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I would you like to ask you
where are you going?
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The large territory beyond the so-called “expanded center”
of the city of São Paulo began to be occupied more
intensely since the 1970s. Successive economic and climate
crises (cyclical droughts in the semi-arid backlands of the
Northeast, for example) brought immigrants to the most
“developed” city in the country.
Throughout the years, hundreds of urban conglomerates,
mainly at the East and South areas have occupied the
rainforest space. Far from the official programs, huts and
popular houses, at the beginning made of wood and later
of brickwork, replaced the dense vegetation cover in São
Paulo. Instead of trees, the peripheral areas of the city
center were now home to popular neighborhoods, built
overnight without any urban planning.
Within the years, these housing developments have gained
public services and even with the least offer and quality of
public transportation, health support and schools, a less
harsh life encouraged new occupations, and more
rainforest
areas
were
put
down.
This perpetuated the perverse reality of replacing the
vegetation
cover by dorm
neighborhoods without
adequate infrastructure. This is São Paulo’s outskirts story.
In recent years, a new cycle of supression of natural forests
has
gained
breath.
Taking advantage of the omission and eventual
collusi
on of the city Hall and the state Government,
criminal gro
ups invaded green areas, knocked down trees and
implanted clandestine allotments, whose lots, illegal,
without records or documentation, are offered to humble
people who employ their own economies in exchange for a
place to build a roof and run away from rents .
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In order to allow criminals to go unnoticed by the authorities
and the general population, those responsibles for the
“ventures” keep trees at the edges of the areas that are
being devastated, so that people pass nearby without
noticing the open clearings inside the vegetation cover.
And there will be installed the future allotments. In the area
of Parelheiros, South region, the “ventures” are also
characterised by lands surrounded by the same type of
wall, made of prefabricated concrete slabs built by simple
constructive process. The goal, obviously is to quickly block
the visualization of the Atlantic rainforest clearing that
occurs within the area.
The last years mark a new, even more serious scene:
scientists from around the world have concluded that the
atmosphere undergoes an unprecedent global warming,
and, to fight it, among other actions, it is urgent to preserve
and plant trees worldwide. Therefore, São Paulo can no
longer lose its Atlantic rainforest, mainly in Parelheiros, where
the vegetation cover is extremely important to ensure the
area of the spring that supplies Guarapiranga and Billings
dams, which are crucial for supplying water for the
population of the metropolitan region. As is well known, the
forest also contributes to keep lower temperatures and also
helps reduce pollution levels.
More than never we need to stop the systematic fell of
trees, as to assure a minimally healthy environment.
Unfortunately, that is not what has been happening. Before
it is too late, we need to reverse this predatory process and
keep our rainforests, keeping them up and blocking its
continuous destruction.
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It is possible to do it. Together, São Paulo City Hall and the
State Government carried out between 2005 and 2012 the
“Water Protection” and “Clean Stream” programs. Several
public agencies got together on this effort. As a result, an
invasion block was obtained in spring areas. At the same
time, countless reurbanization works on dangerous land
were carried out and the transfer of residents from
precarious areas to safer places was done. The two
subsequent municipal administrations, however, did not
prioritized water and forest preservation. We will get back to
this topic later.
Besides the clandestine allotments, we noticed that
“organizations” chronically devastate the Atlantic Rainforest
to exploit the rubble and construction material disposal, in
places known as dump areas. In this case, the criminal
practice causes, at the same time, the vegetal cover
removal and soil contamination. It is inadmissible that these
organizations”, that are in large number in the city, are not
fully fought by the government and go unpunished with
their criminal activities. We will get back to this topic later.
Hereafter we will present many current situations of Atlantic
Rainforest devastation in the city of São Paulo. The cases
recorded by this Office, have been happening in the past
few years, without any urgent measures being taken by the
City Hall or State Government.
Nowadays, the situation is very serious and reaches not only
the South Region, where Parelheiros is located, but also
East, West and North Regions. If measures are not taken, in a
short time no important remains of Atlantic Rainforest will
survive in the most “developed” city in the country.

