enquanto a primeira deve ser criada sob áreas de 
dominialidade pública, a segunda não traz essa imposição. Uma vez de dominialidade 
pública, a área sai do rol de potenciais novas invasões e loteamentos, abrindo margem para 
a recuperação da vegetação nativa, seja ela por meio de plantios diretos, condução da 
regeneração natural ou mesmo pela técnica mais barata de isolamento e abandono. 

As imagens em discussão permitem também observar as mudanças ocorridas sob o PNM 
Bororé, que embora sejam mais discretas, são identificáveis em áreas nas margens do 
Reservatório Billings. Por mais que a instalação desse PNM não tenha promovido a 
conversão de áreas de campo para áreas de vegetação nativa, como ocorreu nos demais, 
destaca-se sua capacidade de frear a conversão de áreas no sentido inverso: daquelas cuja 
cobertura em 2006 fora classificada como vegetação nativa que passam, em 2019, a ter uso 
agrícola e/ou vegetação arbustiva (campo - ou seja, área permeável, antropizada ou 
naturais, pois há ocorrência de campos-gerais). A Ilha do Bororé, como é conhecida a 
península Bororé, manteve nos recortes temporais sua característica de áreas antropizadas 
mais esparsas, circundadas por campos, especialmente no entroncamento entre o Rodoanel 
(que não tem alça viária no local) e a estrada que liga - inclusive por ônibus - o Ilha do 
Bororé ao Terminal Grajaú (na estrada de Itaquaquecetuba na altura do Jardim Santa 
Tereza). 

Observa-se que a pressão sobre os recursos hídricos concentra-se principalmente por conta 
do processo de surgimento de novas ocupações irregulares, consolidação da ocupação 
existente e transformação de áreas rurais em urbanas. Esse aumento de densidade também 
pressiona a qualidade hídrica a medida que ocorrem lançamentos de esgotamento sanitário 
sem os devidos tratamentos, como detalhado em item especifico do diagnóstico 
socioeconômico. A ocupação em áreas ambientalmente frágeis, como o entorno da represa 
e áreas com restrições físicas para receber ocupação urbana, intensificam os impactos 
sobre os recursos hídricos. As atividades de mineração também tendem a pressionar os 
recursos hídricos, se não houver a devida remediação.  

As imagens de uso e ocupação do solo, quando analisadas em conjunto com o histórico da 
região e demais dados apresentados no presente estudo, permitem realizar algumas 
inferências. Uma delas é sobre a manutenção das características rurais da APA-BC, 
notadamente nos arredores da Chácara Santo Amaro e da própria península do Bororé. 
Nota-se que em ambos os recortes temporais a predominância de espaços permeáveis 
como chácaras, pesqueiros, campos, florestas e agricultura foi mantida. Não obstante, 
esses bairros continuam a apresentar diversos pequenos e pulverizados núcleos urbanos 
com ocupações, geralmente de padrão simples, que podem ou não virem a ser vetores para 
expansões. A análise das imagens de satélite permite atestar que não houve expansão das 
áreas antropizadas, o que pode não necessariamente significa concluir que não houve 
adensamento. Esse adensamento pode estar ocorrendo, porém não se tem dados históricos 
comparativos para realizar o contraste de situações distintas no tempo. 

De todo modo, pode-se afirmar que houve expansão, embora ligeira, da mancha 
antropizada no centro da Chácara Santo Amaro, ao longo de toda a linha de ônibus que 
segue dessa localidade até o Terminal Varginha. Inclusive o ponto final da linha é 
exatamente onde há uma secção da área até então contígua do PNM Bororé em sua porção 
ao sul do Rodoanel, na Av. Paulo Guilguer Reimberg. 
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Uma análise dos dados do mapeamento do uso e ocupação do solo Mapbiomas37 entre os 
anos de 2018 (ano mais recente que se faz disponível) e 2008 (pouco após a criação da 
APA-BC, marcando um intervalo de dez anos) permite verificar que nessa área em questão, 
no entorno do denominado Jardim Borba Gato (proximidades da UBS Chácara Santo 
Amaro), houve uma modificação nos usos rurais, com mais usos agrícolas e mais campos 
manejados. A Figura 111 permite observar, também, o crescimento de praticamente 200% 
na área das manchas urbanas38. Há, também, a localização de uma favela denominada de 
Chácara Santo Amaro, que embora seja pequena em área (5,3 mil m2), se localiza em área 
pública e pode vir a crescer.  

Figura 111 - Comparação do Uso e Ocupação do Solo na APA-BC em 2008 e 2018 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2020). 

Ainda uma outra porção da APA-BC que merece análise é sua porção sul, na área da 
Colônia Paulista. Nota-se que há uma concentração de áreas rurais, permeáveis, mas não 
naturais no entorno da principal ligação viária local, que é a Av. Kayo Okamoto. As 
características rurais certamente permanecem, com uma vasta diversidade de chácaras, 
sítios, pesque-pagues, clubes de lazer e outros. Embora os mapeamentos tragam 
mudanças no perfil de uso, nota-se que a mancha antropizada com o mosaico de usos 
rurais não apresentou expansão entre os recortes temporais analisados. Essa constatação é 
de extrema relevância para a gestão da APA-BC no sentido de resguardar o manancial de 
abastecimento público, já que ao sul da Av. Kayo Okamoto estão remanescentes de 

                                                           
37 O Mapbiomas - Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil - é uma iniciativa que 
envolve uma rede colaborativa com especialistas nos biomas, usos da terra, sensoriamento remoto, SIG e 
ciência da computação que utiliza processamento em nuvem e classificadores automatizados desenvolvidos e 
operados a partir da plataforma Google Earth Engine para gerar uma série histórica de mapas anuais de 
cobertura e uso da terra do Brasil. Sua escala é de até 1:50.000. Disponível em: https://mapbiomas.org 
38  Os dados da classe infraestrutura do Mapbiomas trazem uma área de 36 mil m2 em 2008 que passa a ser de 
107 mil m2 em 2018. Nota-se, como ressalva, que a escala desse mapeamento não é precisa para se realizar 
análises ao nível de propriedade ou mais detalhamentos, mas sim é aqui utilizada para auxiliar na compreensão 
das tendências mais relevantes.  
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vegetação nativa que circundam o braço Taquecetuba da represa Billings (ponto de 
captação do manancial, justamente por ser o de melhor qualidade de água). 

A inspeção visual dos retratos do uso e ocupação do solo de 2006 e 2019 permite concluir 
que houve acréscimo de vegetação nativa na área do extremo sul da APA-BC, entre os 
remansos do braço Itaquecetuba da represa Billings, a leste, e a área urbana Jardim Santa 
Terezinha de Parelheiros, a oeste. Muito embora a mancha urbana do Jd. Santa Terezinha 
que integra os limites da APA-BC tenha se expandido em cerca de 13%, parte da área de 
campo entre as localidades em questão foi substituída por vegetação nativa.  

Ainda outra porção do território da APA-BC que sofreu incremento de vegetação nativa, 
acompanhado de incremento nas atividades de silvicultura, foi a sudoeste, compreendido 
por seu limite sul e oeste e pelo Jardim Silveira. Ao longo da Estrada da Colônia, pode-se 
notar a modificação da paisagem em prol de mais vegetação nativa e de silvicultura em 
detrimento de áreas de campo antropizado. Quanto ao Jardim Silveira, esse também 
apresentou incremento em sua mancha urbana, porém já fora dos limites da ABA-BC (mas 
sim nos limites da APA-CM).  

A análise de diversas porções do território da APA-BC aponta, com clareza, para a 
ocorrência da manutenção das atividades rurais e também para a substituição de vegetação 
arbustiva em campos antropizados para a classe de vegetação nativa, representando uma 
situação favorável rumo à conservação ambiental objetivada pela unidade. Como visto nos 
parágrafos anteriores, os ganhos de vegetação nativa sobre campos antropizados se deu 
em grande medida nas áreas dos Parques Naturais Municipais, mas não de forma exclusiva, 
pois outros locais denotaram a mesma ocorrência. 

Não obstante a identificação dos incrementos na vegetação nativa, outra faceta bastante 
clara que emerge da comparação das imagens de 2006 e 2019, e é corroborada pela 
comparação das imagens de 2008 e 2018 do Mapbiomas, é o incremento das áreas 
urbanizadas (Figura 112). Em Parelheiros e no Jardim Santa Fé, o crescimento da área 
coberta com infraestrutura praticamente dobrou. De fato, uma análise da Rua Marques de 
Lourenço indica que a área dessas duas manchas urbanas está se conturbando, devendo 
se adensar ainda mais nos próximos anos. Há em Parelheiros, também, a favela Domenico 
Lancete. A área entre Parelheiros e o Jardim Santa Fé conta com um loteamento 
denominado Jardim São Francisco de Assis, que pode representar a expansão e finalmente 
a conturbação das áreas urbanas na APA-BC.  

Como visto no histórico de ocupação da área e também no histórico de criação da APA-BC, 
os loteamentos (regulares ou não) são os grandes vetores de expansão urbana, ao 
atenderem o mercado que pode pagar pouco e aceita morar em locais mais afastados e 
com pouca ou nenhuma infraestrutura. Um exemplo marcante é o loteamento denominado 
Jardim Manacá da Serra e seus arredores, no centro-norte APA-BC, ao longo da Via CTPM, 
que no mapeamento de 2008 apresentava uma área de infraestrutura 61% menor do que a 
revelada pelo mapeamento de 2018. 

Os dados trazidos por Mapbiomas permitem retroceder nos recortes temporais já 
comentados e compreender o uso e ocupação do solo desde 1988, cobrindo um intervalo de 
quatro décadas. A Figura 113 permite visualizar a queda nas atividades agropecuárias (que 
somam as classes de agricultura, pecuária e mosaico de agricultura e pastagem) em 
detrimento da classe de infraestrutura urbana, que desde 1988 cresceu 3 vezes. As 
atividades e mineração, na figura somadas às classes de outras áreas não vegetadas, 
participa de um percentual pequeno da distribuição de usos do solo na APA-BC, embora 
tenham um potencial de causar impacto e deterioração ambiental bastante severos. Esse é, 
de fato, o caso na porção norte da APA-BC, entre o loteamento Manacá da Serra (a oeste) e 
a mancha urbana do Grajaú (Jardins Sabiá, Varginha e Marilda).  
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Figura 112 - Principais Vetores de Pressão sobre a APA-BC 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2020). 



 

400 

Figura 113- Evolução do uso e ocupação do solo na APA-BC (ha) 

 
Fonte: Mapbiomas (2020). Elaborado: STCP (2020). 

Raciocínio idêntico é tecido para as áreas urbanizadas, pois em proporção ao total de áreas 
na APA-BC, a classe de infraestrutura representa 9,5%. No entanto, a qualidade das 
habitações que compõe esse percentual preocupa e põe em xeque a qualidade ambiental 
da unidade, pois em sua precariedade de infraestrutura acabam por impermeabilizar 
demasiadamente o solo, prejudicando a permeabilidade das águas do manancial e 
favorecendo o escoamento superficial de poluentes, óleos, graxas e resíduos para o 
Reservatório Billings. Ademais, a falta de saneamento implica no lançamento de efluentes 
diretamente no reservatório ou em sarjetas e córregos que, embora auxiliem na depuração 
da carga, inevitavelmente atingem os corpos d’água. A problemática das habitações 
irregulares é abordada em mais detalhes nos próximos itens.  

O mesmo mapeamento apresentado na Figura 114 permite extrair um compêndio das 
classes de uso do solo mais detalhado na APA-BC para o ano de 2018. As áreas de 
agricultura, pecuária e mosaico de agricultura e pecuária se confundem nessa paisagem 
heterogênea, pois nessas classificações estão usos tão diversos quanto pesque-pagues, 
clubes de recreio, campos para lazer e até o cultivo de plantas ornamentais. Dessa forma, 
compreende-se que essa expressão da ruralidade ocupa, em conjunto, o percentual 
aproximado de 23% do total da área da APA-BC. Esse mesmo percentual no ano de 1988 
era de 31%, podendo-se inferir das imagens de satélite a passagem histórica de uma região 
puramente rural para uma de características periurbanas. 

Nas áreas periurbanas integram-se características rurais, porém entremeados com 
características marcantes de territórios urbanos, como comércios, praças e outras 
centralidades. As ocupações urbanas, no entanto, tendem a ser dispersas. As 
características rurais, ao invés de estarem centradas em propriedades praticamente 
autosuficientes e altamente focadas na produção de excedentes para a venda, passam a 
contar com áreas menores de cultivos, geralmente mais diversificados (no agregado, mas 
mais específicos em perfil no individual), pequenas criações de animais que não mantém 
funções exclusivas de alimentação ou provisão de leite, ovos ou lã, por exemplo. Esse novo 
rural coexiste com o aspecto rural do território urbano, que passa a ter estruturas de lazer ao 
ar livre, como chácaras, haras, clubes de recreio, trilhas contemplativas e esportivas, dentre 
outros.  



 

401 

Figura 114 - Composição do uso e ocupação do solo na APA-BC em 2018 

 
Fonte: Mapbiomas (2020). Elaborado: STCP (2020). 

A APA-BC convive com o periurbano, mas também com o urbano. Em 1988, a fração 
ocupada pela classe de infraestrutura era de apenas 2,7% do total da área, crescendo em 
importância relativa durante os demais recortes temporais: já subira para 5,0% em 1998, 
passando então para 7,1% em 2008 e atingindo pouco menos de 10% do uso do solo da 
APA-BC em 2018. Dentre as áreas classificadas como de infraestrutura urbana, a maior 
fração é composta por loteamentos (cerca de 73%). As demais áreas de infraestrutura 
urbana se dividem, no território da APA-BC, praticamente de forma equivalente entre os 
distritos de Parelheiros e Grajaú, embora cada qual detenha gradientes muito distintos de 
densidades.  

Especificamente sobre os loteamentos, pode-se observar que em diversos outros houve um 
crescimento muito grande de ocupações comprando-se os mapeamentos de 2006 e 2008 
para os atuais. A Prefeitura do Município de São Paulo disponibiliza, no portal GEOSAMPA, 
os polígonos que delimitam o perímetro de projeto das plantas de loteamento/arruamento 
que são aprovadas pela Prefeitura. Alertando que os polígonos devam ser utilizados como 
referência de localização, pois não significa que foram implantadas de acordo e/ou levadas 
à registro, ressalta-se ainda que esses polígonos não incluem os loteamentos que foram 
registrados diretamente no cartório. Ou seja, tem-se pelos dados disponíveis uma 
aproximação mínima para a presença desses empreendimentos de caráter de expansão 
periférica na APA-BC.  

São, ao todo, 76 loteamentos que recaem sobre a área da APA-BC, somando um total de 
5,85 milhões de m2, sendo que o maior deles, denominado de Chácara Santo Amaro, 
representa 19% desse total, com área de 1,11 milhões de m2. Na média, os polígonos dos 
loteamentos detêm 76,96 mil m2. A somatória desses polígonos representa 6,5% do total da 
área da APA-BC.  

Outro ponto relevante são as habitações informais classificadas como favelas. Segundo 
dados da Prefeitura de São Paulo (GEOSAMPA), as favelas são caracterizadas  por 
assentamentos precários que surgem de ocupações espontâneas feitas de forma 
desordenada, sem definição prévia de lotes e sem arruamento, em áreas públicas ou 
particulares de terceiros, com redes de infraestrutura insuficientes, em que as moradias são 
predominantemente autoconstruídas e com elevado grau de precariedade, por famílias de 
baixa renda em situação de vulnerabilidade. De acordo com o cadastro de tais polígonos 
que recaem sobre a área da APA-BC, identificam-se um total de 22 favelas, com área média 
de 29 mil m2 e área somada de 638 mil m2. Nessas favelas, estimam-se haver 7.693 
domicílios.  
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A existência das favelas na área APA-BC e a constatação de que sua história é permeada 
pela expansão periférica da mancha urbana paulista, sublinha as contradições inegáveis 
entre as condições encontradas pelas pessoas de baixa renda para conseguirem habitação 
e as necessidades de se zelar pelo bem comum por meio da conservação de áreas 
ambientalmente ricas e que prestam serviços ambientais, difusos porém fundamentais. 

O que a análise do uso do solo enaltece é o contraste da diversidade: simultaneamente à 
manutenção de porções importantes de florestas nativas, há crescimento de loteamentos 
regulares e irregulares, em processo inexorável de expansão (em que pese seu ritmo mais 
lento do que o verificado historicamente). Enfim, a diversidade de espaços simultâneos 
encontrados na APA-BC enseja o fim da compartimentalização entre o rural e o urbano. 
Conforme traz Caiado (2003), os processos socioespaciais em curso em municípios do 
estado de São Paulo, tais como a conurbação, metropolização e a expansão da ocupação 
urbana em áreas oficialmente definidas como rurais, vêm demonstrar que há um território 
cinzento (no sentido de definições formais) que se forma no encontro no rural com o urbano.  

Ainda em Caiado (op. cit.): 

“Pode-se dizer que uma das principais características da rede urbana paulista é o 
processo de conurbação, com formação de aglomerações urbanas e regiões 
metropolitanas. Nessas áreas registra-se com mais frequência conurbações entre 
dois ou mais municípios, constituindo mancha urbana única, o que reforça o 
argumento da necessidade de se analisar e principalmente de constituir estruturas de 
planejamento para as aglomerações, tratando-as como espaço urbano único de 
interrelações complexas.” 

A própria criação da APA-BC sugere que o planejamento de uma só instância administrativa 
será inócuo frente à complexidade do território. A regulação do uso e ocupação do solo no 
Município de São Paulo trás, como já fora analisado, a função multifacetada do espaço rural. 
De certa forma, é exatamente no fortalecimento da área cinzenta entre o urbano e o rural 
que se conseguirá, de forma autóctone, evitar o surgimento e expansão de ocupações 
ilegais, que sempre vêm à margem do poder público que, tal nos conta a história, tem custos 
sociais e ambientais elevadíssimos para correr atrás das consequências. 

Tem-se, após análise da ocupação e do uso do solo na APA-BC, alguns predicamentos. 
Primeiramente, compreende-se que uma aceleração do crescimento demográfico do 
Município de São Paulo seja pouco provável, haja vista a análise demográfica anteriormente 
realizada. Há tendências, também, para uma elevação da renda per capita e a continuidade 
da modificação no padrão econômico já francamente em curso que se distancia da indústria 
e abraça a prestação de serviços em toda sua multiplicidade atual (incluindo serviços 
culturais, de inteligência, inovações tecnológicas, gerenciamento e tantos outros possíveis 
de serem desenvolvidos com o pool de profissionais e qualificações que abundam na 
capital).  

Como segundo ponto, observa-se a modificação do rural, que passa a ser mais 
especializado intra-propriedade, porém muito mais disperso e voltado para outras atividades 
em áreas naturais, mas que se distanciam cada vez mais do “rural” no sentido de uso do 
solo e dos recursos para a produção agropecuária. A valorização do cinturão verde do 
Município de São Paulo, incluindo as áreas na APA-BC, pode em muito contribuir para que 
haja aproveitamento de áreas que seriam, em outras circunstâncias, destinadas para 
loteamentos. Os loteamentos, por sua vez, inevitavelmente, pressionam as infraestruturas 
de serviços e criam pontos de conexão para que haja futuras expansões da mancha urbana 
- eis o preço do crescimento horizontalizado. A questão de transporte público em massa e 
de alta qualidade, por exemplo, pode ser um ponto de inversão de tendências de 
espraiamento urbano, desde que combinado com outras políticas de adensamento. 
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A dinâmica de ocupação histórica dos loteamentos, dando ritmo ao “caminhar” da mancha 
urbana, segue desenvolvendo empreendimentos em áreas sempre mais distantes do núcleo 
urbanizado mais próximo, fazendo com que se criem inúmeras oportunidades de 
especulação imobiliária pela valorização das glebas “no caminho”.  Pela análise do histórico 
de ocupação e das imagens de satélite, descritas nesse item, pode-se inferir que a criação 
dos Parques Naturais Municipais é de importância singular para a APA-BC e para, em última 
instância, garantir a qualidade ambiental da região. A localização dos PNMs se dá, 
estrategicamente, entre a franja urbana e as áreas de características mais periurbanas, 
criando um amortecedor para o compasso do “padrão periférico” de urbanização. 

Em conjunto com esse importante aporte de áreas protegidas, a APA-BC passa, desde 
2016, a contar conta com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo do Município de 
São Paulo  (Lei Municipal n° 16.402/2016), que pretende emplacar um novo padrão de 
urbanização, “preenchendo” os vazios já existentes e promovendo o adensamento e 
consolidação das áreas antropizadas. Tem-se, assim, uma possibilidade de se inverter a 
lógica da expansão horizontal, porém que demanda, para tanto, o aporte maciço e 
tempestivo de infraestrutura pública de saneamento, transporte e lazer, permitindo assim 
uma maior homogeneização do espaço ocupado. 

Em relação aos auto de infrações e acidentes ocorridos no território da APA-BC, através dos 
registros disponíveis no site do DataGeo do Governo  do Estado de São Paulo e SVMA-
Diretoria de Fiscalização (2020), foi possível identificar o registro de 03 acidentes 
relacionados ao transporte rodoviário. Destes, 02 (dois) ocorreram no Rodoanel e envolviam 
substâncias líquidas que apresentam riscos para o Meio Ambiente. A outra ocorrência de 
acidente é relativo a uma explosão dentro de uma residência relacionada a emissão  de gás 
metano de  uma fossa, que ocorreu na Rua Norberto Riesta, 23 (Figura 115). 

Figura 115- Mapeamento dos Acidentes e Auto de Infração 

 
Fonte SVMA, 2020. 

Quanto às infrações ambientais totalizam 42 ocorrências no território da APA-BC no período 
compreendido entre 2007 e 2019. Estas foram classificadas em: atividade irregular, obra 
irregular, ocupação irregular, resíduos gasosos, resíduos líquidos, resíduos sólidos, 
supressão, poda e maus tratos à vegetação. Na figura 116 é possível observar que a 
principal  ocorrências são relacionadas à obras irregulares com 31% (que são construções 
irregulares, que em alguns casos, ocorrem em áreas de APP), seguido de maus tratos, poda 
e supressão da vegetação representando 29% das ocorrências. Na sequência estão as 
atividades irregulares (atividades sem autorização ou licenciamento) e disposição 
inadequada de resíduos sólidos  ambos com 12%. 
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7%7%
2%

12%

29% Atividade Irregular
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Ocupação Irregular
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Figura 116- Mapeamento dos Acidentes e Auto de Infração 

 

Fonte CETESB, 2019. 
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3.5.8 - Alvarás e Licenças em Funcionamento junto a PMSP 

A Deliberação CONSEMA Normativa 01/2014 estabelece a tipologia dos empreendimentos 
e atividades de potencial impacto local, cujo licenciamento ambiental compete aos 
municípios nos termos do Art. 9º da Lei Complementar Federal 140/2011. 

Caso o município não disponha da estrutura necessária ou não se verifique a 
compatibilidade desta, conforme disposto no artigo 3º desta deliberação, caberá à CETESB, 
no exercício da competência supletiva e enquanto subsistir a situação impeditiva do 
município, desempenhar as ações administrativas necessárias ao licenciamento dos 
empreendimentos e atividades causadores de impacto ambiental local. 

A Lei Municipal nº 15.499/2011 institui o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado e 
regulamenta a instalação e o funcionamento das atividades não residenciais indicadas no 
artigo 3º deste decreto. O Auto de Licença de Funcionamento Condicionado é expedido para 
atividades comerciais, industriais, institucionais e de prestação de serviços, compatíveis ou 
toleráveis com a vizinhança residencial, a serem licenciadas em edificação em situação 
irregular, classificadas nas subcategorias de uso não residencial - nR1 e nR2, nas hipóteses 
permissivas de Auto de Licença de Funcionamento de acordo com a legislação em vigor.  

Foram consultados os dados disponíveis pela Secretaria Municipal das Prefeituras 
Regionais (PMSP, 2020) em relação de Autos de Licença de Funcionamento e Autos de 
Licença de Funcionamento Condicionado disponíveis no Sistema de Licenciamento 
Eletrônico de Atividades -SLEA até novembro de 2020. Segundo os dados disponibilizados 
todas as licenças se encontram vencidas conforme validade indicada.  

A Tabela 74 apresenta a listagem de empreendimentos nos Distritos Grajaú e Parelheiros: 

Tabela 74 - Relação de Autos de Licença de Funcionamento e Autos de Licença de 
Funcionamento 

ESTABELECIMENTO LOCALIZAÇÃO 
NÙMERO DO 
DOCUMENTO 

EMISSÃO VALIDADE 

Centro Automotivo 
C.H.M.R. Ltda 

R Jequirituba, 01180 Complem.: 
Cep: 04822-000 Bairro: Grajau 

2015/24.094-00  30/05/2015  29/05/2017 

Comércio Varejista De 
Combustíveis Pinho 
Do Grajaú Ltda  

Av Dona Belmira Marin, 002350 
Complem.: Cep: 04846-000 Bairro: 
Grajau 

2015/24.101-00 09/06/2015 08/06/2017 

Instituto Adventista De 
Ensino(Restaurante 
Bom Prato)  

Av Dona Belmira Marin, 01959 
Complem.: Cep: 04846-010 Bairro: 
Pq. Grajau 

2012/37.625-00 15/09/2012 15/09/2014 

Instituto Adventista De 
Ensino  

Av Dona Belmira Marin, 01959 
Complem.: Lt727 Qd16 Cep: 04846-
010 Bairro: Prq Grajau 

2011/81.553-00 22/07/2011 s/ data 

Comércio Varejista De 
Combustíveis Pinho 
Do Grajaú Ltda   

Av Dona Belmira Marin, 002350 
Complem.: Cep: 04846-000 Bairro: 
Grajau 

2015/24.101-00 09/06/2015 08/06/2017 

Its Comercio De 
Roupas E Calcados 
Ltda   

Av Dona Belmira Marin, 00842 
Complem.: 844 Cep: 04846-000 
Bairro: Grajau 

2014/82.035-00 14/03/2014 14/03/2016 

Lelyse Academia S/S 
Ltda Epp  

Av Dona Belmira Marin, 02064 
Complem.: Cep: 04846-000 Bairro: 
Prq Grajau 

2014/85.188-00 02/07/2014 02/07/2016 

Ria Onofra Barbosa - 
Me  

Av Dona Belmira Marin, 01790 
Complem.: Lt 584 Qd 14 Prq Cep: 
04846-000 Bairro: Grajau 

2013/90.365-00 16/09/2013 16/09/2015 

Nova Casa Bahia Sa   Av Dona Belmira Marin, 00646 2012/89.541-00 26/11/2012 26/11/2014 
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ESTABELECIMENTO LOCALIZAÇÃO 
NÙMERO DO 
DOCUMENTO 

EMISSÃO VALIDADE 

Complem.: 656 Cep: 04846-000 
Bairro: Grajau 

Prohabitar Servicos 
Administrativos Ss 
Ltda  

Av Dona Belmira Marin, 02110 
Complem.: Cep: 04846-000 Bairro: 
Prq Grajau   

2014/82.233-00 21/03/2014 21/03/2016 

Sonia Maria De 
Oliveira Esquadrias De 
Aluminios - Me  

Av Dona Belmira Marin, 002534 
Complem.: Cep: 04846-000 Bairro: 
Grajau 

2015/17.340-00 02/07/2015 01/07/2017 

Via Varejo S/A  Av Dona Belmira Marin, 00646 
Complem.: 656 Cep: 04846-000 
Bairro: Grajau 

2014/85.307-00 07/07/2014 07/07/2016 

Auto Posto Triste Ltda  Av Dona Belmira Marin, 01400 
Complem.: Cep: 04846-000 Bairro: 
Pq Grajau 

2015/27.965-00 20/11/2015 22/11/2017 

Cartório Reg. Civil, 
Pessoas Nat. E Anexo   

Distr. Parelheiros Es Ecoturistica De 
Parelheiros, 001762 Complem.: 
Cep: 04881-005 Bairro: Parelheiros 

2016/25.596-00 25/11/2016 25/11/2018 

Centro Automotivo 
Gabriel Saraiva Ltda  

Es Ecoturistica De Parelheiros, 
006170 Complem.: Cep: 04880-085 
Bairro: Parelheiros 

2018/11.995-00 19/07/2018 18/07/2020 

Centro De F. De 
Condutores "B" Nova 
Parelheiros Ltda-Me  

Es Da Colônia Mario Reimberg 
Christe, 000653 Complem.: 821 
Cep: 04892-000 Bairro: Jd Novo 
Parelheiros 

2012/35.741-00 15/08/2012 15/08/2014 

Lotérica Parelheiros 
Ltda - Epp  

Es Ecoturistica De Parelheiros, 
006811 Complem.: Sala 04 Cep: 
04866-180 Bairro: Jardim Almeida 

2018/08.024-00 18/05/2018 17/05/2020 

Luciane Dos Santos  R Rubem Souto De Araujo, 00044 
Complem.: Ant.Est.Velha De Cep: 
04835-080 Bairro: 
Parelheiros,Antes R. 

2013/83.009-00 22/03/2013 22/03/2015 

Nova Parelheiros Es 
Da Colônia  

Mario Reimberg Christe, 000653 
Complem.: 821 Cep: 04892-000 
Bairro: Jd Novo Parelheiros 

2018/08.919-00 06/06/2018 05/06/2020 

Paulo Rodrigo Marino 
Silva Viana Souza  

R Rubem Souto De Araujo, 00044 
Complem.: Ant.Est.Velha De Cep: 
04835-080 Bairro: 
Parelheiros,Antes R. 

