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apresentação01 

A seguinte monografia é resultado de reflexões, experiên-
cias e pesquisas construídas durante o Trabalho Final de Gradua-
ção para a conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste estudo são aborda-
dos teóricos das mais diversas ciências para que seja discutido um 
tema multidisciplinar acerca da geografia, sociologia, socioecono-
mia, biologia, urbanismo e da arquitetura em si: a aplicação da 
ecogênese em projetos urbanos, mais especificamente as inter-
venções em que o conceito foi fundamental para a concepção das 
soluções projetuais adotadas.

O trabalho tem como objetivo compreender a conceitua-
ção da ecogênese como método de processo projetual para en-
contrar novas soluções em relação ao desempenho ambiental e 
desta forma contribuir com as discussões da implantação desta 
técnica,	 difundindo	 propósitos	 de	 responsabilidade	 ambiental	
para instrumentar arquitetos e projetistas.

“Colocando os Pingos nos ‘is’” nos traz um apanhado de 
conceitos	elementares	ao	processo	de	urbanização,	da	configu-
ração	 da	 paisagem	 artificial,	 da	 ecologia	 e	 sua	 relação	 com	 as	
formas	de	reconfiguração	da	cidade.	Também	são	apresentados	
o	histórico	da	expansão	urbana	de	São	Paulo,	para	melhor	enten-
dimento de como o contexto foi moldando a cidade através do 
tempo,	e	os	aspectos	naturais	que	constituíam	o	município	origi-
nalmente.

No	capítulo	“O Ecossistema Urbano”	encontramos	a	confi-
guração atual da vegetação remanescente na cidade apresenta-
da	em	suas	proporções	e	classificações,	assim	como	as	métricas	
utilizadas para estabelecer as relações dos processos ecológicos 
dentro	do	ecossistema	urbano,	ou	 seja,	 como	é	 comprometida	
a performance do meio natural ao sofrer interferência do meio 
construído.

“Colocando a Mão na Massa” trata da intervenção pro-
posta	a	partir	da	pesquisa.	É	feito	um	recorte	mais	específico	da	
região	onde	o	projeto	seria	implantado,	apontando	as	questões	
pelas quais a área é de grande conveniência ao tema.

Apresentado	o	estudo	preliminar,	chegamos,	por	fim,	aos	
resultados práticos proporcionados pela intervenção. Estes re-
sultados são analisados com um olhar mais sistêmico nas consi-
derações	finais,	concluindo	os	proventos	observados	através	do	
estudo aqui apresentado. 
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02 introdução

Ao refletir sobre a ação humana na construção de seu espaço 
urbano com relação à paisagem natural, Argan afirma:

“A natureza não está mais além dos mu-
ros da cidade, as cidades não têm mais muros, 
estendem-se em desesperadores labirintos de 
cimento, desfiam-se nas sórdidas periferias de 
barracos e, para lá da cidade, ainda é cidade, 
a cidade das autoestradas e dos distribuidores 
automáticos, dos campos cultivados industrial-
mente. E mesmo que algum pedaço de natureza 
sobrevivesse, escapando da especulação imobi-
liária ou da indústria turística, não o veríamos, 
porque o atravessaríamos a 200 quilômetros por 
hora de automóvel, ou o sobrevoaríamos a jato”.

Esta constatação se dá devido a extinção da vida natural dentro 
das cidades e a práticas que a distancia cada vez mais da progressista 
parcela da sociedade que vive em ambientes urbanizados.

Se	tratando	de	São	Paulo,	uma	cidade	que	teve	seus	recursos	explorados	sem	a	menor	
consciência	ambiental,	suas	terras	vastamente	exploradas,	posteriormente	sofreu	um	processo	de	
industrialização	e	expansão	gigantesco	desacompanhado	de	um	planejamento	contínuo	neces-
sário,	esta	tornou-se	a	oitava	maior	aglomeração	urbana	do	mundo

Segundo dados da Secretaria Municipal 
do	Verde	e	do	Meio	Ambiente,	apesar	de	possuí-
rem	bons	espaços	arborizados,	como	parques	e	
grandes	praças,	nenhuma	das	subprefeituras	da	
região central e do centro expandido da capital 
reúne	a	cobertura	vegetal	mínima,	que	é	de	15	
m2	por	habitante,	recomendado	pela	Sociedade	
Brasileira de Arborização Urbana ou os 12m2/
hab recomendados pela Organização Mundial 
de Saúde. 

Além	da	carência	de	áreas	verdes,	a	maior	
parte da vegetação inserida no meio urbano é 
exótica. O impacto no meio ambiente é constan-
te e todo manejo adequado realizado é impor-
tante para minimizar os efeitos desses impactos. 
O resgate de árvores nativas deve ser pensado 
dentro	 de	 cada	 região,	 visto	 que	 as	 condições	
de	solo,	temperatura	e	o	agravante	da	poluição	
modificaram	 as	 características	 originais	 do	 am-
biente	em	que	as	árvores	nativas	viviam,	porém,	
através de algumas intervenções estas espécies 
podem	ser	 reintroduzidas,	 resgatando	algumas	
características	originais	do	local.

Apesar da crescente consciência sobre a 
importância	 da	 riqueza	 biológica,	 a	 introdução	
de espécies arbóreas exóticas continua sen-
do praticada e é considerada a segunda maior 
ameaça	mundial	à	biodiversidade	ficando	atrás	
somente da destruição de habitats e das ações 

GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁREA VERDE/HABITANTE 
POR SUBPREFEITURA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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antrópicas	(ZILLER,	2001).	Ainda	no	final	século	IX	e	duran-
te	o	século	XX	verificou-se	que	a	degradação	de	habitats,	
a	 fragmentação	 de	 biomas,	 a	 desvantagem	 das	 espécies	
nativas	 diante	 das	 espécies	 exóticas,	 entre	 outros	 fatores	
também são causas da brusca diminuição no número de 
espécies	de	seres	vivos	(UIEDA	&	PALEARI,	2004).	Sendo	as-
sim,	o	uso	de	espécies	nativas	contribui	para	a	conservação	
biodiversidade	 regional,	explorando,	expandindo	e	prote-
gendo as fontes naturais de diversidade genética (OLIVEI-
RA-FILHO,	1994).

A investigação de técnicas de recuperação ambien-
tal no meio urbano nas mais variadas escalas levou a elabo-
ração deste trabalho.

03 colocando os 
pingos nos “is”

Compreender algumas noções já estabelecidas é a melhor for-
ma de se iniciar o processo de análise. É trazendo fundamentos uni-
versais para um cenário específico que se determina um ponto de 
partida, criando uma perspectiva sobre o assunto que o possibilita ser 
comparado, classificado, dissecado, decomposto, assimilado, ou seja, 
melhor entendido.

Assim sendo, temos a seguir algumas definições e fatos que in-
fluenciam e contribuem para interpretações relevantes à pesquisa.
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3.1 Origens

A concepção ecológica transformou as relações do homem 
pós-moderno com a natureza. O agressivo processo de industria-
lização	e	urbanização	passado	no	século	XIX,	ocasionou,	em	con-
trapartida,	o	enaltecimento	das	formas	orgânicas	da	natureza	na		
literatura e no pictoricismo inglês. A reação à baixa qualidade de 
vida	nas	cidades	causada	pela	urbanização	crescente,	fortalecida	
pelas	ações	de	exploração	da	natureza,	começou	a	despertar	um	
sentimento conservacionista.

Dos	efeitos	negativos	da	urbanização,	pode-se	citar:	a	ex-
cessiva cobertura do solo; a concentração de gases contaminan-
tes; o aumento da temperatura em razão da redução da difusão 
do	calor	e	dos	menores	índices	de	evaporação.	Estas	decorrências	
afetam	diretamente	a	saúde	física	e	mental	da	população.	Reper-
cutindo	não	somente	no	desequilíbrio	do	meio,	mas	também	no	
conforto e salubridade do homem.

A abstenção trouxe à população urbana o desejo pelo res-
gate	 do	 contato	 com	 a	 natureza,	 do	 qual	 foram	 privados	 neste	
estilo	de	vida.	Assim,	 remotamente,	essa	carência	passa	a	exigir	
medidas	políticas	como	o	acesso	da	população	à	áreas	verdes	ur-
banas,	jardins	e	bosques,	que	eram	em	outro	momento,	privados	
à setores mais altos da sociedade. Emergem então projetos de 
implantação de parques públicos e praças arborizadas nas cida-
des muito populosas. Até chegarmos nos modelos urbanos que 
incorporaram,	à	sua	forma,	esta	necessidade:	as	cidades	jardim.						

No	encontro	de	Estocolmo,	em	1972,	surge	em	escala	glo-
bal,	o	entendimento	dos	impactos	da	urbanização	e	da	industria-
lização	no	meio	 ambiente.	Desde	então,	 foi	 elaborado	um	novo	
conceito	de	desenvolvimento,	tendo	como	condição	a	atitude	de	
preservar os últimos remanescentes da paisagem natural. Este con-
ceito é o que chamamos hoje de Desenvolvimento Sustentável.

FONTAINEBLEAU, A ESTRADA DE  
BAS-BRÉAU. 
JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT, 
1830/1835.

Utilizar-se do planejamento da paisagem como 
ferramenta de ações compensatórias ou medida miti-
gadora	desta	problemática	leva	o	profissional	a	adotar	
a relevância e complexidade do tema para suas prá-
ticas	profissionais,	 acrescendo	o	bem	estar	 comum	e	
reafirmando	 seu	 valor.	 Atribuindo	 assim,	 amplitude	
multidisciplinar a um gesto de “design”,	 abrangendo	
elementos	geobiofísicos	e	as	estruturas	socioeconômi-
cas que os constitui. 

É evidente que recriar um ecossistema é impos-
sível,	uma	vez	que,	mesmo	num	processo	de	regenera-
ção	natural,	as	atuais	situações	morfoclimáticas	condu-
ziriam	a	situações	clímaces	distintos	daquelas	em	que,	
há	cerca	de	4.000	anos,	no	Holoceno,	os	ecossistemas	
se	estabilizaram	(CHACEL,	2001).

Portanto,	 a	 fim	 de	 obter	 situações	 paisagísticas	
com potencial de contrapesar os danos causados ao 
meio	ambiente,	o	propósito	final	é	recriar	o	ecossistema	
afetado	o	mais	próximo	possível	de	seu	estado	natural.

De	 acordo	 com	 Curado	 (2007),	 é	 entendido	
por ecogênese: “a reconstituição de ecossistemas 
parcialmente	 ou	 totalmente	 degradados,	 valendo-
se de uma reinterpretação do ecossistema através 
do	plantio	de	espécies	 vegetais	 autóctones,	 em	um	
trabalho de equipe multidisciplinar que envolve pro-
fissionais	 da	 botânica,	 da	 biologia,	 da	 zoologia,	 da	
geografia,	entre	outros,	além	do	arquiteto	paisagista.	
A ecogênese procura reconstruir as paisagens que já 
sofreram	 profundas	 modificações	 em	 sua	 estrutura,	
valendo-se de elementos vegetais provenientes de 
todos	 os	 estratos,	 e	 recompondo	 suas	 associações	
originais	(edafo-ambientais)”.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
O MEIO AMBIENTE HUMANO, ESTOCOLMO, 
1972.

ANTES E DEPOIS. ECOGÊNESE APLICADA EM PRO-
JETO DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE RES-
TINGA NA BARRA DA TIJUCA.
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3.2 Reconstruindo a paisagem da cidade

O	maior	símbolo	de	uma	sociedade	complexa	é	sua	cidade,	que	por	sua	vez,	carrega	um	
significado	expressivo	incisivo.	Uma	imagem	ambiental	agradável	é	capaz	de	oferecer	segurança	
emocional,	estabelecendo	uma	relação	harmoniosa	entre	o	indivíduo	e	a	atmosfera	em	sua	vol-
ta. O contrário desta segurança é o medo que a desorientação da paisagem pode causar. Estas 
sensações	interferem	nas	ações	cotidianas	das	pessoas,	podendo	intensificar	positiva	ou	negati-
vamente suas experiências. 

O	todo,	a	imagem	geral,	deve	ser	coesa,	admitindo	que	o	caos	se	faça	presente	de	forma	
pontual	dentro	dessa	estrutura,	sendo	vivenciado	dentro	de	momentos,	em	tempos	distintos.	O	
caos	total,	sem	que	haja	alguma	conexão,	nunca	é	agradável.

Uma	vez	que	a	cidade	é	compartilhada	por	uma	numerosa	população,	cada	qual	com	sua	
experiência	particular,	é	demandado	que	sua	imagem	seja	construída	com	clareza	física,	dando	
a	oportunidade	de	 interpretação	 individual,	para	que	os	significados	não	sejam	 induzidos	por	
símbolos	limitadores.

Pode-se dizer que a nova unidade funcional do nosso ambiente é a metrópole e atualmen-
te,	nossa	percepção	sofre	com	duas	novas	adversidades:	a	vasta	área	das	regiões	metropolitanas	
e a velocidade com que a percorremos. Chegar a uma imagem total para uma área tão grande e 
sendo	experienciada	tão	apressadamente	é	o	desafio	em	questão.	A	imaginabilidade	total	da	me-
trópole	não	tem	esta	imagem	retratada	igualmente	em	qualquer	ponto.	Contudo,	não	é	a	primeira	
vez	que	a	organização	funcional	da	vida	passa	por	transformações	através	dos	avanços,	portanto,	
não	será	a	primeira	vez	a	superarmos	este	tipo	de	alteração,	tampouco	será	a	última.		

As	características	naturais	deixaram	de	ser	um	guia	adequado	para	a	estrutura,	devido	à	
intensidade	e	à	escala	do	desenvolvimento	que	lhes	são	aplicadas.	No	ritmo	de	construção	atual,	
não há mais tempo para o lento ajustamento da forma a forças pequenas e individualizadas. Por-
tanto,	precisamos	depender,	muito	mais	do	que	no	passado,	do	design	consciente:	a	deliberada	
manipulação	do	mundo	com	finalidades	sensoriais	(LYNCH,	1982).

O	ambiente	adequado	à	atividade	humana	não	é	meramente	bem	organizado,	ele	pre-
cisa	ser	poético	e	simbólico.	Ele	 traduz	os	 indivíduos	que	o	compõem	em	suas	aspirações	e	
tradições,	fundindo-se	com	o	cenário	natural	e	com	os	processos	e	funções	que	o	caracteriza.	
Assim	é	possível	alcançar	uma	expressão	de	identidade	para	estimular	e	desenvolver	os	indiví-
duos que o habitam.  

3.3 Histórico de expansão urbana

São	Paulo,	como	tantas	capitais	de	todo	
o	mundo,	a	despeito	ou,	pelo	contrário,	devi-
do	à	sua	condição	periférica,	vivenciou	de	ma-
neira própria os processos urbanos decorren-
tes	das	transformações	de	ordem	econômica.	