5

This report brings 90 Atlantic Rainforest areas that, at this
moment, are being devastated in the city of São Paulo. Of
the total, 46 of these areas had their respective measures
estimated by Councillor Gilberto Natalini’s Office. Together,
they add up 2.952.950 square meters. In other words,
almost 3 million square meters. If we calculate one tree for
every 6 square meters, the 46 studied areas had already
sheltered 492.271 trees. Almost half million trees.
Unfortunately it is a fact: we are losing the war for our forest
preservation. The current and future generations are going
to judge us. It depends only on us whether or not entering to
History as gravediggers of the green areas of São Paulo.
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Case 1
Location: Paiolzinho Road (near n° 200), next to Issami Nakamura Okano Street –
Parelheiros – South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/Estr.+do+Paiolzinho,+200++Embur%C3%A1,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.8718648,46.6817183,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce37773e4b4543:0x67c4e7a9412781d6!
8m2!3d-23.8718665!4d-46.6809431 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 2.100 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (16/08/2016)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (08/05/2019)
Note: Beside the clandestine road, the devastated area is in the middle of the Atlantic rainforest,
a trick used so the devastation follows unnoticed.
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Case 2
Location: Demerval da Silva Pereira street (near n° 500) – Parelheiros – South
region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Dermerval+da+Silva+Pereira,+500++Parada+Cinquenta+e+Sete,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04897-010/@-23.8716328,46.6770616,17.09z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce37796caa1d31:0x950dfd2a32690c63!8m2!3
d-23.8721104!4d-46.675661 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 3.700 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (25/05/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (22/03/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (15/02/2019)

Note: Aerial Image shows five “wounds” in the Atlantic rainforest condemned to
become clandestine allotment. In detail, the trunks of the recently knocked down trees.
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Case 3
Location: Maria José Antonio Street (near n° 650) – Marsilac – Parelheiros – South
region
Map:
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Maria+Jos%C3%A9+Ant%C3%B4nio,+650++Chacara+Santo+Hubertus,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.8817216,46.7718201,16.55z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce359562778653:0xbb490810a56d2d5a!8m2!3
d-23.8809877!4d-46.7688228 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 13.300 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (10/08/2018)
Note: Circular road that gives access to the clandestine allotment, given that the detail shows
the image of two irregular lots in the Atlantic rainforest.
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Case 4
Location: Reinaldo Casaroli Street (near n° 700) – Parelheiros – South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Reinaldo+Casaroli,+700++Ch%C3%A1cara+S%C3%A3o+Silvestre,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04888-070/@23.8311123,46.7435279,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce498d7258805b:0x193e92b1b644a05b!8m2!3
d-23.8311534!4d-46.7393866 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 13.800 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (21/06/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (15/02/2019)

Note: In the devastated area that got irregular earthwork is possible see the trunks of
the knocked down trees.
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Case 5
Location: Joaquim Assunção, Sítio Laredo Street (between Xanadu Motel and
the Notary) – Parelheiros – South region
Map:
https://www.google.com.br/maps/place/Street+Joaquim+Assun%C3%A7%C3%A3o++S%C3%ADtio+Laredo,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.7889631,46.7324321,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4940f02a3949:0x61e2a7d7e83a9315!8m2!3d
-23.7881871!4d-46.7302708 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 12.100 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (25/05/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (24/07/2018)

Note: Above, detail of the Atlantic Rainforest, target of eventual criminals that was
devastated for the implementation of a possible clandestine allotment.
11

Case 6
Location: Jaceguava Road (near n° 3.738) – Parelheiros – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Av.+Jaceguava,+3738++Balne%C3%A1rio+S%C3%A3o+Jos%C3%A9,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.779573,46.7505974,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4bfe6d5ae533:0xeccca14195b70d42!8m2!3
d-23.782525!4d-46.7487316 Location GoogleMaps)