2012/85.249-00 07/08/2012 Sem data 

Associacao 
Comunitaria Pequeno 
Principe  

R Amaro Alves Do Rosario, 000951 
Complem.: Cep: 04884-000 Bairro: 
Parelheiros 

2018/17.909-00 11/10/2018 10/10/2020 

Assembleia De Deus 
Ministerio Ilha Do 
Bororé  

R Santo Eloi, 000009 Complem.: 
Cep: 04872-000 Bairro: Ilha Do 
Borore 

2016/23.718-00 10/11/2016 10/11/2018 

Greja Presbiteriana 
Pao Da Vida  

R Sonho Gaucho, 000149 
Complem.: Cep: 03685-000 Bairro: 
Jardim Sao Nicolau 

2015/28.892-00 08/12/2015 07/12/2017 

Lotérica Parelheiros 
Ltda - Epp  

Es Ecoturistica De Parelheiros, 
006811 Complem.: Sala 04 Cep: 
04866-180 Bairro: Jardim Almeida 

2018/08.024-00 18/05/2018 17/05/2020 

Msi Comercio De 
Produtos Alimenticios 

Es Ecoturistica De Parelheiros, 
006478 Complem.: Cep: 04825-000 

2016/25.648-00 06/12/2016 06/12/2018 
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ESTABELECIMENTO LOCALIZAÇÃO 
NÙMERO DO 
DOCUMENTO 

EMISSÃO VALIDADE 

Ltda  Bairro: Jardim Do Centro 

Fonte: PMSP (2020)39 
 

Para informações sobre o licenciamento ambiental foram consultados os dados do 
GEOSAMPA. Porém, não foram identificados dados para atividades passíveis de 
licenciamento no interior da APA-BC. Essa ausência de dados reflete, possivelmente, duas 
situações: os dados não estão disponibilizados no portal, ou demonstram a informalidade 
existente nos processos incidentes sobre a região. 

3.5.9 - Patrimônio Histórico-Cultural e de Relevante Interesse Arqueológico 

O Município de São Paulo possui muitos patrimônios históricos e culturais devido ao seu 
processo de ocupação. No interior da APA-BC atualmente existem sete bens arquitetônicos 
protegidos por legislação de tombamento através do Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP (Figura 
117). 

O tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o objetivo 
de preservar, por meio de legislação específica, bens culturais de valor histórico, cultural, 
arquitetônico e ambiental, impedindo que venham a ser demolidos, destruídos ou mutilados. 
O tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis, quais sejam: fotografias, livros, 
mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, bairros, etc., mas somente 
àqueles de interesse coletivo e para a preservação da memória. 

Na Sub-CS identifica-se:  

 Sítio do Periquito;  

 Igreja São Sebastião do Bororé;  

 Cruzeiro próximo à igreja, na Estrada de Itaquaquecetuba.  

A Sub-PA possui:  

 Cemitério de Colônia  

 Igreja de Colônia Paulista (N. Sra. Aparecida). 

 Igreja de Parelheiros (Igreja Santa Cruz de Parelheiros) 

 Cemitério Municipal de Parelheiros 

 

 

                                                           
39 Site da Prefeitura do Município de São Paulo disponível em:  
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/sp_mais_facil/slea/ 
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Figura 117 - Patrimônio Histórico e Cultural tombados no interior da APA-BC 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos (2020). 
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Tabela 75 - Patrimônio Histórico e Cultural tombados no interior da APA-BC 

PATRIMÔNIO PROTEÇÃO 
EXISTENTE 

CARACTERÍSTICAS 

Sítio do 
Periquito  
 

Resolução 
CONPRESP nº 
26/2018 

O imóvel conhecido como Sítio do Periquito pertenceu aos descendentes 
dos primeiros imigrantes estabelecidos na antiga “Colônia Alemã” de 
Santo Amaro, experiência pioneira de colonização na Província de São 
Paulo durante o período imperial, estando, portanto vinculado à memória 
da ocupação do  extremo sul da cidade de São Paulo. Essa moradia 
sintetiza o modo de vida durante o século XiX na área rural da antiga 
Colônia Alemã, e foi erguida com a utilização de técnica construtiva local- 
com o destaque para o uso da taipa de pilão. 

Igreja de São 
Sebastião do 
Bororé 

Resolução 
CONPRESP nº 
27/2013 

Localizada na Ilha do Bororé, bairro do Distrito Grajaú, a Capela de São 
Sebastião do Bororé foi construída em 1904. O tombamento realizado 
somente em 2013 também protege bens que integram o acervo da capela, 
caso da imagem do padroeiro São Sebastião, esculpido em madeira e 
com traços indígenas 
A igreja guarda em suas características arquitetônicas resquícios da sua 
origem popular. Construção de alvenaria de tijolos, com linhas ecléticas no 
desenho de suas fachadas, a edificação passou por algumas poucas 
alterações ao longo do século XX. A Igreja da Comunidade São Sebastião 
é um dos únicos remanescentes da história da ocupação do Bororé. 

Cruzeiro Resolução 
CONPRESP nº 
27/2013 

O Cruzeiro, localizado no passeio público da Estrada de Itaquaquecetuba, 
próximo ao imóvel de nº 8.800, incluindo: a) Escadaria de acesso; b) 
Pedestal do Cruzeiro. 

Cemitério de 
Colônia 

Resolução 
CONPRESP 
nº. 22/2016 

O Cemitério de Colônia foi inaugurado em 29 de junho de 1829, pela 
comunidade alemã e desde 2001, está sendo administrado pela 
Associação Cemitério dos Protestantes que tem o compromisso de manter 
a parte antiga, preservada na instância municipal.  
O Cemitério da Colônia, ou Cemitério de Parelheiros, como muitos o 
conhecem teve importância histórica para o Município de São Paulo, mas, 
recebeu seu último sepultamento na década de 1970. 
Observa-se que o cemitério está dividido em duas partes: a antiga – 
preservada – e a nova que foi construída pela Associação, responsável 
pela administração da área. Na parte antiga se encontram pequenos 
túmulos, sem ornamentos, pintados a cal nas cores azul e branco, sendo 
esta última cor a predominante. 

Igreja de 
Colônia 
Paulista  

Resolução 
CONPRESP nº 
4/2018 

A Igreja foi fundada por colonos alemães, juntamente com o cemitério, e 
traz particularidades da arquitetura típica alemã. Está implantada em local 
de destaque no bairro e teve sua construção entre o final do século XIX e 
início do século XX (por volta de 1890). Comporta um único pavimento, 
com fechamento dos vãos em esquadrias de ferro e portas de madeira.  
O bairro de Colônia, fundado em 1827, é formado por pequeno núcleo 
urbano em área quase rural e tem importância no processo de ocupação 
da região. Está representado até os dias de hoje pelo conjunto da Igreja, 
cemitério e escola.  
A imagem da Igreja, estilizada, é o símbolo da APA Bororé-Colônia. 

Igreja de 
Parelheiros  
(Igreja Santa 
Cruz de 
Parelheiros) 

Resolução 
CONPRESP nº 
04/2018 

Situada no largo de Parelheiros, nº 15, esta capela foi erguida em finais do 
século XIX. Em 1980, tornou-se Paróquia de Santa Cruz.  
Havia passado por algumas reformas, como revestimento de paredes, 
troca de acabamento do piso, altar modificado e substituição de janelas. 
Em restauração realizada recentemente tentou-se manter fidelidade à 
disposição original. 

Cemitério 
Municipal de 
Parelheiros 

Resolução 
CONPRESP nº 
04/2018 

O Cemitério de Parelheiros data do início do século XX e foi implantado no 
centro do bairro, numa região urbanizada. Foi o segundo cemitério a ser 
implantado na região, antecedido pelo Cemitério de Colônia que 
concentrava enterros de alemães e era de propriedade particular.  
De propriedade da Prefeitura do Município de São Paulo, as instalações 
do cemitério encontram-se no alto do morro, numa rua em aclive a partir 
do centro de Parelheiros. A sua posição estratégica permite uma visual 
bastante ampla da área circundante. 

Fonte:CONPRESP (2020). 
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Quanto ao Patrimônio Cultural se destaca o Inventário Memória Paulistana (Resolução 
13/CONPRESP/2019). O inventário consiste na identificação de narrativas que constituem 
referências culturais do Município de São Paulo, buscando sinalizar lugares importantes 
para a memória e a identidade dos diferentes grupos da cidade, com o objetivo de 
reconhecer lugares significativos e sinalizá-los com uma placa, visibilizando essas histórias 
no espaço público. 

3.5.10 - Resíduos Sólidos 

Segundo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ano base 2018 (FABHAT, 2019), 
no ano de 2018 a bacia alto-tietê apresentou um crescimento de aproximadamente 3% na 
geração de resíduos em relação ao ano anterior, mantendo a tendência de crescimento 
conforme os anos analisados (Figura 118). Esse crescimento pode ser justificado pelo 
aumento populacional, além de fatores sociais e econômicos que fomentam o aumento do 
consumo. 

Figura 118 - Resíduo Sólido Urbano Gerado (t/dia) na Bacia Alto-Tietê 

 
Fonte: Dados da CETESB disponibilizados pela CRHI (2019). 

A Prefeitura do Município de São Paulo é responsável pelo gerenciamento dos resíduos, de 
acordo com a Lei Municipal 13.478/02, promovendo a sua coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final . A gestão e controle dos serviços são realizados pela 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, vinculada à Secretaria Municipal das 
Subprefeituras. Sob o gerenciamento dessas entidades, os serviços de manejo dos resíduos 
sólidos no município são executados e organizados entre regime público e privado. 

Dentro do escopo público estão resíduos domiciliares, resíduos de serviços de saúde e 
resíduos da manutenção da cidade. No âmbito privado, constam os serviços destinados ao 
atendimento de interesses específicos e determinados, geralmente indústria e comércio, 
sendo estes sujeitos à regulamentação, fiscalização e prévia autorização do Departamento 
de Limpeza Urbana.  

A regulação determina que os estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços, 
institucionais ou públicos, que produzam mais do que 200 litros de resíduos sólidos por dia, 
ou mais do que 50 kg de entulho por dia, devem providenciar, por sua própria conta, a 
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coleta, o transporte e a destinação final dos seus resíduos. São os chamados grandes 
geradores, que devem ser cadastrados na AMLURB, declarando o volume e massa mensal 
de resíduos produzidos por eles e apresentando contrato de prestação de serviços de 
coleta, transporte e destinação final com empresa transportadora devidamente cadastrada 
no Departamento de Limpeza Urbana.  

Em complemento, visando à coleta dos resíduos orgânicos de grandes geradores, o projeto 
apoiado pela Climate and Clean Air Coalition e liderado pela ABRELPE, prevê a criação de 
um ecoparque40 na região sul do Município de São Paulo. Tal projeto incluirá a instalação de 
compostagem para tratamento de resíduos orgânicos separados na fonte, gerando adubo 
de alta qualidade que por fim será oferecido a agricultores familiares da região (ELLEN 
MACARTHUR FOUNDATION, 2019). 

No que se refere aos Resíduos da Construção Civil (RCC), a Lei Municipal define que a 
geração de até 50kg de resíduos por dia, equivalente a pequenas obras e reformas, pode 
ser recolhida e gerenciada junto com resíduos domiciliares. Montantes maiores, no entanto, 
devem ser enquadrados junto à AMLURB para que se proceda à contratação de empresas 
privadas de coleta. As empresas transportadoras são obrigadas a cadastrarem-se na 
AMLURB, conforme Decreto Municipal 46.594/05, apresentando os seus caminhões e 
outros equipamentos de coleta para vistorias e a relação dos contratos com os grandes 
geradores, mantendo-a atualizada e indicando o aterro sanitário onde os resíduos são 
dispostos, devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes, podendo ser 
localizados fora do município.  

No Município de São Paulo, em 2014, após um amplo debate com as diversas áreas da 
sociedade, foi aprovado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS da 
Cidade de São Paulo, Decreto nº 54.991 de 2 de abril de 2014. O PGIRS atende também às 
exigências da Lei Federal de Saneamento Básico, sendo que a atualização dos planos 
municipais previstos na Lei Federal n° 11.445 de 2007 deve ser executada a cada quatro 
anos. As diretrizes do PGIRS incluem os serviços divisíveis de coleta, transbordo, 
tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e de coleta e destino final de 
resíduos de saúde, e os serviços indivisíveis de limpeza urbana, incluindo varrição, limpeza 
do sistema local de drenagem, manejo de resíduos da construção civil, entre outros. Para a 
prestação desses serviços são contratadas empresas concessionárias.  

Segundo o PGIRS (2014), para organização do gerenciamento e dos serviços, a cidade de 
São Paulo foi dividida, a partir de 2004, em dois agrupamentos: o Agrupamento Noroeste, 
que atende 13 subprefeituras, e o Agrupamento Sudeste, que atende 19 subprefeituras. O 
Agrupamento Sudeste compreende as seguintes subprefeituras: Vila Mariana, Ipiranga, 
Jabaquara, Campo Limpo, Santo Amaro, Capela do Socorro, M’Boi Mirim, Parelheiros, 
Cidade Ademar, Aricanduva, Vila Prudente, São Mateus, Itaquera, Guaianazes, Cidade 
Tiradentes, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo e Itaim Paulista. Por sua vez, para fins 
de aprimoramento da gestão dos serviços de limpeza urbana no cuidado com os resíduos 
indivisíveis, a AMLURB dividiu a cidade em seis partes, sendo que a região administrada 
pelas subprefeituras de Santo Amaro, Campo Limpo, Capela do Socorro, M’Boi Mirim e 
Parelheiros, todas no Agrupamento Sudeste, abrange o lote 6. 

O Consórcio SCK (Ecosampa41), formado por três empresas que prestam serviços de 
limpeza urbana para a Prefeitura do Município de São Paulo (Sanepav Saneamento 
Ambiental, Construtora Colares Linhares e KTM Administração e Engenharia), é o 
responsável pelos serviços no lote 6. O Consórcio é responsável pelos serviços de limpeza 
pública, além de capina, pintura, raspagem e lavagem de equipamentos públicos, 

                                                           
40  ainda sem endereço definido. 
41 https://ecosampa.com/ 
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varrição e lavagem de  monumentos. Cada um desses serviços acontece em diferentes 
periodicidades, conforme a necessidade (diário, semanal, quinzenal, mensal), e atendem ao 
escopo do PGIRS. A concessão dos serviços de limpeza pública para o Consórcio SCK tem 
duração prevista de 20 anos, sendo que o contrato estabelecido para o Agrupamento 
Sudeste será concluído em 2024, quando finalizará a atual gestão da Prefeitura.  

Entre os serviços prestados pelo Consórcio SCK, destaca-se o “Cata-Bagulho”, programa 
realizado em todas as subprefeituras que tem como objetivo evitar que materiais como 
móveis e colchões, pedaços de madeira e metal, entre outros, sejam depositados em vias 
públicas, córregos e terrenos baldios. A execução do programa conta com a passagem de 
recolhimento de material em horário fixo, contudo é possível também fazer solicitação por 
telefone ou na praça de atendimento da subprefeitura.  

Por fim, o Consórcio SCK é responsável também pela gestão de 11 dentre 115 Ecopontos 
estabelecidos na cidade de São Paulo. Os Ecopontos são locais de entrega voluntária de 
pequenos volumes de entulho (até 1 m³)- equivalente a 18 sacos de 60 litros, grandes 
objetos (móveis – sem vidro; poda de árvores – folhagens e pequenos galhos, etc.) e 
resíduos recicláveis. De forma gratuita, cada pessoa poderá deixar seu material a ser 
descartado em caçambas separadas, uma para cada tipo de resíduo.  

Os resíduos dispostos nos Ecopontos são classificados em rejeitos e recicláveis. Os 
recicláveis são resíduos sólidos que, depois de processados, podem ser reaproveitados pela 
indústria. Já os rejeitos são aqueles resíduos que não podem mais ser aproveitados.  

As proximidades da APA-BC contam com três pontos de coleta de resíduos sólidos 
disponibilizados pela prefeitura, sendo dois Ecopontos e um ponto estabelecido em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS). Os nomes desses pontos e os tipos de resíduos que cada 
um deles recebe são os seguintes:  

 Ecoponto Alvarenga: Resíduos da Construção Civil (RCC);  

 Ecoponto Capela do Socorro: Resíduos da Construção Civil (RCC) e de demolição de 
pequenos geradores; 

 UBS Horizonte Azul: Pilhas e baterias, óleo de cozinha, Raios-X, resíduos 
eletroeletrônicos e medicamentos. 

Segundo informações da AMLURB, está sendo realizado um estudo nos locais para 
viabilidade de instalação de mais equipamentos. Há no momento 11 áreas em análise e 
outras áreas aguardando manifestação das subprefeituras. 

Os resíduos captados pelos pontos em questão são em parte aproveitados por duas 
cooperativas de catadores locais. São elas: 

 Cooper Parelheiros: óleo de cozinha, eletrônicos, papel, papelão, eletrodomésticos, 
lâmpadas, plástico, metal, pilha, tecidos e vidro; 

 Cooperativa de Catadores Seletivos Parque Cocaia: óleo de cozinha, eletrônicos, 
isopor, papel, papelão, vidro, metal, pilha, plástico, tecidos e vidro. 

Quanto à destinação finais dos resíduos, segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico 
de São Paulo (2019), o Agrupamento Sudeste conta com duas estações de transbordo, 
Santo Amaro e Vergueiro, e utiliza como destinação final o Aterro Sanitário particular Central 
de Tratamento de Resíduos Leste (CTL), localizado no distrito de São Matheus, para onde 
são destinados cerca de 5.600 toneladas por dia. O transbordo Santo Amaro, reformado e 
modernizado em 2008, ocupa terreno de 8.000 m² e área construída de 3.829 m². Com 
fosso coberto de 1.200 m³, a área dispõe de duas balanças rodoviárias, uma na entrada e 
uma na saída. Sua capacidade de carga é de 3.000 toneladas/dia. Os resíduos recebidos 
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são destinados ao Aterro CTL em São Mateus, distante cerca de 70 km, perfazendo um total 
de 132 km, considerando ida e volta (Figura 119). 

Segundo dados das cooperativas habilitadas pela Prefeitura, que recebem resíduos do 
Programa de Coleta Seletiva, todo o resíduo advindo do serviço de coleta seletiva é 100% 
doado para estas cooperativas. Segundo os Dados Abertos (PMSP, 2020), na área da 
APA-BC foram identificadas 03 cooperativas e associações ou estabelecimentos de 
comércio atacadista e varejista de resíduos e sucatas habilitadas pela prefeitura, são elas: 
Cooperativa de Coleta Seletiva Cuidando e Preservando a Recuperação Ambiental Local 
(COOPERCRAL) no bairro Colônia, Cooperativa de Catadores Seletivos Parque Cocaia 
(COOPERPAC) no Jardim Shangrilá e Cooperativa Parelheiros, em Parelheiros. 

A COOPERPAC atende os bairros de Grajaú, Parque Cocaia, Cantinho do Céu, Jardim 
Gaviota, Noronha, Três Corações e Jardim Chácara do Sol. A COOPERCRAL atende aos 
bairros Vargem Grande, Parelheiros, Colônia, Interlagos, e Grajaú e recebem os materiais 
de plásticos em geral, celulose, papelão, jornal, material ferroso (lata), vidro, garrafas e 
eletrodomésticos. 

O Ecoponto especializado em destinação de Resíduos da Construção Civil (RCC) mais 
próximo da APA-BC, Ecoponto Alvarenga, situa-se a 24,4 km da Subprefeitura de 
Parelheiros. Em situação de transito, a viagem entre os dois locais leva cerca de uma hora, 
fator que pode prejudicar a gestão desse tipo de resíduo da APA-BC.  

Contudo, a empresa BRK Ambiental mantém, para depósito de grandes cargas de RCC, 
uma Unidade de Valorização de Resíduos da Construção Civil (UVR Grajaú), localizada 
dentro dos limites da APA BC, no bairro Jardim Santa Tereza. A UVR Grajaú tem 
capacidade para receber 2.000 toneladas de RCC por dia. 
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Figura 119 - Espacialização do Manejo e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de São Paulo (2019). 

Apesar da densa rede de coleta estabelecida pela Prefeitura, há muitos pontos na APA-BC 
em que há descarte indevido de resíduos (Pontos Viciados de Descarga), tanto de RCC 
quanto de outros tipos. Tais pontos são também indicados na Figura 120. 

 



 

415 

Figura 120- Localização de Pontos de Descarte de Resíduos Sólidos, UVR Grajaú e 
Cooperativa de Catadores Seletivos Parque Cocaia 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2020).  
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Outro ponto que merece atenção é a queda na coleta de lixo domiciliar no Município de São 
Paulo, observada durante os anos de 2013 a 2019, saindo de um montante de 3.831,450 
ton de lixo coletado em 2013 para 3.680,045 ton em 2019, representando uma queda de 
4,11% (Figura 121). 

Figura 121 - Coleta de Lixo Domiciliar no Município de São Paulo  

 
Fonte: PMSP; Siscor (2020).   

Em contrapartida, houve um aumento no volume de resíduos oriundos de coleta seletiva 
entre 2010 e 2019, saindo de 36.303 ton, em 2010, para 70.633 ton em 2019, representando 
um incremento de 94,56% (Figura 122). 

Figura 122 - Coleta Seletiva de Lixo no Município de São Paulo  

 
Fonte: PMSP; Siscor (2020). 

As bocas de lobo são estruturas instaladas em vias públicas com o objetivo de drenar águas 
de escoamento superficial oriundo de chuvas e alagamentos. A limpeza das bocas de lobo 
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gera considerável volume de resíduos sólidos. O volume de lixo acumulado nas bocas de 
lobo, porém, pode variar com a chuva e a coleta de lixo em vias e logradouros públicos. Nas 
Figuras 123 e 124 constam as quantidades, em toneladas, de resíduos removidos das 
bocas de lobo e da varrição de vias públicas no Município de São Paulo:  

Figura 123 - Lixo Recolhido por Varrição no Município de São Paulo  

 
Fonte: PMSP; Siscor (2020). 

Figura 124 - Lixo Retirado da Manutenção das Bocas de Lobo no Município de São Paulo  

 
Fonte: PMSP; Siscor (2020). 

Convêm observar que parece haver uma correlação inversa entre varrição e acúmulo de lixo 
em bueiros (bocas de lobo) entre os anos de 2010 e 2015. Tal correlação pode ter 
explicação no fato de que quanto maior a carga lixo recolhido nas ruas, menor será o 
acúmulo de resíduos sólidos nas bocas de lobo. Por certo, o grau de tal correlação depende 
de outros fatores, como a disponibilidade de lixeiras nas ruas e logradouros públicos, 
conscientização ambiental e outras formas de coleta de resíduos sólidos.  

O censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010) levantou informações sobre coleta e destinação 
de lixo residencial das subprefeituras do Município de São Paulo. Para a Subprefeitura de 
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Parelheiros foi levantada a existência de 39.428 domicílios, dentre os quais 38.841 contam 
com coleta de lixo domiciliar. Dos 587 domicílios que não contam com coleta de lixo 
domiciliar, 380 domicílios ainda queimam ou enterram o lixo em suas propriedades, 
enquanto os 206 domicílios restantes dão destino incerto para seus resíduos.   

No ano de 2020, especificamente para a área que circunscreve a APA-BC (subprefeituras 
de Parelheiros e Capela do Socorro), informações da AMLURB indicam que houve coleta de 
250.861 toneladas de resíduos, sendo 47.191 ton de Parelheiros e 203.670 ton de Capela 
do Socorro. A maior parcela de resíduos de ambas as áreas provém de coleta domiciliar, 
conforme se vê nas Tabelas 76 e 77. 

Tabela 76 – Quantitativos de Tipos de Resíduos Coletados e Destinados na 
Subprefeitura de Parelheiros no Ano de 2020 

Tipo de 
Resíduo 

Subprefeitura de Parelheiros – Ano de 2020 (Toneladas de Resíduos) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Domiciliar 3721 3440 3785 3453 3408 3627 3614 3514 3475 3592 3584 4080 43292 
Coleta 
Seletiva 50 43 52 45 37 42 44 80 77 84 78 99 732 

Ecoponto
s 101 37 26 28 24 15 49 80 22 - 31 - 413 

Varrição 64 91 129 53 119 161 230 341 232 180 199 124 1924 
Bocas de 
Lobo 64 120 172 71 60 65 58 70 57 58 27 9 839 

Fonte: AMLURB, 2020 

Tabela 77 – Quantitativos de Tipos de Resíduos Coletados e Destinados na 
Subprefeitura de Capela do Socorro no Ano de 2020 

Tipo de 
Resíduo 

Subprefeitura de Capela do Socorro – Ano de 2020 (Toneladas de Resíduos) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Domiciliar 16203 15351 16510 15092 14953 16184 16244 15619 15813 15854 15448 17627 190898 

Coleta 
Seletiva 

422 343 419 439 396 430 409 392 387 390 369 455 4852 

Ecopontos 283 182 150 199 226 464 451 525 393 356 233 328 3791 

Varrição 154 74 154 130 196 244 282 346 417 465 234 399 3095 

Bocas de 
Lobo 

90 118 178 114 54 37 85 133 173 31 20 - 1034 

Fonte: AMLURB, 2020 

 

Já em relação especificamente a resíduos de saúde, as bases do SISCOR não apresentam 
as subprefeituras onde estes foram coletados. Sendo assim, não há como demonstrar as 
pesagens que foram coletadas nas duas subprefeituras citadas acima. Para toda a cidade 
de São Paulo, segundo a AMLURB, no ano de 2020 tais resíduos totalizaram 45.823 
toneladas. 

Ainda em 2020, a CETESB publicou os dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 
Urbanos (CETESB, 2020), com resultados da aplicação dos Índices de Qualidade de Aterro 
de Resíduos (IQR), de Qualidade de Usinas de Compostagem (IQC) e de Qualidade de 
Transbordo (IQT) para todos os 645 municípios paulistas. Os três índices utilizados são 
classificados em duas faixas de enquadramento: adequado ou inadequado, sendo os 
escores de 0 a 7 considerados inadequados e, acima de 7,1 a 10, adequados. Contudo, 
apenas quatro municípios foram utilizados para a aplicação do IQC, nos quais São Paulo 
não se inclui. Os resultados dos dois índices relativos ao Município de São Paulo estão 
dispostos na Tabela 78. 
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Tabela 78 - Valores dos Índices do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 
para o Município de São Paulo 

ÍNDICE ESCORE CLASSIFICAÇÃO 

IQR 9,5 Adequado 

IQT* 9,1 Adequado 

Fonte: CETESB (2020). * Média das unidades São Paulo (Bairro Santo Amaro), São Paulo (Ponte Pequena) e 
São Paulo (Vergueiro).  

Nota-se  que o Índice de Qualidade de Compostagem não foi aplicado para o Município de 
São Paulo. Em fato, o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos aplicou o IQC 
apenas para os municípios de Andradina, Garça, São José do Rio Preto e Ribeirão Grande. 
Depreende-se de tal lacuna que o Município de São Paulo não conta com Usinas de 
Compostagem.  

Contudo, em 2015, a AMLURB inaugurou o Projeto Feira e Jardins Sustentáveis, cujo 
objetivo é oferecer tratamento adequado para resíduos orgânicos de feiras livres da cidade 
de São Paulo. O esquema na Figura 125 representa a operacionalização utilizada no Projeto 
para recolhimento e destinação final dos resíduos orgânicos gerados em feiras da cidade de 
São Paulo. 

Ao final do processo esquematizado, os resíduos orgânicos são transformados em 
compostos orgânicos que podem ser utilizados para adubação de alta qualidade e são 
distribuídos para a população de forma gratuita.  

A gestão municipal no período compreendido pelos anos 2013 a 2016 promoveu através do 
projeto intitulado COMPOSTA SÃO PAULO um ensaio piloto, com centenas de famílias 
selecionadas na cidade, para o exercício da compostagem em casa, através do processo de 
vermicompostagem, apoiados pelas empresas Morada da Floresta e as concessionárias 
contratadas pela PMSP: Ecourbis e Loga42.  

Segundo KAMIYA (2014), os dados apresentados pelo Projeto Composta São Paulo, 
mostram que, do total de 1.501 pessoas que receberam as composteiras disponibilizadas 
pelo projeto, e responderam o questionário solicitado, 97,6% indicaram estar “satisfeitos ou 
muito satisfeitos com a compostagem doméstica”; e 78% “afirmam que a compostagem já 
foi incorporada aos hábitos da casa”.  

Ao todo, no município, são cinco pátios de compostagem na cidade de São Paulo: Lapa, Sé, 
Mooca, São Mateus e Ermelino Matarazzo. Cada pátio tem capacidade para receber até 
3.000 toneladas de resíduos orgânicos e processamento de 600 toneladas por ano. 
Segundo informações da AMLURB, obtidas por meio de correio eletrônico, há estudos para 
a implementação de unidade que atenda a região sul do município (não necessariamente na 
área das Subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro), por conta de limitações de 
legislação para recebimento deste tipo de equipamento. 

As vantagens da produção de compostagem a partir de resíduos orgânicos se traduzem em 
redução de custos para o município e para os produtores que utilizam o insumo, além de 

                                                           
42 No endereço eletrônico https://pt.scribd.com/doc/301037570/Compostasp-PDF-Site , consultado em 
07abr2021, encontra-se registrado o MANUAL DE COMPOSTAGEM DOMÉSTICA COM MINHOCAS, 
guia básico do projeto COMPOSTA SÃO PAULO, o qual presume-se ter sido distribuído às famílias 
partícipes. 
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evitar a deposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, diminuindo a emissão de 
CO2 gerado por esses resíduos.  