Toda	 reflexão	 sobre	 a	 cidade,	 princi-
palmente se considerarmos as dinâmicas que 
associam	o	município	 à	metrópole,	 está	 obri-
gatoriamente relacionada a questão de sua 
dimensão	física	e	ao	crescimento	desenfreado	
vivido nas cinco primeiras décadas do século 
20. A imensa expansão periférica gerou uma 
metrópole	que,	em	um	período	de	70	anos,	viu	
sua	área	urbana	passar	de	180	km	quadrados,	
em	1930,	para	1.874	km	quadrados	em	2001.	

Esse enorme crescimento tem sido alvo 
de análises que apontam para o seu caráter 
comprometedor.	Tal	ritmo	de	crescimento	está	
associado à profunda desorganização espacial 
que	o	acompanhou.	Esse	enorme	crescimento,	
motivo	de	orgulho	na	década	de	1950,	e	hoje	
uma	herança	complexa	e,	sobretudo,	um	lega-
do	de	elevado	custo	social	e	econômico.

Essa transformação funcional dos cen-
tros das cidades já consolidadas que perdiam 
suas antigas atribuições diante do crescimen-

to	urbano	e,	mais	precisamente,	do	avanço	do	processo	de	metropolização	e	tema	de	preocu-
pação internacional. A descentralização de atividades ocorre simultaneamente ao processo de 
metropolização,	reforçando	a	polinucleação.

Paralelamente	 ao	 avanço	das	obras	de	 ampliação	do	 triângulo	histórico,	 na	década	de	
1920,	a	cidade	vivia	o	problema	do	congestionamento	do	centro.	Faltava	espaço	para	as	ativida-

MAPA DA EXPANSÃO URBANA EM SÃO PAULO, 1881 - 2002. 



COLOCANDO OS PINGOS NOS “IS”

16 17

BIO.DE.VER.CIDADE

PLANO DE AVENIDAS DE SÃO PAULO - PRESTES MAIA, 1920/1930.

des,	para	a	circulação	de	veículos	e	para	o	crescente	movimento	de	pedestres.	Os	dados	forneci-
dos	por	Freire,	em	1927,	ajudam	a	entender	o	problema:	em	1915	a	capital	paulista	possuía	um	
automóvel	para	cada	351	habitantes,	em	1920,	a	relação	já	era	de	um	para	cada	170	moradores	
e,	em	1925,	de	1	para	64.	“Diante	desses	conhecidos	problemas,	ampliar	o	centro	significava	arti-
cular	definitivamente	os	dois	lados	do	vale	por	meio	de	uma	circulação	eficiente.		Nesse	contexto,	
ampliação	do	centro,	garantindo	uma	boa	funcionalidade	viária,	torna-se	fundamental	para	o	bom	
desempenho	da	metrópole.	(FREIRE,	1927).

Posteriormente,	o	plano	de	avenidas	para	a	cidade	de	São	Paulo	buscava	resolver	gran-
des	questões	como	as	dimensões,	a	acessibilidade	e	a	circulação	no	centro.	Maia	retomou	as	
ideias	desenvolvidas	pelo	engenheiro	João	Florence	de	Ulhôa	Cintra	em	1924,	ao	constituir	
um	perímetro	de	irradiação,	ou	seja,	um	novo	conjunto	de	vias	que	permitiu	circundar	o	centro	
novo	e	o	velho	a	fim	de	ampliá-lo	para	a	circulação	de	veículos.	Quando	Maia	definiu	o	perí-
metro de irradiação formado	pelas	Avenidas	São	Luís,	 Ipiranga,	Senador	Queiroz,	do	Estado,	
Rangel	Pestana	e	Maria	Paula,	integrou	definitivamente	ao	conjunto	central	uma	vasta	área	que,	
associada	às	avenidas	radiais	que	partiriam	de	seu	limite	em	direção	aos	bairros,	formaria	um	
sistema	estrutural	de	suporte	à	expansão	urbana,	organizando	e	remodelando	a	cidade,	evitan-
do	o	cruzamento	do	centro	pelas	correntes	de		tráfego	que	seriam	distribuídas	pelas	avenidas	
denominadas de irradiação.

A	necessidade	de	melhorar	o	congestionamento	de	veículos	nas	áreas	centrais	das	gran-
des	cidades,	na	década	de	50,	tornou-se	uma	questão	fundamental	para	o	urbanismo	em	todo	
o	mundo	e	acabou	gerando	projetos	que,	uma	década	mais	tarde,	já	estavam	incorporados	aos	
problemas das áreas centrais. Os diagnósticos apontavam para a necessidade de abandonar o 
velho	conceito	de	circular	ao	redor	do	centro	que	visava,	sobretudo,	a	proteger	os	tecidos	urbanos	
antigos,	impróprios	para	as	novas	escalas	do	transporte	público	de	massa	e	das	frotas	de	veículos	
sempre	em	crescente	expansão	como	exposto	por	Berrini,	em	1953.	Nesta	época	quase	todas	as	
cidades	enfrentavam	a	modificação	dos	seus	esquemas	viários	ao	transformar	estruturas	radiocên-
tricas	em	estruturas	urbanas,	basicamente	diametrais.	Tal	transformação	implicava	na	adesão	da	
via	expressa,	elemento	viário	de	enorme	impacto	intra-urbano	e	estruturador	do	espaço	urbano	
centrífugo,	capaz	de	abrigar	os	transportes	público	e	privado	para	os	novos	caminhos	da	urbani-
zação	ilimitada,	tarefa	nada	trivial.	Decisões	foram	tomadas	e	o	caminho	seguido	foi	o	de	intervir	
para	facilitar	a	travessia	do	automóvel.	Indubitavelmente,	de	acordo	com	Meyer	(1991),	o	centro	foi	
impactado	pelo	grande	corpo	urbano	metropolitano	recebendo,	em	diferentes	etapas,	obras	de	
intervenção	de	grande	porte	que,	mais	tarde,	tornariam	mais	agudos	os	seus	problemas,	destruin-
do	grande	parte	do	patrimônio	ambiental	urbano,	principalmente	o	sistema	de	espaços	públicos.
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A	despeito	das	transformações	intensas	experimentadas	entre	as	décadas	de	1940	e	1960,	
a mais eloquente no centro ocorreu gradualmente e correspondeu ao amadurecimento do pode-
roso	processo	de	descentralização	funcional	e,	por	conseguinte,	econômica.

O	processo,	que	havia	fortalecido	a	organização	de	um	conjunto	de	centros	de	bairro,	e	
levou	o	centro	à	condição	de	centro	metropolitano	com	características	distintas	dos	demais,	fez	
do	centro	um	espaço	diferenciado,	apto	a	cumprir	funções	específicas	e,	ao	mesmo	tempo,	per-
manecer como um espaço único no contexto da cidade e da metrópole. 

Se	por	um	lado	o	centro	tornou-se	um	espaço	único,	por	outro	teve	seu	espaço	urbano	pro-
fundamente marcado pelo fato de arcar com a coesão do imenso território urbanizado da cidade 
do	ponto	de	vista	da	mobilidade.	A	função	imediata	dessas	obras,	que	visavam	garantir	a	mobili-
dade	na	cidade	e	na	região	metropolitana,	desconsiderou	o	seu	impacto	local,	isto	é,	no	centro.

As	 transformações	ocorridas	nas	esferas	 funcional	e	espacial	construíram	um	novo	perfil	
para	o	centro.	No	início	dos	anos	1980	já	se	mostra	com	clareza	que	o	resultado	material	e	social	do	
processo	vivido	pelo	centro	havia	produzido	um	espaço	contraditório,	onde	conviviam	elementos	
de	grande	potencialidade	e	clara	precariedade.	Esse	convívio	acabou	afetando	o	 seu	dinamis-
mo.	Entretanto	deve-se	destacar	a	força	do	centro	que,	mesmo	sob	um	processo	evidentemente	
ameaçador,	se	manteve	vivo	e	dinâmico	em	alguns	aspectos.	Apesar	dos	investimentos	privados	
migrarem	para	novos	nichos	urbanos	mais	promissores,	o	mesmo	ganhou	um	uso	popular	intenso.	
Menos	atraente	para	todas	as	funções	que	garantiriam	o	dinamismo	que	poderia	almejar,	o	centro	
mostrou-se claramente resistente.

É	oportuno	 lembrar	 que,	 enquanto	 espaço	básico	da	 estruturação	da	 cidade,	 o	 centro	
exibiu	nas	cinco	primeiras	décadas	do	século	20	as	características	básicas	de	sua	evolução.	Foi	
acanhado	e	provinciano	enquanto	a	riqueza	econômica	provinha	da	lavoura	cafeeira,	dinâmico	e	
cosmopolita	quando	São	Paulo	se	tornou	um	grande	parque	industrial.	Ali,	mais	do	que	em	qual-
quer	outro	espaço,	reconhecia-se	nos	anos	1950	a	marca	da	cidade	moderna.

Anos	mais	tarde,	essas	marcas	se	alastrariam	para	outros	setores	da	cidade	-	como	a	Avenida	
Paulista,	o	que	reforça	seu	poder	irradiador.	Ao	longo	dos	anos	1950	e	1960,	essa	avenida	absor-
veu	atividades	que	exigiam	edifícios	mais	modernos,	tanto	pelas	dimensões	quanto	pelo	padrão	
tecnológico.	Foram,	 sobretudo,	os	bancos	que	migraram.	Configurou-se	 rapidamente	um	perfil	
vigoroso	para	a	avenida	que,	em	uma	década,	assistiu	de	forma	ambígua	ao	desaparecimento	dos	
antigos casarões e ao surgimento de uma arquitetura bancária e explicitamente rica. O desloca-
mento dessas atividades persistiu e a evasão foi alcançando novos espaços: primeiro a Avenida Fa-
ria	Lima,	depois	as	marginais	e,	finalmente,	a	pantanosa	área	do	Brooklin,	onde	a	nova	Avenida	Luís	
Carlos	Berrini	marcou,	a	partir	da	década	de	1980,	a	emergência	de	novo	padrão	urbano	em	que	

DESLOCAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EM TRÊS MOMENTOS: CENTRO, AVE-
NIDA PAULISTA E AVENIDA FARIA LIMA.

a ausência de infraestrutura 
básica,	 associada	 ao	 estilo	
arquitetônico,	 traduziu	 um	
novo conceito de cidade. 
Nessa trajetória e no seu rit-
mo há um caráter evidente-
mente mercadológico. 

Paradoxalmente,	uma	
análise	urbanística	das	áreas	
sucessivamente ocupadas 
pelo deslocamento das ati-
vidades antes concentradas 
no centro não comprova 
o esgotamento das suas 
potencialidades. Pelo con-
trário,	 aponta	 para	 um	 uso	
desgovernado e até mesmo 
perdulário das áreas onde 
houve um importante in-
vestimento do poder públi-
co,	 sendo	 o	 exemplo	 mais	
gritante	 o	metrô,	 o	 equipa-
mento urbano de custo mais 
elevado.

Admitir a emergên-
cia	 de	 novas	 centralidades,	
decorrente de uma nova 
organização metropolitana 
basicamente	 fragmentada,	
é uma postura indispensá-
vel para se compreender a 
metrópole paulistana neste 
momento. Entretanto deve-
se	 observar	 que,	 diferente-
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mente	da	relação	com	centros	de	bairro,	que	formaram	com	o	centro	principal	as	novas	centralida-
des,	uma	constelação	de	centros	com	funções	distintas	e	complementares,	não	estabelecem	com	
o centro nenhuma relação de reciprocidade. Correspondem a uma nova etapa da organização me-
tropolitana,	na	qual	a	autossuficiência	em	relação	às	demais	partes	da	cidade	é	a	marca	distintiva	e	
valorativa	desse	novo	setor.	Quanto	mais	desterritorializado,	melhor.	Vias	de	acesso	em	abundância	
são a única exigência. 

Nas	duas	últimas	décadas	do	século	20,	a	queda	do	emprego	industrial	em	favor	das	ativi-
dades	terciárias	repercutiu	no	conjunto	do	município	e,	ainda	uma	vez,	de	forma	peculiar	no	cen-
tro. Enquanto progredia a formação macrometropolitana com o afastamento dos polos industriais 
para	regiões	distantes,	situadas	entre	50	quilômetros	e	100	quilômetros	dos	limites	do	município,	
o centro é mais uma vez a referência funcional e espacial de um corpo que se amplia em extensão 
e complexidade. Assistimos ao deslocamento gradual de atividades intrinsecamente centrais para 
novos polos de investimento.

O	fato	de	os	substanciais	investimentos	alocados	no	centro	pelo	poder	público,	desde	o	
final	dos	anos	1930,	não	terem	propiciado	as	transformações	almejadas	pode	ser	visto	de	duas	
formas.	Uma	delas	é	de	ordem	econômica	e	aponta	para	uma	dinâmica	específica	do	capital	fi-
nanceiro	urbano,	cujas	decisões	não	são	obviamente	guiadas	pelo	desempenho	da	cidade,	mas	
pela	lógica	do	investimento	imobiliário.	A	outra,	de	cunho	urbanístico,	mostra	o	quanto	a	ausência	
de	um	plano	global	e	eficiente	para	o	centro,	analisando	a	partir	de	sua	função	de	centro	metro-
politano,	faz	com	que	as	obras	percam	consistência.

A	desarticulação	setorial	e	o	perfil	de	melhorias	e	modernização	circunstanciais	produzem	
no	centro	intervenções	que	contribuíram	para	a	sua	deterioração	urbana	e	dos	bairros	centrais.	
Apesar	de	reconhecer	que	existe	grande	quantidade	de	pequenas	intervenções	que,	pelas	suas	
características	locais,	podem	e	devem	ser	pensadas	e	projetadas	de	forma	particular,	a	maioria,	
pelo	seu	caráter	sistêmico,	exige	a	abordagem	global	que	só	um	plano	integrador	garantirá.

Para	atingirmos	a	condição	de	coração	da	metrópole,	tal	como	se	desejou	no	momento	
de	vivo	interesse	pela	relação	entre	a	vida	urbana	e	cidade,	é	importante	reavaliar	o	conceito	de	
centro metropolitano. Um passo importante é incorporar as teses que enfatizam a necessidade 
de	garantir	concentração	e	diversidade.	Apesar	da	aparentemente	simplicidade	da	proposição,	
não	é	difícil	perceber	 seu	caráter	desafiador.	Sua	 incorporação	 implica	uma	profunda	 revisão	
de	conceitos	e,	sobretudo,	a	determinação	de	uma	reflexão	e	de	um	plano	em	que	o	centro	da	
metrópole seja assumido como objeto de intervenção e que se ultrapassem as questões estrita-
mente viárias.