Embora o Projeto Feira e Jardins Sustentáveis atenda, até o momento, apenas as feiras 
livres das zonas oeste, leste e centro da cidade de São Paulo, a iniciativa é um exemplo que 
pode servir de modelo para ser replicado em outras regiões da cidade, a exemplo da Zona 
Sul.  

A separação do lixo aterrável dos resíduos orgânicos compostáveis é um fator crucial para a 
gestão de resíduos sólidos, uma vez que a deposição do lixo orgânico compostável em 
aterros sanitários prejudica a gestão dos resíduos recicláveis úmidos e não recicláveis.  

Considerando que 51% do peso total dos resíduos sólidos urbanos gerados no Município de 
São Paulo são compostos de matéria orgânica (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, 2014), calcula-se um montante de 1.840.032 toneladas de resíduos úmidos 
recicláveis no ano de 2019. Evidencia-se, portanto, a necessidade da ampliação de ações 
no sentido de reciclar, por meio de compostagem, os resíduos sólidos úmidos oriundos das 
zonas urbanas. 

Figura 125 - Esquema da Operacionalização Utilizada no Projeto para Recolhimento e 
Destinação Final dos Resíduos Orgânicos gerados em Feiras da Cidade de São 
Paulo       

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2020). 

Com relação ao esclarecimento e conscientização do público alvo deste diagnóstico a 
respeito dos resíduos sólidos, como moradores, guias turísticos, entre outros usuários 
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constantes na área da APA-BC, destaca-se as atividades de educação ambiental da 
Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPaz). A UMAPaz (Universidade 
Aberta do Meio Ambiente e Cultura e Paz) promove, como órgão gestor de Política 
Municipal de Educação Ambiental do Município de São Paulo, a educação ambiental por 
meio de atividades, cursos incentivadores de participação social na melhoria ambiental e na 
cultura de paz e é composta por quatro equipes: Escola Municipal de Jardinagem, Divisão 
de Formação em Educação Ambiental e Cultura de Paz, Divisão de Difusão e Projetos em 
Educação Ambiental e Cultura de Paz e Divisão dos Planetários Municipais. 

3.5.10.1 - Logística Reversa  

A Logística Reversa é um instrumento positivado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
Lei Federal 12.305/2010. Segundo a Lei, a Logística Reversa é entendida como 
“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.  

A decisão da CETESB nº 114/2019/P/C estabeleceu que empresas sujeitas à logística 
reversa deverão apresentar um Plano de Logística Reversa. Já a Resolução n° 45 de 23 de 
julho de 2015, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em seu 
Art. 2, obriga os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos que 
podem causar impacto ambiental a implementar sistemas de logística reversa de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Estes 
sistemas deverão prever o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, 
observando critérios de armazenamento, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento 
ou destinação final de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Em seu parágrafo único, o Art. 2 da referida resolução estabeleceu a relação de produtos e 
embalagens sujeitos à logística reversa. São eles:  

“ I - Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de 
significativo impacto ambiental: 

a) Óleo lubrificante usado e contaminado; 

b) Óleo Comestível; 

c) Filtro de óleo lubrificante automotivo; 

d) Baterias automotivas; 

e) Pilhas e Baterias portáteis; 

f) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

g) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

h) Pneus inservíveis; e 

i) Medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso. 

II - Embalagens de produtos que componham a fração seca dos resíduos 
sólidos urbanos ou equiparáveis, exceto aquelas classificadas como 
perigosas pela legislação brasileira, tais como as de: 

a) Alimentos; 

b) Bebidas; 

c) Produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; 
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d) Produtos de limpeza e afins; e 

e) Outros utensílios e bens de consumo, a critério da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, ou da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 
CETESB. 

III - As embalagens que, após o consumo do produto, são consideradas 
resíduos de significativo impacto ambiental, tais como as de: 

a) Agrotóxicos; e 

b) Óleo lubrificante automotivo.”  

Além da obrigatoriedade da apresentação dos Planos de Logística Reversa, as empresas 
devem apresentar, também, um Relatório Anual de Resultados de Sistema de Logística 
Reversa, em que devem constar dados operacionais da Logística Reversa, resultados de 
metas quantitativas, geográficas (abrangência de municípios paulistas abrangidos pela 
Logística Reversa e dos produtos colocados no mercado) e demais resultados (CETESB, 
2020).  

Os processos de logística reversa ainda demandam muitos investimentos por parte de 
grande parte das indústrias, em especial aquelas que utilizam embalagens recicláveis. Há, 
ainda, um aporte elevado dessas embalagens para os aterros sanitários, condição ainda 
evidente não apenas no Município de São Paulo, mas em grande parte do país. As 
cooperativas de catadores têm assumido o papel de coleta desse resíduo e sua destinação 
para reciclagem, muitas vezes explorando inclusive locais de deposição indevida de 
resíduos, condição que expõe os catadores a riscos. O apoio a cooperativas, por parte das 
indústrias, é uma opção interessante para reduzir tanto o impacto da disposição desses 
resíduos em aterros quanto os riscos para os catadores, além de propiciar ganhos 
econômicos com a reciclagem em si. 

A PMSP conta com um cadastro de empresas (ver mais em43) e sua correspondente 
geração de resíduos, inclusive com vistas a se avaliar a atuação das mesmas nos 
processos de destinação adequada de tais resíduos ou da eficiência dos processos de 
logística reversa. Tal cadastro pode servir como suporte para a proposição de uma política 
pública de integração entre as empresas e os serviços desenvolvidos pelas cooperativas de 
catadores. 

3.5.10.2 - Aspectos Legais  

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, em seu Art. 219, seção VI, define o 
Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos como “um conjunto de serviços, 
equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais públicas voltadas ao manejo 
diferenciado, recuperação dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis e disposição final 
dos rejeitos originários dos domicílios e da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas, estabelecidos pelo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, além das 
normativas municipais pertinentes”. Ainda, no parágrafo único do referido artigo, o PDE 
inclui serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações privadas destinadas ao manejo 
de resíduos sólidos.  

Já o Art. 222 lista quais são os componentes do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, reservando para a AMLURB, em seu parágrafo único a atribuição de estabelecer, 
por meio de resoluções, as condições operacionais dos componentes do Sistema.    

A Lei n° 13.885, de 25 de agosto de 2014 (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
2014) 13.885 DE 25 DE AGOSTO DE 2004, que estabelece normas complementares ao 

                                                           
43 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/formularios/index.php?p=4631 
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Plano Diretor Estratégico e institui os Planos Regionais Estratégicos das subprefeituras, traz 
seis artigos que trata do tema dos resíduos sólidos. Alguns aspectos desses artigos estão 
destacados abaixo:  

 Art. 15: discorre sobre a separação de RCC dos demais tipos de resíduos sólidos e a 
destinação e deposição desses resíduos.  

 Art. 16: incumbe as subprefeituras a indicarem e destinarem, em cada distrito, áreas 
municipais para a instalação de pontos de entrega e recebimento de pequenos 
volumes de resíduos oriundos de demolição de construções. 

 Art. 132, inciso II: incumbe o poder executivo municipal de promover fiscalização de 
resíduos sólidos e efluentes líquidos, despejo de agrotóxicos nas ZEPAG.  

 Art. 133, parágrafo único: Estabelece que as atividades previstas nas ZEPAG devem 
observar restrições, limites e condições de manejo, tratamento de disposição de 
resíduos e afluentes.  

 Arts. 164, 169: classifica atividades industriais utilizando, entre outros critérios, a 
geração de resíduos sólidos.  

 Art. 201: condiciona a aprovação de projetos de parcelamento do solo, edificação, 
mudança de uso ou instalação de equipamentos que necessitem de autorização 
especial à apresentação, por parte do empreendedor, de laudo técnico conclusivo de 
avaliação de risco, considerando, entre outros fatores, a deposição de resíduos 
sólidos.  

Sem pretensão de esgotar a análise do arcabouço legal municipal relacionado à disposição 
e gestão de resíduos sólidos, os instrumento legais citados neste tópico são suficientes para 
concluir que o Município de São Paulo conta com mecanismos capazes de regularizar as 
atividades de coleta, disposição, fiscalização e monitoramento dos resíduos sólidos e de 
suas atividades geradoras. De acordo com o que foi considerado nos parágrafos anteriores, 
o município caminha para o atendimento das metas assumidas no Plano Diretor Estratégico 
do Município de São Paulo.    

3.5.11 - Áreas Contaminadas  

Na relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas (dezembro/2019) da CETESB, está 
registrada, na Rua Carlos Rasquinho, uma Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR). 
Enquanto nas proximidades dos limites da APA-BC estão cadastradas 04 Áreas 
Contaminadas sob Investigação (ACI), 03 Áreas em Processo de Monitoramento para 
Encerramento (AME), 02 Áreas Contaminadas em Processo de Remediação (ACRe), 02 
Áreas Contaminadas com Risco Confirmado (ACRi); e 01 Área Contaminada em Processo 
de Reutilização (ACRu). 

Conforme estabelecido no artigo 8º do Decreto 59.263/2013 (CETESB, 2019), as áreas 
contaminadas são descritas como:  

 AR - área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria anteriormente 
contaminada que, depois de submetida às medidas de intervenção, ainda que não 
tenha sido totalmente eliminada a massa de contaminação, tem restabelecido o nível 
de risco aceitável à saúde humana, ao meio ambiente e a outros bens a proteger;  

 ACI - área onde foram constatadas por meio de investigação confirmatória 
concentrações de contaminantes que colocam, ou podem colocar, em risco os bens 
a proteger;  

 AME - área na qual não foi constatado risco ou as metas de remediação foram 
atingidas após implantadas as medidas de remediação, encontrando-se em processo 
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de monitoramento para verificação da manutenção das concentrações em níveis 
aceitáveis; 

 ACRe - área onde estão sendo aplicadas medidas de remediação visando a 
eliminação da massa de contaminantes ou, na impossibilidade técnica ou 
econômica, sua redução ou a execução de medidas de contenção e/ou isolamento;  

 ACRi - área onde foi constatada, por meio de investigação detalhada e avaliação de 
risco, contaminação no solo ou em águas subterrâneas, a existência de risco à 
saúde ou à vida humana, ecológico, ou onde foram ultrapassados os padrões legais 
aplicáveis;  

 ACRu - área contaminada onde se pretende estabelecer um novo uso do solo, com a 
eliminação, ou a redução a níveis aceitáveis, dos riscos aos bens a proteger, 
decorrentes da contaminação. 

A Figura 126 indica pontos classificados como áreas contaminadas. É importante atentar-se 
para os tipos de materiais poluidores e as restrições de uso que esses poluentes podem 
acarretar na área afetada. 

Na porção oeste da APA-BC há dois focos de contaminação classificados como Área 
Contaminada em Processo de Encerramento. Segundo o Relatório das Áreas Contaminadas 
e Recuperadas no Município de São Paulo (SVMA/GTAC, 2019), as áreas estão situadas na 
Estrada Jaceguava, nº 863 e no encontro da Estrada da Colônia com a Rua José Pedro de 
Borba, no Jardim Novo, Parelheiros.  

No caso da contaminação ocorrida na Estrada Jaceguava ocorreu por vazamento de 
Solventes Aromáticos, Solventes Halogenados e Hidro Carbonetos Aromáticos Policíclicos 
(HAPs). Já na área situada na Estrada da Colônia foi contaminada com Metais, ambos com 
indicação de vazamentos ocorridos em postos de combustíveis. Os HAPs, cujas fontes mais 
comuns são a combustão de materiais como a gasolina, diesel, carvão e processos 
industriais (PEREIRA NETTO et. al., 2000). Os HAPs constituem uma ameaça grave a 
saúde humana e à qualidade ambiental, pois são elementos carcinógenos e eficientes 
mutágenos (Idem). 

Em ambos os casos, as contaminações redundaram em restrições para o uso da água 
subterrânea, indicando que ocorreu contaminação de lençóis freáticos nessas áreas. 
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Figura 126- Áreas Contaminadas Próximas à APA-BC  

 
Fonte: STCP (2020). 
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3.6 - OCORRÊNCIA DE FENÔMENOS AMBIENTAIS EXPRESSIVOS 

Foram registradas 128 ocorrências, conforme Anexo 8 e Mapas no Caderno de Mapas na 
área da APA-BC e entorno. As ocorrências identificadas distribuíram-se nas seguintes 
categorias: alagamento, movimento de massa (escorregamento e deslizamentos)44, 
inundação, queda de árvore, além de  erosão, Figura 127 (GEOSAMPA, 2019) e foco de 
incêndio (INPE, SVMA). No que se refere a distribuição espacial das ocorrências, foram 
identificados 79 eventos em Capela do Socorro e 50 ocorrências em Parelheiros. Para a 
presente análise, houve uma junção de 1 par de categorias que tem relação muito próxima, 
que são: alagamento e inundação45, relacionados a chuva. As enchentes não aparecem nos 
registros, contudo não significa que não ocorram na região estudada e devem ser 
entendidas dentro dos apontamentos de inundação e alagamento. Em relação as 
categorias, ocorre uma denominada de solapamento46, que está ligada neste documento às 
áreas de risco geológico e ocorre somente no mapeamento deste item no GEOSAMPA. 

A ocorrência mais frequente foi queda de árvore que representou 36% (n=46) das 128 
registradas. Uma série de fatores corrobora para que árvores isoladas sejam mais 
vulneráveis, tais como: maior exposição a ventos, solos pobres e compactados que 
dificultam o enraizamento, copas descaracterizadas, por vezes causadas por podas 
irregulares ou mal feitas, que muitas vezes deslocam o centro de gravidade do espécime, 
corte das raízes de sustentação para construção de passeios e outras estruturas urbanas, 
abalroamento por caminhões, ônibus e outros veículos. Dessa forma, a inspeção de árvores, 
sujeita ao risco de queda apresenta-se como alternativa para prevenção desse tipo de 
evento. 

Na sequência, 33% (n=42) dos registros foram marcados por foco de incêndios.  

Dos eventos registrados, 18% (n=24) são movimento de massa. Esses eventos são 
fenômenos recorrentes em áreas com topografia acidentada, com destaque para o relevo de  
morros na área da APA-BC. 

Em relação à erosão47, as ocorrências representam 8% (n=11) dos registros. Estão situadas 
principalmente nas planícies aluviais, nos granitoides e maciço misto em relevo mais 
acidentados. Como o solo exposto contribui para formação de erosões, é importante a 
manutenção da vegetação na maior área possível da UC, assim como evitar, ao máximo, a 
ocupação desordenada do território.  

                                                           
44 Movimento de Massa, também denominado como deslizamento, escorregamento, ruptura de 
talude, queda de barreiras, entre outros, se refere aos movimentos de descida de solos e rochas sob 
o efeito da gravidade, geralmente potencializado pela ação da água. 
http://www.cemaden.gov.br/deslizamentos/#:~:text=Movimento%20de%20Massa%2C%20tamb%C3
%A9m,potencializado%20pela%20a%C3%A7%C3%A3o%20da%20%C3%A1gua. 
45 Segundo o SEMASA a diferença entre os termos é: Enchente ou cheia é o aumento temporário do 
nível d’água no canal de drenagem devido aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, 
porém sem transbordamento; Inundação é o transbordamento das águas de um canal de drenagem, 
atingindo as áreas marginais (planície de inundação ou área de várzea) e Alagamento é o acúmulo 
de água nas ruas e nos perímetros urbanos por problemas de drenagem. 
http://www.semasa.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/Qual-a-diferen%C3%A7a-entre-enchente-
inunda%C3%A7%C3%A3o-e-alagamento..pdf 
46 Queda das encostas provocadas pelo aprofundamento das calhas fluviais e erosões das margens 
dos cursos d' água, podendo ser entendido, também, como erosões em margens de rios. 
https://www.dicionarioinformal.com.br/solapamento/ 
47 Processo geológico de desbaste da superfície terrestre. Rochas, solos e coberturas vegetais 
sofrem a ação de agentes erosivos (água da chuva ou pluvial, água de rios ou fluvial, de vento, de 
gelo, de correntes e marés, de embate de ondas), ocorrendo a retirada e o transporte do material na 
forma de fragmentos, soluções e colóides para outros locais até atingir o nível base de erosão onde 
se acumulam. http://sigep.cprm.gov.br/glossario/ 
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Os registros de inundação e alagamento representam 4% (n=5) das ocorrências e 
concentram-se em regiões de ocupação de planícies aluviais e regiões com solos 
hidromórficos, pois essas áreas são regiões propícias de serem sazonalmente alagadas 
pela dinâmica natural dos canais e ocupação do leito maior dos rios. As condições de 
urbanização e impermeabilização do solo intensificam os impactos desses eventos. 

A queda de árvores é um fenômeno de alta frequência e baixa magnitude, ou seja, é um 
evento que ocorre mais frequentemente no tempo, porém seus impactos são menos 
intensos. De modo que os problemas gerados por esse tipo de ocorrência afetam um menor 
número de pessoas e pontos específicos, não gerando intensos impactos socioeconômicos.  

Já os focos de incêndio são eventos de alta magnitude, com isto, afetam um maior número 
de pessoas e geram maiores impactos socioeconômicos, sendo a sua maior recorrência no 
tempo considerada alarmante. 

Entre as principais ocorrências de fenômenos ambientais observados na área da APA-BC, 
estão os escorregamentos, que podem causar desabamentos e soterramentos e as 
enchentes, responsáveis por inundações e alagamentos (IPT/CPRM, 2014).  

Não é possível evitar que o fenômeno ambiental ocorra, mas pode-se evitar que o mesmo 
se torne um desastre e faça vítimas. Alguns desses fenômenos podem ser identificados e 
prevenidos por meio do mapeamento das áreas de risco geológico e monitoramento da 
saturação do solo, da chuva e das áreas de risco geológico.  

Os fenômenos relacionados aos escorregamentos e deslizamentos estão associados 
principalmente às classes de média suscetibilidade aos movimentos de massa. Da mesma 
forma, os pontos de alagamento e inundação estão associados principalmente a classe de 
alta suscetibilidade. 
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Figura 127- Ocorrências de Fenômenos Ambientais Expressivos na APA-BC 

 
Elaboração: STCP (2020). 
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A ocorrência de desastres naturais de grandes proporções causadores de fenômenos como 
inundações, movimento de massa gravitacional48 e deslizamentos e processos erosivos 
acentuados, no entanto, não é comum na região Sul da cidade de São Paulo. No Banco de 
Dados de Desastres Naturais do Sistema Integrado de Monitoramento, Previsão e Alerta de 
Tempestades para as Regiões Sul-Sudeste do Brasil do Centro de Meteorologia da  
Unesp/Campus Bauru49 aponta uma única ocorrência de desastre natural por ocorrência de 
ventos e chuvas fortes, ocorrida no dia 27/11/2019. Na ocasião, foram relatadas inundações, 
enchentes, alagamentos, enxurradas e danos materiais diversos a bens públicos e 
particulares.  

3.6.1 - Áreas de Risco Geológico 

Segundo Cerri (1993), as áreas de risco geológicos estão sob "situação de perigo, perda ou 
dano, ao homem e suas propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência de 
processos geológicos, induzidos ou não". As áreas de risco geológico se restringem às 
regiões atualmente ocupadas propensas a serem atingidas e danificadas por um dado 
evento geológico, seja ele natural ou induzido por ações humanas50. 

No Município de São Paulo, a expansão urbana da cidade em direção a periferia, onde 
ocorrem as formações geológicas mais antigas do município, acelerou na década de 1980 e 
o avanço, a partir de então, se tornou cada vez maior, o que originou inúmeras áreas de 
risco geológico. Na APA-BC, não foi contrário. A grande demanda por moradias fez com que 
a população fosse morar em áreas, que são inadequadas à ocupação. Juntando-se a isto, 
as condições econômicas destes ocupantes não permitiram uma ocupação ordenada e com 
critérios técnicos desses terrenos, criando áreas de risco geológico, onde o poder público 
tem que atuar para atenuar os efeitos da ocupação desordenada. 

Segundo especialistas da Defesa Civil do estado de São Paulo, são diversas as causas 
principais das ocorrências nas áreas de risco51. Dentre elas, destacam-se as seguintes: 

 Declividade e altura excessiva de cortes: atingindo o solo de alteração e outros fatores 
condicionantes, a encosta fica suscetível ao deslizamento; 

 Execução inadequada de aterros: pode gerar novas vias de condução de água levando 
à ruptura do aterro e escorregamentos; 

 Lançamento e concentração de águas pluviais: pela ineficiência de sistemas de 
drenagem, ocorrem infiltrações por trincas e fissuras, diminuindo a resistência do solo e 
provocando a ruptura de solos e aterros; 

 Lançamento de águas servidas: infiltração excessiva de água no solo, agravada no 
período de chuvas; 

 Vazamento na rede de abastecimento de água: causam saturação de água no solo e 
redes improvisadas são ainda mais inadequadas; 

 Fossa sanitária; 
 Deposição de lixo; 

                                                           
48 Outra denominação para os movimentos de massa, pois, em todos estes fenômenos 
(escorregamento, deslizamento e movimento de massa gravitacional), a gravidade é a principal força, 
que atua, conforme exposto anteriormente. 
49 https://s2id.mi.gov.br/paginas/series/  
50 As ocorrências são categorizadas por grau de risco conforme segue: 

 RISCO BAIXO (R1): não se espera a ocorrência de acidentes.  
 RISCO MÉDIO (R2): é reduzida a possibilidade de ocorrência de acidentes.  
 RISCO ALTO (R3): é possível a ocorrência de acidentes.  
 RISCO MUITO ALTO (R4): é muito provável a ocorrência de acidentes. 

51 https://www.unicamp.br/fea/ortega/temas530/ricardo.htm 
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 Remoção indiscriminada da cobertura vegetal: diminui a proteção ao impacto e às 
infiltrações pluviais, e as raízes ajudam a conter o solo. 

Além destas, a falta de uma política habitacional que de conta da grande demanda, talvez, 
seja a principal causa. 

Os efeitos da ocupação desordenada do solo são, principalmente, a perda de vida, danos e 
transtornos socioeconômicos para a população que vive nestes locais e para o poder 
público. Os efeitos das mudanças climáticas terão uma consequência ainda mais 
catastrófica nas áreas de risco geológico, principalmente, na época de chuva, quando 
aumenta as ocorrências nestas áreas. 

As áreas de risco geológico da UC, mapeadas pela Defesa Civil do Município de São Paulo 
por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) via arquivo vetorial 
extraído do GEOSAMPA (GEOSAMPA, 2019) são apresentadas na Figura 128 (Mapas no 
Caderno de Mapas), sendo identificados 26 pontos associados as categorias de risco, 
localizadas em 10 locais da APA-BC, estando assim distribuídas: 

A norte da APA, estão localizadas: 

 No Jardim Noronha, tem 2 setores, um descrito assim: Jardim Noronha I, mais ao sul 
com 4 áreas de risco geológico assim descritas: duas com R1, localizados a leste e a 
sudeste, uma com R2, mais a noroeste e a quarto, com R3, sendo uma pequena faixa 
de área de risco geológico, situada na parte mais central.  

 O outro, Jardim Noronha II, é uma pequena porção do território com graus de risco R3, 
que se encontra a leste e sudeste e R4, a oeste. 

Destaca-se que as duas áreas estão muito próximas a áreas mineradas ou mesmo 
parcialmente dentro delas. 

 No Jardim Varginha, ocorre a maior área de risco geológico dividida em 3 setores, 
assim descritos: Jardim Varginha I, mais a norte, é uma grande área de risco geológico 
a maior da UC, com os graus de risco R1 mais ao sul com uma faixa com direção 
sudoeste para nordeste, R2, localizado mais a norte e a maior porção do setor e 2 
locais classificados como R3, um no centro da porção R2 e outro a sul desta porção 
maior com uma faixa na direção sudoeste para nordeste que se alonga no curso d’água 
que passa pelo local. Esta é também a condição do local com grau R1. 

 Outro setor de risco geológico, denominado de Jardim Varginha II, situa-se mais a leste 
do loteamento, tem R1 na área mais central, leste e sul do setor, R2 na porção norte e 
oeste, duas áreas de R3, uma mais a oeste e outra entre nordeste e leste e outras duas 
de R4 uma mais central e outra a sudeste. 

Aqui, também, o setor se localiza parcialmente dentro de área minerada. 

O setor Jardim Varginha III se encontra na porção oeste do loteamento com o grau R2 a 
norte e R3 a sul. 

 No Jardim Iporã, foi mapeado 1 setor com 3 áreas de risco geológico: uma com grau 
R2, situado na parte central e norte e 2 locais com R3, sendo 1 situado na porção norte 
e outro na parte central e sul da área. 

Na área central da APA-BC mais para oeste, tem: 

 No Jardim São Norberto, tem 1 setor com grau de risco R2. 
 Em Parelheiros, denominada de Centro fica no limite oeste da APA-BC com pequena 

área incluída na mesma, possuindo um setor com grau de risco R2. 

Na porção sul da UC, ocorrem 2 áreas de risco geológico: 
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 Uma de pequeno tamanho no Jardim Silveira com grau R2, bem no limite com a APA 
Capivari-Monos. 

 Outra no Jardim Santa Terezinha, com 1 setor com graus R1, a sul e R2, a norte. 

Em termos de unidades geotécnicas, as áreas de risco geológico estão localizadas nos 
granitoides, maciço misto, gnaisse e nas planícies aluviais, sendo que alguns setores dos 
Jardins Noronha e Varginha estão dentro ou muito próximos de áreas mineradas, que não 
são mais exploradas. As áreas de risco geológico estão predominantemente em relevos 
mais suaves, colinas baixas e morros baixos, em locais com declividade mais acentuada, 
além de áreas antropizadas pela mineração, indicando uma ocupação muito desordenada. 
Outras se situam na borda externa da Cratera de Colônia. 

Os Jardins Noronha e Varginha estão situados na Subprefeitura da Capela de Socorro, 
enquanto as demais áreas de risco se localizam na Subprefeitura de Parelheiros. 

A Tabela 79 detalha as áreas de risco geológico com o grau de risco, categoria e área. 

Tabela 79 – Graus de Risco Identificados nas Áreas de Risco Geológico na APA-BC 

ÁREA DE LOCALIZAÇÃO GRAU DE RISCO CATEGORIA Área (H) 

Jardim Iporã R3 Escorregamento 0,3 

Jardim Iporã R2 Escorregamento 0,2 

Jardim Iporã R3 Escorregamento 0,1 

Jardim Noronha I R3 Solapamento 1,8 

Jardim Noronha I R1 Escorregamento 0,8 

Jardim Noronha I R1 Escorregamento 0,3 

Jardim Noronha I R2 Escorregamento/Solapamento 0,4 

Jardim Noronha II R3 Escorregamento 0,4 

Jardim Noronha II R4 Escorregamento 1,2 

Jardim Varginha I R3 Escorregamento 1,2 

Jardim Varginha I R2 Escorregamento 0,4 

Jardim Varginha I R3 Solapamento 0,5 

Jardim Varginha I R1 Solapamento 0,2 

Jardim Varginha II R4 Escorregamento 1,9 

Jardim Varginha II R3 Escorregamento 0,4 

Jardim Varginha II R3 Escorregamento/Solapamento 1,2 

Jardim Varginha II R1 Escorregamento 0,6 

Jardim Varginha II R4 Escorregamento 7,4 

Jardim Varginha II R2 Escorregamento 1,2 

Jd. Varginha III R3 Escorregamento 0,8 

Jd. Varginha III R2 Escorregamento 0,8 

Jardim Silveira  R2 Escorregamento 3,2 

Jardim São Norberto R2 Escorregamento/Solapamento 0,7 

Centro R2 Escorregamento 2,4 

Jardim Santa Teresinha R1 Escorregamento 1,7 

Jardim Santa Teresinha R2 Escorregamento 0,7 

Fonte: Arquivo shapefile GEOSAMPA, 2019,  adaptado por STCP (2021). 

A Tabela 80 apresenta o número total de graus de risco por categoria de risco e mostra que 
os escorregamentos possuem a maior quantidade de pontos, sendo os riscos médios (R2 e 
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R3) os mais presentes. Apenas 3 pontos apresentam risco muito alto com muita alta 
probabilidade de ocorrência de desastre. 

Tabela 80 – Total de Graus de Risco por Categoria de Risco Geológico na APA-BC 

CATEGORIA / GRAU DE RISCO TOTAL 

Escorregamento 19 

R1 3 

R2 7 

R3 6 

R4 3 

Escorregamento/Solapamento 4 

R2 3 

R3 1 

Solapamento 3 

R1 1 

R3 2 

Total Geral 26 

Fonte: Arquivo shapefile GEOSAMPA, 2019 adaptado por STCP (2021). 

No Mapa sobre Fenômenos Ambientais Expressivos, no Caderno de Mapas, tem a 
localização das áreas de risco descritas na Tabela 79, com suas categorias. 
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Figura 128 - Áreas e Graus de Risco Geológico 

 
Fonte: STCP (2020). 
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3.6.2 - Erosões 

A erosão é um processo de degradação da paisagem, com o desprendimento e arraste de 
partículas do solo. De maneira geral, para que o processo ocorra, necessita-se de dois 
componentes: a água e o solo desprotegido de cobertura vegetal. Com o impacto direto das 
gotas de chuva, principalmente quando chove forte, os solos e/ou rochas se desagregam, e 
suas partículas são removidas e carreadas por enxurradas, até serem depositadas em um 
local diferente daquele de origem. Em alguns casos, a erosão contribui para o 
desencadeamento de outros fenômenos (escorregamentos, solapamento de margens de 
córregos, assoreamentos, inundações e alagamentos) que também poderão produzir 
desastres naturais. 

Os processos erosivos podem atuar em dois cenários principais: encostas (erosão laminar e 
erosão linear ou de fluxo concentrado) e ao longo dos canais fluviais (erosão fluvial). A 
erosão pluvial é responsável por provocar desgastes nos planaltos, dentre outros relevos e 
remover porções do solo das encostas, enquanto a fluvial atua nas margens dos rios, 
provocando escorregamento ou solapamento das margens dos cursos d’água, o que pode 
mudar a forma do recurso hídrico. 

Os impactos que os processos erosivos causam nos recursos hídricos estão principalmente 
relacionados: às modificações na hidráulica fluvial e na dinâmica de sedimentação fluvial; ao 
assoreamento de rios e de reservatórios, provocando o aumento da frequência das 
inundações e a ampliação das áreas atingidas por elas; ao comprometimento de 
mananciais; ao comprometimento generalizado da qualidade e do volume das águas 
superficiais; à contaminação das águas por defensivos agrícolas e resíduos sólidos urbanos 
e industriais (quando a erosão atinge áreas de encostas que estão contaminadas por estes, 
carreando os mesmos para os mananciais); à perda de solos férteis e/ou aráveis (erosão 
laminar, ocasionando carreamento do solo para dentro dos rios por exemplo) e à diminuição 
da produção primária e dos recursos pesqueiros. 

Na área da APA-BC, a suscetibilidade à erosão é moderada, com ocorrência de feições 
erosivas (erosão laminar e em sulcos) nos solos residuais dos arenitos da Formação 
Resende e sulcos em cortes no solo alterado e saprolito de xistos do Complexo Embu e dos 
granitos Três Lagos e Colônia. As ações antrópicas, como obras de terraplenagem em 
encostas e retificação de curso de rios em terrenos planos, desenvolvidas principalmente 
nas ocupações urbanas podem desencadear ou acelerar os processos erosivos. As erosões 
estão mapeadas na Figura 129 (Mapas sobre Fenômenos Ambientais Expressivos e no 
Mapa dos Locais com Erosão e Áreas Suscetíveis de Movimento de Massa no Caderno de 
Mapas). 

As erosões são outro fenômeno expressivo que deve ser influenciado pelas alterações 
climáticas que devem aumentar os índices pluviométricos, principalmente no período mais 
chuvoso, quando ocorre o aumento das erosões. 

De acordo com Santoro et al. (2015), as ações que contemplam a redução ou a eliminação 
dos riscos de ocorrência de erosão compreendem: 

 Manter a cobertura vegetal como proteção do solo contra impactos das gotas de 
chuva;  

 Não deixar o solo exposto, sem proteção; 
 Não jogar lixo ou lançar águas servidas no solo com processo erosivo; 
 Revegetação das áreas desmatadas;  
 Preservar e recuperar a mata ciliar, ao longo dos rios;  
 Planejar obras considerando as características do solo, do relevo e do clima;  
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 Executar plantios e cultivo do solo respeitando as curvas de nível (inclinação natural 
do terreno); 

 Executar obras de drenagem bem dimensionadas, nas rodovias, em estradas rurais e 
vicinais e nas áreas urbanas de forma a diminuir a velocidade das águas e conduzi-la 
adequadamente pelas tubulações até os cursos d'água; 

 Fazer obras de recuperação e contenção de taludes erodidos; 
 Executar barramentos para reter o solo erodido. 

3.6.3 - Movimento de Massa  

Entre as principais ocorrências de fenômenos ambientais expressivos observados na área 
da APA-BC, estão os escorregamentos, que são classificados como movimentos de massa. 
Esses fenômenos se desenvolvem nas encostas declivosas, sendo a água o agente 
deflagrador do processo, pois diminui a coesão entre os grãos que formam os sedimentos 
ou solos das encostas, aumentando o peso do material. A ação da gravidade sobre o 
material, menos coeso e pesado, faz com que o mesmo deslize pelas encostas; por isso, a 
maioria dos escorregamentos ocorre na estação chuvosa e tem potencial para aumentar 
devido às mudanças climáticas. 

São fenômenos recorrentes em áreas com topografia acidentada, com destaque para o 
relevo de Morros na área da APA-BC. Existem também situações que a ocupação urbana 
desorganizada e, muitas vezes, irregular, interferindo no relevo e na disponibilidade de 
água, acelera ou induz os processos de instabilização do terreno. Desta forma, os 
escorregamentos ocorrem pela combinação de condicionantes naturais, antrópicas ou 
ambas.  

Os sinais característicos de alerta são trincas, rachaduras ou saliências no chão ou nas 
paredes de edificações, bem como inclinação anormal de árvores, postes ou muros. Outro 
sinal seria um aspecto mais barrento que o normal da água, indicando infiltração no terreno 
de água de algum cano com vazamento. 

O fenômeno em questão está ligado as áreas de risco geológico e erosões, apresentando 
causas e efeitos similares as estes fenômenos. 

No mapa de Suscetibilidade a Movimentos de Massa (Figura 129 e Mapa no Caderno de 
Mapas) na área da APA-BC, verifica-se que as áreas mais suscetíveis são as que 
apresentam formas de relevo com declividades altas, do tipo Morros sustentados 
predominantemente por xistos do Complexo Embu e pelos granitos Três Lagos e Colônia. 
Os escorregamentos, ocorridos no ano de 2019 (CPRM, 2020), também estão mapeados na 
figura. 
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Figura 129- Locais com Erosões e Áreas Suscetíveis a Movimentos de Massa na APA-BC 

 
Fonte: STCP (2020). 
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De acordo com a Defesa Civil de São Paulo (2016), as ações que contemplam a redução ou 
a eliminação dos riscos de ocorrência de escorregamentos englobam: 

 Impedir a ocupação desordenada das encostas; 
 Plantio de grama e capim, pois as raízes desse tipo de vegetação penetram no solo, e 

deve-se evitar o plantio de bananeiras e árvores grandes (mangueiras, mamoeiros, 
abacateiros, entre outras), que acumulam muita água no solo; 

 Evitar cortes e aterros nas encostas para não desestabilizar o terreno; 
 Construir a maior distância possível de barrancos; 
 Não jogar lixo nas encostas, pois o mesmo acumula água, tornando-o mais pesado e, 

caso o lixo escorregue, vai arrastar solo junto com ele; 
 Não jogar água de pia, tanque ou chuveiro nas encostas, pois além de contaminar o 

subsolo, umedece a área e aumenta o risco de escorregamentos; 
 Retirar as famílias situadas em áreas de mais alto grau de risco; 
 Realizar obras de reurbanização e de melhoria dos espaços; e  
 Aumentar o conhecimento e informação da população, de forma a diminuir a 

vulnerabilidade dos possíveis atingidos, por meio de informações públicas e 
treinamentos. 

3.6.4 - Inundação e Alagamento 

As inundações e alagamentos configuram o transbordamento de água além da calha normal 
de rios e acúmulo de água no leito das ruas e nos perímetros urbanos, por fortes 
precipitações pluviométricas, em áreas urbanas com sistemas de drenagem deficientes. 

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais (2017), as ações que contemplam a redução ou a 
eliminação dos riscos de ocorrência de inundações e alagamentos compreendem: 

 Evitar o desmatamento de encostas e assoreamento dos rios;  
 Evitar o acúmulo de lixo nos bueiros e rios para não prejudicar o escoamento da água;  
 Insuficiência da rede de galerias pluviais;  
 Na pavimentação de ruas e construção de calçadas, evitar a redução drástica da 

superfície de infiltração. 

No mapa de Suscetibilidade à Inundação e Alagamento na área da APA-BC com 
mapeamento das ocorrências destas categorias no ano de 2019 (CPRM, 2020) (Figura 130 
e Mapa no Caderno de Mapas), observa-se que as áreas que apresentam suscetibilidade 
alta são as planícies aluvionares situadas ao longo do Ribeirão Colônia, Ribeirão Varginha, 
Córrego Itaim e Ribeirão Parelheiros.  

As intervenções antrópicas nessas áreas, como canalizações das drenagens e 
descaracterização da área de inundações periódicas pela ocupação urbana, promovem a 
impermeabilização das mesmas, tornando-as mais suscetíveis a processos de inundação e 
alagamentos. Também pode ocorrer um desequilíbrio na taxa de erosão e deposição de 
sedimentos por ações antrópicas, com assoreamento dos cursos d’água, com 
potencialização para o desenvolvimento de fenômenos associados as enchentes. Em 
complemento, destaca-se a retirada da vegetação presente ao longo dos córregos, que 
aumentam a vulnerabilidade destas áreas a solapamentos, escorregamentos, erosões e 
carreamento de partículas de solo para o leito do curso d’água. Além disso, durante as 
obras de manutenção das estradas rurais em que o sistema de condução de água é 
inexistente, pode-se provocar um aumento no carreamento de terra e outros produtos 
relacionados à obra, os quais são transportados para dentro dos cursos d’água. 
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Além destes itens mencionados, outras causas são52:  

 As chuvas intensas, considerando "intensas" as chuvas de curta duração e de alta 
intensidade, não permite que o volume precipitado escoe a tempo de não represar as 
águas nos pontos de estrangulamento, que costumam ser os bueiros e as pontes. A 
enxurrada, por outro lado, carrega consigo o lixo jogado nas ruas e encostas, 
reduzindo ou obstruindo os canos da drenagem pluvial, quando existem. 

 A impermeabilização é a maior causa das enchentes. O trajeto da água da chuva, 
depois que atinge o solo, segue 3 direções: para cima (evaporação), para o lado 
(escorrimento superficial) ou para baixo (infiltração); já que, para cima, só através da 
elevação mecânica ou bombeamento. Entretanto, só haverá infiltração se o piso for 
permeável ou semipermeável, o que não acontece com o concreto, o asfalto, a 
piçarra e os paralelepípedos, geralmente, as coberturas das ruas. Não infiltrando, 
grande parte do volume precipitado, em vez de se dirigir para os lençóis 
subterrâneos, vai engrossar as águas do escorrimento superficial, agravando deste 
modo os efeitos das enchentes. 

 A carência de cobertura na coleta do lixo nas áreas periféricas e de difícil acesso, 
aliada à falta de educação ambiental da população, faz com que o lixo seja jogado 
nos valões e nas encostas. Com as chuvas intensas, esse material é levado até os 
pontos baixos, onde estão localizados os canais, os rios e os bueiros. Não é difícil 
imaginar o que acontece em seguida: esse material é retido nos pilares e muretas 
das pontes, diminui a seção dos canais e obstrui a passagem da água da chuva nos 
bueiros, causando as enchentes urbanas. 

 Dentre as obras hidráulicas conhecidas, por incrível que pareça, o dimensionamento 
dos drenos é uma das mais complicadas, embora se resuma praticamente à escolha 
de um material de construção e o diâmetro interno, o que pode causar uma 
drenagem deficiente. O cálculo pode até ser correto, mas, com o passar do tempo, o 
aumenta da densidade demográfica e o consequente grau de impermeabilização do 
solo faz com que a drenagem passa a não atender à vazão das cheias. 

 Ocupação irregular do solo tem a ver com as Posturas Municipais e o Plano Diretor e 
Urbanístico das cidades. Existem áreas nas cidades e arredores que não deveriam 
ser ocupadas: as margens dos rios, áreas com matas nativas, as encostas acima de 
determinada cota e outras. Constam do Código Florestal como Áreas de 
Preservação Permanente. Além dos problemas de impermeabilização dos terrenos e 
do destino do lixo nessas áreas, sobressai a construção de moradias no leito dos 
canais, diminuindo sua seção transversal e, em consequência a vazão de 
escoamento, causando as enchentes urbanas. 

Várias são as consequências de um projeto mal elaborado de drenagem urbana e, na 
maioria das vezes, de sua completa ausência; das chuvas intensas; da ocupação irregular 
do solo; e dos maus hábitos da população com relação ao destino do lixo. Não importando a 
causa, as enchentes costumam provocar doenças, causar prejuízos e atrapalhar o trânsito, 
entre outras consequências. Os danos materiais são de várias naturezas: desde a 
destruição parcial ou total dos imóveis, veículos, móveis e utensílios domésticos; perdas nas 
lavouras e produtos perecíveis armazenados; horas perdidas nos engarrafamentos de 
trânsito e ausência no trabalho; interrupções de energia e outros. 

Por ser no período de chuvas intensas a maior incidência de inundações e alagamentos, 
este é outro fenômeno que deve agravar com as mudanças climáticas. 

                                                           
52 http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/mma10.htm 



 

439 

Figura 130 - Suscetibilidade à Inundação e Alagamento na Área da APA-BC 

 
Fonte: STCP (2020). 
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3.6.5 - Incêndios Florestais 

O incêndio florestal é todo fogo sem controle que incide sobre qualquer tipo de vegetação, 
podendo tanto ser provocado pelo homem (acidental ou intencional), como por causa natural 
(por exemplo, raios).Os incêndios florestais prejudicam a vegetação, causam a supressão e 
fragmentação de habitats, a morte de animais silvestres, a diminuição na diversidade de 
espécies, o afugentamento da fauna, aumentam a poluição do ar, diminuem a fertilidade do 
solo, além de oferecerem risco de queimaduras, acidentes com vítimas, e problemas de 
saúde na população.  

Estudos apontam que a maior parte dos incêndios florestais é decorrente de ação antrópica. 
O descuido humano ou a negligência são fatores que aumentam a probabilidade de 
ocorrências de eventos de fogo sem controle. O fogo deve ser empregado somente em 
último caso e com autorização do órgão ambiental competente. Alternativas ao uso do fogo 
devem preponderar em relação aos métodos tradicionais que adotam essa prática. O fogo é 
utilizado muitas vezes sem critério e sem as devidas medidas de controle para renovação de 
pastagens, no fator de manejo da terra para plantio, para facilitar a colheita, e na limpeza de 
terrenos. Quando se perde o controle, a queimada torna-se um incêndio, e o fogo pode se 
alastrar-se rapidamente por extensas áreas de vegetação em poucas horas, especialmente 
nos períodos de seca.  

O Governo do Estado de São Paulo criou e desenvolve o Sistema Estadual de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais, denominado Operação Corta Fogo, coordenada pela 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), por meio da Coordenadoria de 
Fiscalização e Biodiversidade (CFB). A Operação envolve e articula, ainda, a ação de 
diversos órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Estadual de Proteção e 
Defesa Civil (CEPDEC), a Polícia Militar Ambiental (PAmb), a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB), a Fundação Florestal (FF) e o Instituto Florestal (IF). A 
Operação Corta Fogo está dividida em quatros programas integrados e complementares: 

 Prevenção: tem como objetivo agir na redução de riscos de incêndios florestais, 
mediante adoção de campanhas informativas e ações de limitação ou redução das 
fontes propagadoras de fogo; 

 Controle: atua para disciplinar, monitorar e fiscalizar o emprego do fogo na Queima 
Controlada, bem como a emissão de licenças e autorizações; 

 Monitoramento: promove o acompanhamento dos focos de incêndios e queimadas, bem 
como as condições climáticas que favoreçam o aumento do risco de fogo, para fornecer 
subsídios aos órgãos participantes da Operação Corta Fogo; 

 Combate: conjunto de atividades destinadas a planejar, integrar e executar ações de 
combate a incêndios florestais; treinar brigadas municipais e das Unidades de 
Conservação. 

Os dados disponíveis no Sistema Ambiental Paulista (DATAGEO, 2020) e INPE (2020) 
apresentam a localização dos focos de queimadas e incêndios florestais identificados pelos 
satélites disponíveis. Os focos apresentados na Figura 131 são os acumulados a partir de 
01/01/2016 até junho de 2020. É possível verificar que o ano de 2016 concentrou o maior 
número de ocorrência, sendo que a maioria em locais adjacentes às concentrações 
humanas.  

Desde 2017 a SVMA lançou o projeto “Operação Fogo Zero” que consiste em concentrar as 
informações de incêndios florestais em espaços verdes do município, como parques e 
APAs, e, assim, agilizar o atendimento e combate às chamas. Com uma ligação para o 
número 3313-5726 ou para o 199, o munícipe informa o local da ocorrência de incêndio em 
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área verde e qual é a situação naquele momento. A Operação Fogo Zero trata-se de uma 
ação institucional, que conta com órgãos municipais como as Secretarias do Verde e Meio 
Ambiente (SVMA), Segurança Urbana (SMSU), e das Subprefeituras (SMSuB).  

Como parte da gestão da Divisão de Gestão de Unidades de Conservação – 
DGUC/CGPBI/SVMA, nas Unidades de Conservação de Proteção Integral, são feitos 
registros de ocorrências, junto às equipes de vigilância que subsidiam o planejamento de 
rondas e combates a incêndios por brigadistas, órgãos e outras instituições.  

Os dados registrados nos Parques Naturais Municipais Itaim, Varginha e Bororé, indicam 
pelo menos outros 62 focos de incêndios no âmbito dessas áreas entre os anos de 2019 e 
2020. A estes incluem-se ainda outros 24 focos no Parque Municipal Jaceguava, localizado 
em região próxima da APA-BC (Tabela 81). Segundo a equipe da SVMA, entre 75% e 85% 
dos incêndios florestais nos Parques Naturais se iniciam na área de concessão da SPMar, 
no Rodoanel Sul, indicando que esta área é sensível para a ocorrência desse fenômeno. De 
fato, verifica-se que parte dos incêndios ocorrentes na região foram estabelecidos às 
margens do Rodoanel e, também, de outras rodovias regionais. 

Tabela 81 - Incêndios Florestais Registrados nos PNMs Jaceguava, Itaim, Varginha e 
Bororé Entre os Anos de 2019 e 2020 

ANO JACEGUAVA ITAIM VARGINHA BORORÉ 

2019 13 15 6 6 

2020 11 20 8 7 

Fonte: Livros de ocorrências das equipes de vigilância dos Parques Naturais Municipais - PNMs (2020). 

Os motivos para a alta incidência de focos de incêndio à beira de rodovias podem se dever 
principalmente à queima da vegetação marginal às mesmas, seja propositadamente, seja 
pelo lançamento de produtos que produzem faíscas e brasas sobre a vegetação seca 
(essencialmente gramíneas). Além disso, pela facilidade de acesso, não raro há queima de 
resíduos nesses locais.  

A prática do uso do fogo é tão recorrente e usual no país que o Código Florestal Brasileiro 
(Lei n°12.651/2012) trata o tema, proibindo o uso do fogo na vegetação porém possibilitando 
sua aplicação em algumas situações excepcionais, a exemplo de locais ou regiões cujas 
peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, mediante 
autorização dos órgãos competentes; e emprego da queima controlada em UC, voltadas à 
práticas de prevenção e combate a incêndios florestais, em conformidade com o Plano de 
Manejo, quando da realização de atividades de pesquisa científica devidamente aprovada 
pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa.  

No caso da APA-BC, o emprego do fogo para a limpeza do terreno deve ser visto com 
cautela, haja vista tanto a existência de remanescentes de vegetação nativa locais quanto a 
presença de diversas comunidades e, também, de rodovias e vias de acesso. No caso das 
comunidades, há o risco tanto da ocorrência de incêndios afetarem residências e demais 
obras de infraestrutura, além de provocarem incômodos pela fumaça e fulígem. Já em 
relação a rodovias, a emissão de fumaça gera riscos significativos de geração de acidentes, 
haja vista a perda de visibilidade por parte dos motoristas. Desta forma, em que pese o fato 
do Código Florestal admitir o uso de fogo para práticas agropastoris, sua aplicação na APA-
BC deve ser coibida.  
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Figura 131 - Focos de Queimadas Acumulados nos Últimos 5 Anos na Área da APA-BC 

 
Fontes: DATAGEO (2020); INPE (2020); SVMA (2020) Elaborado por STCP (2020). 
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Ressalta-se que ações podem ser tomadas para a prevenção, controle, monitoramento e 
combate ao fogo, tais ações podem ser fortalecidas com parcerias entre órgãos municipais, 
e podem incluir atividades como a compra de equipamentos, na educação ambiental, em 
incentivo ao trabalho voluntário, entre outros. Para tanto, no âmbito da Operação Fogo Zero, 
ações no contexto da APA-BC poderão se valer da formação e capacitação de brigada 
voluntária de combate a incêndios e da realização de atividades de educação ambiental às 
comunidades habitantes da UC; nesse caso abrangendo a sensibilização quanto à 
problemática do uso do fogo para a queima de resíduos e para a limpeza do terreno e com a 
proposição de alternativas para o manejo agropecuário. 
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ANEXO 1 – LISTAGEM DA FLORA REGISTRADA NA APA-BC 
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ANGIOSPERMA        

ACANTHACEAE        

Eranthemum pulchellum Andrews camarão-azul PMSP ERV TER 
 

C 
 

PS 

Mendoncia sp. 01 
 

PMSP LIAN 
 

N 
 

PNMI 

Mendoncia velloziana Mart. cipó-d'água PMSP LIAN 
 

N 
 

FC 

Sanchezia oblonga Ruiz & Pav. sanquésia PMSP ARB 
 

C 
 

PNMB 

AMARYLLIDACEAE        

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns agapanto PMSP ERV TER 
 

C 
 

PNMV 

ANACARDIACEAE        

Mangifera indica L. mangueira PMSP ARV 
 

S 
 

PNMB PNMI 

Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-mansa PMSP, STCP ARV 
 

N 
 

PNRC PNMV PS 

ANNONACEAE        

Annona dolabripetala Raddi araticum PMSP ARV 
 

N X PNMI 

Annona neosericea H.Rainer pinha-da-mata PMSP ARV 
 

N X 
 

Duguetia lanceolata A.St.-Hil. pindaíba, biribá STCP ARV 
 

N X PNRC 

Duguetia salicifolia R.E.Fr. 
 

PMSP ARV VU N X FC 

Guatteria australis A.St.-Hil. pindaíba PMSP ARV 
 

N X CP FC PNMB PNMV 

APOCYNACEAE        

Allamanda cathartica L. alamanda PMSP ARB 
 

N 
 

PNMI 

Asclepias curassavica L. oficial-de-sala PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB PNMI 

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. guatambu STCP ARV 
 

N X PS 

Peltastes peltatus (Vell.) Woodson cipó-bênção PMSP LIAN 
 

N 
 

PNMB 
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Plumeria rubra L. jasmim-manga PMSP ARV 
 

C 
 

PNMB PNMI PNMV 

AQUIFOLIACEAE        

Ilex microdonta Reissek congoinha STCP AVT 
 

N X PNRC 

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. erva-mate PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB 

Ilex theezans Mart. ex Reissek congonha-amarga STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

ARACEAE        

Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 
 

PMSP ERV EPI 
 

N 
 

PNMB 

Anthurium sellowianum Kunth 
 

PMSP ERV TER 
 

N X FC 

Anthurium sp. 01 
 

STCP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Anthurium urvilleanum Schott 
 

STCP ERV TER 
 

N X PNMV 

Asterostigma lividum (Lodd.) Engl. 
 

STCP ERV TER 
 

N X PNMI 

Heteropsis salicifolia Kunth 
 

PMSP, STCP ERV HEM 
 

N X CP FC 

Monstera adansonii subsp. klotzschiana (Schott) Mayo & I.M.Andrade monstera-do-amazonas PMSP ERV HEM 
 

N 
 

SP 

Monstera deliciosa Liebm. costela-de-adão PMSP ERV HEM 
 

C 
 

PNMB PS 

Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo  
 

STCP ERV EPI 
 

N X PNMI 

Philodendron martianum Engl. filodendro STCP ERV EPI 
 

N X PNMV PNMI 

Philodendron propinquum Schott 
 

PMSP ERV HEM 
 

N X FC 

Philodendron roseopetiolatum Nadruz & Mayo 
 

PMSP, STCP ERV HEM 
 

N X FC PNMB 

Pistia stratiotes L. alface-d'água PMSP ERV AQU 
 

N 
 

PNMB PS 

Syngonium sp. 01 singônio PMSP ERV HEM 
 

N 
 

PS 

Thaumatophyllum bipinnatifidum (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & 
Mayo 

guaimbé PMSP ERV TER 
 

N 
 

PS PNMI 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Xanthosoma sp. 01 taioba PMSP ERV TER 
 

C 
 

PS 

ARALIACEAE        

Didymopanax angustissimus Marchal mandioqueira PMSP ARV 
 

N X 
 

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 
 

PMSP ARV 
 

N 
 

FC 

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms árvore-polvo PMSP ARV 
 

C 
 

PS 

ARECACEAE        

Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude seafórtia PMSP PALM 
 

S 
 

PNMB PNMI PNMV 

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret brejaúva PMSP PALM 
 

N X SJB PNMB 

Astrocaryum sp. 01 
 

PMSP PALM 
 

N 
 

FC 

Bactris setosa Mart. tucum PMSP PALM 
 

N X SP PS 

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. areca-bambu PMSP PALM 
 

C 
 

PNMB PNMI PNMV 

Euterpe edulis Mart. palmito-jussara PMSP, STCP PALM VU N 
 

FC SJB PNMB PNMI PNMV 
PS 

Geonoma gamiova Barb.Rodr. gamiova PMSP PALM 
 

N X FC PNMB 

Geonoma schottiana Mart. guaricanga PMSP PALM 
 

N X SJB 

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. palmeira-leque-da-china PMSP PALM 
 

C 
  

Phoenix canariensis Chabaud tamareira-das-canárias PMSP PALM 
 

C 
 

PNMB 

Phoenix roebelenii O'Brien tamareira-anã PMSP PALM 
 

C 
 

PNMV PS 

Rhapis excelsa (Thunb.) Henry rápis, palmeira-rápis PMSP PALM 
 

C 
 

PNMB PNMV 

Syagrus hoehnei Burret palmeira-prateada PMSP PALM 
 

N X SJB 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá PMSP PALM 
 

N 
 

FC PNMB PNMI PNMV PS 

ASPARAGACEAE        
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Agave sp. 01 agave PMSP DRA 
 

C 
 

PNMI 

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. coqueiro-de-vênus PMSP DRA 
 

C 
 

FC PNMV PS 

Cordyline spectabilis Kunth & Bouché guaraíva STCP DRA  N  PNRC 

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. pau-d'água PMSP DRA 
 

C 
 

PNMB PS 

Dracaena marginata Hort. dracena PMSP DRA 
 

C 
 

PNMB 

Dracaena sp. 01 
 

PMSP DRA 
 

C 
 

PNMI 

Furcraea selloa K.Koch piteira PMSP DRA 
 

C 
 

PNMB 

Sansevieria trifasciata Prain espada-de-são-jorge PMSP ERV TER 
 

C 
 

PS 

Yucca sp. 01 iúca PMSP DRA 
 

C 
 

PNMB PNMI 

ASTERACEAE        

Achyrocline sp. 01 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso 
 

PMSP ARB 
 

N 
  

Baccharis sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

Calea pinnatifida (R.Br.) Less. erva-de-lagarto PMSP LIAN 
 

N 
 

PNMB 

Chaptalia nutans (L.) Pol.  PMSP ERV TER  N   

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M.King & H.Hob. mata-pasto PMSP ARB 
 

N 
  

Conyza canadensis (L.) Cronquist 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob. erva-preá PMSP ARB 
 

N X FC PNMB 

Elephantopus mollis Kunth erva-grossa PMSP ERV TER 
 

S 
 

PNMB PNMV 

Hypochaeris radicata L. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
  

Leptostelma maximum D.Don 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
  

Mikania campanulata Gardner 
 

PMSP LIAN 
 

N 
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Mikania cordifolia (L.f.) Willd. cipó-cabeludo PMSP LIAN 
 

N 
 

PNMV 

Mikania rufescens Sch.Bip. ex Baker 
 

PMSP LIAN 
 

N X PNMB 

Mikania sp. 01 
 

PMSP LIAN 
 

N 
 

PNMI 

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker vassourão PMSP AVT 
 

N X FC 

Piptocarpha sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
 

PNMI 

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski vedélia PMSP ERV TER  N  PNMB PNMV 

Symphyopappus itatiayensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. chilca PMSP AVT 
 

N X PNMB PNMV 

Verbesina glabrata Hook. & Arn. craveiro-da-capoeira PMSP AVT 
 

N 
 

CP 

Verbesina sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

FC 

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob. 
 

PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMV PS 

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega & Dematteis assa-peixe PMSP AVT 
 

N 
 

PNMB PNMV 

Vernonanthura sp. 01 assa-peixe PMSP ARB 
 

N 
 

PNMI 

BALSAMINACEAE        

Impatiens walleriana Hook.f. maria-sem-vergonha PMSP ERV TER 
 

S 
 

PNMB PNMI PNMV PS 

BEGONIACEAE        

Begonia fischeri Schrank begônia PMSP ERV TER 
 

N 
  

Begonia fruticosa (Klotzsch) A.DC. begônia PMSP LIAN 
 

N X FC 

Begonia radicans Vell. begônia STCP ERV TER 
 

N X PNMI 

Begonia sp. 01 begônia PMSP ERV TER 
 

N 
 

SP 

BIGNONIACEAE        

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-amarelo STCP AVT  N  PNRC 

Jacaranda puberula Cham. carobinha PMSP, STCP ARV 
 

N X SP PNMI PNRC 
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Jacaranda sp. 01 caroba PMSP ARV 
 

N 
  

Lundia sp. 01 
 

PMSP LIAN 
 

N 
 

SP 

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum. cipó-de-sino PMSP LIAN 
 

N 
 

SP 

Spathodea campanulata P.Beauv. espatódea PMSP ARV 
 

C 
 

PNMI 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê-branco PMSP AVT 
 

C 
 

PS 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth ipê-de-jardim PMSP AVT 
 

C 
 

PS 

BORAGINACEAE        

Cordia ecalyculata Vell. café-do-mato PMSP ARV 
 

N 
 

PNMV 

Cordia sellowiana Cham. capitão-do-mato PMSP ARV 
 

N X SP 

Varronia guazumifolia Desv. 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

Varronia polycephala Lam. 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB 

BROMELIACEAE        

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. bromélia STCP ERV EPI 
 

N X PNRC 

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f. abacaxi-vermelho PMSP ERV TER 
 

N X PNMB 

Billbergia distachia (Vell.) Mez bromélia PMSP ERV EPI 
 

N X FC SJB 

Nidularium innocentii Lem. bromélia STCP ERV TER  N X PNMI PNMV 

Nidularium procerum Lindm. bromélia PMSP, STCP ERV EPI 
 

N X FC 

Nidularium sp. 01 bromélia PMSP ERV TER 
 

N X PNMB PNMI 

Tillandsia geminiflora Brongn. bromélia PMSP ERV EPI 
 

N 
 

FC 

Vriesea bituminosa Wawra bromélia STCP ERV EPI 
 

N X PNRC 

Vriesea carinata Wawra bromélia PMSP, STCP ERV EPI 
 

N X CP FC SJB PNMB 

Vriesea friburgensis Mez bromélia PMSP, STCP ERV EPI 
 

N X PNMB 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Vriesea incurvata Gaudich. bromélia STCP ERV EPI 
 

N X PNMI PNMV 

Vriesea simplex (Vell.) Beer bromélia STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMI 

Vriesea sp. 01 bromélia STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Vriesea sp. 02 bromélia STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme bromélia STCP ERV EPI 
 

N X PNMV 

CACTACEAE        

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose 
 

PMSP ERV EPI 
 

N X PNMB 

Pereskia grandifolia Haw. cacto-rosa PMSP ARV 
 

N X 
 

Rhipsalis burchellii Britton & Rose ripsális PMSP ERV EPI 
 

N X PNMB 

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pffeif.) Salm-Dyck ripsális PMSP, STCP ERV EPI 
 

N X PNMB 

Rhipsalis sp. 01 ripsális PMSP ERV EPI 
 

N 
 

CP 

CALOPHYLLACEAE        

Calophyllum brasiliense Cambess. guanandí PMSP ARV 
 

N 
 

PS 

CANNABACEAE        

Trema micrantha (L.) Blume crindiúva PMSP AVT 
 

N 
 

SP PNMV PS 

CAPRIFOLIACEAE        

Valeriana scandens L. erva-de-gato PMSP LIAN 
 

N 
 

PNMB PS 

CARICACEAE        

Jacaratia heptaphylla (Vell.) A.DC. jaracatiá PMSP ARV 
 

N 
 

FC 

CARYOPHYLLACEAE        

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult. cordão-de-sapo PMSP ERV TER 
 

S 
 

FC 

CASUARINACEAE        
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Casuarina sp. 01 casuarina PMSP ARV 
 

C 
 

PNMB 

CELASTRACEAE        

Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral cafezinho PMSP ARV 
 

N 
 

SP PNMB 

Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral 
 

PMSP ARV 
 

N X PNMI 

CHRYSOBALANACEAE        

Hirtella hebeclada Moric. ex DC. cinzeiro PMSP ARV 
 

N X FC 

Licania hoehnei Pilg. 
 

STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

CLETHRACEAE        

Clethra scabra Pers. carne-de-vaca PMSP ARV 
 

N 
 

CP PNMB PNMI PNMV 

CLUSIACEAE        

Clusia criuva subsp. parviflora Vesque mangue-bravo PMSP, STCP AVT 
 

N X SJB PNMB 

Clusia sp. 01 clúsia PMSP AVT 
 

N 
 

PNMI 

Tovomitopsis paniculata (Spreng.) Planch. & Triana azedinho PMSP ARV 
 

N X 
 

COMMELINACEAE        

Dichorisandra paranaensis D.Maia, Cervi & Tardivo 
 

PMSP ERV TER 
 

N X PNMB 

Dichorisandra pubescens Mart. ex Schult. & Schult.f. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC 

Dichorisandra sp. 01 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
  

Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse trapoeraba-roxa PMSP ERV TER 
 

S 
 

PS 

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

CONNARACEAE        

Connarus rostratus (Vell.) L.B.Sm. falso-calcanhar-de-cutia PMSP AVT 
 

N X FC 

COSTACEAE        
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe cana-do-brejo PMSP ERV TER 
 

N 
 

PS 

CUNONIACEAE        

Weinmannia sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
  

CYCLANTHACEAE        

Asplundia brachypus (Drude) Harling 
 

PMSP PALM 
 

N X FC 

CYPERACEAE        

Cyperus meyenianus Kunth tiririca-mansa PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Pleurostachys foliosa Kunth 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC PNMI PNMV 

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Scleria distans Poir. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Scleria latifolia Sw. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC 

Scleria panicoides Kunth 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB PNMI 

Scleria plusiophylla Steud. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC 

DILLENIACEAE        

Davilla rugosa Poir. cipó-caboclo PMSP LIAN 
 

N 
 

FC PNMB PNMI 

EBENACEAE        

Diospyros kaki L.f. caqui PMSP ARV 
 

C 
 

PNMI PNMV 

ELAEOCARPACEAE        

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. laranjeira-do-mato STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. sapopemba PMSP AVT 
 

N X FC PNMI PS 

ERICACEAE        
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Rhododendron simsii Planch. azaleia PMSP ARB 
 

C 
 

PNMB PNMI PNMV 

ERYTHROXYLACEAE        

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. cocão PMSP ARV 
 

N 
 

CP 

EUPHORBIACEAE        

Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm. rabo-de-gato PMSP ERV TER 
 

C 
  

Alchornea sidifolia Müll.Arg. tapiá-guaçu PMSP ARV  N  PNMB PNMI PNMV PS 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. tapiá-mirim STCP ARV  N  PNRC PS 

Croton floribundus Spreng. capixingui STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Croton fuscescens Spreng. calção-de-velha PMSP ARB 
 

N 
 

CP FC SP PNMB PNMV PS 

Croton lundianus (Didr.) Müll.Arg. chá-de-periquito PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMB 

Croton urucurana Baill. urucurana PMSP AVT 
 

N 
 

PNMB PNMV 

Dalechampia triphylla Lam. 
 

PMSP LIAN 
 

N X FC 

Euphorbia cotinifolia L. leiteiro-vermelho PMSP AVT 
 

C 
 

PNMI PS 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch asa-de-papagaio PMSP ARB 
 

C 
 

PNMI PNMV 

Plukenetia serrata (Vell.) L.J.Gillespie 
 

PMSP ARB 
 

N X CP 

Sapium glandulosum (L.) Morong leiteira STCP AVT 
 

N 
 

PNRC 

Sapium sp. 01 
 

PMSP ARV 
 

N 
 

PNMI 

FABACEAE        

Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes 
 

STCP AVT 
 

N 
 

PNRC 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. angelim-amargoso PMSP ARV  N X PNMI 

Andira fraxinifolia Benth. angelim-doce PMSP ARV 
 

N X 
 

Andira sp. 01 andira PMSP ARV 
 

N 
 

PS 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. unha-de-vaca-do-campo PMSP AVT 
 

N 
 

PNMV 

Bauhinia sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

C 
 

PNMI PNMV 

Calliandra brevipes Benth. cabelo-de-anjo PMSP ARB 
 

N 
 

PS 

Calliandra tweedii Benth. mandaravé PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. canafístula STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Cenostigma pluviosum var. peltophoroides (Benth.) E.Gagnon & 
G.P.Lewis 

sibipiruna PMSP ARV 
 

C 
 

PNMV FC 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong tamboril PMSP ARV 
 

N 
 

PNMI 

Erythrina speciosa Andrews suinã PMSP AVT 
 

N X PNMI PNMV PS 

Hymenaea courbaril L. jatobá PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB 

Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-branco STCP, PMSP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Inga marginata Willd. ingá-feijão STCP ARV 
 

N 
 

PNMV 

Inga sellowiana Benth. ingá PMSP ARV 
 

N X 
 

Inga sessilis (Vell.) Mart. ingá-ferradura PMSP ARV 
 

N X FC PNMV 

Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn. ingá-banana PMSP ARV  N  PNMV 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit leucena PMSP AVT  S  PNMV 

Libidibia ferrea var. leiostachya (Benth.) L.P.Queiroz pau-ferro PMSP ARV 
 

C X PNMB PNMI 

Machaerium aculeatum Raddi jacarandá-de-espinho STCP ARV 
 

N X PNRC 

Machaerium brasiliense Vogel jacarandá-bico-de-pato STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Machaerium cantarellianum Hoehne jacarandá-trepador STCP LIAN 
 

N X PNRC 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld bico-de-pato-miúdo PMSP, STCP ARV 
 

N 
 

PNMV 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. bico-de-pato PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMB 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Machaerium sp. 01 
 

PMSP ARV 
 

N 
 

PNMI 

Machaerium stipitatum Vogel bico-de-pato STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Machaerium villosum Vogel jacarandá-paulista PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB PNMI PS 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze maricá PMSP AVT 
 

N 
 

PNMB 

Mimosa sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis pau-brasil PMSP ARV EN C X PNMB PNMI PS 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. sobrasil PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. pau-jacaré PMSP ARV 
 

N 
 

PS 

Piptadenia paniculata Benth.  STCP ARV  N X PNRC 

Pterogyne nitens Tul. amendoim PMSP ARV  N  PNMB 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake guapuruvu PMSP ARV  N  FC PNMI PS 

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby aleluia PMSP ARV 
 

N 
 

CP PNMI PNMV 

Senna sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
 

PS 

Sesbania punicea (Cav.) Benth. acácia-folha-vermelha PMSP AVT 
 

N 
 

CP 

Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho passuaré PMSP ARV 
 

N X PNMB PNMI 

FAGACEAE        

Castanea sativa Mill. castanha-portuguesa PMSP ARV 
 

C 
 

PNMI 

GESNERIACEAE        

Nematanthus fritschii Hoehne arnica-do-mato PMSP ERV EPI 
 

N X SJB 

Nematanthus villosus (Hanst.) Wiehler pé-de-cobra PMSP ERV EPI 
 

N X SJB 

HELICONIACEAE        

Heliconia farinosa Raddi helicônia PMSP ERV TER 
 

N X PS 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Heliconia rostrata Ruiz & Pav. helicônia PMSP ERV TER 
 

C 
 

PNMB 

HYDRANGEACEAE        

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. hortênsia PMSP ARB 
 

C 
 

PNMI PS 

HYDROCHARITACEAE        

Egeria densa Planch. 
 

PMSP ERV AQU 
 

N 
 

PNMB 

HYPERICACEAE        

Hypericum brasiliense Choisy orelha-de-gato PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMB 

HYPOXIDACEAE        

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze capim-palmeira PMSP ERV TER 
 

C 
 

PS 

Hypoxis decumbens L. falsa-tiririca PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB PNMI 

IRIDACEAE        

Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt moreia PMSP ERV TER 
 

C 
 

PNMI 

Neomarica candida (Hassl.) Sprague 
 

PMSP ERV TER 
 

C 
 

PNMB 

LAMIACEAE        

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueiro PMSP AVT 
 

N 
 

FC PNMI 

Hyptis multibracteata Benth. hortelã-brava PMSP SUBA 
 

N X CP 

Hyptis radicans (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore paracari PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB PNMV 

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze alfavaca-de-cheiro PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMB 

Mesosphaerum sidifolium (L'Hérit.) Harley & J.F.B.Pastore hortelã-brava PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

Salvia splendens Sellow ex Roem. & Schult. sálvia PMSP ARB 
 

N X PNMB 

Vitex polygama Cham. tarumã PMSP ARV 
 

N X PNMB 

LAURACEAE        
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Cinnamomum sp. 01 canela-garuva STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Cryptocarya saligna Mez canela-sebosa STCP ARV 
 

N X PNRC 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. canela-peluda PMSP ARV 
 

N 
 

SP PNMB PS 

Nectandra barbellata Coe-Teix. canela-amarela PMSP ARV VU N X PS 

Nectandra oppositifolia Nees canela-ferrugem PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMB PNMI 

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez canela-poca STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Ocotea bicolor Vattimo-Gil canela-branca PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB 

Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez canela-tatu PMSP AVT 
 

N X FC 

Ocotea catharinensis Mez canela-parda STCP ARV VU N 
 

PNRC 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez canela-preta STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Ocotea dispersa (Nees & Mart.) Mez canelinha PMSP ARV 
 

N X PNMI 

Ocotea glaziovii Mez canela STCP ARV 
 

N X PNRC 

Ocotea indecora (Schott) Mez canela-broto STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Ocotea lanata (Nees & Mart.) Mez canela-lanosa PMSP ARV 
 

N X FC 

Ocotea nectandrifolia Mez canela-preta PMSP ARV 
 

N X PNMB 

Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil) J.B.Baitello  STCP ARV  N X PNRC 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer canela-sassafrás STCP ARV EN N X PNRC 

Ocotea paranapiacabensis Coe-Teixeira  PMSP ARV  N   

Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá STCP ARV 
 

N 
 

PNMV PS 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez canelinha PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB 

Ocotea silvestris Vattimo-Gil 
 

STCP ARV 
 

N X PNRC 

Ocotea sp. 01 canela PMSP ARV 
 

N 
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Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez canela-poca PMSP ARV 
 

N X CP FC 

Ocotea venulosa (Nees) Baitello 
 

STCP ARV 
 

N X PNRC PS 

Persea americana Mill. abacateiro PMSP ARV 
 

S 
 

PNMV PS 

Persea willdenovii Kosterm. abacate-do-mato STCP ARV 
 

N X PNRC 

LECYTHIDACEAE        

Lecythis pisonis Cambess. sapucaia PMSP ARV 
 

C X PS 

LORANTHACEAE        

Struthanthus martianus Dettke & Waechter erva-de-passarinho PMSP ERV PAR 
 

N X PNMI 

Struthanthus staphylinus (Mart.) Mart. erva-de-passarinho PMSP ERV PAR 
 

N X 
 

LYTHRACEAE        

Cuphea calophylla var. mesostemon (Koehne) S.A.Graham guanxuma-vermelha PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMV 

MAGNOLIACEAE        

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre magnólia-amarela PMSP ARV 
 

C 
  

Magnolia grandiflora L. magnólia-branca PMSP ARV 
 

C 
 

PNMV 

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. baguaçu PMSP ARV 
 

N X FC PNMB 

MALPIGHIACEAE        

Bunchosia sp. 01 bunchósia PMSP ARB 
 

C 
 

PNMV 

Tetrapterys mucronata Cav. 
 

PMSP LIAN 
 

N 
 

CP 

Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied. 
 

PMSP LIAN 
 

N 
 

SP 

MALVACEAE        

Apeiba tibourbou Aubl. pau-jangada PMSP ARV 
 

N 
 

PNMV 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna paineira PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB 
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Dombeya sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

C 
 

PNMV 

Guazuma ulmifolia Lam. mutambo PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB PNMV 

Heliocarpus popayanensis Kunth jangada-brava PMSP ARV 
 

N 
 

PNMV 

Malvaviscus sp. 01 malvavisco PMSP ARB 
 

S 
 

PNMB PNMV PS 

Pachira glabra Pasq. castanha-do-maranhão PMSP AVT 
 

N 
 

PNMB PNMI 

Pavonia sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns embiruçu PMSP ARV 
 

N X PNMB PNMI PS 

Sida planicaulis Cav. guanxuma PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB PNMV 

Triumfetta semitriloba Jacq. carrapicho PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB PNMV 

MARANTACEAE        

Ctenanthe lanceolata Petersen 
 

PMSP ERV TER 
 

N X FC PNMB 

Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler maranta-cinza PMSP ERV TER 
 

N X PNMB 

Ctenanthe sp. 01 caeté PMSP ERV TER 
 

N 
 

SJB 

Ctenanthe sp. 02 caeté PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Ctenanthe sp. 03 caeté PMSP ERV TER 
 

N 
  

Goeppertia joffilyana (J.M.A.Braga) Borchs. & S.Suárez 
 

PMSP ERV TER 
 

N X FC 

Goeppertia monophylla (Vell.) Borchs. & S.Suárez caeté PMSP ERV TER 
 

N X 
 

Goeppertia sp. 01 caeté PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMI 

Goeppertia sp. 03 caeté PMSP ERV TER 
 

N 
 

PS 

MAYACACEAE        

Mayaca fluviatilis Aubl. 
 

PMSP ERV AQU 
 

N 
  

MELASTOMATACEAE        
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Acisanthera variabilis (Naud.) Triana 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Leandra australis (Cham.) Cogn. pixirica PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

Leandra brackenridgei (A.Gray) Cogn. 
 

PMSP ARB 
 

N X SJB 

Leandra melastomoides Raddi pixirica PMSP ARB 
 

N 
 

CP FC PNMB PNMI PNMV 

Leandra purpurascens (DC.) Cogn. pixirica PMSP ARB 
 

N X PNMB 

Leandra sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PNMI 

Leandra sp. 02 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PS 

Leandra variabilis Raddi pixirica PMSP ARB 
 

N X CP FC PNMB PNMI PS 

Miconia brunnea DC. micônia PMSP ARV 
 

N X SJB 

Miconia budlejoides Triana cabuçu-de-folha-miúda PMSP ARV 
 

N X CP 

Miconia cabucu Hoehne cabuçu PMSP ARV 
 

N X FC PNMB PNMI PNMV 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin jacatirão PMSP ARV 
 

N X FC SJB PNMB PNMV 

Miconia cubatanensis Hoehne jacatirão-mirim PMSP ARV 
 

N X SJB 

Miconia fasciculata Gardner 
 

PMSP AVT 
 

N X PNMB 

Miconia latecrenata (DC.) Naudin 
 

STCP AVT 
 

N X PNRC PNMV PS 

Miconia ligustroides (DC.) Naudin jacatirão PMSP ARV 
 

N X CP PNMV 

Miconia petropolitana Cogn. jacatirão-mirim PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB PNMI PNMV 

Miconia sellowiana Naudin fruta-de-tiriva PMSP ARV 
 

N X PNMI PNMV PS 

Miconia sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

FC 

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. jacatirão STCP ARB 
 

N 
 

PNRC 

Miconia valtheri Naudin 
 

PMSP ARV 
 

N X CP PNMI 

Ossaea amygdaloides (DC.) Triana pixirica PMSP ARB 
 

N X FC 
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Ossaea meridionalis D´El Rei Souza pixirica PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB 

Pleroma granulosum (Desr.) D.Don quaresmeira PMSP ARV 
 

C X PNMB PNMI 

Pleroma mutabile (Vell.) Triana manacá-da-serra PMSP ARV 
 

N X SP PS 

Tibouchina pulchra Cogn. manacá-da-serra PMSP ARV 
 

N X CP FC PNMB PNMI PNMV 

MELIACEAE        

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. subsp. canjerana canjerana PMSP ARV 
 

N X FC SJB PNMI PS 

Cedrela fissilis Vell. cedro PMSP, STCP ARV VU N 
 

PNMI PS 

Cedrela odorata L. cedro STCP ARV VU N 
 

PNRC 

Guarea macrophylla subsp. tuberculata (Vell.) T.D.Penn. marinheiro PMSP AVT 
 

N 
 

FC PNMV 

Trichilia silvatica C.DC. catiguá-branco PMSP ARV 
 

N X CP 

MENISPERMACEAE        

Abuta selloana Eichler 
 

PMSP LIAN 
 

N X PNMB 

MONIMIACEAE        

Mollinedia oligantha Perkins 
 

STCP AVT 
 

N X PNRC 

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins guatambu-langanha PMSP AVT 
 

N X FC 

Mollinedia sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
 

PS PNMB 

Mollinedia uleana Perkins erva-de-santo-antônio STCP ARV 
 

N X PNRC 

MORACEAE        

Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira PMSP ARV 
 

S 
 

PNMB PNMI 

Ficus adhatodifolia Schott in Spreng. figueira-branca PMSP ARV 
 

N 
 

PS 

Ficus benjamina L. figueira-benjamim PMSP ARV 
 

C 
 

PNMI 

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. falsa-seringueira PMSP ARV 
 

C 
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Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. figueira-mata-pau PMSP ERV HEM 
 

N 
 

SP PNMV 

Ficus sp. 01 figueira PMSP ARV 
 

C 
 

PNMB PNMI 

Morus nigra L. amoreira-preta PMSP AVT 
 

S 
 

FC PNMV 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. cega-olho PMSP ARV 
 

N 
 

PNMI 

MUSACEAE        

Musa paradisiaca L. bananeira PMSP ERV TER 
 

S 
 

PNMB PS 

Musa sp. 01 bananeira PMSP ERV TER 
 

C 
 

PNMV 

MYRTACEAE        

Calyptranthes lucida Mart. ex DC. 
 

STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum cambuci PMSP ARV 
 

N X CP FC PNMB PNMI PNMV 

Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) Nied. 
 

PMSP ARV 
 

N X PNMB 

Campomanesia sp. 01 guabiroba STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Eucalyptus sp. 01 eucalipto PMSP ARV 
 

C 
 

FC PNMB PS 

Eugenia brasiliensis Lam. grumixama PMSP AVT 
 

N X FC PNMV PS 

Eugenia cerasiflora Miq. guamirim PMSP AVT 
 

N X SJB 

Eugenia cereja D.Legrand 
 

PMSP ARV 
 

N X FC 

Eugenia excelsa O.Berg 
 

STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Eugenia handroana D.Legrand 
 

PMSP ARV 
 

N X 
 

Eugenia involucrata DC. cerejeira-do-rio-grande PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMB PS 

Eugenia neoverrucosa Sobral 
 

PMSP AVT 
 

N X FC 

Eugenia pyriformis Cambess. uvaia PMSP ARV 
 

N 
 

PNMI 

Eugenia sp. 01 
 

PMSP ARV 
 

N 
 

PNMV 
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Eugenia sprengelli DC. eugênia PMSP AVT 
 

C X PS 

Eugenia supraaxillaris Spring 
 

PMSP ARV 
 

N X FC PNMI 

Eugenia uniflora L. pitangueira PMSP AVT 
 

N 
 

PNMI PNMV 

Eugenia verticillata (Vell.) Angely guamirim PMSP ARV 
 

N X PNMB PNMI PS 

Myrcia anacardiifolia Gardner guamirim PMSP AVT 
 

N X FC PNMB PNMI PS 

Myrcia bicolor Kiaersk. 
 

PMSP AVT EN N X CP 

Myrcia flagellaris (D.Legrand) Sobral 
 

PMSP AVT VU N X CP 

Myrcia glabra (O.Berg) D.Legrand 
 

PMSP ARV 
 

N X PNMI 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 
 

PMSP ARV 
 

N 
 

SP PS 

Myrcia macrocarpa DC. 
 

STCP ARV 
 

N X PNRC 

Myrcia multiflora (Lam.) DC. cambuizinho PMSP AVT 
 

N 
 

PNMI 

Myrcia pubipetala Miq. guamirim PMSP ARV 
 

N X PNMI 

Myrcia sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
 

FC 

Myrcia spectabilis DC. 
 

PMSP ARV 
 

N X 
 

Myrcia splendens (Sw.) DC. cumaté, guamirim PMSP ARV 
 

N X CP FC SP PNMB PNMV PS 

Myrcia tenuivenosa Kiaersk. 
 

PMSP ARV 
 

N X 
 

Myrcia venulosa DC. 
 

STCP AVT 
 

N X PNRC 

Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg 
 

PMSP AVT 
 

N 
 

CP 

Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral 
 

PMSP AVT 
 

N X PNMB PNMI 

Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos 
 

PMSP ARV EN N X CP 

Plinia sp. 01 jaboticabeira PMSP AVT 
 

N 
 

PS 

Psidium guajava L. goiabeira PMSP AVT 
 

N 
 

PNMV 
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Psidium longipetiolatum D.Legrand 
 

STCP ARV 
 

N X PNRC 

Psidium myrtoides O.Berg araçá-roxo PMSP AVT 
 

N X SJB 

Psidium rufum Mart. ex DC. araçá-roxo PMSP AVT 
 

N X FC 

Psidium sp. 01 araçá PMSP AVT 
 

N 
 

PNMI 

NYCTAGINACEAE        

Bougainvillea sp. 01 três-marias PMSP LIAN 
 

N 
 

SJB PNMV PS 

Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell 
 

PMSP AVT VU N X FC PNMB 

Guapira opposita (Vell.) Reitz maria-mole PMSP ARV 
 

N 
 

CP FC SP PNMB PS 

NYMPHAEACEAE        

Nymphaea caerulea Savigny ninfeia-azul PMSP ERV AQU 
 

S 
  

Nymphaea sp. 01 ninfeia PMSP ERV AQU 
   

PNMI 

OCHNACEAE        

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. guatinga PMSP AVT 
 

N X FC PNMI PNMV 

Ouratea sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
  

OLACACEAE        

Heisteria silvianii Schwacke gumbivoja STCP ARV 
 

N X PNRC 

OLEACEAE        

Jasminum mesnyi Hance jasmim-amarelo PMSP LIAN 
 

C 
 

PS 

ONAGRACEAE        

Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara cruz-de-malta PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven cruz-de-malta PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

ORCHIDACEAE        
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Bifrenaria aureofulva Lindl. orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Campylocentrum sp. 01 orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Cleistes sp. 01 orquídea-da-terra STCP ERV TER 
 

N 
 

PNMI 

Coelogyne flaccida Lindl. orquídea PMSP ERV EPI 
 

C 
 

PNMI 

Cranichis sp. 01 orquídea PMSP ERV TER 
 

N 
 

SP 

Dendrobium nobile Lindl. olho-de-boneca PMSP ERV EPI 
 

C 
 

PNMI 

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Encyclia sp. 01 orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Epidendrum secundum Jacq. orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMI 

Gomesa flexuosa (Lodd.) M.W.Chase & N.H.Willians orquídea PMSP, STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMI PNMV 

Gomesa recurva R.Br. orquídea PMSP, STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMB 

Grobya sp. 01 orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Habenaria leptoceras Hook. orquídea PMSP ERV TER 
 

N X FC 

Habenaria sp. 01 orquídea PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC 

Liparis nervosa (Thumb.) Lindl. orquídea-da-terra STCP ERV TER 
 

N 
 

PNMI 

Maxillaria ochroleuca Lodd. ex Lindl. orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay  orquídea-da-terra STCP ERV TER 
 

N 
 

PNMI 

Mormodes sp. 01 orquídea-da-terra STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Pelexia sp. 01 orquídea-da-terra STCP ERV TER 
 

N 
 

PNMI 

Pelexia sp. 02 orquídea-da-terra STCP ERV TER 
 

N 
 

PNMI 

Phymatidium delicatulum Lindl. orquídea PMSP ERV EPI 
 

N 
 

PNMB 
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APA BORORÉ-COLÔNIA 

Phymatidium sp. 01 orquídea PMSP ERV EPI 
 

N 
 

FC 

Polystachya paulensis Rchb.f. orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMI 

Rhetinantha notylioglossa (Rchb.f.) M.A.Blanco orquídea STCP ERV EPI 
 

N 
 

PNMV 

Sauroglossum elatum Lindl. orquídea PMSP ERV TER  N  PS 

Scaphyglottis sp. 01 orquídea STCP ERV EPI  N  PNMI 

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams orquídea STCP ERV EPI  N  PNMI 

Vanilla sp. 01 orquídea PMSP LIAN  N  PS 

Zygopetalum maxillare Lodd. 
orquídea-do-
samambaiaçu 

STCP ERV EPI  N  PNMI 

Orchidaceae indeterminada orquídea STCP ERV EPI  N  PNMV 

PASSIFLORACEAE        

Passiflora sp. 01 maracujazinho PMSP LIAN 
 

N 
  

PERACEAE        

Pera glabrata (Schott) Baill. pau-de-tamanco PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMB PNMI 

PHYLLANTHACEAE        

Hyeronima alchorneoides Allemão iricurana STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

PICRAMNIACEAE        

Picramnia ciliata Mart. pau-pereira-falso PMSP AVT 
 

N X FC 

PIPERACEAE        

Peperomia catharinae Miq. 
 

STCP ERV TER 
 

N 
  

Piper caldense C.DC. jaborandi PMSP ARB 
 

N X PNMI 

Piper chimonanthifolium Kunth jaborandi PMSP ARB 
 

N X PS 
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Piper gaudichaudianum Kunth jaborandi PMSP ARB 
 

N 
 

FC PNMB PNMV PS 

Piper lanceolatum Ruiz & Pav. jaborandi PMSP ARB 
 

N 
  

Piper malacophyllum (C.Presl) C.DC. jaborandi PMSP ARB 
 

N 
 

PNMI 

Piper mollicomum Kunth jaborandi PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

Piper pseudopothifolium C.DC. jaborandi PMSP ARB 
 

N X FC 

Piper regnellii (Miq.) C.DC. pariparoba PMSP ARB 
 

N 
 

SP 

Piper sp. 01 jaborandi PMSP ARB 
 

N 
  

Piper sp. 02 jaborandi PMSP ARB 
 

N 
  

Piper sp. 03 jaborandi PMSP ARB 
 

N 
 

FC PNMV 

Piper umbellatum L. pariparoba PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB PNMI PNMV PS 

Piper xylosteoides (Kunth) Steud. jaborandi PMSP ARB 
 

N X FC 

PITTOSPORACEAE        

Pittosporum undulatum Vent. pau-incenso PMSP AVT 
 

S 
 

PNMB PNMI 

PLATANACEAE        

Platanus sp. 01 plátano PMSP ARV 
 

C 
 

PNMI PNMV 

POACEAE        

Bambusa tuldoides Munro bambu-chinês PMSP BAM 
 

S 
 

PNMV 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. bambu-imperial PMSP BAM 
 

S 
 

FC 

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone capim-elefante PMSP ERV TER 
 

S 
  

Dendrocalamus asper (Schult. & Schult.f.) Backer ex K.Heyne bambu-balde PMSP BAM 
 

C 
 

PNMB 

Dendrocalamus sp. 01 bambu-gigante PMSP BAM 
 

C 
 

PNMV 

Hildaea tenuis (J.Presl & C.Presl) C.Silva & R.P.Oliveira 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 
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Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr. 
 