A proliferação e o desenvolvimento dos bairros suburba-
nos	e	das	“vilas”	e	“jardins”,	assim	como	o	desmembramento	e	o	
crescimento	dos	municípios	que	formariam	mais	tarde	a	metrópole	
paulistana,	deixavam	claro	que	o	crescimento	da	mancha	urbana	
foi	efetivamente	muito	veloz	e	ilimitado,	como	percebemos	ao	lon-
go	da	segunda	metade	do	século	20.	No	período	de	1940	a	1970	
houve	um	grande	aumento	no	número	de	municípios	em	torno	de	
São Paulo: 10 na década de 1940 e 30 em 1960. O crescimento 
centrífugo	para	a	periferia,	e	o	seu	corolário,	o	crescimento	centrí-
peto,	no	sentido	inverso,	foram	decisivos	na	organização	viária.	O	
sistema criado do centro para a periferia ganhou peso a partir do 
momento em que a escala metropolitana passou a exigir medidas 
concretas	na	estrutura	urbana,	tanto	na	estritamente	viária	quanto	
na de transporte de massa.

As	articulações	 viárias	de	nível	metropolitano	assumiram,	
em	 função	 de	 sua	 preponderância	 funcional,	 uma	 importância	
tão grande que as “soluções” encontradas responderam apenas 
às	demandas	do	“bom	funcionamento”,	e	não	incluíram	nenhuma	
consideração	em	relação	aos	espaços	centrais,	que	sofriam	o	im-
pacto das enormes travessias.

A	análise	dos	projetos	urbanísticos	executados	nas	déca-
das de 1980 e 1990 no centro e na área central atesta a aceitação 
tácita	da	dificuldade	de	compatibilizar	as	diferentes	escalas	que	
os	projetos	possuem.	Nas	soluções	encontradas,	com	poucas	ex-
ceções,	o	centro	adquiriu	as	marcas	de	um	obstáculo	a	ser	ven-
cido.	A	conciliação	das	duas	dimensões	 -	 intra	urbana	 (ou	 local)	
e a metropolitana - surge como exigência descabida diante dos 
benefícios	funcionais	que	os	novos	projetos	estariam	oferecendo	
a integração da metrópole.

Uma	vez	atendida	a	demanda	principal,	 isto	é,	atravessar	
da	forma	mais	eficiente	o	centro	e	toda	a	área	central,	cada	uma	
das	ações	baseadas	em	projetos	específicos,	ou	apenas	em	for-
mas	de	atuar	sobre	os	espaços	públicos	centrais,	produziu	sobre	o	

AO PRIORIZAR O VEÍCULO, CENTRO 
É VISTO COMO OBSTÁCULO A SER 
VENCIDO, CRIANDO SITUAÇÕES 
DESFAVORÁVEIS À SUAS ATIVIDA-
DES.
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conjunto	de	áreas	públicas,	constituídas	e	articuladas	por	práticas	urbanas	históricas,	um	podero-
so foco de desarticulação. Criou-se o insulamento dos mais importantes espaços e promoveram a 
diluição	do	sistema	de	espaços	públicos,	iniciando	um	processo	que	é	descrito	por	Meyer	como	
a degradação urbana.

Nessa	mesma	linha	de	projetos,	a	combinação	de	duas	metas	-	dar	livre	fluxo	à	circulação	
de	veículos	motores	e	separar	a	circulação	do	pedestre	-	criou	espaços	ineficientes	do	ponto	de	
vista	funcional	e	destituídos	de	qualidade	urbana.	Esses	espaços	recebem	a	adequada	designa-
ção	atual	de	espaços	residuais,	como	sinônimo	de	sobras	urbanas.	Sob	essa	luz	se	tornou	indis-
pensável conjugar a trajetória de transformação vivida pelo centro à construção da organização 
urbana	metropolitana.	Portanto,	uma	sucessão	de	fatos	na	constituição	da	mancha	metropolitana	
do	ponto	de	vista	histórico,	territorial	e	funcional,	determinou	a	associação	e	condicionamento	
entre o centro e a área central de forma muito intensa e permanente.

A	construção	de	um	território	de	escala	metropolitana,	espacialmente	fragmentado	e	dis-
perso,	e	a	degradação	da	área	central	e	do	centro	de	São	Paulo	são	fenômenos	que	só	se	expli-
cam	se	tratados	de	forma	dialética.	É	fundamental,	para	a	avaliação	da	questão,	deixar	claro	que	
as	análises	desse	processo	mostram,	de	forma	eloquente,	que	o	crescimento	metropolitano	de	
São	Paulo,	no		período	de	industrialização	acelerada,	entre	os	anos	1950	e	1980,	apresentou	pelo	
menos	quatro	características:	foi	liberal	do	ponto	de	vista	do	planejamento	urbano;	centrífugo	no	
aspecto	territorial;	ilimitado	no	que	diz	respeito	aos	interesses	econômicos	envolvidos;	e	preda-
tório quanto às relações que estabelecemos com a modernização viária e com os tecidos urbanos 
consolidados.

As	reflexões	e	experiências	produzidas	até	o	momento	sobre	a	decadência	e	a	recupera-
ção	das	áreas	centrais	das	grandes	metrópoles,	em	especial	São	Paulo,	denotam	que	os	centros	
urbanos	são	territórios	funcionalmente	importantes,	cujas	características	iniciais	foram	destruídas	
pelas	intervenções	modernizadoras,	e,	por	estarem	em	lugares	de	grande	importância	histórica	e	
cultural,	sua	deterioração	compromete	a	qualidade	de	vida	urbana	e	a	auto-estima	de	seus	cida-
dãos.	Mesmo	nas	metrópoles	onde	novas	centralidades	já	se	organizaram,	seja	para	atender	a	um	
legítimo	desenvolvimento	das	funções	urbanas	ou	apenas	para	fruto	de	 interesses	 imobiliários	
e	mercadológicos,	a	perda	ou	o	simples	enfraquecimento	da	centralidade	afetam	a	essência	da	
experiência de integrar uma metrópole.

INFOGRÁFICO SITUAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA.

3.4 Aspectos naturais de são paulo

3.4.1 Ecossistemas

Dentre	os	seis	biomas	presentes	no	Brasil:	Amazônia,	Cerrado,	Mata	Atlântica,	Caatinga,	
Pampa	e	Pantanal,	 a	 cidade	de	São	Paulo	 está	 inserida	na	Mata	Atlântica.	 Esta	 corresponde	a	
13,04%	do	território	nacional,	abrangendo	grande	parte	do	litoral	brasileiro.	Diferentes	tipos	de	
fitofisionomias	florestais	de	grande	 importância	ocorrem	neste	bioma	e	estão	ameaçadas	pela	
invasão	 antrópica	 e	 pelo	 crescimento	 das	 cidades	 que	 abrigam	 70%	 da	 população	 brasileira 
(FONTOLAN	et	al.	2013,	CARDIM	2013).
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A	história	e	o	desenvolvimento	econômico	e	social	do	Brasil	estão	 intimamente	 ligados	
às	plantas	arbóreas	nativas	de	seu	território,	tanto	que,	o	próprio	nome	da	nação	“Brasil”	foi	em-
prestado	da	árvore	popularmente	conhecida	como	“pau-brasil”	e	denominada	cientificamente	
como Caesalpinia echinata Lam.	Diversas	cidades,	ruas,	praças,	edifícios	e	bairros		por	todo	o	país	
devem seus nomes à árvores nativas.

O	Brasil,	possuidor	da	flora	arbórea	mais	diversificada	do	mundo,	 tem	sofrido	prejuízos	
irreparáveis pela falta de conscientização ecológica e direcionamento técnico na exploração dos 
recursos	naturais.	Espécies	de	grande	valor	estão	em	vias	de	se	extinguirem,	assim	como	os	repre-
sentantes da fauna que dependem dessas espécies.

A	flora	nativa	é	resultado	da	seleção	natural	decorrente	da	sua	interação	com	o	meio,	que	
gerou	 espécies	 geneticamente	 resistentes	 e	 adaptadas;	 portanto,	 desempenham	 funções	 no	
ecossistema,	como	a	manutenção	dos	mananciais.	Além	disso,	são	responsáveis	por	absorver	o	
excesso	da	água	da	chuva	que	poderia	chegar	até	os	córregos	e	rios,	devolvendo-o	à	atmosfera	
pela transpiração para formar novas chuvas. A ausência da mata permitiria a perda dessa água 
para	os	rios	e	consequentemente	para	o	oceano,	portanto,	a	existência	de	ilhas	de	mata	nativa	é	
fundamental para manter a água residente em todo o interior do território.

Ainda,	sua	presença	em	encostas	íngremes,	topos	de	morros	e	ao	longo	de	rios,	córregos	
e	 represas	 serve	como	obstáculo	ao	 livre	escoamento	da	água	das	enxurradas,	 reduzindo	sua	
velocidade	e	possibilitando	maior	infiltração	no	solo	para	absorção	pelas	plantas	e	alimentação	
dos	aquíferos	subterrâneos.	Consequentemente,	contribui	de	maneira	decisiva	para	evitar	o	asso-
reamento	do	leito	dos	córregos,	rios,	estuários,	lagoas	e	várzeas.

No	que	tange	à	atividade	agrícola,	principalmente	quando	desenvolvida,	as	florestas	na-
tivas	contribuem	para	a	qualidade	da	água	dos	mananciais	ao	absorverem	e	filtrarem	a	água	das	
chuvas	geralmente	poluídas	por	 resíduos	de	 fertilizantes	 e	 agrotóxicos	que	escorrem	 sobre	o	
solo,	evitando	a	contaminação	de	nascentes	e	aumentando	o	suprimento	de	água	despoluída	aos	
aquíferos	subterrâneos.

A	grande	diversidade	de	plantas	da	nossa	flora,	com	frutificação,	distribuída	por	todo	o	
ano,	fornece	alimento,	de	forma	contínua	e	equilibrada,	e	proteção	da	fauna.	Dessa	forma	propi-
ciam	o	aumento	dos	inimigos	naturais	de	praga	das	lavouras	agrícolas	circunvizinhas,	assim	como	
fornecem abrigo a agentes polinizadores que desempenham importante papel na melhoria da 
qualidade	e	quantidade	dos	produtos	agrícolas.	

Espécies	introduzidas	de	outros	países	não	passaram	pelo	processo	de	adaptação	e	se-
leção	natural	e,	em	hipótese	alguma,	são	substitutos	ideais	para	a	vegetação	nativa	em	todas	as	

funções	que	desempenham	no	ecossistema.	Mesmo	adaptadas	às	condições	climáticas,	como	
qualquer	monocultura,	 seu	plantio	deve	ser	 restrito	às	áreas	agrícolas	específicas	e	 jamais	em	
áreas de preservação permanente ou reserva legal.

O plantio de essências nativas pode ser efetuado de forma isolada ou em pequenos agru-
pamentos	 com	fins	paisagísticos,	 ou	em	 forma	de	grandes	 agrupamentos	heterogêneos,	 com	
espécies	variadas,	visando	a	formação	de	bosques	e	matas	com	fins	ecológicos	ou	comerciais.	
Não	é	recomendado	o	plantio	de	essências	nativas	em	agrupamentos	ou	bosques	homogêneos,	
com	uma	única	espécie,	porque	a	experiência	tem	mostrado	que	isso	resulta	num	sistema	bioló-
gico	instável	e	vulnerável	a	pragas	e	doenças.	Isso	tem	sido	possível	com	as	essências	exóticas	re-
cém-introduzidas,	porque	a	maioria	de	seus	inimigos	naturais	ficaram	em	seus	países	de	origem.	
Portanto,	mesmo	que	o	objetivo	seja	econômico	visando	a	produção	de	madeira,	é	fundamental	
que	os	bosques	sejam	os	mais	heterogêneos	possíveis,	porque	essa	é	a	regra	da	natureza,	e	que	
seja respeitada a aptidão ecológica de cada espécie.

3.4.1.1 Mata atlântica

Para	se	ter	ideia	da	importância	da	Mata	Atlântica,	de	acordo	com	BRASIL	2015,	mesmo	
reduzida	e	fragmentada,	estima-se	que	nesta	existam	cerca	de	20	mil	espécies	vegetais,	cerca	de	
35%	das	espécies	existentes	no	Brasil,	incluindo	espécies	endêmicas	e	ameaçadas	de	extinção.	
Essa riqueza que é maior do que a de alguns continentes como a América do Norte (17 mil espé-
cies)	e	Europa	(12.500	espécies),	torna	a	região	abrangida	pela	Mata	Atlântica	altamente	prioritá-
ria para a conservação mundial.

Já	para	se	ter	ideia	do	impacto	do	desmatamento	no	Brasil,	a	Mata	Atlântica	abriga	o	maior	
número	de	espécies	ameaçadas	de	extinção:	são	185	espécies	de	vertebrados	(69,8%)	do	total	de	
espécies	ameaçadas	no	país,	sendo	118	aves,	16	anfíbios,	38	mamíferos	e	13	répteis.	Em	relação	
à	flora	brasileira,	das	472	espécies	que	constam	na	Lista	Oficial	de	Espécies	Ameaçadas	de	Extin-
ção,	276	(mais	de	50%),	são	da	Mata	Atlântica,	segundo	BRASIL,	2010.

Caracterizar a Mata Atlântica em ambientes urbanos e periurbanos no Brasil é tarefa bas-
tante	complexa,	pois	é	necessário	contextualizar	que	a	expansão	urbana	se	deu	sobre	áreas	e	
habitats	biologicamente	críticos,	com	alterações	profundas	na	forma	da	paisagem,	com	conse-
quências	sobre	suas	funções	e	usos.	Essa	expansão,	segundo	Aziz	N.	Ab’Saber	(2004)	envolveu	
especulação	em	territórios	de	várzea,	grilagem	de	espaços	baldios,	construção	de	marginais	em	
terraços	artificiais	beiradeiros,	levando	a	quebras	da	funcionalidade	do	organismo	urbano.
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São	Paulo	apresenta	aproximadamente	30%	de	seu	território	recoberto	por	remanescentes	
do	bioma	mata	atlântica,	conforme	o	Mapa	dos	Remanescentes	da	Mata	Atlântica	no	Município	de	
São	Paulo	(2016).	Ele	indica	ainda	a	heterogeneidade	dessa	vegetação,	não	somente	em	termos	
da	composição	de	suas	fisionomias	vegetais,	mas	também	de	localização	espacial,	evidenciando	
o processo de perda e fragmentação  de ambientes naturais que ocorreu em função do histórico 
de	ocupação	e	crescimento	do	município.

Nesta	cidade,	com	exceção	das	grandes	extensões	de	matas	presentes	nas	Unidades	de	
Conservação	(UCs)	e	de	fragmentos	mais	íntegros	dispersos	principalmente	em	suas	áreas	periur-
banas,	a	vegetação	urbana	apresenta	diferentes	graus	de	alteração	fisionômica	e	estrutural	em	
relação	à	Mata	Atlântica	original,	caracterizada	pela	forte	presença	de	espécies	exóticas,	retirada	
de	material	lenhoso	e	ornamental,	ocorrência	frequente	de	incêndios,	pisoteio	e	degradação	do	
solo,	entre	outros	fatores	de	natureza	antrópica	que	sujeitam	essas	florestas	a	níveis	variados	de	
perturbação.

O	Município	de	São	Paulo,	abrigando	desde	uma	das	maiores	cidades	do	mundo	até	uma	
enorme	floresta	tropical,	tem	expressões	do	ambiente	natural	e	do	ambiente	construído	que	afe-
tam	drasticamente	os	fluxos	de	gases	de	efeito	estufa	em	seu	território.	Se,	por	um	lado,	há	emis-
são	de	poluentes	veiculares,	também	há	capacidade	de	absorção	de	carbono	pela	floresta,	bem	
como outras formas de troca gasosas.

3.4.1.2 Cerrado paulista

Uma	das	principais	características	da	São	Paulo	dos	primeiros	séculos	era	a	presença	de	
campos	naturais,	descritos	nos	registros	históricos	e	pelos	primeiros	moradores	e	viajantes,	que	
levou a denominação da região de “Campos de Piratininga”  e consequentemente “São Paulo dos 
Campos	de	Piratininga”	–	uma	cidade	com	nome	de	vegetação,	assim	como	o	Brasil,	de	pau-brasil.

Substituída	por	camadas	de	concreto	e	cimento,	a	vegetação	original	da	cidade	de	São	
Paulo	hoje	é	quase	desconhecida	da	população.	Onde	atualmente	está	a	metrópole,	 já	existiu	
formações	de	grande	biodiversidade	e	de	belas	paisagens,	como	a	Mata	Atlântica	de	encosta,	
várzeas,	araucárias,	Mata	Atlântica	semidecídua	e	campos	cerrados,	que	se	encontravam	forman-
do	um	ecótono	(zona	de	transição	entre	vegetações	diferentes).

Os	campos	cerrados,	 vegetação	 formada	em	sua	maioria	por	capins,	ervas,	arbustos	e	
pequenas	árvores,	sobreviveram	nessas	áreas	em	locais	muito	alterados	pelo	homem	ao	longo	
do	tempo	e	com	diversas	ameaças.	Composta	de	uma	flora	muito	rica	em	espécies	diferentes	e	

típicas,	foi	a	primeira	a	ser	destruída,	tanto	pela	facilidade	de	construção	no	terreno	por	ausência	
de grandes árvores como pela aparente falta de “belezas naturais” em contraste com as densas 
florestas	tropicais	vizinhas.	Chegou	a	ser	esquecida	e	dada	como	desaparecida	ou	extinta.	Antes	
de	isso	acontecer,	os	campos	cerrados	paulistanos	foco	de	pesquisadores	no	começo	do	século	
passado,	principalmente	por	dois	botânicos.	Alfred	Usteri,	um	Botânico	suíço	e	professor	da	Es-
cola	Politécnica,	que	em	1911	publicou	um	livro	sobre	a	vegetação	dos	arredores	de	São	Paulo	

MAPA DA FLORA PAULISTANA - ALFRED USTERI, 1911.
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na	época,	um	importante	panorama	da	vegetação	paulistana	ori-
ginal.	Nesse	livro	aparecem	fotografias	de	campos	cerrados	em	
vários locais da capital e outras raridades como araucárias onde 
hoje	é	a	Avenida	Paulista.	Posteriormente,	o	Botânico	da	Universi-
dade	de	São	Paulo,	Aylthon	Brandão	Joly,	fez	sua	tese	de	doutora-
mento na década de 1940 sobre os nativos “Campos do Butantã” 
onde hoje está implantada a Cidade Universitária da mesma uni-
versidade.	Sendo	assim,	chegaram	ao	século	XXI	quase	que	por	
milagre,	e	 lutam	para	sobreviver	competindo	com	inimigos	que	
vão de capins africanos invasores a ações de paisagismo.

O “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Es-
tado	de	São	Paulo”	publicado	pelo	Instituto	de	Botânica	em	2007,	
mostra a importância dessa vegetação no trecho – “Os resultados 
obtidos evidenciam o destaque da região abrangida pelo muni-
cípio	de	São	Paulo,	tanto	no	que	se	refere	à	grande	concentração	
de	espécies	ameaçadas	em	 todas	as	categorias,	quanto	no	que	
se refere à quantidade de espécies já extintas. A intensa degrada-
ção	ambiental	do	município	desde	o	período	colonial,	incluindo	a	
remoção	de	florestas	e	a	ocupação	do	solo	de	forma	desordena-
da,	com	pouca	ou	nenhuma	preocupação	com	a	conservação	dos	
ecossistemas	naturais,	especialmente	os	campos	que,	ainda	hoje	
são	negligenciados	apesar	de	serem	ecossistemas	com	flora	parti-
cular	e	biodiversidade	considerável.”	(J.	G.	Rando	et	al.)

CAMPOS ORIGINAIS ONDE HAVIA 
A OCORRÊNCIA DO CERRADO PAU-
LISTA

A valorização da genética das populações originais dessas plantas dos cerrados paulista-
nos,	já	que	detêm	o	patrimônio	genético	de	populações	praticamente	extintas,	que	evoluíram	ao	
longo	de	milhares	de	anos	com	as	condições	locais	de	clima,	fauna,	flora	e	solos	e	são,	portanto,	
únicas	e	de	extrema	importância,	portanto,	trazer	exemplares	de	cerrados	de	outros	locais	do	país	
pode ser danoso e deve ser pensado. Outro aspecto importante é a necessidade destas raras 
plantas	sobreviventes	serem	multiplicadas	e	espalhadas	para	outras	áreas	verdes	da	metrópole,	
buscando	a	conexão	do	paulistano	com	sua	história,	cultura	e	biodiversidade.

O cerrado hoje é um “hotspot”	de	biodiversidade	no	Brasil,	e	na	cidade	de	São	Paulo	é	
quase extinto.

3.4.2 Introdução de espécies exóticas

Segundo	Heiden	(2016),	a	utilização	de	plantas	exóticas	para	fins	de	ornamentação	ocorre	
pelo	homem	desde	a	antiguidade	com	os	gregos	e	segundo	Ziller	(2001)	a	movimentação	das	
plantas	do	campo	estrangeiro	para,	inicialmente	a	agricultura	e,	posteriormente,	para	as	cidades,	
culminou	com	a	origem	do	paisagismo	e,	negativamente	para	a	degradação	dos	ecossistemas	
cada vez mais explorados.

O paisagismo foi introduzido no Brasil com o seu descobrimento. Ganhou destaque na 
época	dos	barões	do	café,	visando	à	beleza	e	estética	das	plantas,	além	de	resgatar	a	beleza	e	a	
riqueza através de jardins com estilos clássico. A introdução de plantas exóticas foi facilitada pela 
falta de conhecimento a respeito da vegetação nativa e a necessidade de estabelecer um padrão 
europeu para a sociedade brasileira em ascensão na época. Posteriormente outras plantas foram 
introduzidas visando a economia agropecuária de forma generalizada em todo território.

As	cidades,	desde	o	descobrimento,	 foram	construídas	de	 forma	não	ordenada,	 contri-
buindo	para	o	desmatamento	de	grandes	áreas.	Inicialmente,	no	Brasil	os	jardins	ficaram	delimita-
dos	a	áreas	de	quintais,	no	fundo	do	terreno,	sendo	constituídas	por	plantas	ornamentais	e	para	o	
consumo	como	frutíferas,	hortaliças	e	ervas	medicinais	para	temperos	e	infusões.

A colonização ao subjugar a vida e os povos nativos também desconsideraria qualquer co-
nhecimento	destes	sobre	as	florestas,	especialmente	a	Mata	Atlântica,	reduzida	a	vestígios,	como	
atesta	Warren	Dean.	A	ignorância	somada	à	presunção	e	à	ganância	motivaria	aqueles	que,	inca-
pazes	de	compreender	a	magnitude	de	sua	descoberta,	tropeçaram	neste	continente	movidos	
por	cobiça	e	virtude,	sem	se	deixarem	levar	por	compaixão	ou	ao	mesmo	por	curiosidade.

Desde	a	vinda	da	Missão	Francesa,	em	1816,	os	jardins	e	parques	imitavam	modelos	eu-
ropeus,	tanto	nas	formas	como	na	escolha	das	espécies.	Na	aclimatação	do	classicismo	executa-
vam-se	canteiros	arranjados	à	francesa	ou	românticos	jardins	ingleses,	inexoravelmente	utilizando	
espécies exóticas aclimatadas.

Curiosamente quando “a corte que se instala em Petrópolis julga acrescentar à sua nobreza 
a	aura	de	civilidade	das	rosas	inglesas	e	das	coníferas	europeias	no	momento	exato	em	que,	para-
doxalmente,	a	própria	Europa	acredita	acrescentar	à	sua	civilização	a	glória	que	se	lhe	irradia	das	
colônias	colocando	um	número	cada	vez	maior	de	plantas	exóticas	em	suas	estufas	e	seus	jardins	
de	inverno”	(Leenhardt,	1996,	p.13).

Em	meados	de	1800	a	cidade	de	São	Paulo	estava	dominada	pela	migração,	onde	o	estilo	
arquitetônico	e	paisagístico	passou	a	se	inspirar	na	Europa.	Com	a	riqueza	chegando	à	região	de	
São	Paulo,	gradativamente	o	jardim	assumiu	uma	nova	localização,	na	frente	da	casa	como	um	car-
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tão	de	visitas	e	demonstrativo	da	riqueza	e	da	aristocracia,	geral-
mente carregado de elementos do paisagismo francês ou inglês.

O	início	do	século	20	ainda	vê	o	Brasil	marcado	por	uma	
longa	 dependência	 cultural	 e	 econômica,	 voltada	 a	 valores	 ad-
vindos	da	Europa	e	cultivada	em	quatrocentos	anos	de	práticas,	
as	mais	equivocadas	possíveis,	concernentes	a	flora	nativa.	Como	
atestou	Marx	(1987:	p.91),	a	vegetação	é	distribuída	em	inúmeros	
canteirinhos,	 como	 se	 fossem	obstáculos	 que	 a	 trama	de	 cami-
nhos	tem	que	contornar.	E	uma	análise	das	espécies	de	árvores,	
arbustos e ervas utilizados é melancólica. São sempre espécies de 
outras	regiões,	quando	não	de	outros	países	e	continentes.	Enfim,	
nada	acrescentam	à	nossa	formação,	já	tão	fraca	no	que	concer-
ne	ao	conhecimento	da	flora	autóctone.”	Ainda	segundo	Marx	a	
reversão	do	quadro	só	seria	possível	pela	educação.	O	conheci-
mento	e	a	valorização	do	patrimônio	natural	do	país,	cuja	rique-
za	está	a	disposição,	sendo	uma	medida	viável	para	assegurar	o	
pouco	que	resta	deste	patrimônio	às	gerações	futuras.	E	capitula	
afirmando	que	os	parques	urbanos	configuram	o	caminho	mais	
eficaz	para	essa	educação.

Conceitualmente,	as	plantas	exóticas	são	aquelas	que	 fo-
ram	introduzidas	de	forma	acidental	ou	intencional,	em	um	local	
onde não ocorre naturalmente sem a intervenção humana. Às 
plantas	exóticas	 também	se	aplicam	os	sinônimos	alóctone,	não	
indígena,	não	nativa	e	alienígena	(MORO	et	al.	2012).	Já	as	plantas	
invasoras	são	aquelas,	de	origem	exótica,	que	apresentam	disper-

JARDINS DO PARQUE DA INDEPEN-
DÊNCIA NO ESTILO FRANCÊS

são	e	propagação	ocupando	locais	distantes,	muitas	vezes	causando	danos	à	natureza	e	se	tor-
nando	um	problema	ambiental	(MORO	et	al.	2012).	E	as	plantas	nativas	são	aquelas	que	ocorrem	
naturalmente	num	determinado	local,	cujos	processos	evolutivos	acompanharam	a	evolução	da	
área,	sem	qualquer	interferência	do	Homem,	e	sua	distribuição	geográfica	se	estende	até	locali-
dades próximas onde há ambiente adequado para a sua dispersão com a ajuda de seus disperso-
res	naturais.	Também	são	aplicados,	para	as	plantas	nativas,	os	sinônimos	de	autóctone,	indígena	
(MORO	et	al.	2012)	”.

Quando	introduzidas,	as	plantas	exóticas	competem	por	nutrientes	com	as	nativas,	ou	de-
vido	sua	maior	dispersão	e	ausência	de	predadores,	tem	um	aumento	súbito	na	população,	colo-
cando em risco a biodiversidade do local.

O	estudo	do	potencial	paisagístico	da	flora	nativa	traz	inúmeros	benefícios	como:	a	con-
servação	da	biodiversidade,	a	disponibilidade	maior	de	nutrientes	para	as	espécies,	o	estabele-
cimento	de	corredores	ecológicos,	atração	da	avifauna,	o	bem-estar	social	e	a	informação	acerca	
do	patrimônio	florístico	regional	e	a	valorização	dos	logradouros.

Desde	o	início	de	nossa	colonização,	foram	trazidas	de	outros	países	as	espécies	para	ar-
borização das ruas e praças. Esse fato foi um dos responsáveis pela quase extinção de muitas 
espécies de pássaros em nossas cidades devido à não adaptação ao consumo dos frutos de es-
pécies	exóticas.	Estima-se	que	aproximadamente	80%	das	árvores	cultivadas	nas	ruas	das	cidades	
brasileiras	são	da	flora	exótica.

A	existência	de	muitas	espécies	nativas	com	características	ornamentais	importantes	é	um	
dos principais incentivos ao seu uso em projetos de paisagismo. Lamentavelmente o número de 
espécies	utilizadas	até	o	presente	é	insignificante.	A	principal	dificuldade	na	utilização	de	espé-
cies nativas em projetos de paisagismo é a indisponibilidade de mudas de grande porte e até 
mesmo de qualquer porte em muitas regiões.

A	falta	de	estudos	e	observações	da	flora	brasileira	para	exploração	florestal	sustentável,	
levou	o	eminente	Edmundo	Navarro	de	Andrade,	engenheiro	florestal	da	antiga	Companhia	Pau-
lista	de	Estradas	de	Ferro,	consciente	da	devastação	de	matas	para	obtenção	de	madeiras	e	lenha,	
em	caráter	de	emergência,	ao	estudo	e	introdução	de	espécies	de	Eucalyptus	da	Austrália,	para	
cultivo	nos	hortos	florestais	daquela	estrada	de	ferro.

Outra grande introdução de espécies exóticas foi feita pela Secretaria da Agricultura do 
Estado	de	São	Paulo,	nos	anos	60,	com	a	 importação	de	muitas	sementes	de	Pinus	tropicais,	
cultivados	nas	estações	experimentais	do	Instituto	Florestal,	para	obtenção	de	madeira	e	celu-
lose.		Sob	esforços	do	serviço	florestal,	a	pinocultura	foi	difundida	como	atividade	econômica	
no	estado,	cujo	gênero,	descobriu-se,	tinha	menor	adaptabilidade	e	resistência	para	a	região	
mais	ao	sul,	enquanto	o	eucalipto	era	mais	adequado	as	latitudes	acima	do	trópico	de	capri-
córnio.	Posteriormente	verificou-se	que	esse	gênero	respondia	de	maneira	muito	satisfatória	à	
indústria	resinífera.