PMSP ERV TER 
 

N X PNMV 

Lolium multiflorum Lam. azevém PMSP ERV TER 
 

S 
 

FC 

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs capim-colonião PMSP ERV TER 
 

S 
  

Merostachys argyronema Lindm. bambu PMSP BAM 
 

N X FC 

Panicum sp. 01 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC SP 

Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga taquari, criciúma PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC PNMIPS 

Parodiophyllochloa pantricha (Hack.) Zuloaga & Morrone 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Paspalum plenum Chase 
 

PMSP ERV TER EN N 
 

PNMV 

Pharus lappulaceus Aubl. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière bambu-japonês PMSP BAM 
 

S 
 

PNMV 

Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

Rugoloa polygonata (Schrad.) Zuloaga 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMV 

Setaria sulcata Raddi capim-palmeirinha PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC PNMV 

Urochloa brizantha (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster braquiária PMSP ERV TER 
 

S 
  

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen braquiária PMSP ERV TER 
 

S 
 

SP 

POLYGALACEAE        

Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore 
 

PMSP SUBA 
 

N X SP 

Polygala lancifolia A.St.-Hil. & Moq. poaia-de-são-paulo PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMB 

POLYGONACEAE        

Coccoloba glaziovii Lindau 
 

PMSP AVT 
 

N X FC 

Coccoloba sp. 01 
 

PMSP ARV 
 

N 
 

PNMI 

Coccoloba warmingii Meisn. cauaçu PMSP ARV 
 

N X PNMB 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Persicaria longiseta (Bruijn.) Kitag. 
 

PMSP ERV TER 
 

S 
 

FC 

PRIMULACEAE        

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. capororoca PMSP AVT 
 

N 
 

PNMI PNMV PS 

Myrsine gardneriana A.DC. capororoca PMSP ARV 
 

N 
 

CP PNMV 

Myrsine sp. 01 capororoca PMSP AVT 
 

N 
 

PS 

Myrsine umbellata Mart. capororoca PMSP ARV 
 

N 
 

FC SP PNMV 

Stylogyne lhotzkyana (A.DC.) Mez pororoca PMSP ARV 
 

N X FC 

Stylogyne pauciflora Mez 
 

PMSP ARV 
 

N X CP 

PROTEACEAE        

Roupala montana Aubl. var. montana carne-de-vaca STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

RHAMNACEAE        

Frangula polymorpha Reissek 
 

PMSP AVT 
 

N 
  

Hovenia dulcis Thunb. uva-japonesa PMSP ARV 
 

S 
 

PNMI PNMV 

ROSACEAE        

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. nespereira PMSP AVT 
 

S 
 

FC PNMB PNMI PNMV FS 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro-bravo PMSP ARV 
 

N 
 

CP 

Prunus sp. 01 cerejeira STCP AVT 
 

C 
 

PNRC 

Rubus brasiliensis Mart. amora-branca PMSP ARB 
 

N 
 

CP PNMI 

Rubus rosifolius Sm. framboesa-silvestre PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB PNMV 

RUBIACEAE        

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f. café-de-bugre PMSP ARV 
 

N 
 

PNMI 

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. caá-açu PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMI PS 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. poaia-do-campo PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMB 

Borreria schumannii (Standl. ex Bacigalupo) E.L.Cabral & Sobrado 
 

PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMB 

Borreria verticillata (L.) G.Mey. poaia, ipecacuanha PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMB 

Chomelia parvifolia (Standl.) Govaerts 
 

PMSP AVT 
 

N X FC PNMB 

Chomelia sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
  

Coffea arabica L. cafeeiro PMSP AVT 
 

S 
 

PNMB PNMV PS 

Cordiera myrciifolia (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete var. myrciifolia marmelinho PMSP AVT 
 

N 
 

FC PNMB 

Faramea tetragona Müll.Arg. casco-de-vaca PMSP AVT 
 

N X FC PNMB 

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo poaia-do-campo PMSP SUBA 
 

N 
  

Genipa infundibuliformis Zappi & Semir jenipapo-liso PMSP ARV 
 

N X PNMB 

Palicourea forsteronioides (Müll.Arg.) C.M.Taylor 
 

PMSP AVT 
 

N X CP PNMB PNMV 

Palicourea sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
  

Posoqueria acutifolia Mart. fruta-de-macaco PMSP ARV 
 

N X 
 

Posoqueria sp. 01 fruta-de-macaco PMSP ARV 
 

N 
 

FC PS 

Psychotria brachypoda (Müll.Arg.) Britton 
 

PMSP ARB 
 

N X CP 

Psychotria carthagenensis Jacq. cafeeiro-do-mato PMSP AVT 
 

N X PNMV 

Psychotria nemorosa Gardner 
 

PMSP ARB 
 

N X FC 

Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg. erva-de-rato PMSP ARB 
 

N X FC 

Psychotria suterella Müll.Arg. cafezinho-roxo-da-mata PMSP AVT 
 

N 
 

CP FC PNMB PNMI 

Psychotria tenerior (Cham.) Müll.Arg. 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

CP 

Psychotria vellosiana Benth. erva-de-rato PMSP AVT 
 

N 
 

CP FC SJB PNMB PNMI 

Randia armata (Sw.) DC. limão-do-mato PMSP ARV 
 

N 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Rudgea gardenioides (Cham.) Müll.Arg. pau-de-boia PMSP ARV 
 

N X SP 

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.Arg. jasmim-do-mato PMSP ARV 
 

N 
 

CP FC PNMV 

RUTACEAE        

Citrus limonia Osbeck limão-cravo PMSP AVT 
 

C 
  

Citrus sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

C 
 

PNMV 

Dictyoloma vandellianum A.Juss. canela-pimenta PMSP AVT 
 

N 
 

PNMB 

Esenbeckia grandiflora Mart. guaxupita PMSP AVT 
 

N 
 

FC 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMI 

SALICACEAE        

Casearia decandra Jacq. guaçatonga PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB 

Casearia obliqua Spreng. 
guaçatonga-de-folha-
miúda 

PMSP ARV 
 

N X FC 

Casearia sylvestris Sw. guaçatonga PMSP ARV 
 

N 
 

FC SP PNMI PNMV PS 

Xylosma glaberrima Sleumer açucará-manso PMSP ARV 
 

N X FC 

Xylosma sp. 01 açucará PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB PNMI 

SANTALACEAE        

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler erva-de-passarinho PMSP ERV PAR 
 

N 
 

PNMB 

SAPINDACEAE        

Allophylus petiolulatus Radlk. fruta-de-pombo PMSP AVT 
 

N 
 

FC 

Allophylus sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
 

PS 

Cupania emarginata Cambess. camboatá STCP ARV 
 

N X PNRC 

Cupania oblongifolia Mart. 
camboatá-de-folhas-
largas 

PMSP ARV 
 

N X SP PNMI PNMV PS 
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Cupania sp. 01 camboatá PMSP ARV 
 

N 
  

Cupania vernalis Cambess. camboatá PMSP ARV 
 

N 
  

Matayba intermedia Radlk. camboatá-do-miúdo PMSP ARV 
 

N X PNMB PNMI 

Paullinia seminuda Radlk. 
 

PMSP LIAN 
 

N X FC SP 

SAPOTACEAE        

Chrysophyllum flexuosum Mart. 
 

PMSP ARV 
 

N X FC 

Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist guapeva STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Pouteria bullata (S.Moore) Baehni guapeva STCP ARV EN N X PNRC 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. abiu, caimito STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

SMILACACEAE        

Smilax sp. 01 
 

PMSP LIAN 
 

N 
  

SOLANACEAE        

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. fruta-de-sabiá PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB PNMV 

Athenaea picta (Mart.) Sendtn. 
 

PMSP ARB 
 

N X FC 

Athenaea sellowiana (Sendn.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann 
 

PMSP ARV 
 

N X 
 

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. manacá-de-cheiro PMSP AVT 
 

N X FC PNMB PNMI PNMV PS 

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don manacá-de-cheiro PMSP AVT 
 

N 
 

PNMB 

Capsicum baccatum L. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC 

Capsicum cornutum (Hiern) Hunz. 
 

PMSP SUBA 
 

N X 
 

Capsicum mirabile Mart. 
 

PMSP ARB 
 

N X FC PNMB PNMI PS 

Capsicum sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

FC 

Cestrum bracteatum Link & Otto coerana PMSP ARB 
 

N 
 

PNMI 
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Solanum bullatum Vell. capoeira-branca PMSP ARV 
 

N X FC PNMI 

Solanum cinnamomeum Sendtn. 
 

PMSP ARV 
 

N X FC SP PNMB 

Solanum concinnum Schott ex Sendtn. juaí-una PMSP ARB 
 

N X FC PNMB 

Solanum didymum Dunal 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

FC 

Solanum diploconos (Mart.) Bohs 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

FC 

Solanum granulosoleprosum Dunal cuvitinga PMSP ARV 
 

N 
 

PNMB PNMV PS 

Solanum melissarum Bohs 
 

PMSP AVT 
 

N X FC 

Solanum pseudocapsicum L. tomatinho PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMV 

Solanum pseudoquina A.St.-Hil. quina-de-são-paulo PMSP ARV 
 

N 
 

SP 

Solanum rufescens Sendtn. capoeira-de-folha-amarela PMSP ARV 
 

N X SP 

Solanum scuticum M.Nee jurubeba PMSP AVT 
 

N 
 

PNMV PS 

Solanum swartzianum Roem. & Schult. pratinha STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

Solanum viarum Dunal joá-bravo PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB 

STYRACACEAE        

Styrax acuminatus Pohl benjoim PMSP ARV 
 

N 
 

SP 

Styrax sp. 01 benjoim STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

SYMPLOCACEAE        

Symplocos estrellensis Casar. 
 

STCP ARV 
 

N X PNRC 

Symplocos glandulosomarginata Hoehne 
 

STCP ARV 
 

N X PNRC 

Symplocos kleinii Bidá ex Aranha 
 

PMSP AVT 
 

N X 
 

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. cangalha STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

THYMELAEACEAE        
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Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling embira PMSP AVT 
 

N X CP FC PNMV PS 

Daphnopsis sp. 01 
 

PMSP AVT 
 

N 
 

PNMB PNMI 

TYPHACEAE        

Typha sp. 01 taboa STCP ERV TER 
 

N 
 

PNRC 

URTICACEAE        

Cecropia glaziovii Snethl. embaúba-vermelha PMSP ARV 
 

N X FC PNMB PNMV PS 

Cecropia hololeuca Miq. embaúba-prateada PMSP ARV 
 

N X FC PNMB PNMI PNMV 

Cecropia pachystachya Trécul embaúba-branca PMSP ARV 
 

N 
 

FC PNMV PS PNMI 

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 
 

PMSP SUBA 
 

N 
 

PNMV 

Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin pileia PMSP ERV TER 
 

S 
 

PNMB PNMV PS 

Urera nitida (Vell.) P.Brack urtiga PMSP ARB 
 

N X FC 

VERBENACEAE        

Citharexylum myrianthum Cham. pimenteira STCP ARV 
 

N 
 

PNMV 

Duranta erecta L. violeteira PMSP ARB 
 

C 
 

PS 

Lantana camara L. cambará PMSP ARB 
 

N 
 

PNMB 

Lantana fucata Lindl. cambará-lilás PMSP ARB 
 

N 
  

Lantana sp. 01 
 

PMSP ARB 
 

N 
 

PNMV 

VITACEAE        

Tetrastigma voinierianum (Baltet) Gagnep. 
 

PMSP LIAN 
 

C 
 

PNMV 

VOCHYSIACEAE        

Vochysia sp. 01 
 

STCP ARV 
 

N 
 

PNRC 

XANTHORRHOEACEAE        
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LOCAL DE REGISTRO NA 
APA BORORÉ-COLÔNIA 

Aloe arborescens Mill. babosa PMSP DRA 
 

C 
 

PNMI 

ZINGIBERACEAE        

Hedychium chrysoleucum Hook. 
 

STCP ERV TER 
 

S 
 

PNRC 

Hedychium coccineum Wall. 
 

STCP ERV TER 
 

S 
 

PNMI 

Hedychium coronarium J.Koenig lírio-do-brejo STCP ERV TER 
 

S 
 

PNMV 

GIMNOSPERMAS        

ARAUCARIACEAE        

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze pinheiro-do-paraná PMSP ARV EN N 
 

CP FC SJB PNMB PNMI 
PNMV 

CUPRESSACEAE        

Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don cedro-japonês PMSP AVT 
 

C 
 

CP FC SJB PNMB PNMV 

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. pinheiro-chinês PMSP ARV 
 

C 
 

CP FC PNMB PNMV 

Cupressus lusitanica Mill. cedro-de-bussaco PMSP ARV 
 

C 
 

CP FC PNMI PNMV 

PINACEAE        

Pinus elliottii Engelm. pinheiro-americano PMSP ARV 
 

S 
 

SJB PNMV 

Pinus sp. 01 
 

PMSP ARV 
 

C 
 

CP FC PNMB PNMI 

PODOCARPACEAE        

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl. pinheiro-bravo PMSP ARV 
 

N 
 

SJB 

PTERIDÓFITAS 
       

ANEMIACEAE        

Anemia phyllitidis (L.) Sw. avenca PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC PNMB 

ASPLENIACEAE        



 

 

GRUPO, FAMÍLIA, ESPÉCIE NOME POPULAR 

F
O

N
T

E
 

H
Á

B
IT

O
 

S
T

A
T

U
S

 D
E

 
C

O
N

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 

O
R

IG
E

M
 

E
N

D
E

M
IS

M
O

 

LOCAL DE REGISTRO NA 
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Asplenium mucronatum C.Presl 
 

PMSP ERV EPI 
 

N 
 

FC 

Asplenium scandicinum Kaulf. 
 

PMSP ERV EPI 
 

N 
 

PNMB 

BLECHNACEAE        

Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich samambaia-do-brejo PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC PNMB PNMV PS 

Parablechnum cordatum (Desv.) Gasper & Salino 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
  

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm. 
 

PMSP LIAN 
 

N 
 

FC 

CYATHEACEAE        

Alsophila setosa Kaulf. 
 

PMSP FET ARB 
 

N 
 

PNMB PNMI 

Alsophila sternbergii (Sternb.) D.S.Conant samambaiaçu STCP FET ARB 
 

N 
 

PNRC 

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin 
samambaiaçu-com-
espinho 

PMSP FET ARB 
 

N 
 

PNMB PNMI PNMV PS 

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin 
samambaiaçu-do-
corcovado 

PMSP FET ARB 
 

N 
  

Cyathea delgadii Sternb. samambaiaçu PMSP FET ARB 
 

N 
 

SJB PNMI PS 

Cyathea dichromatolepis (Fée) Domin samambaiaçu PMSP FET ARB 
 

N 
 

PNMI 

Cyathea phalerata Mart. 
 

PMSP FET ARB 
 

N 
 

FC 

DENNSTAEDTIACEAE        

Pteridium sp. 01 samambaia-das-taperas PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

DICKSONIACEAE        

Dicksonia sellowiana Hook. xaxim PMSP FET ARB EN, VU N 
 

PNMV 

DRYOPTERIDACEAE        

Ctenitis aspidioides (C.Presl) Copel. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC 

Elaphoglossum lingua (C.Presl) Brack. 
 

STCP ERV EPI 
 

N X PNMI 
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Polybotrya cylindrica Kaulf. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
 

FC 

LOMARIOPSIDACEAE        

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott samambaia-paulista PMSP ERV TER 
 

N 
 

PNMB 

LYCOPODIACEAE        

Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc. 
 

PMSP ERV TER 
 

N 
  

POLYPODIACEAE        

Campyloneurum sp. 01 
 

PMSP ERV EPI 
 

N 
 

PNMB 

Pecluma sicca (Lindm.) M.G.Price 
 

PMSP ERV EPI 
 

N 
 

FC 

SALVINIACEAE        

Salvinia biloba Raddi salvínia PMSP ERV AQU 
 

N 
 

PNMV PS 

Fonte de Dados:  (PMSP) Herbário Municipal de São Paulo; (STCP) este estudo 2020. 

Hábito:  (ARV) árvore; (ARB) arbusto; (AVT) arvoreta; (BAM) bambusoide; (DRAC) dracenoide; (ERV AQU) erva aquática; (ERV EPI) erva epífita; (ERV HEM) erva hemiepífita; 
(ERV PAR) erva parasita; (ERV TER) erva terrícola; (FET ARB) feto arborescente; (LIAN) liana; (PALM) palmeira. 

Status de Conservação:  (EN) em perigo; (VU) vulnerável. 
Origem:  (N) nativa; (C) exótica cultivada; (S) exótica subespontânea. 

Endemismo: Espécies endêmicas do Brasil. Dados de distribuição das espécies endêmicas podem ser consultados no Anexo 3. 
Ocorrência: (CP) Centro Paulus 2019; (FC) Fazenda Castanheiras; (PNMB) Parque Natural Municipal Bororé; (PNMI) Parque Natural Municipal Itaim; (PNRC) Parque 

Nascentes do Ribeirão Colônia; (PNMV) Parque Natural Municipal Varginha; (PS) Parque Shangrilá; (SJB) Sítio João de Barro; (SP) Sítio Paiquerê. 



 

 

ANEXO 2 – LISTAGEM DA FLORA ENDÊMICA DO BRASIL 
REGISTRADA NA APA-BC 



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

ANGIOSPERMA     

ANNONACEAE     

Annona dolabripetala Raddi araticum ARV BA MG RJ SP PR PMSP 

Annona neosericea H.Rainer pinha-da-mata ARV ES SP PR SC PMSP 

Duguetia lanceolata A.St.-Hil. pindaíba, biribá ARV CE MG RJ SP PR RS  PMSP 

Duguetia salicifolia R.E.Fr. 
 

ARV SP PMSP 

Guatteria australis A.St.-Hil. pindaíba ARV BA GO ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

APOCYNACEAE     

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. guatambu ARV ES MG RJ SP PR SC PMSP 

AQUIFOLIACEAE     

Ilex microdonta Reissek congoinha AVT MG SP PR RS SC PMSP 

ARACEAE     

Anthurium sellowianum Kunth 
 

ERV TER MG RJ SP PR SC PMSP 

Anthurium urvilleanum Schott 
 

ERV TER RJ SP PR SC STCP 

Asterostigma lividum (Lodd.) Engl. 
 

ERV TER GO ES MG RJ SP PR SC STCP 

Heteropsis salicifolia Kunth 
 

ERV HEM BA ES MG RJ SP PR PMSP 

Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo  
 

ERV EPI ES MG RJ SP PR RS SC STCP 

Philodendron martianum Engl. filodendro ERV EPI RJ SP SC STCP 

Philodendron propinquum Schott 
 

ERV HEM BA PE ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Philodendron roseopetiolatum Nadruz & Mayo 
 

ERV HEM RJ SP SC PMSP 

ARALIACEAE     

Didymopanax angustissimus Marchal mandioqueira ARV BA MG RJ SP PR SC  PMSP 

ARECACEAE     

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret brejaúva PALM BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Bactris setosa Mart. tucum PALM BA SE GO ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Geonoma gamiova Barb.Rodr. gamiova PALM SP PR RS SC  PMSP 

Geonoma schottiana Mart. guaricanga PALM ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Syagrus hoehnei Burret palmeira-prateada PALM SP PMSP 

ASTERACEAE     



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob. erva-preá ARB 
PA AL BA CE MA PB PE PI SE DF GO MS MT ES MG RJ SP PR RS 
SC 

PMSP 

Mikania rufescens Sch.Bip. ex Baker 
 

LIAN BA MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker vassourão AVT BA DF GO ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Symphyopappus itatiayensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. chilca AVT DF MG RJ SP PR SC PMSP 

BEGONIACEAE     

Begonia fruticosa (Klotzsch) A.DC. begônia LIAN BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Begonia radicans Vell. begônia ERV TER BA ES RJ SP PR SC  STCP 

BIGNONIACEAE     

Jacaranda puberula Cham. carobinha ARV ES MG RJ SP  PMSP 

BORAGINACEAE     

Cordia sellowiana Cham. capitão-do-mato ARV TO AL BA CE MA PB PE SE DF GO MS MT ES MG RJ SP PR PMSP 

BROMELIACEAE     

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. bromélia ERV EPI AL BA PB PE SE ES MG RJ SP PR RS SC STCP 

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f. abacaxi-vermelho ERV TER AL BA CE PE SE DF GO MT ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Billbergia distachia (Vell.) Mez bromélia ERV EPI ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Nidularium innocentii Lem. bromélia ERV TER BA ES RJ SP PR RS SC STCP 

Nidularium procerum Lindm. bromélia ERV EPI BA ES RJ SP PR RS SC PMSP 

Vriesea bituminosa Wawra bromélia ERV EPI BA ES MG RJ SP  STCP 

Vriesea carinata Wawra bromélia ERV EPI ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Vriesea friburgensis Mez bromélia ERV EPI PE MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Vriesea incurvata Gaudich. bromélia ERV EPI SP PR RS SC  STCP 

Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme bromélia ERV EPI MG RJ SP PR SC STCP 

CACTACEAE     

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose 
 

ERV EPI BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Pereskia grandifolia Haw. cacto-rosa ARV BA CE MA PE ES MG RJ SP PR PMSP 

Rhipsalis burchellii Britton & Rose ripsális ERV EPI ES MG SP PR SC PMSP 

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pffeif.) Salm-Dyck ripsális ERV EPI BA PE ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

CELASTRACEAE     

Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral 
 

ARV RO BA DF GO ES MG RJ SP PR SC PMSP 



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

CHRYSOBALANACEAE     

Hirtella hebeclada Moric. ex DC. cinzeiro ARV ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

CLUSIACEAE     

Clusia criuva subsp. parviflora Vesque mangue-bravo AVT MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Tovomitopsis paniculata (Spreng.) Planch. & Triana azedinho ARV ES MG RJ SP PR PMSP 

COMMELINACEAE     

Dichorisandra paranaensis D.Maia, Cervi & Tardivo 
 

ERV TER ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

CONNARACEAE     

Connarus rostratus (Vell.) L.B.Sm. calcanhar-de-cutia AVT RJ SP PR RS SC PMSP 

CYCLANTHACEAE     

Asplundia brachypus (Drude) Harling 
 

PALM ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

ELAEOCARPACEAE     

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. sapopemba AVT BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

EUPHORBIACEAE     

Dalechampia triphylla Lam. 
 

LIAN PA BA PE ES MG RJ SP PMSP 

Plukenetia serrata (Vell.) L.J.Gillespie 
 

ARB BA ES MG RJ SP  PMSP 

FABACEAE     

Andira anthelmia (Vell.) Benth. angelim-amargoso ARV AL BA PB PE RN SE ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Andira fraxinifolia Benth. angelim-doce ARV AL BA CE PB PE PI RN SE DF GO MS ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Erythrina speciosa Andrews suinã AVT BA PB DF GO MS ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Inga sellowiana Benth. ingá ARV RJ SP PR SC PMSP 

Inga sessilis (Vell.) Mart. ingá-ferradura ARV PA BA ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Libidibia ferrea var. leiostachya (Benth.) L.P.Queiroz pau-ferro ARV BA ES RJ  PMSP 

Machaerium aculeatum Raddi jacarandá-de-espinho ARV AL BA PE SE DF GO MS ES MG RJ (SP - Rosário 2015) PMSP 

Machaerium cantarellianum Hoehne jacarandá-trepador LIAN ES MG RJ SP PMSP, STCP 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis pau-brasil ARV AL BA PB PE RN SE ES RJ  PMSP 

Piptadenia paniculata Benth. 
 

ARV BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho passuaré ARV ES RJ SP PR SC PMSP 

GESNERIACEAE     



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

Nematanthus fritschii Hoehne arnica-do-mato ERV EPI SP PMSP 

Nematanthus villosus (Hanst.) Wiehler pé-de-cobra ERV EPI SP PMSP 

HELICONIACEAE     

Heliconia farinosa Raddi helicônia ERV TER ES RJ SP PR RS SC PMSP 

LAMIACEAE     

Hyptis multibracteata Benth. hortelã-brava SUBA BA ES MG RJ SP SC PMSP 

Salvia splendens Sellow ex Roem. & Schult. sálvia ARB BA GO ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Vitex polygama Cham. tarumã ARV 
PA RO TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MS MT ES MG RJ SP 
PR SC 

PMSP 

LAURACEAE     

Cryptocarya saligna Mez canela-sebosa ARV ES MG RJ SP  PMSP 

Nectandra barbellata Coe-Teix. canela-amarela ARV ES SP PMSP, STCP 

Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez canela-tatu AVT BA ES MG RJ SP PR PMSP 

Ocotea dispersa (Nees & Mart.) Mez canelinha ARV ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Ocotea glaziovii Mez canela ARV TO BA DF GO MS ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Ocotea lanata (Nees & Mart.) Mez canela-lanosa ARV MG RJ SP PR SC PMSP 

Ocotea nectandrifolia Mez canela-preta ARV MG RJ SP PR SC PMSP 

Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil) J.B.Baitello 
 

ARV RJ SP PR PMSP 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer canela-sassafrás ARV MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Ocotea silvestris Vattimo-Gil 
 

ARV ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez canela-poca ARV ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Ocotea venulosa (Nees) Baitello 
 

ARV RJ SP PMSP 

Persea willdenovii Kosterm. abacate-do-mato ARV BA MG RJ SP PR SC  PMSP 

LECYTHIDACEAE     

Lecythis pisonis Cambess. sapucaia ARV AC AM PA RO BA MA PB PE PI RN ES MG RJ SP  PMSP 

LORANTHACEAE     

Struthanthus martianus Dettke & Waechter erva-de-passarinho ERV PAR RO BA ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Struthanthus staphylinus (Mart.) Mart. erva-de-passarinho ERV PAR AM MG SP PMSP 



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

MAGNOLIACEAE     

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. baguaçu ARV TO DF GO MS MG RJ SP PR RS SC PMSP 

MALVACEAE     

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns embiruçu ARV AL BA MA SE ES MG RJ SP  PMSP 

MARANTACEAE     

Ctenanthe lanceolata Petersen 
 

ERV TER RJ SP PR SC  PMSP 

Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler maranta-cinza ERV TER BA CE ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Goeppertia joffilyana (J.M.A.Braga) Borchs. & S.Suárez 
 

ERV TER RJ SP PR PMSP 

Goeppertia monophylla (Vell.) Borchs. & S.Suárez caeté ERV TER BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

MELASTOMATACEAE     

Leandra brackenridgei (A.Gray) Cogn. 
 

ARB RJ SP PMSP 

Leandra purpurascens (DC.) Cogn. pixirica ARB MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Leandra variabilis Raddi pixirica ARB BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Miconia brunnea DC. micônia ARV ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Miconia budlejoides Triana cabuçu-folha-miúda ARV BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Miconia cabucu Hoehne cabuçu ARV SP PR SC PMSP 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin jacatirão ARV BA PE ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Miconia cubatanensis Hoehne jacatirão-mirim ARV BA DF ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Miconia fasciculata Gardner 
 

AVT BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Miconia latecrenata (DC.) Naudin 
 

AVT BA PE ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Miconia ligustroides (DC.) Naudin jacatirão ARV BA CE PI DF GO MT ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Miconia sellowiana Naudin fruta-de-tiriva ARV DF GO ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Miconia valtheri Naudin 
 

ARV MG RJ SP PR SC PMSP 

Ossaea amygdaloides (DC.) Triana pixirica ARB ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Pleroma granulosum (Desr.) D.Don quaresmeira ARV RJ SP PMSP 

Pleroma mutabile (Vell.) Triana manacá-da-serra ARV ES RJ SP  PMSP 

Tibouchina pulchra Cogn. manacá-da-serra ARV RJ SP PR SC PMSP 

MELIACEAE     

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. subsp. canjerana canjerana ARV AC PA RR BA DF GO MT ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

Trichilia silvatica C.DC. catiguá-branco ARV AL BA DF MS ES MG RJ SP PR SC PMSP 

MENISPERMACEAE     

Abuta selloana Eichler 
 

LIAN BA CE ES MG RJ SP PR SC PMSP 

MONIMIACEAE     

Mollinedia oligantha Perkins 
 

AVT BA ES MG RJ SP PMSP 

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins guatambu-langanha AVT BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Mollinedia uleana Perkins erva-santo-antônio ARV ES RJ SP PR SC PMSP 

MYRTACEAE     

Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum cambuci ARV MG RJ SP PMSP 

Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) Nied. 
 

ARV BA ES MG RJ SP PR PMSP 

Eugenia brasiliensis Lam. grumixama AVT BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Eugenia cerasiflora Miq. guamirim AVT BA SE ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Eugenia cereja D.Legrand 
 

ARV RJ SP PR SC  PMSP 

Eugenia handroana D.Legrand 
 

ARV MG SP PR SC PMSP 

Eugenia neoverrucosa Sobral 
 

AVT BA MG RJ SP PR SC  PMSP 

Eugenia sprengelli DC. eugênia AVT RJ PMSP 

Eugenia supraaxillaris Spring 
 

ARV BA ES RJ SP PR SC  PMSP 

Eugenia verticillata (Vell.) Angely guamirim ARV MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Myrcia anacardiifolia Gardner guamirim AVT RJ SP PR RS SC PMSP 

Myrcia bicolor Kiaersk. 
 