Segundo	Leão	(1999,	p.214)	no	Brasil	foram	introduzidas	cerca	de	50	espécies	de	Pinus,	
cada	qual	específica	para	determinada	condição	ecológica	e	objetivo	econômico.	A	mais	comum	
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é o Pinus elliottii Engelm.,	cujo	plantio	foi	incentivado	pelo	gover-
no	do	estado	de	São	Paulo,	por	meio	de	seu	serviço	florestal.	Es-
sas	árvores,	nativas	do	sul	dos	Estados	Unidos,	valiosas	principal-
mente	devido	a	precocidade,	foram	amplamente	difundidas.	Aos	
dez	anos	de	idade,	elas	alcançam,	em	média,	10	metros	de	altura	
e	17	centímetros	de	diâmetro.	Quando	atingem	o	porte	adulto,	
chegam	a	ter	15	a	30	metros	de	altura	e	60	-	100	centímetros	de	
diâmetro.	Desenvolvem-se	bem	no	cerrado,	suportando	a	estação	
seca	sem	prejuízo;	exigem	 irrigação	apenas	nos	primeiros	anos,	
mas em muitos casos chegam a dispensá-la e concorrem vantajo-
samente	com	as	árvores	nativas.	Na	década	de	1970	deu-se	início	
da	exploração	resinífera,	destinada	a	fornecer	matéria-prima	para	
a indústria farmacêutica. Por causa do alto teor de resina - seiva 
que escorre da casca dos troncos e dos galhos inferiores - con-
tidos no P. elliottii,	a	espécie	foi	selecionada	para	extração	desse	
material,	em	detrimento	da	substância	obtida	de	outras	espécies	
tropicais,	que	apresentavam	baixa	qualidade	e,	consequentemen-
te,	pouca	aceitação	no	mercado.

Na	década	de	1980,	a	intensidade	da	produção	de	resina	
levou	o	país	a	alcançar	a	posição	de	segundo	maior	produtor	mun-
dial.	A	silvicultura	lastreada	pelo	eucalipto,	correspondeu	durante	
o	período	anterior	a	1945	a	algo	como	65%	a	90%	das	essências	
florestais	distribuídas	no	estado.

Vale	ressaltar	que	comparando-se	com	a	situação	brasileira,	
a condição norte-americana era favorecida em termos de manejo. 
Há	maiores	possibilidades	de	se	recompor	uma	floresta	tempera-
da,	se	essa	for	a	intenção,	já	que	são	compostas	de	maneira	unifor-
me	por	“umas	poucas	espécies	resistentes,	de	crescimento	rápido,	
sem	complicações	em	seus	hábitos	de	polinização,	semeadura	e	
frutificação,	sem	grandes	requisitos	nutricionais	e,	em	sua	grande	
maioria,	mais	competitivas	que	cooperativas	com	o	resto	dos	ha-
bitantes	da	floresta.	Recriar	uma	floresta	de	pinheiros	do	Norte	ou	
árvores	latifoliadas	exigia	pouco	manejo”	(Dean,	2000	p.249).

BOSQUE DE Pinus elliottii 
engelm.

Plantas invasoras estão se dispersando para áreas de preservação e unidades de conser-
vação.	“O	impacto	causado	por	essas	plantas	é	crescente,	devendo	serem	abordados	trabalhos	
preventivos,	levando	em	conta	a	falta	de	recursos,	técnicas,	e	equipamentos	para	um	manejo	de	
retirada	destas	plantas”	(ZILLER	&	DECHOUM	2013).	Segundo	Pastore	(2012),	três	formas	de	con-
trole	de	plantas	exóticas	invasoras,	podem	ser	realizadas:	controle	mecânico,	com	a	retirada	da	
vegetação,	por	corte,	escavação	ou	maquinário	apropriado;	controle	químico	com	a	utilização	de	
herbicidas	ou	hormônios;	e	controle	biológico	com	a	introdução	de	predadores	naturais,	reduzin-
do a dispersão de sementes na área e áreas no entorno.

Concluindo,	a	necessidade	de	produzirmos	riquezas	deve	estar	alicerçada	em	um	desen-
volvimento	auto-sustentável,	no	qual	a	relação	da	vida	do	homem	com	o	meio	ambiente	deve	
ser	considerada.	Não	é	preciso	domar	a	natureza,	mas	sim	aprender	com	ela.	Mesmo	os	plantios	
com	fins	ecológicos	poderão,	no	futuro,	serem	exploradas	de	forma	sustentada	e	racional,	como	
ocorreu	em	países	mais	desenvolvidos	da	Europa	e	Estados	Unidos,	que	há	muito	mais	tempo	
iniciaram	a	recuperação	de	suas	florestas	nativas.	Isso	depende,	evidentemente,	da	adequação	
da	legislação	em	vigor,	como	também	ocorreu	naqueles	países.	Aliás,	a	exploração	de	madeiras	
nativas	é	facultada	nos	países	desenvolvidos	até	mesmo	em	Reservas	e	Parques	Nacionais,	obvia-
mente respeitando-se a maturidade das plantas e aspectos técnico-ecológicos.

COLOCANDO OS PINGOS NOS “IS”
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O ecossistema urbano é uma comunidade de seres vivos que ha-
bitam e influenciam o meio urbano em que vivem. Este sistema é forma-
do a partir de um ecossistema primário que passa a desenvolver novas 
dinâmicas ao se relacionar com o meio construído e novas espécies ali 
inseridas, tendo suas características e agentes próprios. 

O meio natural, ao ser intensamente alterado, sofre um violen-
to impacto na biodiversidade, pois muitas espécies não conseguem se 
adaptar à nova dinâmica estabelecida e a ameaça à biodiversidade é 
uma ameaça a todo o ecossistema original tendo em vista que este fun-
ciona como uma estrutura, um organismo. 

4.1 Vegetação remanescente

De acordo com diversos autores muito pouco restou da vegetação original que recobria o 
território	paulistano.	A	vegetação	hoje	existente	é	constituída	basicamente	por:	

a)	 fragmentos	de	florestas	secundárias,	com	pelo	menos	um	ciclo	recente	de	corte	quei-
ma	(TABARELLI	e	MANTOVANI	1999a	apud	CATHARINO	e	ARAGAKI,	2008),	localiza-
dos em unidades de conservação e em porções mais preservadas no extremo sul e em 
manchas isoladas na zona leste;

b)	por	ambientes	implantados,	em	áreas	urbanizadas,	restringindo-se	aos	parques,	praças	
municipais e a arborização viária; e

c)	 por conjuntos ou espécimes isolados em terrenos particulares. 

Segundo Catharino e Aragaki 
(2008),	 os	 remanescentes	 de	 vege-
tação nativa existentes encontram-se 
dispersos	 na	 matriz	 urbana,	 grande	
parte comprometida pelos efeitos 
da	 fragmentação	 e	 efeitos	 de	 borda,	
onde as espécies mais frágeis correm 
risco de extinção local. As formações 
paludosas e de várzea foram pratica-
mente	 dizimadas,	 restando	 poucas	
áreas	nativas,	em	uma	 região	outrora	
rica	em	várzeas,	que	foram	aterradas,	
ocupadas	 e	 substituídas	 por	 sistema	
viário	(marginais	Tietê	e	Pinheiros,	por	
exemplo)	e	piscinões.

A	categorização	e	definição	da	
vegetação teve como base os critérios 
adotados	 para	 a	 classificação	 da	 co-
bertura	vegetal	no	Termo	de	Referên-
cia para Contratação do Mapeamento 
da	Cobertura	Vegetal	do	Município	de	

MAPA DE VEGETAÇÃO REMANESCENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO.
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São	Paulo.	Essas	categorias	são:	1-	Mata	Ombrófila	Densa	(MOD);	
2-	Mata	de	Várzea	(MAV);	3-	Bosque	Heterogêneo	(BOH);	4-	Cam-
pos	Gerais	(CPO);	5-	Campos	Alto-Montanos	(CAM);	6-Campos	de	
Várzea	e	7-Vegetação	Aquática	(CVA).

A	Mata	Ombrófila	Densa	(MOD)	encontra-se	em	uma	am-
plitude	 de	 altitude	 de	 cerca	 de	 1.000	metros,	 e	 apresenta	 ele-
mentos	florísticos	típicos	do	litoral	e	até	típicos	do	interior	mais	
seco.	Sua	tipologia	e	heterogênea	com	predomínio	de	espécies	
arbóreas	nativas.	Abrange	fisionomias	com	estratificação	vertical	
variada que pode apresentar alta ou baixa diversidade e densi-
dade	de	 árvores,	 arvoretas,	 herbáceas,	 epífitas	 e	 trepadeiras.	A	
diversidade e estrutura da comunidade variam com o estágio 
sucessional do fragmento e de peculiaridades climáticas locais. 
As	formações	florestais,	incluídas	nesta	categoria,	predominam	e	
possuem	graus	variáveis	de	antropização,	com	presença	esporá-
dica de espécies exóticas.

A	Mata	de	Várzea	 (MAV)	 também	apresenta	 tipologia	he-
terogênea,	porém	com	predomínio	de	espécies	arbóreas	nativas	
com	baixa	diversidade.	Sua	estratificação	vertical,	árvores	de	dos-
sel	e	emergentes,	com	espécies	caducifólias	frequentes;	arvoretas	
e um componente herbáceo-arbustivo compõe um sub-bosque 
diversificado.	 Exibe	 alta	 diversidade	 de	 epífitas	 e	 trepadeiras,	
além de alta frequência de samambaiaçus. Recobre terrenos pla-
nos e solos temporária ou permanentemente cobertos com água 
ou	com	lençol	freático	raso,	ou	seja,	comumente	associada	a	solos	
turfosos. A categoria MAV muito provavelmente está representa-
da	em	áreas	de	antropização	intensa,	pela	proximidade	da	água,	
e	 podem	estar	 fortemente	 alteradas,	 com	abundância	 de	 espé-
cies exóticas invasoras como Leucaena leucocephala	 (Lam.)	 de 
Wit	(leucena)	e	Ricinus comminis L.	(mamona).	Essas	áreas	são	de	
grande interesse para a recuperação.

MATA OMBRÓFILA DENSA NA SUB-
PREFEITURA DE PARELHEIROS. 
(FOTO: EHPH)

MATA DE VÁRZEA DO RIO EMBU-
GUAÇU (PARELHEIROS). (FOTO: 
EHPB)

Os	Bosques	Heterogêneos	 (BOH),	 como	o	próprio	nome	
diz,	também	possuem	tipologia	heterogênea	com	predomínio	de	
espécies	arbóreas	nativas	ou	exóticas,	com	mais	de	uma	espécie.	
Sua	 fisionomia	 apresenta	 indivíduos	 arbóreos	 frequentemente	
sem	formas	de	transição	adjacentes,	presença	ou	não	de	sub-bos-
que,	epífitas	e	trepadeiras.	São	frequentes	na	malha	urbana	como	
parques	e	praças	com	arborização	implantada,	bosques	de	áreas	
residenciais	e	institucionais,	bem	como	pomares	e	áreas	de	silvi-
cultura abandonadas. Podem incluir ainda matas muito degrada-
das	com	ocorrência	significativa	de	espécies	exóticas.

Ja	 os	 Campos	 Gerais	 (CPO)	 apresentam	 tipologia	 hete-
rogênea	a	homogênea	com	predomínio	de	cobertura	herbácea.	
Presença	de	arbustos,	 fetos	arborescentes,	epífitas	e	 trepadeiras	
pode	ocorrer.	Inclui	formações	campestres	naturais,	excetuando-
se	 campos	 alto-	montanos	 e	 vegetação	de	 várzea	 e	 brejo,	 con-
sideradas	 em	 outras	 categorias,	 e	 antropizadas	 como	 áreas	 de	
pastagem,	vegetação	ruderal	de	terrenos	urbanos	abandonados.	
Vale frisar que nesta categoria poderão ser encontradas espécies 
típicas	de	Cerrado,	que	carecem	de	proteção	 legal.	Por	não	ter-
mos	áreas	extensas	de	cerrado	no	município,	a	conservação	des-
tas	áreas	é	importantíssima,	podendo	considerá-las	como	relictos	
(ilhas	do	bioma	Cerrado	dispersas	no	bioma	Mata	Atlântica).	Essa	
categoria CPO abriga graus variados de antropização.

BOSQUE HETEROGÊNEO, SUBPRE-
FEITURA DA CAPELA DO SOCORRO. 
(FOTO: FGP)

CAMPOS GERAIS NA SUBPREFEI-
TURA DE PERUS. (FOTO: EHPB)
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Os	Campos	Alto-Montanhosos	(CAM)	apresentam	cobertu-
ra	predominantemente	herbácea	com	fisionomias	de	campo	lim-
po	(predomínio	de	componente	herbáceo)	e	campo	sujo	(compo-
nentes	herbáceo	e	arbustivo	juntos	em	mosaicos).	Assemelha-se	
a	categoria	CPO,	mas	foi	destacada	por	apresentar	flora	distinta	e	
por	ser	similar	a	campos	de	altitude	típicos	com	alta	diversidade	
de	gramíneas.	A	categoria	CAM	está	restrita	ao	extremo	sul	do	mu-
nicípio,	com	ocorrência	próxima	à	crista	da	Serra	do	Mar,	em	terre-
nos	de	topografia	ondulada	–	presentes	especialmente	no	Parque	
Estadual da Serra do Mar.

Finalmente,	 o	 Campo	 de	 Várzea	 e	 Vegetação	 Aquática,	
apresenta tipologia homogênea ou heterogênea de vegetação 
herbáceo-arbustiva associada a áreas predominantemente planas 
junto	a	cursos	ou	corpos	d’água,	como	brejos,	várzeas	e	represas,	
lagos,	lagoas	ou	outros	corpos	d’água.

CAMPOS ALTO-MONTANOS, NA 
SERRA DO MAR, PARELHEIROS

CAMPO DE VÁRZEA E VEGETAÇÃO 
AQUÁTICA NA REPRESA BILLINGS, 
CIDADE ADEMAR (FOTO: EHPB)

4.2 A ecologia da paisagem

De	acordo	com	Melito,	Metzger	e	Oliveira	(2017),	a	abordagem	da	Ecologia	da	Paisagem	é	
marcada	por	duas	perspectivas	de	análise:	uma	geográfica,	voltada	à	influência	do	homem	sobre	
a	paisagem	e	a	gestão	do	território;	e	outra,	ecológica,	voltada	à	importância	do	arranjo	espacial	
da paisagem sobre os processos ecológicos e a relevância destas relações em termos de conser-
vação biológica.