AVT BA ES RJ SP  PMSP 

Myrcia flagellaris (D.Legrand) Sobral 
 

AVT SP PR SC  PMSP 

Myrcia glabra (O.Berg) D.Legrand 
 

ARV RJ SP PR RS SC PMSP 

Myrcia macrocarpa DC. 
 

ARV BA ES RJ SP  PMSP 

Myrcia pubipetala Miq. guamirim ARV BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Myrcia spectabilis DC. 
 

ARV AL BA DF ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim ARV 
AC AM AP PA RO RR TO AL BA CE PB PE RN SE GO MS MT ES MG RJ SP PR RS 
SC 

PMSP 

Myrcia tenuivenosa Kiaersk. 
 

ARV ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Myrcia venulosa DC. 
 

AVT BA DF GO ES MG RJ SP PR SC PMSP, STCP 

Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral 
 

AVT AL BA ES MG RJ RS SC (cultivada em SP) PMSP 



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos 
 

ARV SP PMSP 

Psidium longipetiolatum D.Legrand 
 

ARV ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Psidium myrtoides O.Berg araçá-roxo AVT TO BA CE MA DF GO ES MG RJ SP PR RS PMSP 

Psidium rufum Mart. ex DC. araçá-roxo AVT BA CE DF GO ES MG RJ SP PR PMSP 

NYCTAGINACEAE     

Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell 
 

AVT BA ES RJ SP PMSP 

OCHNACEAE     

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. guatinga AVT BA CE ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

OLACACEAE     

Heisteria silvianii Schwacke gumbivoja ARV ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

ORCHIDACEAE     

Habenaria leptoceras Hook. orquídea ERV TER BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

PICRAMNIACEAE     

Picramnia ciliata Mart. pau-pereira-falso AVT BA ES MG RJ SP  PMSP 

PIPERACEAE     

Piper caldense C.DC. jaborandi ARB PA TO AL BA CE PB PE RN DF GO ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Piper chimonanthifolium Kunth jaborandi ARB BA MS MT ES MG RJ SP  PMSP 

Piper pseudopothifolium C.DC. jaborandi ARB ES MG RJ SP PMSP 

Piper xylosteoides (Kunth) Steud. jaborandi ARB PA DF GO MS MT ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

POACEAE     

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr. 
 

ERV TER BA DF GO MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Merostachys argyronema Lindm. bambu BAM SP PMSP 

POLYGALACEAE     

Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore 
 

SUBA BA PE GO ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

POLYGONACEAE     

Coccoloba glaziovii Lindau 
 

AVT BA PB PE MG RJ SP PR SC  PMSP 

Coccoloba warmingii Meisn. cauaçu ARV BA ES MG SP PR RS SC PMSP 

PRIMULACEAE     



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

Stylogyne lhotzkyana (A.DC.) Mez pororoca ARV ES MG RJ SP  PMSP 

Stylogyne pauciflora Mez 
 

ARV RJ SP PR SC PMSP 

RUBIACEAE     

Chomelia parvifolia (Standl.) Govaerts 
 

AVT SP PR SC PMSP 

Coccocypselum capitatum (Graham) C.B.Costa & Mamede hortelãzinha ERV TER BA CE ES RJ SP PR RS SC PMSP 

Coccocypselum geophiloides Wawra 
 

ERV TER BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Faramea tetragona Müll.Arg. casco-de-vaca AVT SP PMSP 

Genipa infundibuliformis Zappi & Semir jenipapo-liso ARV ES MG RJ SP  PMSP 

Palicourea forsteronioides (Müll.Arg.) C.M.Taylor 
 

AVT MG SP  PMSP 

Posoqueria acutifolia Mart. fruta-de-macaco ARV MG RJ SP PMSP 

Psychotria brachypoda (Müll.Arg.) Britton 
 

ARB MG RJ SP PR SC PMSP 

Psychotria carthagenensis Jacq. cafeeiro-do-mato AVT 
AC AM AP PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI SE DF GO MS MT ES MG RJ SP PR 
RS SC 

PMSP 

Psychotria nemorosa Gardner 
 

ARB BA PB GO ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg. erva-de-rato ARB AL BA PE ES MG RJ SP  PMSP 

Rudgea gardenioides (Cham.) Müll.Arg. pau-de-boia ARV MG RJ SP PR SC PMSP 

SALICACEAE     

Casearia obliqua Spreng. guaçatonga ARV AM BA ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Xylosma glaberrima Sleumer açucará-manso ARV RJ SP PR PMSP 

SAPINDACEAE     

Cupania emarginata Cambess. camboatá ARV BA CE ES MG RJ SP  PMSP 

Cupania oblongifolia Mart. camboatá ARV AP PA AL BA PB PE PI RN ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Matayba intermedia Radlk. camboatá-do-miúdo ARV BA ES RJ SP PR RS SC PMSP 

Paullinia seminuda Radlk. 
 

LIAN ES RJ SP PR SC PMSP 

SAPOTACEAE     

Chrysophyllum flexuosum Mart. 
 

ARV BA ES MG RJ SP PR PMSP 

Pouteria bullata (S.Moore) Baehni guapeva ARV BA ES RJ SP PR  PMSP 

SOLANACEAE     

Athenaea picta (Mart.) Sendtn. 
 

ARB ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. manacá-de-cheiro AVT MG RJ SP PR SC  PMSP 



 

 

GRUPO / FAMÍLIA / ESPÉCIE  NOME POPULAR HÁBITO DSITRIBUIÇÃO FONTE DE DADOS 

Capsicum cornutum (Hiern) Hunz. 
 

SUBA RJ SP  PMSP 

Capsicum mirabile Mart. 
 

ARB MG RJ SP  PMSP 

Solanum bullatum Vell. capoeira-branca ARV ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Solanum cinnamomeum Sendtn. 
 

ARV BA PE ES MG RJ SP PR PMSP 

Solanum concinnum Schott ex Sendtn. juaí-una ARB MG RJ SP PR RS SC PMSP 

Solanum melissarum Bohs 
 

AVT AL BA PB PE SE ES MG RJ SP PR SC PMSP 

Solanum rufescens Sendtn. capoeira ARV ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

SYMPLOCACEAE     

Symplocos estrellensis Casar. 
 

ARV BA ES MG RJ SP PR SC  PMSP 

Symplocos glandulosomarginata Hoehne 
 

ARV SP PR SC PMSP 

Symplocos kleinii Bidá ex Aranha 
 

AVT PR SP (Igaratá) PMSP 

THYMELAEACEAE     

Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling embira AVT DF ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

URTICACEAE     

Cecropia glaziovii Snethl. embaúba-vermelha ARV BA ES MG RJ SP PR RS SC  PMSP 

Cecropia hololeuca Miq. embaúba-prateada ARV BA ES MG RJ SP  PMSP 

Urera nitida (Vell.) P.Brack urtiga ARB AL BA CE PB PE RN SE ES MG RJ SP PR RS SC PMSP 

PTERIDÓFITAS     

DRYOPTERIDACEAE     

Elaphoglossum lingua (C.Presl) Brack.  ERV EPI AL BA PE SE DF GO MS MT ES MG RJ SP PR RS SC  STCP 

Fonte de Dados:  Presença de espécies na APA segundo a base de dados do Herbário Municipal de São Paulo (PMSP) e através de trabalhos de campo realizados pela 
STCP (este estudo, 2020). Dados de Distribuição no Brasil e endemismo segundo a base de dados da Flora do Brasil 2020 (em construção). 

Hábito:  (ARV) árvore; (ARB) arbusto; (AVT) arvoreta; (BAM) bambusoide; (ERV AQU) erva aquática; (ERV EPI) erva epífita; (ERV HEM) erva hemiepífita; (ERV PAR) erva 
parasita; (ERV TER) erva terrícola; (FET ARB) feto arborescente; (LIAN) liana; (PALM) palmeira. 

 

 



 

 

ANEXO 3 – LISTA DE HERPETOFAUNA REGISTRADA NA APA-BC 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE VERNÁCULO LOCALIDADES E ANO ORIGEM DA INFORMAÇÃO 

Amphibia 
 

  

Anura 
 

  

Brachycephalidae 
 

  

Brachycephalus sp. sapinho Parque Municipal Varginha, 2018 
Lourenço-de-Moraes et al., 2018 
SVMA, 2020 

Ischnocnema gr. guentheri rãzinha-do-folhiço 

Rodoanel Mario Covas, 2010 

MZUSP.147229, MZUSP.147230,  
MZUSP.147231, MZUSP.147232,  
MZUSP.147233, MZUSP.147234,  
MZUSP.147235, MZUSP.147236, 
MZUSP.147237, MZUSP.147273,  
MZUSP.147274, MZUSP.147275,  
MZUSP.147276, MZUSP.147277,  
MZUSP.147278, MZUSP.147279,  
MZUSP.147280, MZUSP.147281,  
MZUSP.147282, MZUSP.147283,  
MZUSP.147284, MZUSP.147285,  
MZUSP.147286, MZUSP.147287,  
MZUSP.147288, MZUSP.147289,  
MZUSP.147290, MZUSP.147291,  
MZUSP.147292, MZUSP.147293,  
MZUSP.147294, MZUSP.147295,  
MZUSP.147296, MZUSP.147297 

Fazenda Castanheiras, 2001 
Malagoli et al., 2003 apud 
SVMA, 2020 

Parque Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Ischnocnema henseli rãzinha-do-folhiço Parque Municipal Varginha, 2018 
Lourenço-de-Moraes et al., 2018 
SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE VERNÁCULO LOCALIDADES E ANO ORIGEM DA INFORMAÇÃO 

Fazenda Castanheiras, 2018 
Lourenço-de-Moraes et al., 2018 
SVMA, 2020 

 



 

 

ANEXO 4 – LISTA DE AVIFAUNA REGISTRADA NA APA-BC 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Aves 
   

Tinamiformes 
   

Tinamidae 
   

Crypturellus obsoletus inhambuguaçu 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Anseriformes 
   

Anatidae 
   

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Varginha, 2014 

Dendrocygna viduata irerê 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Varginha, margem da Represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Amazonetta brasiliensis ananaí 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Sítio João de Barro, 2018 

Anas bahamensis marreca-toicinho Faz. Castanheiras, 2014 SVMA, 2020 

Galliformes 
   

Cracidae 
   

Penelope obscura jacuguaçu 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2019 
STCP, 2020 (este estudo) 

Centro Paulus, 2020 

Odontophoridae 
   

Odontophorus capueira uru Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 SVMA, 2020 

Podicipediformes 
   

Podicipedidae 
   

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Suliformes 
   

Phalacrocoracidae 
   

Nannopterum brasilianus biguá Faz. Castanheiras, 2001 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Shangrilá, 2009 

Sítio João de Barro, 2018 

Pelecaniformes 
   

Ardeidae 
   

Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Sítio João de Barro, 2018 

Butorides striata socozinho 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Bubulcus ibis garça-vaqueira 
Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Ardea cocoi garça-moura 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Ardea alba garça-branca 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, margem da Represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Syrigma sibilatrix maria-faceira 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Egretta thula garça-branca-pequena 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Varginha, margem da Represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Threskiornithidae 
   

Mesembrinibis cayennensis coró-coró Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 

Cathartiformes 
   

Cathartidae 
   

Coragyps atratus urubu 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Natural Municipal Varginha, margem da Represa 
Billings, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 
Parelheiros, 2020 

Accipitriformes 
   

Pandionidae 
   

Pandion haliaetus águia-pescadora 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Accipitridae 
   

Leptodon cayenensis gavião-gato Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 SVMA, 2020 

Chondrohierax uncinatus caracoleiro Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 SVMA, 2020 

Elanus leucurus gavião-peneira Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Harpagus diodon gavião-bombachinha Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Amadonastur lacernulatus gavião-pombo-pequeno Faz. Castanheiras, 2015 SVMA, 2020 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 SVMA, 2020 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

SVMA, 2020 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Gruiformes 
   

Aramidae 
   

Aramus guarauna carão Faz. Castanheiras, 2005 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Rallidae 
   

Aramides cajaneus avicenniae saracura-três-potes 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Aramides saracura saracura-do-mato 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Laterallus melanophaius sanã-parda 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pardirallus nigricans saracura-sanã 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Gallinula galeata galinha-d'água 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Porphyrio martinicus frango-d’água-azul Pq. Municipal Shangrilá, 2018 SVMA, 2020 

Charadriiformes    

Charadriidae 
   

Vanellus chilensis quero-quero 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Recurvirostridae 
   

Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Scolopacidae 
   

Gallinago paraguaiae narceja Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Jacanidae 
   

Jacana jacana jaçanã Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Rynchopidae 
   

Rynchops niger talha-mar Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Columbiformes 
   

Columbidae 
   

Columbina talpacoti rolinha 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Columba livia pombo-doméstico 

CEU Três Lagos, 2010 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Parelheiros, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Patagioenas picazuro asa-branca 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Sítio João de Barro, 2018 

Patagioenas cayennensis pomba-galega 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Patagioenas plumbea plumbea pomba-amargosa 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Zenaida auriculata avoante 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Centro Paulus, 2020 
STCP, 2020 (este estudo) 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Geotrygon montana pariri 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Cuculiformes 
   

Cuculidae 
   

Piaya cayana alma-de-gato 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Crotophaga ani anu-preto 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Guira guira anu-branco 
Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Strigiformes 
   

Tytonidae 
   

Tyto furcata suindara Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 

Strigidae 
   

Megascops choliba corujinha-do-mato 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2015 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2018 

Strix hylophila coruja-listrada Faz. Castanheiras, 2011 SVMA, 2020 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 
Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 

Asio clamator coruja-orelhuda Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 

Asio stygius mocho-diabo Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 SVMA, 2020 

Nyctibiiformes 
   

Nyctibiidae 
   

Nyctibius griseus urutau 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2018 

Caprimulgiformes 
   

Caprimulgidae 
   

Lurocalis semitorquatus tuju 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2018 

Nyctidromus albicollis bacurau 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Apodiformes 
   

Apodidae 
   

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca Faz. Castanheiras, 2010 SVMA, 2020 

Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2016 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Trochilidae 
   

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2018 

SVMA, 2020 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-gargantarajada 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Florisuga fusca beija-flor-preto 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Lophornis chalybeus topetinho-verde Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Hylocharis cyanus beija-flor-roxo Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca 

Faz. Castanheiras, 2002 
SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Amazilia fimbriata 
tephrocephala 

beija-flor-de-garganta-verde Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Amazilia sp. beija-flor Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Trogoniformes 
   

Trogonidae 
   

Trogon surrucura surucuá-variado 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Coraciiformes 
   

Alcedinidae 
   

Megaceryle torquata martim-pescador-grande 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2016 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Galbuliformes 
   

Bucconidae 
   

Nystalus chacuru joão-bobo 
Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Malacoptila striata barbudo-rajado 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Piciformes 
   

Ramphastidae 
   

Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Shangrilá, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Picidae 
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ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 SVMA, 2020 

Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Melanerpes candidus pica-pau-branco 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 
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ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Celeus flavescens flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Cariamiformes    

Cariamidae    

Cariama cristata seriema Sítio João de Barro, 2018 SVMA, 2020 

Falconiformes 
   

Falconidae 
   

Caracara plancus caracará 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 
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ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Milvago chimachima carrapateiro 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2016 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Herpetotheres cachinnans acauã 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2018 

Micrastur ruficollis falcão-caburé 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Micrastur semitorquatus falcão-relógio Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 

Falco sparverius quiriquiri Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Falco femoralis falcão-de-coleira 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 
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Falco peregrinus tundrius falcão-peregrino Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Psittaciformes 
   

Psittacidae 
   

Psittacara leucophthalmus periquitão Parque Natural Municipal Bororé, 2019 SVMA, 2020 

Pyrrhura frontalis tiriba 

Clube de Campo São Paulo, 1997 

SVMA, 2020 

Faz. Castanheiras, 2008 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Forpus xanthopterygius tuim 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Brotogeris tirica periquito-rico 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 
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ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Pionus maximiliani maitaca 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Amazona aestiva papagaio 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Passeriformes 
   

Thamnophilidae 
   

Rhopias gularis choquinha-de-garganta-pintada Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 SVMA, 2020 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

SVMA, 2020 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 
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VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Thamnophilus doliatus choca-barrada Faz. Castanheiras, 2012 SVMA, 2020 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Myrmoderus squamosus papa-formiga-de-grota 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2016 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Conopophagidae 
   

Conopophaga lineata chupa-dente 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 
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VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Grallaridae 
   

Grallaria varia tovacuçu Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 SVMA, 2020 

Rhinocryptidae 
   

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 SVMA, 2020 

Scleruridae 
   

Sclerurus scansor vira-folha Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

  Pq. Natural Municipal Bororé, 2018  

  Pq. Natural Municipal Itaim, 2018  

Dendrocolaptidae 
   

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Xiphorhynchus fuscus fuscus arapaçu-rajado 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Xenopidae 
   

Xenops minutus bico-virado-miúdo 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 
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Furnariidae 
   

Furnarius rufus joão-de-barro 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Centro Paulus, 2019 

STCP, 2020 (este estudo) 
Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
Billings, 2020 

Parelheiros, 2019 

Lochmias nematura 
sulphurascens 

joão-porca 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 
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Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Philydor atricapilus limpa-folha-coroado Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 SVMA, 2020 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

SVMA, 2020 
Sítio João de Barro, 2018 

Syndactyla r. rufosuperciliara trepador-quiete Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Leptasthenura setaria grimpeiro Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 SVMA, 2020 

Phacellodomus 
erythrophthalmus 

joão-botina-da-mata Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 SVMA, 2020 

Phacellodomus ferrugineigula joão-botina-do-brejo 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Certhiaxis cinnamomeus curutié 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Synallaxis ruficapilla pichororé 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 
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Synallaxis spixi joão-teneném 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Cranioleuca pallida arredio-pálido 

CEU Três Lagos, 2010 

SVMA, 2020 

Faz. Castanheiras, 2008 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pipridae 
   

Chiroxiphia caudata tangará 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 
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Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Tityridae 
   

Schiffornis virescens flautim 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pachyramphus c. castaneus caneleiro 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2016 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Cotingidae 
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Pyroderus scutatus pavó 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Procnias nudicollis araponga 
Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Platyrinchidae 
   

Platyrinchus mystaceus patinho 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Rhynchocyclidae 
   

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 

Faz. Castanheiras, 2011 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 
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Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Todirostrum poliocephalum teque-teque Faz. Castanheiras, 2001 SVMA, 2020 

Poecilotriccus p. plumbeiceps tororó 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Myiornis auricularis miudinho 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Hemitriccus diops olho-falso 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Sítio João de Barro, 2018 

Hemitriccus orbitatus tiririzinho-do-mato 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Tyrannidae 
   

Tyranniscus burmeisteri piolhinho-chiador Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Camptostoma obsoletum risadinha 
Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 
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Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Elaenia parvirostris tuque-pium 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Elaenia mesoleuca tuque Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso 
Faz. Castanheiras, 2012 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Phyllomyias fasciatus 
brevirostris 

piolhinho 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Serpophaga subcristata alegrinho 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Attila rufus capitão-de-saíra Faz. Castanheiras, 2001 SVMA, 2020 
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Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 

Myiarchus swainsoni irré 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2016 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2019 

STCP, 2020 (este estudo) Centro Paulus, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
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Billings, 2020 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Megarynchus pitangua neinei 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Tyrannus melancholicus suiriri Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Tyrannus savana tesourinha 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Empidonomus varius peitica 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Conopias trivirgatus bem-te-vi-pequeno 
Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Myiophobus fasciatus filipe 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pyrocephalus rubinus príncipe 
Pq. Natural Municipal Varginha, margem da represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 
Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Lathrotriccus euleri enferrujado 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento 
Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2018 

Vireonidae    

Cyclarhis gujanensis pitiguari 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Vireo chivi juruviara 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Hirundinidae 
   

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 

Clube de Campo São Paulo, 1997 

SVMA, 2020 

Faz. Castanheiras, 2002 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Progne tapera andorinha-do-campo Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 SVMA, 2020 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Troglodytidae 
   

Troglodytes musculus corruíra 
Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Turdidae 
   

Turdus flavipes flavipes sabiá-una 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Turdus leucomelas sabiá-branco 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

STCP, 2020 (este estudo) Centro Paulus, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Turdus albicollis albicollis sabiá-coleira 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Mimidae 
   

Mimus saturninus sabiá-do-campo 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Motacillidae 
   



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor Faz. Castanheiras, 2001 SVMA, 2020 

Passerellidae 
   

Zonotrichia capensis tico-tico 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Parulidae 
   

Setophaga pitiayumi mariquita 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Basileuterus culicivorus pula-pula 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Myiothlypis l. leucoblephara pula-pula-assobiador Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 

Icteridae 
   

Psarocolius decumanus japu Pq. Natural Municipal Varginha, 2018 SVMA, 2020 

Chrysomus ruficapillus garibaldi 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 

Molothrus bonariensis chopim 

Faz. Castanheiras, 2003 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Thraupidae 
   

Pipraeidea melanonota saíra-viúva 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Tangara seledon saíra-sete-cores 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

SVMA, 2020 Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Tangara cyanocephala saíra-militar 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Tangara desmaresti saíra-lagarta 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Tangara ornata sanhaço-de-encontro-amarelo Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 

Tangara cayana saíra-amarela 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2020 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Volatinia jacarina tiziu 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Centro Paulus, 2020 
STCP, 2020 (este estudo) 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Tachyphonus coronatus tiê-preto 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Sítio João de Barro, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue 
Pq. Natural Municipal Varginha, margem da Represa 
Billings, 2020 

STCP, 2020 (este estudo) 

Dacnis cayana saí-azul 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Coereba flaveola cambacica 

Faz. Castanheiras, 2001 

SVMA, 2020 

Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 

Centro Paulus, 2020 STCP, 2020 (este estudo) 

Sporophila lineola bigodinho Faz. Castanheiras, 2011 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Sporophila caerulescens coleirinho Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Saltator similis trinca-ferro 
Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Thlypopsis sordida saí-canário 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 

Cardinalidae 
   

Habia rubica rubica tiê-de-bando 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Fringillidae 
   

Spinus magellanicus pintassilgo 
Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2019 

SVMA, 2020 
Pq. Natural Municipal Bororé, 2019 

Euphonia chlorotica fim-fim 

Faz. Castanheiras, 2008 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Shangrilá, 2018 

Euphonia violacea gaturamo 

Faz. Castanheiras, 2002 

SVMA, 2020 Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Euphonia pectoralis ferro-velho 

Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (Planejado), 2015 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2015 

Estrildidae 
   

Estrilda astrild bico-de-lacre 
Faz. Castanheiras, 2009 

SVMA, 2020 
Pq. Municipal Shangrilá, 2009 

Passeridae 
   

Passer domesticus pardal 
Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2019 STCP, 2020 (este estudo) 
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CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Mammalia 
   

Didelphimorphia 
   

Didelphidae 
   

Calluromys philander cuíca-lanosa Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, 2015 SVMA, 2020 

Didelphis aurita gambá-de-orelha-preta 

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, 2015 SVMA, 2020 

Faz. Castanheiras, 2004 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Shangrilá, 2009 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Centro Paulus, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Marmosops incanus cuíca 
Faz. Castanheiras, 2004 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2019 SVMA, 2020 

Marmosops paulensis cuíca Faz. Castanheiras, 2004 SVMA, 2020 

Monodelphis americana catita Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Monodelphis sorex catita Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Pilosa 
   

Bradypodidae 
   

Bradypus variegatus preguiça-de-três-dedos 
Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2020 SVMA, 2020 

Cingulata 
   

Dasypodidae 
   



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 

Dasypus sp. tatu Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, 2015 SVMA, 2020 

Perissodactyla 
   

Tapiridae 
   

Tapirus terrestris anta Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Artiodactyla 
   

Cervidae 
   

Mazama gouazoubira veado-catingueiro 
Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Primates 
   

Atelidae 
   

Alouatta clamitans bugio-ruivo 

Sítio Paiquerê, Distrito Grajaú, 1996 
(exemplares reintroduzidos) 

Fries et al., 2011 

Faz. Castanheiras, 2001 SVMA, 2020 

Faz. Castanheiras, 2008  
(exemplares reintroduzidos) 

Silva et al., 2009 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 SVMA, 2020 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia, 2015 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2015 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2016 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Callitrichidae 
   



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Callithrix sp. sagui 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 SVMA, 2020 

Parque Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2019 SVMA, 2020 

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, 2019 SVMA, 2020 

Callithrix jacchus sagui-de-tufo-branco 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Centro Paulus, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Callithrix penicillata sagui-de-tufo-preto 
Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Carnivora 
   

Canidae 
   

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 
Faz. Castanheiras, 2001 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Canis lupus familiaris cachorro-doméstico 

Centro Paulus, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Chácara Sodima, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Jardim Mar Lune 
Obs. campo – STCP, 
2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Loteamento Novo São Norberto 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Jardim Almeida 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Felidae    

Felis catus gato-doméstico 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Chácara Santo Amaro 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Favela Santa Terezinha 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Mustelidae 
   

Eira barbara irara Faz. Castanheiras, 2008 SVMA, 2020 

Galictis cuja furão 
Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2020 
Obs. campo – STCP, 
2020 

Procyonidae 
   

Nasua nasua quati 

Faz. Castanheiras, 2002 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2019 SVMA, 2020 

Chiroptera 
   

Molossidae 
   

Cynomops abrasus morcego-cara-de-cachorro Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Molossus molossus morcego-de-cauda-livre-aveludada Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Phyllostomidae 
   

Anoura caudifer morcego-beija-flor Faz. Castanheiras, 2014 SVMA, 2020 

Artibeus fimbriatus morcego-das-frutas-do-sudeste Faz. Castanheiras, 2014 SVMA, 2020 

Artibeus lituratus morcego-das-listras-brancas Faz. Castanheiras, 2014 SVMA, 2020 

Artibeus obscurus morcego-frugívoro-negro Faz. Castanheiras, 2013 SVMA, 2020 

Artibeus planirostris 
morcego-frugívoro-de-face-
achatada 

Faz. Castanheiras, 2014 SVMA, 2020 

Carollia perspicillata morcego-de-cauda-curta Faz. Castanheiras, 2013 SVMA, 2020 

Desmodus rotundus morcego-hematófago Faz. Castanheiras, 2014 SVMA, 2020 

Sturnira lilium morcego-do-ombro-amarelo Faz. Castanheiras, 2013 SVMA, 2020 

Vespertilionidae 
   

Myotis nigricans pequeno-morcego-marrom Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Lagomorpha 
   

Leporidae 
   

Sylvilagus brasiliensis tapiti 
Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Rodentia 
   

Caviidae 
   

Hydrochoerus hydrochaeris capivara 
Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (planejado), 
2015 

SVMA, 2020 

Echimyidae    



 

 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Myocastor coypus ratão-do-banhado Faz. Castanheiras, 2009 SVMA, 2020 

Erethizontidae 
   

Coendou spinosus ouriço-cacheiro 

Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Varginha, 2014 SVMA, 2020 

Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia, 2019 SVMA, 2020 

Sciuridae 
  

 

Guerlinguetus ingrami caxinguelê 

Faz. Castanheiras, 2001 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Itaim, 2014 SVMA, 2020 

Pq. Natural Municipal Bororé, 2018 SVMA, 2020 

Cricetidae 
   

Akodon sp. rato-do-chão Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Oligoryzomys sp. rato-do-mato Faz. Castanheiras, 2003 SVMA, 2020 

Muridae 
   

Rattus norvergicus ratazana Jardim Almeida 
Obs. campo – STCP, 
2020 
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CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE VERNÁCULO LOCALIDADE E ANO ORIGEM INFORMAÇÃO 

Osteichtyes 
   

Characiformes 
   

Anostomidae 
   

Leporinus octofasciatus ferreirinha Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Characidae 
   

Astyanax altiparanae lambari-do-rabo-amarelo Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Astyanax cf. bockmanni lambari Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Astyanax eigenmaniorum lambari Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Astyanax fasciatus lambari-do-rabo-vermelho Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Astyanax paranae lambari Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Hyphessobrycon anisitsi lambari Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Hyphessobrycon duragenys tetra Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Hyphessobrycon reticulatus tetra Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Oligosarcus paranensis tambicu Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Pseudocorynopoma heterandria sardinha-branca Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Curimatidae 
   

Cyphocarax modestus saguirú Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Erythrinidae 
   

Hoplias malabaricus traíra 
Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Represa Billings Lamparelli et al., 1996 
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SVMA, 2018 

Parodontidae 
   

Apareiodon piracicabae canivete Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Cypriniformes 
   

Cyprinidae 
   

Cyprinus carpio carpa Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Cyprinodontiformes 
   

Poeciliidae 
   

Phalloceros sp. guarú Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Gymnotiformes 
   

Gymnotidae 
   

Gymnotus carapo tuvira Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Perciformes 
   

Cichlidae 
   

Coptodon rendalli tilápia 
Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Geophagus brasiliensis acará 
Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Oreochromis niloticus tilápia-do-Nilo Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 
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Siluriformes 
   

Callichthydae 
   

Corydoras aeneus coridora-bronze Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Hoplosternum littorale tamboatá Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Heptapteridae 
   

Rhamdia sp. jundiá Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Loricariidae 
   

Hypostomus ancistroides cascudo Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Hypostomus sp. cascudo Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

Pseudotocinclus tietensis cascudinho Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Synbranchiformes 
   

Synbranchidae 
   

Synbranchus marmoratus mussum 
Rio Taquacetuba, 2014 SVMA, 2018 

Represa Billings 
Lamparelli et al., 1996 
SVMA, 2018 

 

 



 

 

ANEXO 7- TABELA DE SETORES CENSITÁRIOS QUE COMPÕE O 
PERÍMETRO DA APA-BC 



 

 

CD_GEOCODI CATEGORIA NM_DISTRIT IPVS Jovens Adultos Idosos Pop_Total Pop_ha AREA_ha 

355030830000033  URBANO GRAJAÚ 4 255 337 43 635 173,19 3,666552 

355030830000034  URBANO GRAJAÚ 5 171 354 53 578 138,32 4,178788 

355030830000035  URBANO GRAJAÚ 3 89 246 34 369 171,92 2,146303 

355030830000036  URBANO GRAJAÚ 5 346 590 49 985 188,74 5,218835 

355030830000065  URBANO GRAJAÚ 5 300 424 42 766 47,25 16,21 

355030830000067  URBANO GRAJAÚ 4 127 222 24 373 181,85 2,051175 

355030830000117  URBANO GRAJAÚ 5 361 556 50 967 57,32 16,87 

355030830000118  URBANO GRAJAÚ 5 407 644 49 1100 81,06 13,57 

355030830000303  URBANO GRAJAÚ 3 436 716 77 1229 179,79 6,835648 

355030830000304  URBANO GRAJAÚ 5 262 436 64 762 181,12 4,20708 

355030830000305  URBANO GRAJAÚ 3 411 750 112 1273 236,93 5,372932 

355030830000306  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,683512 

355030830000307  URBANO GRAJAÚ 5 292 401 37 730 31,56 23,13 

355030830000308  URBANO GRAJAÚ 6 609 902 46 1557 229,59 6,781746 

355030830000309  URBANO GRAJAÚ 0 56 60 1 117 195,75 0,5977 

355030830000310  URBANO GRAJAÚ 4 208 225 17 450 93,2 4,828388 

355030830000313  URBANO GRAJAÚ 0 70 79 17 166 5,86 28,35 

355030830000314  URBANO GRAJAÚ 3 390 837 40 1267 520,95 2,432077 

355030830000315  URBANO GRAJAÚ 6 220 305 15 540 523,74 1,031051 

355030830000316  URBANO GRAJAÚ 6 254 340 19 613 177,48 3,453869 

355030830000317  URBANO GRAJAÚ 5 533 676 44 1253 180,67 6,935292 

355030830000318  URBANO GRAJAÚ 5 187 275 13 475 258 1,841104 

355030830000319  URBANO GRAJAÚ 5 828 1175 86 2089 1336,67 1,562843 

355030830000320  URBANO GRAJAÚ 3 135 264 19 418 105,88 3,947918 

355030830000321  URBANO GRAJAÚ 5 355 436 30 821 275,31 2,982041 

355030830000322  URBANO GRAJAÚ 2 138 250 24 412 244,03 1,688332 

355030830000323  URBANO GRAJAÚ 5 271 338 22 631 194,11 3,250745 

355030830000326  RURAL GRAJAÚ 4 67 115 38 220 2,43 460,9 

355030830000327  URBANO GRAJAÚ 5 242 355 65 662 10,19 64,97 

355030830000328  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 5,611478 

355030830000329  RURAL GRAJAÚ 5 507 600 40 1147 7,82 146,6 

355030830000333  URBANO GRAJAÚ 2 247 454 53 754 161,74 4,661916 

355030830000334  URBANO GRAJAÚ 3 176 567 45 788 120,47 6,540851 

355030830000335  RURAL GRAJAÚ 0 14 31 5 50 3,49 332,2 

355030830000336  URBANO GRAJAÚ 4 61 109 19 189 10,86 18,64 

355030830000337  URBANO GRAJAÚ 0 49 72 16 137 7,28 18,82 

355030830000338  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 232,3 

355030830000339  URBANO GRAJAÚ 3 238 380 27 645 214,45 3,007748 

355030830000360  URBANO GRAJAÚ 5 164 265 25 454 169,41 2,679871 

355030830000373  URBANO GRAJAÚ 4 198 285 17 500 254,74 1,962818 

355030830000380  URBANO GRAJAÚ 0 16 12 1 29 0,98 29,59 
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355030830000383  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,335356 

355030830000394  RURAL GRAJAÚ 0 35 41 2 78 17,56 4,561187 

355030830000395  URBANO GRAJAÚ 3 219 390 23 632 191,93 3,292819 

355030830000396  RURAL GRAJAÚ 3 144 255 15 414 158,41 2,613468 

355030830000425  URBANO GRAJAÚ 5 299 455 22 776 222,62 3,485686 

355030830000437  RURAL GRAJAÚ 5 112 143 10 265 1,91 144,3 

355030830000438  RURAL GRAJAÚ 5 204 343 23 570 19,22 29,66 

355030830000439  URBANO GRAJAÚ 0 21 34 4 59 11,09 5,319393 

355030830000440  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 40,2 

355030830000441  URBANO GRAJAÚ 5 225 335 39 599 29,31 20,44 

355030830000442  URBANO GRAJAÚ 5 372 396 35 803 77,29 10,39 

355030830000443  URBANO GRAJAÚ 0 53 83 3 139 44,56 3,119733 

355030830000444  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,050927 

355030830000445  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,735273 

355030830000464  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 6,761232 

355030830000465  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,66306 

355030830000470  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 55,44 

355030830000473  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 3,804189 

355030830000474  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 3,04303 

355030830000475  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 6,365998 

355030830000476  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,339967 

355030830000477  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,592041 

355030830000478  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 62,06 

355030830000481  URBANO GRAJAÚ 5 193 323 35 551 112,17 4,912231 

355030830000483  URBANO GRAJAÚ 3 318 476 33 827 92,46 8,94451 

355030830000484  RURAL GRAJAÚ 0 39 64 11 114 1 121,1 

355030830000485  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 48,44 

355030830000486  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,869356 

355030830000488  RURAL GRAJAÚ 0 60 67 6 133 34,11 3,898858 

355030830000489  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,622704 

355030830000491  URBANO GRAJAÚ 3 163 260 21 444 175,69 2,527164 

355030830000492  URBANO GRAJAÚ 0 41 60 3 104 122,6 0,848276 

355030830000493  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 6,504193 

355030830000494  RURAL GRAJAÚ 0 6 5 3 14 0,81 17,21 

355030830000495  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 18,08 

355030830000496  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,249175 

355030830000497  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 31,23 

355030830000498  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,910113 

355030830000499  URBANO GRAJAÚ 3 156 303 26 485 152,37 3,183072 

355030830000500  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 8,51574 

355030830000501  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,292356 
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355030830000502  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 10,83 

355030830000503  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 15,78 

355030830000504  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,007902 

355030830000505  RURAL GRAJAÚ 0 44 66 8 118 0,62 194,3 

355030830000506  RURAL GRAJAÚ 0 10 16 5 31 1,36 24,05 

355030830000507  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,661028 

355030830000508  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 243,8 

355030830000509  RURAL GRAJAÚ 4 103 155 21 279 1,28 224,9 

355030830000510  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,887415 

355030830000511  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,856534 

355030830000512  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 70,49 

355030830000513  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 35,59 

355030830000514  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 66,34 

355030830000515  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 11,33 

355030830000516  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 165,7 

355030830000517  RURAL GRAJAÚ 0 52 86 26 164 2,44 75,25 

355030830000518  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 7,652954 

355030830000519  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,866401 

355030830000520  URBANO GRAJAÚ 5 236 258 34 528 15,31 34,51 

355030830000521  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 57,13 

355030830000522  RURAL GRAJAÚ 0 51 40 4 95 2,18 44,29 

355030830000523  RURAL GRAJAÚ 0 32 36 3 71 7,51 10,83 

355030830000524  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,267391 

355030830000525  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,287365 

355030830000526  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,172553 

355030830000527  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 4,442762 

355030830000528  RURAL GRAJAÚ 0 37 53 4 94 5,44 17,28 

355030830000529  RURAL GRAJAÚ 0 5 12 1 18 1,13 15,88 

355030830000530  RURAL GRAJAÚ 0 9 19 6 34 0,38 88,89 

355030830000531  RURAL GRAJAÚ 0 25 45 7 77 0,63 121,3 

355030830000532  RURAL GRAJAÚ 0 6 6 1 13 0,56 23,31 

355030830000533  RURAL GRAJAÚ 4 78 119 25 222 1,22 181,9 

355030830000534  RURAL GRAJAÚ 4 107 111 14 232 8,01 28,97 

355030830000535  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,933059 

355030830000536  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 26,94 

355030830000537  RURAL GRAJAÚ 0 2 10 3 15 1,59 9,440022 

355030830000538  URBANO GRAJAÚ 0 41 49 8 98 35,06 2,795095 

355030830000539  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 152,2 

355030830000540  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 11,36 

355030830000541  RURAL GRAJAÚ 0 1 7 5 13 2,62 4,966231 

355030830000542  RURAL GRAJAÚ 0 9 19 0 28 3,28 9,6619 
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355030830000543  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 16,69 

355030830000544  RURAL GRAJAÚ 0 6 10 2 18 1,43 12,63 

355030830000545  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 13,32 

355030830000546  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,033188 

355030830000547  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 6,808738 

355030830000548  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,055872 

355030830000549  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 48,03 

355030830000550  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 15,28 

355030830000551  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 3,607835 

355030830000552  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 7,850972 

355030830000553  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,319916 

355030830000554  RURAL GRAJAÚ 0 20 28 5 53 5,2 10,2 

355030830000555  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 15,66 

355030830000556  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,828157 

355030830000557  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,526461 

355030830000558  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 12,88 

355030830000559  RURAL GRAJAÚ 0 20 50 7 77 9,23 8,90138 

355030830000560  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,543487 

355030830000561  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 3,024473 

355030830000562  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 20,66 

355030830000563  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,675197 

355030830000564  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 9,014708 

355030830000565  RURAL GRAJAÚ 5 75 113 9 197 5,79 34,35 

355030830000566  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 3,890538 

355030830000567  RURAL GRAJAÚ 4 196 299 50 545 12,09 45,1 

355030830000568  URBANO GRAJAÚ 0 26 43 9 78 8,12 10,71 

355030830000569  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 53,84 

355030830000570  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 20,53 

355030830000571  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 6,490632 

355030830000572  RURAL GRAJAÚ 0 17 24 2 43 0,32 137,2 

355030830000573  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 31,96 

355030830000574  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 15,81 

355030830000575  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 36,85 

355030830000576  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,732582 

355030830000577  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 358,9 

355030830000578  RURAL GRAJAÚ 4 60 89 13 162 2,52 64,22 

355030830000579  RURAL GRAJAÚ 0 25 27 3 55 0,16 336,2 

355030830000580  RURAL GRAJAÚ 0 3 28 3 34 1,6 21,19 

355030830000581  RURAL GRAJAÚ 0 5 9 6 20 0,45 44,33 

355030830000582  RURAL GRAJAÚ 0 6 13 1 20 1,61 12,45 

355030830000583  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,156556 
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355030830000584  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,263153 

355030830000585  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 19,06 

355030830000586  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 13,72 

355030830000587  URBANO GRAJAÚ 0 4 8 5 17 6,46 2,632912 

355030830000588  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,975449 

355030830000589  RURAL GRAJAÚ 0 10 15 0 25 0,38 66,18 

355030830000590  RURAL GRAJAÚ 0 55 62 5 122 22,77 5,358475 

355030830000591  RURAL GRAJAÚ 0 22 38 13 73 0,39 188,1 

355030830000592  RURAL GRAJAÚ 0 13 17 2 32 1 31,97 

355030830000593  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 8,179196 

355030830000594  RURAL GRAJAÚ 0 13 21 7 41 5,02 8,159651 

355030830000595  RURAL GRAJAÚ 0 32 48 5 85 2,17 39,16 

355030830000596  RURAL GRAJAÚ 0 13 19 2 34 0,81 42,07 

355030830000597  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 3,011353 

355030830000598  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,039895 

355030830000599  RURAL GRAJAÚ 0 28 35 7 70 0,99 70,93 

355030830000602  URBANO GRAJAÚ 3 139 251 30 420 126,66 3,315999 

355030830000603  RURAL GRAJAÚ 0 16 37 1 54 13,27 4,067797 

355030830000604  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 13,8 

355030830000605  RURAL GRAJAÚ 0 22 43 6 71 9,28 7,924274 

355030830000606  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,140259 

355030830000607  RURAL GRAJAÚ 0 25 50 5 80 213,88 0,374044 

355030830000608  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 2,183431 

355030830000609  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 60,27 

355030830000610  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 86,59 

355030830000611  RURAL GRAJAÚ 0 68 78 9 155 1,38 112,2 

355030830000613  URBANO GRAJAÚ 5 162 195 8 365 95,77 3,811096 

355030830000614  URBANO GRAJAÚ 4 212 352 37 601 209,09 2,874408 

355030830000622  RURAL GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 19,85 

355030830000627  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 0,613616 

355030830000628  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 4,659464 

355030830000629  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,400989 

355030830000630  URBANO GRAJAÚ 0 0 0 0 0 0 1,74072 

355030830000672  URBANO GRAJAÚ 0 67 86 11 164 190,91 0,859046 

355030830000673  URBANO GRAJAÚ 0 52 80 8 140 168,5 0,830846 

355030830000674  URBANO GRAJAÚ 6 75 109 5 189 56,25 3,359756 

355030830000675  URBANO GRAJAÚ 5 304 380 27 711 253,58 2,803827 

355030830000676  URBANO GRAJAÚ 5 119 166 4 289 200,38 1,442241 

355030830000677  URBANO GRAJAÚ 3 161 327 17 505 141,78 3,561844 

355030830000678  URBANO GRAJAÚ 6 104 181 8 293 122,16 2,398532 

355030830000684  URBANO GRAJAÚ 6 462 714 59 1235 364,8 3,385435 
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355030830000685  URBANO GRAJAÚ 0 35 70 10 115 143,62 0,800739 

355030855000006  URBANO PARELHEIROS 0 16 22 2 40 6 6,664056 

355030855000007  URBANO PARELHEIROS 5 61 101 14 176 70,68 2,490157 

355030855000008  URBANO PARELHEIROS 5 223 376 53 652 155,45 4,194162 

355030855000009  URBANO PARELHEIROS 2 48 104 26 178 41,36 4,303848 

355030855000038  URBANO PARELHEIROS 3 414 708 90 1212 192,78 6,287048 

355030855000039  URBANO PARELHEIROS 3 251 471 79 801 115,76 6,919288 

355030855000048  URBANO PARELHEIROS 3 468 918 127 1513 174,67 8,662225 

355030855000049  URBANO PARELHEIROS 4 99 111 7 217 86,75 2,50156 

355030855000051  URBANO PARELHEIROS 6 252 373 19 644 633,69 1,016277 

355030855000054  URBANO PARELHEIROS 4 389 605 104 1098 166,83 6,581621 

355030855000058  URBANO PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 13,08 

355030855000061  URBANO PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 11,98 

355030855000062  URBANO PARELHEIROS 3 317 586 49 952 62,34 15,27 

355030855000063  URBANO PARELHEIROS 3 546 898 70 1514 99,54 15,21 

355030855000064  URBANO PARELHEIROS 5 496 578 22 1096 144,13 7,604237 

355030855000065  URBANO PARELHEIROS 5 141 214 16 371 28,08 13,21 

355030855000066  URBANO PARELHEIROS 6 186 249 18 453 527,19 0,859274 

355030855000067  URBANO PARELHEIROS 2 185 409 55 649 13,02 49,84 

355030855000068  URBANO PARELHEIROS 5 180 293 17 490 154,7 3,167464 

355030855000069  URBANO PARELHEIROS 6 161 158 14 333 193,2 1,723629 

355030855000070  URBANO PARELHEIROS 3 259 444 33 736 101,34 7,262782 

355030855000071  URBANO PARELHEIROS 5 511 559 33 1103 91,92 12 

355030855000072  URBANO PARELHEIROS 0 24 25 4 53 19,31 2,744039 

355030855000073  URBANO PARELHEIROS 5 381 649 63 1093 32,25 33,89 

355030855000074  URBANO PARELHEIROS 4 227 397 50 674 27,96 24,11 

355030855000090  URBANO PARELHEIROS 4 111 172 14 297 41,39 7,176202 

355030855000102  URBANO PARELHEIROS 5 481 627 71 1179 50,06 23,55 

355030855000103  URBANO PARELHEIROS 5 290 479 47 816 56,35 14,48 

355030855000125  URBANO PARELHEIROS 5 335 539 55 929 124,85 7,440844 

355030855000126  URBANO PARELHEIROS 5 506 614 27 1147 97,45 11,77 

355030855000127  URBANO PARELHEIROS 6 206 220 23 449 352,68 1,273101 

355030855000128  URBANO PARELHEIROS 4 151 168 16 335 140,38 2,386386 

355030855000132  URBANO PARELHEIROS 5 314 399 22 735 306,59 2,397352 

355030855000136  URBANO PARELHEIROS 4 155 212 8 375 79,59 4,71185 

355030855000138  URBANO PARELHEIROS 6 594 745 53 1392 664,24 2,095644 

355030855000139  URBANO PARELHEIROS 3 228 391 26 645 44,95 14,35 

355030855000152  RURAL PARELHEIROS 4 148 226 29 403 14,7 27,41 

355030855000153  RURAL PARELHEIROS 4 141 152 18 311 1,38 225,5 

355030855000155  RURAL PARELHEIROS 0 8 22 4 34 2,41 14,1 

355030855000156  RURAL PARELHEIROS 0 47 47 8 102 14,1 7,232409 



 

 

CD_GEOCODI CATEGORIA NM_DISTRIT IPVS Jovens Adultos Idosos Pop_Total Pop_ha AREA_ha 

355030855000157  RURAL PARELHEIROS 4 138 203 18 359 1,99 180,5 

355030855000158  RURAL PARELHEIROS 4 37 98 17 152 10,89 13,96 

355030855000160  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 4,107696 

355030855000161  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 3,01878 

355030855000162  URBANO PARELHEIROS 0 15 25 5 45 57,89 0,777291 

355030855000163  URBANO PARELHEIROS 3 112 235 49 396 89,11 4,443882 

355030855000165  URBANO PARELHEIROS 3 55 104 16 175 13,31 13,15 

355030855000166  RURAL PARELHEIROS 4 58 102 17 177 4,14 42,71 

355030855000167  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 4,267155 

355030855000168  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 14,15 

355030855000169  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 3,375827 

355030855000170  RURAL PARELHEIROS 0 29 66 16 111 1,81 61,43 

355030855000171  RURAL PARELHEIROS 0 46 80 6 132 1,23 107,6 

355030855000177  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 1,268865 

355030855000181  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 2,768082 

355030855000182  RURAL PARELHEIROS 4 54 104 9 167 3,66 45,68 

355030855000183  RURAL PARELHEIROS 0 22 30 4 56 0,24 228,7 

355030855000184  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 6,887976 

355030855000185  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 28,42 

355030855000186  URBANO PARELHEIROS 4 121 196 26 343 57,74 5,940181 

355030855000187  RURAL PARELHEIROS 0 35 47 5 87 13,71 6,343918 

355030855000189  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 3,273431 

355030855000191  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 5,55298 

355030855000192  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 1,984805 

355030855000193  URBANO PARELHEIROS 0 31 74 4 109 62,39 1,747155 

355030855000194  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 16,73 

355030855000195  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 3,453502 

355030855000196  URBANO PARELHEIROS 0 39 50 2 91 43,97 2,06967 

355030855000221  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 20,95 

355030855000222  RURAL PARELHEIROS 0 6 6 2 14 4,57 3,063166 

355030855000223  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 40,51 

355030855000224  RURAL PARELHEIROS 0 8 9 0 17 2,06 8,253705 

355030855000225  RURAL PARELHEIROS 0 41 55 17 113 0,37 306,6 

355030855000226  RURAL PARELHEIROS 0 54 77 5 136 28,39 4,790534 

355030855000228  RURAL PARELHEIROS 0 27 61 16 104 12,03 8,647788 

355030855000229  RURAL PARELHEIROS 0 37 68 28 133 36,1 3,684095 

355030855000230  URBANO PARELHEIROS 4 159 281 50 490 69,71 7,02867 

355030855000231  URBANO PARELHEIROS 5 80 127 18 225 26,15 8,603609 

355030855000234  RURAL PARELHEIROS 0 22 23 4 49 0,58 85,03 

355030855000236  RURAL PARELHEIROS 0 40 75 12 127 0,33 381,3 

355030855000243  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 3,036937 



 

 

CD_GEOCODI CATEGORIA NM_DISTRIT IPVS Jovens Adultos Idosos Pop_Total Pop_ha AREA_ha 

355030855000250  URBANO PARELHEIROS 0 39 53 2 94 65,27 1,440249 

355030855000251  URBANO PARELHEIROS 0 20 48 12 80 22,14 3,613132 

355030855000252  RURAL PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 1,225118 

355030855000288  URBANO PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 6,571835 

355030855000291  URBANO PARELHEIROS 5 81 112 14 207 91,82 2,25451 

355030855000320  URBANO PARELHEIROS 4 98 136 10 244 281,22 0,867663 

355030855000321  URBANO PARELHEIROS 6 142 201 18 361 117,33 3,076772 

355030855000325  URBANO PARELHEIROS 6 345 458 44 847 302,43 2,80061 

355030855000326  URBANO PARELHEIROS 4 73 126 16 215 183,04 1,174591 

 

 



 

 

ANEXO 8- TABELA DE OCORRÊNCIAS 



 

 

 COORD_E COORD_N CATEGORIA Subprefeitura 
1 327574,4279 7361265,682 Erosão Parelheiros 
2 327560,4353 7361350,122 Erosão Parelheiros 
3 327350,4019 7361973,172 Erosão Parelheiros 
4 326027,6365 7363712,465 Erosão Parelheiros 
5 325947,9798 7363730,137 Erosão Parelheiros 
6 327256,5262 7364091,956 Erosão Capela do Socorro 
7 326886,261 7364630,941 Erosão Capela do Socorro 
8 333178,3956 7365583,476 Erosão Capela do Socorro 
9 330966,8245 7365719,621 Erosão Capela do Socorro 
10 326532,3986 7366955,255 Erosão Capela do Socorro 
11 326577,6081 7367281,956 Erosão Capela do Socorro 
12 323934,6269 7364814,646 Focos de Incêndio Parelheiros 
13 324170,4381 7365184,625 Focos de Incêndio Parelheiros 
14 324489,3097 7365472,386 Focos de Incêndio Parelheiros 
15 324838,4554 7365215,456 Focos de Incêndio Parelheiros 
16 324982,3361 7366417,887 Focos de Incêndio Parelheiros 
17 325958,6692 7366407,61 Focos de Incêndio Parelheiros 
18 326246,4305 7367106,459 Focos de Incêndio Parelheiros 
19 326534,1918 7366828,975 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
20 326523,9146 7366602,877 Focos de Incêndio Parelheiros 
21 326462,2515 7366530,937 Focos de Incêndio Parelheiros 
22 326770,5672 7366746,758 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
23 326708,9041 7366469,273 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
24 326565,2339 7366253,452 Focos de Incêndio Parelheiros 
25 326698,6269 7366232,898 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
26 326924,725 7366284,284 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
27 327058,3285 7366407,61 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
28 326965,8338 7366479,551 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
29 327284,4267 7366746,758 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
30 329062,3806 7365893,751 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
31 329165,1525 7367969,743 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
32 330552,5732 7367712,813 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
33 330460,7848 7366274,679 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
34 330665,6223 7365719,385 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
35 331086,9871 7365729,316 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
36 330799,2258 7366130,126 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
37 331271,9765 7366808,421 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
38 332227,7552 7366839,252 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
39 332309,9727 7367877,248 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
40 333224,6427 7368226,673 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
41 327556,7186 7363897,333 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
42 327315,9167 7366995,733 Focos de Incêndio Capela do Socorro 



 

 

 COORD_E COORD_N CATEGORIA Subprefeitura 
43 329458,6144 7362810,111 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
44 329325,7457 7370443,134 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
45 329319,6447 7370528,346 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
46 329266,1879 7370566,481 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
47 329883,1396 7362934,739 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
48 326576,1811 7363756,138 Focos de Incêndio Parelheiros 
49 331302,2566 7364939,498 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
50 331213,7974 7365359,345 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
51 324710,1903 7366389,532 Focos de Incêndio Parelheiros 
52 326533,8229 7366435,895 Focos de Incêndio Parelheiros 
53 327251,4956 7367013,793 Focos de Incêndio Capela do Socorro 
54 326546,8636 7362587,658 Queda de Árvore Parelheiros 
55 326546,8636 7362587,658 Queda de Árvore Parelheiros 
56 325297,1844 7363538,437 Queda de Árvore Parelheiros 
57 323721,1731 7364756,397 Queda de Árvore Parelheiros 
58 326269,1762 7364955,429 Queda de Árvore Parelheiros 
59 330076,8972 7365007,909 Queda de Árvore Capela do Socorro 
60 324499,295 7365579,72 Queda de Árvore Parelheiros 
61 333620,4558 7366623,109 Queda de Árvore Capela do Socorro 
62 328944,7604 7366730,998 Queda de Árvore Capela do Socorro 
63 331993,6061 7366766,135 Queda de Árvore Capela do Socorro 
64 334133,2234 7366773,814 Queda de Árvore Capela do Socorro 
65 334133,2234 7366773,814 Queda de Árvore Capela do Socorro 
66 334160,4009 7366805,262 Queda de Árvore Capela do Socorro 
67 328858,1335 7367178,169 Queda de Árvore Capela do Socorro 
68 325144,9934 7367910,839 Queda de Árvore Parelheiros 
69 327865,9694 7368250,639 Queda de Árvore Capela do Socorro 
70 328555,8535 7368585,458 Queda de Árvore Capela do Socorro 
71 328555,8535 7368585,458 Queda de Árvore Capela do Socorro 
72 328555,8535 7368585,458 Queda de Árvore Capela do Socorro 
73 329786,282 7368781,283 Queda de Árvore Capela do Socorro 
74 328338,293 7368955,317 Queda de Árvore Capela do Socorro 
75 329767,2531 7370196,724 Queda de Árvore Capela do Socorro 
76 330480,4097 7370532,39 Queda de Árvore Capela do Socorro 
77 330698,3677 7370611,904 Queda de Árvore Capela do Socorro 
78 329804,959 7370732,748 Queda de Árvore Capela do Socorro 
79 329818,9588 7371011,812 Queda de Árvore Capela do Socorro 
80 330073,6572 7371144,643 Queda de Árvore Capela do Socorro 
81 330073,6572 7371144,643 Queda de Árvore Capela do Socorro 
82 330298,9204 7371198,187 Queda de Árvore Capela do Socorro 
83 330065,3615 7371393,78 Queda de Árvore Capela do Socorro 
84 325012,23 7360939,93 Queda de Árvore Parelheiros 



 

 

 COORD_E COORD_N CATEGORIA Subprefeitura 
85 324856,73 7362353,21 Queda de Árvore Parelheiros 
86 325519,97 7363283,33 Queda de Árvore Parelheiros 
87 325318,39 7363793,6 Queda de Árvore Parelheiros 
88 325329,4 7363797,79 Queda de Árvore Parelheiros 
89 334105,18 7366767,75 Queda de Árvore Capela do Socorro 
90 334106,6 7366798,7 Queda de Árvore Capela do Socorro 
91 327728,16 7367126,72 Queda de Árvore Capela do Socorro 
92 332604,24 7367340,99 Queda de Árvore Capela do Socorro 
93 332611,67 7367355,89 Queda de Árvore Capela do Socorro 
94 329882,35 7370275,13 Queda de Árvore Capela do Socorro 
95 331281,72 7371149,13 Queda de Árvore Capela do Socorro 
96 329821,58 7371178,17 Queda de Árvore Capela do Socorro 
97 330305,9 7371178,49 Queda de Árvore Capela do Socorro 
98 330648 7371241,72 Queda de Árvore Capela do Socorro 
99 330403,86 7371373,43 Queda de Árvore Capela do Socorro 
100 327303,73 7365718,99 Movimento de Massa 

(Deslizamento) 
Capela do Socorro 

101 325294,4564 7361205,124 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

102 325747,8382 7361440,959 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

103 325792,9451 7362917,375 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

104 325179,7406 7363174,482 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

105 325170,5743 7363645,428 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

106 325096,7241 7364006,325 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

107 326205,4289 7364329,396 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

108 326237,8247 7364640,857 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Parelheiros 

109 329109,8751 7364794,404 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

110 330050,7191 7365293,493 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

111 332760,4882 7366782,358 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

112 328855,776 7368206,98 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

113 328392,8006 7368308,334 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 



 

 

 COORD_E COORD_N CATEGORIA Subprefeitura 
114 328455,9786 7368361,915 Movimento de Massa 

(Escorregamentos) 
Capela do Socorro 

115 328739,4169 7368456,372 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

116 328739,4169 7368456,372 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

117 328739,4169 7368456,372 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

118 328473,2536 7368471,184 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

119 328476,6097 7368472,664 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

120 328478,2929 7368473,392 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

121 328714,3495 7368476,565 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

122 329910,386 7371111,892 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

123 329923,5886 7371147,378 Movimento de Massa 
(Escorregamentos) 

Capela do Socorro 

124 328419,68 7369037,1 Inundação Capela do Socorro 
125 328586,81 7369382,53 Inundação Capela do Socorro 
126 325778,3664 7368446,768 Alagamento Parelheiros 
127 330706,9823 7364279,961 Inundação Capela do Socorro 
128 328691,8678 7368867,255 Inundação Capela do Socorro 
 

OBS: Deslizamento e Escorregamento são as categorias, conforme denominadas no 
levantamento consultado e foram agrupadas como Movimento de Massa para fina de 
análise no Plano de Manejo. 
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