As	três	características	básicas	da	paisagem,	segundo	Richard.T.	Forman	e	Michael	Godron	
(1986)	são:

 ■ (i)	Estrutura:	configuração	dos	elementos	da	paisagem	como	tamanho,	forma,	distribui-
ção e arranjo espacial;

 ■ (ii)	Função:	interações	entre	os	elementos	da	paisagem	a	exemplo	do	fluxo	de	espécies;
 ■ (iii)	Dinâmica:	a	alteração	na	estrutura	e	função	da	paisagem	ao	longo	do	tempo.	”

Devido	ao	dinamismo	da	natureza,	verificar	se	uma	área	protegida	garante,	de	fato,	a	pre-
servação	da	biodiversidade	e	a	conservação	dos	processos	ecológicos	torna-se	um	desafio	(TA-
BARELLI	e	MANTOVANI,	1999).	Nesta	conjuntura,	as	ações	em	defesa	da	biodiversidade	usam	
como	base	conceitual	e	metodológica	a	Ecologia	da	Paisagem,	que	possibilita	a	fundamentação	
e	estipula	critérios	para	resolução	de	conflitos	ambientais.

A	Ecologia	da	Paisagem	adota	diversas	métricas	ou	índices	para	compreender	a	relação	
estabelecida entre o arranjo espacial dos componentes da paisagem e seus processos ecológi-
cos.	(METZGER,	2006).	

O	Mapa	dos	Remanescentes	da	Mata	Atlântica	no	Município	de	São	Paulo	(SÃO	PAULO,	
2016),	aqui	apresentado,	teve	as	métricas	da	paisagem	aplicadas	por	meio	das	extensões	Patch	
Analisty®	e	V-Late®	(Vector-Based	Landscape	Analysis	Tools)	do	software	ArcGis	10.	X.

No	estudo,	o	território	do	município	de	São	paulo	foi	dividido	em	hexágonos	de	500	hecta-
res.	Cada	uma	destas	áreas	foi	analisada	com	relação	aos	parâmetros	de:	cobertura	de	vegetação,	
fragmentação	e	conectividade	levando	em	conta	que,	o	interesse	não	está	nos	fragmentos	isola-
dos,	mas	nas	suas	relações	entre	si	(forma,	distância,	dimensões,	etc).	

O ECOSSISTEMA URBANO
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4.2.1 Cobertura de vegetação

	Esta	métrica	nada	mais	é	do	que	o	percentual	de	vegetação	presente	em	cada	seção,	
classificando-a	em:	nula,	muito	baixa,	baixa,	média,	alta	e	muito	alta.	Fica	evidente	a	maior	con-
centração	vegetal	nas	extremidades	do	município	e	a	vasta	área	correspondente	a	categoria	nula.

4.2.2 Fragmentação

Este conceito é o processo de fraciona-
mento de um habitat integral. Os segmentos 
formados a partir dessa dissociação podem es-
tar	mais	ou	menos	isolados,	formando	um	mo-
saico	do	que	fora,	outrora,	o	habitat	original.	De	
acordo	com	Jean	Paul	Walter	Metzger	 (2001),	
fragmento é uma mancha originada por fra-
cionamento	promovido	pelo	ser	humano,	com	
área	total	correntemente	pequena,	isolada	das	
outras por uma matriz de hábitat radicalmente 
modificada	ou	degradada	e	diferente	da	origi-
nal	(PRIMACK	e	RODRIGUES,	2001;	WILCOVE;	
MCCLELLAN;	DOBSON,	1986).

Dale	 e	 Pearson	 (1997),	 indicam	 a	 frag-
mentação do hábitat como uma das maiores 
ameaças	aos	ecossistemas	e	à	biodiversidade,	
sendo a transformação antrópica da paisagem 
sua	causa	mais	comum	(BIERREGAARD	e	DALE,	
1996;	ZAÚ	e	FREITAS,	2007).”	

Na	natureza,	este	mecanismo	altera	a	es-
trutura	e	a	qualidade	do	habitat,	impulsiona	as	
competições e o desaparecimento de espécies 
locais,	logo,	sofremos	modificações	nas	taxas	e	
nas populações de espécies encarregadas da 
polinização	e	disseminação	de	sementes,	nas	relações	de	herbivoria	e	predação,	ocasionando	a	
atestável perda da biodiversidade. Os impactos negativos da fragmentação nas interações e nos 
processos	biológicos	também	comprometem	a	prestação	de	serviços	ecossistêmicos	na	cidade,	

    MAPA DO PARÂMETRO: COBERTURA VEGETAL

refletindo-se	no	nível	de	qualidade	de	 vida	 (CAMPOS	e	AGOSTINHO,	1997;	METZGER,	1998;	
BIERREGAARD	et	alli.,	1992;	PRIMACK	e	RODRIGUES,	2001	apud	MUCHAILH	et	alli.,	2010).

Segundo	Forman	e	Godron	(1986),	todas	as	paisagens	compartilham	uma	estrutura	comum	
e	fundamental,	sendo	compostas	por	matriz,	manchas	(ou	fragmentos)	e	corredores.	A	matriz	é	o	
mais	extenso	elemento	de	uma	paisagem,	conectando	os	demais	elementos	e,	por	isso,	exercen-
do	papel	dominante	no	seu	funcionamento.	Quando	um	elemento	da	paisagem	é	perfeitamente	
conectado	e	circunda	todos	os	outros,	pode	ser	considerado	como	matriz	(FORMAN	e	GODRON,	
1986),	devendo-se	observar	que	nem	toda	paisagem	tem	uma	matriz	claramente	distinta.

A	matriz	do	entorno	exerce	grande	influência	sobre	os	fragmentos	através	de	seus	impac-
tos	na	intensidade	do	efeito	de	borda,	na	conectividade	da	paisagem	e	no	controle	de	espécies	
invasoras,	por	exemplo.	Segundo	Crome	 (1997),	os	 fragmentos	não	existem	 isolados,	 sendo	a	
premissa central da Ecologia da Paisagem e da conservação biológica haver conectividade entre 
os	fragmentos,	uma	vez	que	a	paisagem	inteira	age	conjuntamente	para	suportar	a	biota	e	manter	
os seus sistemas ecológicos.

4.2.3 Conectividade

De	acordo	com	Metzger	(2006),	conectividade	é	a	capacidade	de	a	paisagem	facilitar	os	
fluxos	biológicos	em	função	dos	seguintes	fatores:	a	consistência	das	estruturas	que	conectam	os	
fragmentos,	a	distância	de	fato	dessas	áreas	de	habitat	e		a	permeabilidade	da	matriz	que	compõe	
a	paisagem	(nível	de	resistência	ao	deslocamento	de	espécies).

Segundo	o	mesmo	autor,	quando	é	encontrado	um	alto	nível	de	conectividade	em	deter-
minada	paisagem,	está	sendo	assegurada	a	conservação	de	seus	fluxos	biológicos,	beneficiando	
a	recolonização	de	ecossistemas	e	diminuindo	a	ameaça	à	biodiversidade.	Por	este	motivo,	este	
parâmetro é associado à resiliência da paisagem.  

Desta	maneira,	pode-se	concluir	que	a	perda	da	conectividade	dos	fragmentos	resulta	na:
- alteração e perda de habitat;
-	isolamento	de	populações	da	floresta;
-	aumento	do	efeito	de	borda	(LAURANCE	et	al.,	1997).
A conectividade da paisagem possui dois aspectos: o estrutural e o funcional. O primeiro 

entende-se	como	a	fisionomia	da	paisagem,	no	que	se	refere	ao	arranjo	espacial	dos	fragmentos,	
a densidade e complexidade dos corredores e a permeabilidade da matriz. Já o aspecto funcio-
nal	varia	de	acordo	com	a	percepção	de	cada	espécie,	sendo	a	resposta	biológica	específica	à	
estrutura	da	paisagem.	Assim,	a	conectividade	estrutural	é	potencial	da	conectividade	funcional.
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Para a métrica aplicada na presen-
te	 pesquisa,	 foi	 adotada	 uma	 espécie	 que	
apresenta sensibilidade intermediária à frag-
mentação:	o	bugio	(Alouatta	clamitans),	um	
primata	que	percorre	com	facilidade,	fora	de	
seu	habitat,	200	metros.	A	partir	desta	distân-
cia,	foi	avaliada	a	proximidade	dos	fragmen-
tos	e	seu	nível	de	conectividade	funcional.

MAPA DO PARÂMETRO: CONECTIVIDADE

4.3 O efeito de borda

A	região	de	contato	entre	a	área	ocupada	(matriz	antrópica)	e	o	fragmento	de	vegetação	
natural	é	conhecida	como	borda	florestal.	De	maneira	geral,	as	modificações	nas	áreas	mais	ex-
ternas	dos	fragmentos	florestais,	geradas	pelo	contato	com	a	matriz,	são	chamadas	“efeitos	de	
borda”	(MURCIA,	1995;	PRIMAK	e	RODRIGUES	2001	apud	LIMA-RIBEIRO	2008).

As	bordas	são	como	fronteiras	entre	tipos	diferentes	de	ecossistemas,	sendo	o	aumento	
expressivo	na	borda	de	uma	floresta	uma	característica	atribuída	à	 fragmentação	da	paisagem	
(LAURANCE	et	al.,	1997).

Um	assunto	de	atual	interesse	nos	estudos	das	paisagens,	é	a	influência	com	que	as		bor-
das	modificam	os	padrões	ecológicos	em	suas	imediações.	São	incontestáveis	as	diferenças	de	
desempenho e comportamento biológico visualizados nas bordas e no interior das manchas. 
Mensurar particularidades de ocorrências nestes dois ambientes comprovaria estas alterações.

Segundo	LIMA-RIBEIRO	(2008),	os	efeitos	de	borda	podem	ser	subdivididos	em:

 - efeitos	 físicos:	 envolvem	mudanças	 nos	 fatores	 climáticos	 e	 ambientais,	 sendo	
que	a	zona	de	 influência	das	bordas	apresenta	maior	exposição	aos	ventos,	às	
altas	temperaturas,	a	baixa	umidade	e	a	alta	radiação	solar;

 - efeitos biológicos diretos: envolvem mudanças na abundância e distribuição de 
espécies,	provocadas	pelos	fatores	abióticos	nas	proximidades	das	bordas,	tais	
como	o	aumento	da	densidade	de	indivíduos	devido	à	maior	produtividade	pri-
mária,	causada	pelos	altos	níveis	de	radiação	solar;

 - efeitos	biológicos	indiretos:	envolvem	mudanças	na	interação	entre	as	espécies,	
tais	como	predação,	parasitismo,	herbivoria,	competição,	dispersão	de	sementes	
e polinização.”

O	efeito	de	borda	é	uma	característica	própria	da	floresta	tropical,	tendo	em	vista	que,	nas	
regiões	temperadas,	de	maneira	oposta,	é	observado	um	aumento	na	riqueza	de	espécies	nas	
bordas	das	florestas.	Em	vista	disso,	nossas	espécies	nativas	são	menos	adaptadas	a	novas	condi-
ções ambientais quando é  restrita de sua vegetação vizinha.

Conforme	Rodrigues	 e	Nascimento	 (2006),	 ainda	que	 as	 informações	 sejam	 suficientes	
para	indicar	a	existência	de	efeitos	de	borda,	as	suas	consequências	a	longo	prazo	permanecem	
desconhecidas.	Sob	uma	perspectiva	intervencionista,	na	qual	a	borda	é	um	limite	permeável,	su-
jeita	a	impactos	advindos	da	matriz	antrópica,	a	única	conclusão	lógica	é	a	de	que	a	degradação	
será crescente.
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A partir de uma matriz de impactos negativos decorrentes de cada classe de uso de solo 
presente	no	município	de	São	Paulo,	 técnicos	do	setor	de	 licenciamento	da	SVMA,	do	Depar-
tamento	de	Controle	da	Qualidade	Ambiental	(DECONT)	e	do	Departamento	de	Planejamento	
Ambiental	(DEPLAN)	definiram	uma	escala	(de	50-400	metros)	para	que	se	possa	medir	o	nível	a	
intensidade dos efeitos de borda de acordo com cada tipologia.

Os	efeitos	de	borda,	atingem	de	 forma	muito	violenta,	 fragmentos	de	menores	propor-
ções.	Estes	fragmentos	já	não	possuem	propriedades	originais	suficientes	para	desempenharem	
função	de	habitat,	mas	contribuem	como	áreas	de	passagem	e	conexão	entre	fragmentos	maio-
res.	Ao	serem	ameaçados,	estes	fragmentos	comprometem		o	deslocamento	de	organismos	pela	
paisagem	e	aumentam	o	isolamento	entre	fragmentos	maiores,	reduzindo	a	conectividade.

O	impacto	da	perda	de	conectividade	estrutural	no	fluxo	biológico	da	paisagem	é	demons-
trado na tendência ao desaparecimento das espécies que apresentam limitações de deslocamento 
fora	de	seu	habitat,	fadadas	ao	desaparecimento	no	interior	dos	fragmentos.	(TAMBOSI,	2013).

TABELA: ESCALA DE EFEITO DE BORDA

05 colocando a 
mão na massa

Uma vez levantadas as principais discussões acerca do tema, 
é possível fazer uma proposição arquitetônica que considere as pro-
blemáticas apontadas se utilizando dos conceitos e percepções aqui 
contemplados, buscando através da arquitetura contribuir para uma 
demanda socioambiental. 
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5.1. Local: o distrito da sé

Palco	de	acentuada	presença	das	atividades	terciárias,	o	centro	da	cidade	é	o	local	mais	
dinâmico	da	vida	urbana,	comportando	um	grande	fluxo	de	pessoas,	veículos	e	mercadorias,	tor-
na-se	o	referencial	simbólico	da	cidade,	sendo	historicamente	designado	a	ser	suporte	das	mais	
importantes instituições públicas e religiosas desta sociedade.

O	conjunto	dessas	atividades	reforçam	a	ideia	do	centro,	contudo,	por	outra	mão,	o	surgi-
mento de subcentros através do processo de expansão urbana gera concorrência e dilui a noção 
de centralidade na cidade. Por causar a deterioração e degradação decorrente do abandono do 
centro,	este	fenômeno	foi	amplamente	discutido	na	Europa	e	América	do	Norte	na	década	de	50,	
já	no	Brasil,	este	movimento	passa	a	ser	debatido	após	os	anos	80.		

Segundo	Gutierrez	(1989),	os	conceitos	de	deterioração	e	degradação	urbana	estão	fre-
quentemente	associados	à	perda	de	sua	função,	ao	dano	ou	a	ruína	das	estruturas	físicas,	ou	ao	
rebaixamento	do	nível	do	valor	das	transações	econômicas.	Em	geral,	a	referência	aos	espaços	
degradados	acontece	quando,	além	das	estruturas	físicas,	verifica-se	a	reverberação	da	mesma	
situação dos grupos sociais.

O processo de deterioração/degradação do centro é acentuado após os anos 50 devido 
ao congestionamento e saturação do centro que concorre deslealmente com localidades próxi-
mas	que	apresentam	melhores	condições	de	morar	e	viver.	Logo,	seguem	também	esta	tendên-
cia algumas atividades que geram um capital expressivo e outras com capacidade de produzir 
grandes	fluxos.	Desta	forma,	estas	atividades	são	substituídas	por	outras	menos	rentáveis,	as	ve-
zes	informais,	praticadas	por	uma	população	de	menor	poder	aquisitivo.	Este	atrofiamento	leva	
uma	arrecadação	mais	baixa	de	impostos,	reduzindo	a	atuação	do	poder	público	nos	serviços	de	
limpeza	e	segurança,	por	exemplo.	(Balsas,	2000;	Carrion,	1998;	Friedrichs	et	al.,	1987;	Frieden	e	
Sagalyn,	1992;	Garay,	2003;	Vargas,	2000,	2004).

Neste	ponto,	é	válido	lembrar	que	a	dinâmica	econômica	que	caracteriza	a	cidade	de	São	
Paulo	levou	a	transferência	do	centro	econômico	principal	continuamente.	O	primeiro	movimento	
é	percebido	com	a	ascensão	do	capital	financeiro,	na	década	de	70,	deslocando	o	núcleo	do	co-
mando	econômico	do	centro	histórico	para	a	Avenida	Paulista.	A	segunda	manifestação	é	obser-
vada	20	anos	mais	tarde	com	a	transição	da	metrópole	industrial	para	a	metrópole	terciária,	sendo	
cenário	deste	novo	momento	a	região	da	Faria	Lima,	Berrini	e	Marginal	Pinheiros.

Além	da	diminuição	na	atividade,	a	perda	da	função	de	centro	econômico	comprometeu	
a	referência	do	centro	na	identidade	dos	paulistanos.	Dando	espaço	para	os	edifícios	altamente	

tecnológicos	configurarem	novos	símbolos	da	cidade,	ofuscando	
o	já	desatualizado	centro.	Ademais,	a	popularização	dos	shopping	
centers	apropriou-se	do	comércio	de	 rua	mais	bem	qualificado,	
que	outrora,	pertencia	exclusivamente	à	área	central.

Apesar	de	 toda	decadência	descrita,	o	 centro	manteve	al-
gumas	atividades	tradicionais	operando,	retendo	um	menor,	porém	
ainda	significativo	fluxo	na	região.	Dentre	estas	atividades	podemos	
mencionar:	o	Fórum,	o	Tribunal	de	Justiça	e	a	toda	atividade	jurídica	
que	gravita	em	torno	deles;	as	Bolsas	de	Valores	e	de	Mercadorias,	
que mantiveram sua base de funcionamento no centro; o setor pú-
blico,	que	conservou	órgãos	dos	diversos	níveis	da	administração	
na	região	central	e	as	áreas	de	educação	e	cultura,	que	preservaram	
alguns	 de	 seus	mais	 expressivos	 patrimônios	 em	 funcionamento	
(Faculdade	de	Direito	do	Largo	São	Francisco,	da	Universidade	de	
São	Paulo	e	Teatro	Municipal).	Permaneceram,	ainda,	aquelas	ruas	
de	comércio	especializado	tradicional,	como	a	25	de	Março	e	a	José	
Paulino	(confecções),	a	Florêncio	de	Abreu	(ferragens)	e	a	Santa	Ifi-
gênia	(eletrônicos).

Seguindo	a	tendência	internacional,	já	estabelecida	há	al-
gum	tempo,	a	revalorização	do	centro	de	São	Paulo	vem	ganhan-
do	mais	atenção	da	administração	pública,	da	comunidade	civil	e	
do	segmento	privado,	com	interesse	em	na	valorização	do	patri-
mônio	imobiliário	por	este	retido	ou	pela	associação	de	sua	ima-
gem	como	instituição	à	questões	sociais.	Nessa	linha,	o	governo	
estadual	implantou,	nos	distritos	de	Santa	Cecília	e	Bom	Retiro,	a	
Sala	São	Paulo,	sede	da	Orquestra	Sinfônica,	reciclando	a	Estação	
Júlio Prestes da antiga Estrada de Ferro Sorocabana; reformou a 
Pinacoteca do Estado; transformou o antigo prédio do Departa-
mento	de	Ordem	e	Polícia	Social	(Dops)	também	em	equipamen-
to	de	cultura;	e	recuperou	a	Estação	da	Luz,	com	o	metrô	e	o	Mu-
seu	da	Língua	Portuguesa.

COLOCANDO A MÃO NA MASSACOLOCANDO A MÃO NA MASSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
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5.2. Justificativa: ressignificar, conectar, ocupar

O	patrimônio	urbano,	construído	histórica	e	socialmente,	não	deve	estar	fadado	a	ser	me-
ramente	admirado,	é	necessário	que	este	 seja	utilizado	efetivamente,	pois	 a	melhor	 forma	de	
preservá-lo é torná-lo útil.

Numa	análise	econômica,	não	é	viável	que	o	centro	tenha	exclusivamente	um	caráter	cul-
tural. Ignorar a qualidade de suas infraestruturas e o enorme capital ali imobilizado seria desper-
dício,	ainda	mais	em	países	emergentes,	que	possuem	carências	urbanas	que	podem	ser	favore-
cidas com a valorização dos centros. 

Para	esta	valorização,	as	técnicas	de	marketing	urbano	são	introduzidas	através	do	plane-
jamento	de	mercado	feito	pelo	poder	público,	que	busca	uma	imagem	positiva	da	cidade	para	
atrair	 investimentos	externos	para	o	desenvolvimento	da	economia	urbana,	e	pelo	capital	 imo-
biliário,	capaz	de	criar	localizações	privilegiadas	e	induzir	a	demanda	por	intermédio	da	oferta.	
Estes	dois	agentes	trabalham	simultaneamente	nesse	processo,	formando	uma	parceria.	Segundo	
diversos	autores,	as	principais	estratégias	de	recuperação	de	zonas	centrais	são	estimuladas	pela	
atividade	de	comércio	e	serviços	varejistas	(Balsas,	2000;	Carey,	1988;	Copeland,	1968;	Frieden	e	
Sagalyn,	1991;	Omholt,	1998;	Vargas,	1992,	2001).

Assim é criado um paradoxo: a busca da preservação através da inserção de um novo 
ambiente	urbano,	utilizando	a	estrutura	histórica	como	um	cenário.	Reich	(1999),	denomina	esse	
novo	lugar,	ou	talvez	não-lugar,	de	parque	temático	histórico,	onde	se	restauram	áreas	históricas	
com	a	construção	de	objetos	de	consumo,	formando	um	tipo	de	espetáculo	que	atrai	residentes	
e visitantes e alimenta a atividade comercial. Essa alternativa de parque temático pode conduzir a 
um	processo	de	exclusão	social,	uma	vez	que	inclui	argumentos	que	relacionam	a	camada	social	
de	baixa	renda	à	violência,	à	sujeira	e	à	desordem	(Samuel,	2000).	

As	intervenções	devem	ter	instrumentos	econômicos,	sociais,	jurídicos	e	institucionais	para	
que	seja	uma	transformação	factual	e	não	apenas	uma	maquiagem,	buscando	a	requalificação	ur-
bana	tratando	questões	relevantes	de	ordem	dicotômica,	com	soluções	abrangentes	quanto	a	ga-
nhos	e	concessões,	usos	equilibrados,	grupos	diversificados,	e	boa	articulação	entre	privado-ins-
titucional-comunitário.	Esta	é	a	preocupação	com	o	conteúdo	a	ser	oferecido	junto	ao	patrimônio	
urbano	histórico	pelo	meio	da	intervenção,	para	que	este	não	seja	apenas	uma	embalagem.

À pergunta: “Por que a construção de Tecla prolonga-se por tanto tempo?”, os habitantes, sem 
deixar de içar baldes, de baixar cabos de ferro, de mover longos pincéis para cima e para baixo, res-
pondem: “Para que não comece a destruição [...]”. “Qual é o sentido de tanta construção? ”, pergunta. 
“Qual o objetivo de uma cidade em construção senão uma cidade? [...]”.	Ítalo	Calvino	(1997:117).

De	acordo	com	Vargas	e	Castilho	(2006),	intervir	nos	centros	urbanos	pressupõe	avaliar	sua	
herança	histórica	e	patrimonial,	seu	caráter	funcional	e	sua	posição	relativa	na	estrutura	urbana,	
mas,	principalmente,	precisar	o	porquê	de	se	fazer	necessária	a	intervenção.	Esta	ideia	de	inter-
venção	sustenta-se	na	identificação	de	um	claro	processo	de	deterioração	urbana	que	pode	ser	
entendido por analogia aos termos provenientes das ciências biológicas. Intervenção e Cirurgia 
são	palavras	sinônimas,	e	o	organismo	submete-se	a	uma	intervenção	basicamente	em	três	situa-
ções: para recuperação da saúde ou manutenção da vida; para reparação de danos causados por 
acidentes	e,	mais	recentemente,	para	atender	às	exigências	dos	padrões	estéticos.

As autoras também pontuam as motivações que conduzem as intervenções em centros 
urbanos,	sendo:

 ■ Referência e Identidade: os centros têm um papel essencial quanto à identidade e a 
referência de seus cidadãos e visitantes.

 ■ História	Urbana:		o	centro	é	o	lugar	onde	se	encontram	as	sedimentações	e	as	estratifi-
cações da história de uma cidade.

 ■ Sociabilidade e Diversidade: a variedade de atividades e a tolerância às diversidades re-
forçam o caráter singular dos centros urbanos em relação aos subcentros mais recentes.

 ■ Infraestrutura	existente:		nos	centros	das	cidades,	geralmente,	um	sistema	viário	conso-
lidado,	saneamento	básico,	energia	e	serviços	de	telefonia,	transporte	coletivo,	equipa-
mentos	sociais	e	culturais	de	diversas	naturezas.	O	descarte	dessa	infraestrutura,	tanto	
do	ponto	de	vista	econômico	quanto	ambiental,	é	injustificável.

 ■ Mudanças	nos	Padrões	Sociodemográficos:	alterações	como	maior	expectativa	de	vida	
e consequentemente envelhecimento da população; redução do número de compo-
nentes	da	família;	ampliação	do	trabalho	feminino,	entre	outros	aspectos,	 facilitam	e	
reconduzem ao retorno de habitações nas áreas centrais.

 ■ Deslocamentos	pendulares:	estatisticamente,	o	centro	de	muitas	cidades	ainda	concen-
tra um número maior de postos de emprego. O retorno do uso residencial para o centro 
diminui sensivelmente a necessidade de movimento pendular diário moradia-trabalho.

 ■ Distribuição	 e	Abastecimento:	 durante	muitas	 décadas,	 vem	ocorrendo	 a	 dispersão	
locacional	dos	negócios.	Em	diversas	escalas,	entretanto,	o	 centro	ainda	 retém	uma	
parcela da distribuição de bens e serviços.

Concluindo,	o	processo	de	recuperação	do	centro,	busca	a	melhoria	da	imagem	da	cida-
de,	imortalizando	sua	história	e	trazendo	à	comunidade	o	sentimento	de	pertencimento.	A	imple-
mentação	de	ações	que	atraiam	investimentos,	habitantes	e	turistas	para	impulsionar	a	economia	
urbana.	E	reaproveitar	a	infraestrutura	e	edifícios,	valorizando	o	patrimônio	construído.	Portanto,	
reativar	o	ponto	onde	foi	dado	início	à	conformação	urbana	da	cidade.		

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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5.3. Estudo preliminar: O BOsquE pAlACEtE
Tendo	 a	 vegetação	 como	primeira	diretriz	 definida,	 o	 conceito	do	projeto	 é	 atrelado	 a	

mais	dois	fatores:	a	disposição	de	espaço	público,	salientando	a	importância	da	vegetação	estar	
atribuída	à	áreas	de	convívio	comunitário,	onde	os	indivíduos	desfrutem	do	verde	dentro	do	ce-
nário	da	cidade,	sem	necessidade	da	isenção	de	uma	em	detrimento	da	outra.	Este	ambiente	é	
ideal	para	propiciar	a	experiência	de	identificação	da	população	com	estas	espécies	e	com	esta	
paisagem.	Esta	sensação	só	é	possível	através	da	arborização	de	ruas	ou	praças,	pois	quando	se	
caminha	dentro	de	um	parque,	como	o	Trianon,	na	Avenida	Paulista,	por	exemplo,	na	maior	parte	
da paisagem a percepção da cidade é suprimida.

vegetação espaço 
público vocação+

O terceiro fator abrangido no conceito é uma variável: a vocação. O genius loci,	a	alma	
do lugar. Este é o elemento que determina o programa a ser implementado. Obtendo do local 
o	melhor	aproveitamento	possível,	valorizando	a	questão	ambiental	sem	ignorar	a	necessidade	
da	função	social	exigida	pelo	contexto	urbano.	Portanto,	é	potencializada	a	atratividade	para	o	
público.	Mais	uma	vez,	faz-se	valer	o	caráter	diferenciado	do	projeto,	pois	áreas	verdes	restritas	
intrinsecamente	ao	seu	uso	podem	ser	menos	atrativas,	e,	ao	invés	de	criarem	conexões,	geram	
insegurança pela falta de atividade.

vegetação espaço 
público vocação+

Situado	entre	as	ruas	Direita	e	José	Bonifácio,	o	terreno	se	encontra	entre	importantes	sí-
tios	históricos:	no	coração	do	centro	da	cidade,	o	Pateo	do	Colégio	(aprox.	250m)	e	a	Praça	da	Sé	
(aprox.	200m),	no	sentido	oposto,	temos	o	Largo	São	Francisco	(aprox.	100m)	e	a	Praça	do	Patriar-
ca	(aprox	150m)	no	sentido	Centro	Novo.	Aumentando	a	área	de	alcance,	é	possível	detectar	mais	
duas	importantes	referências:	o	Vale	do	Anhangabaú	e	o	Terminal	Parque	Dom	Pedro	II.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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PERSPECTIVA: ELEVADOR A FRENTE, 
TORRES AO FUNDO.
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Estes	espaços	públicos	recebem	diariamente	um	grande	fluxo	de	pessoas,	principalmente	
de	população	flutuante,	que	ocupa	o	centro	durante	o	horário	comercial	devido	à	predominância	
do	uso	de	serviço,	turismo	e	órgãos	públicos	da	região.	Logo,	justifica-se	a	conexão	proposta	pelo	
projeto,	servindo	como	uma	curta,	porém	agradável	alternativa	de	percurso	para	o	 trânsito	de	
pedestres através da possibilidade de permeá-lo.

Além	da	questão	de	estar	 inserida	em	uma	área	estratégica,	havia	nessa	quadra,	 assim	
como	em	muitas	outras	do	centro,	 lotes	 subutilizados.	Construções	baixas,	 sem	valor	histórico	
agregado,	apenas	com	comércio	no	térreo.	O	que	torna	este	bloco	mais	interessante	para	a	inter-
venção	são	as	peculiaridades	de	suas	edificações.	Analisando	o	entorno	imediato,	fazem	divisa	
com	o	terreno	três	edificações:	dois	edifícios	comerciais	e	um	palacete	histórico.	

VISTA AÉREA DO LOCAL DE INTERVENÇÃO IMPLANTAÇÃO
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O	Palacete	Tereza	Toledo	 Lara,	 construído	 em	1910	pelo	
arquiteto	alemão	August	Fried,	é	patrimônio	histórico	e	arquitetô-
nico	do	município	reconhecido	pelo	CONPRESP.	À	época	de	sua	
inauguração,	o	edifício	abrigou	lojas	e	escritórios,	sendo	um	des-
tes o atelier do arquiteto Victor Dubugras. Por ter sido endereço 
da	Rádio	Record	e	tradicionais	lojas	de	instrumentos,	o	local	pas-
sou	a	ser	conhecido	como	esquina	musical.	Hoje,	após	passar	por	
uma	restauração	no	ano	de	2016,	o	prédio	ainda	é	ocupado	por	
uma	loja	de	instrumentos	musicais,	possui	também	uma	escola	de	
dança	e	uma	casa	de	shows	e	restaurante:	a	Casa	de	Francisca.

Sendo	o	palacete	e	os	edifícios	comerciais	construções	que	
já	contribuem	com	a	(re)ocupação	do	centro,	estes	foram	enxerga-
dos	como	potenciais	vizinhos	para	o	projeto,	que,	ao	abrir	a	qua-
dra,	cria,	nos	limites	do	terreno,	dois	blocos	lindeiros	às	constru-
ções	adjacentes.	Desta	forma,	as	antigas	fachadas	comerciais	que	
faceavam	a	via	peatonal,	agora	configuram	um	espaço	aberto:	a	
praça central.

FOTO HISTÓRICA DO PALACETE

Acima	do	nível	da	praça,	os	dois	blocos	recebem	mais	um	pavimento	de	acesso	público.	
Este	oferece	estabelecimentos	de	serviços	como	cafés,	bares	e	lanchonetes.	A	ligação	dos	dois	
blocos	se	dá	através	de	passarelas	que	os	conectam	nas	extremidades	das	lajes,	correndo	para-
lelamente às fachadas.

De	um	lado,	onde	se	faz	divisa	com	as	empenas	dos	prédios	mais	altos,	são	elevadas	duas	
torres	que	acompanham	o	gabarito	das	pré-existências.	Além	da	altura,	são	respeitadas	também	
as	aberturas,	para	que	não	sejam	comprometidas	a	iluminação	e	ventilação	destas	edificações.	É	
a partir desta preocupação que o volume aplicado nos pavimentos inferiores é dividido por um 
vão	central,	concebendo	duas	torres	com	acessos	independentes:	uma	de	salas	comerciais	e	ou-
tra	que	comporta	o	co-living,	programas	que	foram	determinados	a	partir	da	análise	da	vocação.

Do	outro	lado,	é	disposto	mais	um	andar	de	acesso	público,	e,	projetando-se	sobre	o	pa-
lacete,	uma	plataforma	que	acomoda	o	mirante.	A	laje	superdimensionada	e	a	esguia	estrutura	
autoportante	do	elevador	compõem	o	ponto	visual	de	maior	destaque	no	projeto,	evidenciando	
a	intenção	de	atrair	o	público	para	que	se	aproprie	deste	espaço	e	valorizar	o	objeto	arquitetônico	
ao qual este braço se incorpora.

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO:  dois blocos comerciais configuram praça conectando as ruas direita e José 
bonifácio.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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PLANTA 1O PAVIMENTO:  dois blocos comerciais configuram praça conectando as ruas direita e José bonifácio. PLANTA PAVIMENTO TIPO:  duas torres compactas à esquerda (coliving/salas comerciais), plataforma proje-
tando-se acima do edifício vizinho à esquerda (mirante).

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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CORTE A:  térreo comercial, primeiro pavimento de uso público. no primeiro plano passarelas conectando 
ao outro bloco. ao fundo edifício com vão central.

CORTE B:  relação entre as alturas com os edifícios do entorno. prédio, elevador e plataforma no primeiro 
plano. Fachada ao fundo.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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As leves fachadas que 
delineiam a fronteira do proje-
to	com	a	rua,	seguem	a	altura	
e o ritmo dos balcões do pala-
cete. Composta por molduras 
com aplicação de malha me-
tálica	 perfurada,	 esta	 película	
que envolve o projeto dá ao 
pedestre uma visão parcial 
da área interna sem que a 
revele	 por	 completo,	 propor-
cionando	também,	a	quem	se	
encontra	no	interior	da	praça,	
um senso de dentro/fora sem 
extinguir a visão do entorno.

PERSPECTIVA: PRAÇA CENTRAL, VI-
SÃO LATERAL.
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PERSPECTIVA: VISTA DA FACHADA A 
PARTIR DA PASSARELA.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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O centro é equipado 
com	 outros	 mirantes,	 como	
os	 do	 Edifício	 Altino	 Arantes,	
Circolo	Italiano,	Copan	e	Mar-
tinelli,	 por	 exemplo.	 Entretan-
to,	aos	olhos	de	um	turista,	ou	
até mesmo habitante da capi-
tal que não possua intimidade 
com	o	centro	da	cidade,	estes	
estão ocultos. Um belvedere 
capaz de provocar a percep-
ção de que as pessoas que es-
tão caminhando na rua são as 
mesmas	que	o	usufrui,	quebra	
a intimidação de apropriar-se 
daquele	 espaço.	 Como,	 por	
exemplo,	o	CCBB,	que	apesar	
de	ser	aberto,	causa	uma	hesi-
tação no transeunte levando-o 
a se questionar se aquele é 
um espaço de acesso livre ou 
privado.

PERSPECTIVA: NÍVEL DO MIRANTE.
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PERSPECTIVA: VÃO ENTRE TORRES, 
NÍVEL DA PRAÇA.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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O	 projeto	 tem,	 efeti-
vamente,	 o	 resgate	 da	 vege-
tação	 como	 principal	 motivo,	
porém esta intenção não anula 
suas relações com outras con-
dicionantes como as pré-exis-
tências. Ao ser considerado 
trabalhar em uma região tão 
consolidada e de alta relevân-
cia	histórica,	o	partido	passa	a	
cumprir a função de absorver 
estes elementos externos e 
se introduz como um parasi-
ta,	 tomando	 as	 propriedades	
presentes no contexto para 
si,	 distribuindo-se	 de	 forma	
a revestir sutilmente a massa 
densa	e	robusta	que	configura	
o	 centro,	proporcionando	um	
respiro dentro deste conglo-
merado.	 Às	 vezes,	 o	 espaço	
aberto possui tanta força em si 
mesmo que a arquitetura que 
o	 circunda	 fica	 determinada	
por ele.

PERSPECTIVA: PRAÇA, VISTA SUPE-
RIOR.
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A arranjo da praça é 
feito com base em uma malha 
de	1mx1m,	dimensão	da	pagi-
nação criada a partir do deck 
metálico. Este sistema aumen-
ta a capacidade de permeabi-
lidade garantindo a absorção 
de águas pluviais pelo solo. 
Dentro	 desta	 malha,	 foram	
dispostos módulos de 15m² 
para plantio de Mata Atlântica 
através de uma técnica de re-
cuperação mais natural desen-
volvida pelo botânico Cardim. 
Seu espaçamento e composi-
ção visam recriar a dinâmica 
natural	 das	 florestas,	 tendo	
como	vantagem	um	índice	de	
perdas	mais	baixo,	menor	con-
sumo de água e necessidade 
de manutenção e crescimento 
acelerado em comparação à 
técnicas convencionais devido 
ao	estímulo	da	concorrência	e	
cooperação das espécies ado-
tadas.

PERSPECTIVA: VISTA INTERNA A PAR-
TIR DA PASSARELA.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA



74 75

BIO.DE.VER.CIDADE

PERSPECTIVA: VISTA DO EDIFÍCIO A 
PARTIR DA PRAÇA.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA
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5.4. Desempenho ambiental do projeto

A	comunidade	biológica	é	muito	favorecida	com	os	estudos	acerca	do	potencial	paisagís-
tico	da	flora	nativa.	São	estes	benefícios:	a	proteção	do	patrimônio	genético	da	flora	regional,	a	
atração	da	fauna	pela	disposição	do	alimento	que	este	encontra	no	meio	natural	e,	como	conse-
quência,	a	disseminação	destas	espécies	através	da	zoocoria.			

A aplicação desta vegetação urbana também impacta diretamente de forma positiva sobre 
dois	problemas	enfrentados	pelos	centros	urbanos:	o	fenômeno	das	ilhas	de	calor,	ocasionado	
pela densa concentração de construções e a sobrecarga do sistema de drenagem das águas da 
chuva,	causado	pela	vasta	área	de	superfícies	pavimentadas.

Segundo	Shinzato	(2019),	a	diminuição	da	temperatura	da	cidade	pode	ser	obtida	através	
do	sombreamento	das	árvores	e	pela	transpiração	natural	dessas	plantas,	favorecendo	uma	maior	
umidade	relativa	do	ar,	rápida	dispersão	de	poluentes,	principalmente	poeira,	que	muito	afetam	
a	saúde	e	o	bem-estar	da	sociedade,	principalmente	nas	épocas	secas	do	ano	e	colaboram	efeti-
vamente para um maior escoamento de água de chuvas para o lençol freático.

Além	disto,	através	da	inserção	do	patrimônio	vegetal	local	no	paisagismo,	praças	e	edi-
fícios	são	valorizados,	promovendo	uma	melhor	relação	entre	meio	ambiente	e	sociedade.	De	
acordo	com	a	Convenção	de	Diversidade	Biológica	(2012),	em	relação	à	saúde	pública,	os	ecos-
sistemas	urbanos	contribuem	significativamente	com	a	qualidade	de	vida	das	pessoas,	prevenin-
do	a	incidência	de	doenças	e	promovendo	espaços	para	a	recreação,	saúde,	relaxamento	e	coe-
são	comunitária.	Além	disso,	o	acesso	às	áreas	verdes	reduz	a	mortalidade	e	melhora	a	percepção	
de saúde da população.

Além	do	bem-estar	social,	a	utilização	da	vegetação	cria	corredores	ecológicos	no	meio	
urbano. Estes corredores possibilitam a migração de animais essenciais para a manutenção dos 
últimos	fragmentos	da	Mata	Atlântica	através	da	dispersão	das	sementes,	amenizando	os	efeitos	
de borda que ameaçam a conservação da biodiversidade dentro e fora da cidade.

06 consideraçÕes 
Finais

A falta de contato do cidadão urbanizado com a natureza faz 
com que este perca a capacidade de associação de que problemas 
como a crise de abastecimento hídrico, controle de temperatura, qua-
lidade do ar e enchentes estejam relacionados ao manejo inapropriado 
do ecossistema local. Ao enxergar apenas medidas imediatistas para 
reparação destes efeitos, não é possível visar a complexidade a qual 
estes problemas estão vinculados.  
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Partindo do pressuposto de que as cidades são “uma nova classe de ecossistemas molda-
dos	pelas	interações	dinâmicas	entre	sistemas	ecológicos	e	sociais”	(SECRETARIAT,	2012,	p.	19),	
é	imperativa	a	preservação	não	apenas	de	componentes	específicos	dos	ecossistemas	em	áreas	
isoladas,	mas	de	se	buscar	respostas	apropriadas	que	se	traduzam	em	ações	de	governança	am-
biental em escala sistêmica. Se parte considerável dos problemas existentes em áreas urbanas é 
gerada	localmente,	as	soluções	a	serem	propostas	também	estão	em	nível	local,	evidenciando	o	
quanto	os	ecossistemas	urbanos	são	fundamentais	(BOLUND;	HUNHAMMAR,	1999),	assim	como	
a relevância de ações para a conservação e restauração da biodiversidade em escala municipal. 

Hoje,	a	biodiversidade	é	lesada	por	diversas	esferas	da	sociedade.	A	mais	conhecida	é	a	
econômica,	que,	atuando	de	forma	insustentável	promove	danos	imensuráveis	ao	meio	natural.	
Porém,	na	esfera	social,	o	ecossistema	é	impactado	através	da	expansão	periférica	das	cidades	em	
zonas	de	proteção	ambiental,	falta	de	saneamento	básico	e	tratamento	de	rejeitos,	entre	outros	
fatores	que	colaboram	para	sua	degradação.	No	âmbito	cultural,	a	desvalorização	histórica	da	
identidade	nacional	teve	sua	contribuição	para	o	descuido	do	patrimônio	vegetal	e	esta	relação	
deixou sequelas ainda não completamente remediadas.

Tendo	a	consciência	dessa	ameaça,	em	2012,	a	Convenção	sobre	Diversidade	Biológica	
(CDB)	identificou	alguns	desafios	para	amenizar	os	efeitos	crescentes	de	sua	perda.	As	mensa-
gens-chave	da	CDB	(SECRETARIAT,	2012)	são	apresentadas	na	sequência:

1.	A	urbanização	representa	um	desafio	e	uma	oportunidade	para	o	manejo	global	dos	
serviços dos ecossistemas;

2.	É	possível	haver	rica	biodiversidade	nas	cidades;
3.	A	biodiversidade	e	os	serviços	dos	ecossistemas	representam	um	capital	natural	crítico;
4.	Os	ecossistemas	urbanos	contribuem	significativamente	para	a	saúde	humana;
5. A biodiversidade e os serviços dos ecossistemas urbanos podem contribuir para a miti-

gação e adaptação às mudanças climáticas;
6. Aumentar a biodiversidade nos sistemas alimentares urbanos pode promover a segu-

rança alimentar e nutricional;
7.	As	funções	ecossistêmicas	devem	ser	integradas	às	políticas	e	planejamento	urbano;
8. O manejo da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos deve partir do envolvimento 

de	atores	múltiplos,	setores	múltiplos	e	escalas	múltiplas;
9. As cidades oferecem oportunidades singulares para aprendizagem e educação sobre o 

futuro resiliente e sustentável;

COLOCANDO A MÃO NA MASSA

10. As cidades têm um grande potencial de gerar inovação e instrumentos de governança 
e,	portanto,	podem	-	e	devem	–	assumir	a	liderança	no	desenvolvimento	sustentável;

Estas ponderações servem para guiar o gerenciamento da biodiversidade dentro de ecos-
sistemas	drasticamente	alterados	pela	intervenção	humana,	almejando	a	reconstituição	mais	pró-
xima do ambiente original e aprimorar ao máximo a saúde ambiental e bem-estar da sociedade 
dentro do ecossistema urbano.

Este	equilíbrio	 idealizado	é	o	 freamento	da	degradação	do	ecossistema	natural,	através	
de	sua	 incorporação	no	ecossistema	urbano,	onde	os	processos	de	um	não	comprometam	os	
processos do outro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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