Devastated Area: 4.900 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection by Councillor Gilberto Natalini’s Office (15/02/2019)

Note: Clandestine street from Jaceguava Road tears the Atlantic Rainforest and, just beside it,
already arise the first lots from the criminal “venture”.
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Case 7
Location: José Nicolau de Lima Street (near n°100) – Parelheiros – South region
Map:
https://www.google.com.br/maps/place/Street+Jos%C3%A9+Nicolau+de+Lima,+100++Jardim+Casa+Grande,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04865-010/@-23.7763809,46.7243417,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4930639177c1:0x1cf8b258db21bdff!8m2!3d23.7780421!4d-46.7206765 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 16.800 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (11/12/2018)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (06/05/2019)
Note: After the trees were knocked down, a clearing appears in the middle of the
AtlanticRainforest, where the criminal organization intends to implement a clandestine
allotment

.
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Case 8
Location: Schimidt Road (near n°1.350) – Grajaú – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Estr.+do+Schmidt,+1350++Jardim+Morais+Prado,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04855-515/@-23.7793219,46.6725416,16z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce462886cde917:0x9a6dcd5d5864ba72!8m2!3d23.7793219!4d-46.6681642 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 18.420 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (02/08/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection by Councillor Gilberto Natalini’s Office (June/2019)
Note: In the edge of the dam, the devastation of the Atlantic Rainforest for the irregular houses
construction can be checked via aerial images.
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Case 9
Location: Francisco Correia Vasquez Street (former Clube de Regatas Tietê
area) – Jardim São Rafael – Parelheiros – South region
Map:https://www.google.com/maps/place/Street+Francisco+Correia+Vasques,+S%C3
%A3o+Paulo+-+SP/@-23.7577295,46.7222635,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4ed09e0a7f3b:0xeb9d658f417b08b1!8m2!3d23.7576452!4d-46.7177629 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 266.400 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (30/05/2019)
Note: In the edge of the dam arises a new clandestine neighborhood, in a water source area,
where the Atlantic Rainforest should have been mandatorily preserved.
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Case 10
Location: Angelo Tarcchi Street – Jardim Vera Cruz – South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+%C3%82ngelo+Tarchi++Jardim+Vera+Cruz(Zona+Sul),+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.7392976,46.7802511,15.74z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4dbad82f1d0d:0xf3afcc41a9d25b1e!8m2!3
d-23.7380712!4d-46.7754094 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 22.200 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (24/04/2016)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (19/02/2019)
Note: In an environment preservation area, in the edge of the dam, the criminal invasion and
the consequent clandestine allotment in a not inspected area.
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Case 11
Location: Araguari Road – Jardim Ângela – South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/Estr.+Araguari,+S%C3%A3o+Paulo++SP/@-23.7297558,46.7784195,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4d9796b56421:0xeae90aafccaa0c59!8m2!3
d-23.7294113!4d-46.7750363 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 23.900 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (22/09/2014)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office (19/02/2019)
Note: In a region that should have been preserved, in the vicinity of the dam, simple properties
are located in a irregular area of rubble dump.
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The 11 cases that open this report were the object of study
in a technical opinion made by agronomist Maria Elena
Basílio. The whole report is part of this document. The 11
cases refer to many places at the extreme South of the city
of São Paulo, situated in a Spring Protection Area. The full
report is part of this document. The legislation establishes
restrictions about the use of these areas, with the objective,
talking about São Paulo, of protecting the water streams
that help to constitute the dams that supply part of the
Metropolitan region.
The 11 studied areas belong to Atlantic Rainforest Biome Dense Ombrophylous Rainforest. It is about tropical
rainforest with high thermal and rainfall indexes. The tree
tops reach up to 50 meters high. However, the lowest ones
have dense bush vegetation, with arborescent ferns,
bromeliads, palm trees and vines. The natural Atlantic
Rainforest of São Paulo has, as a characteristic, protect
water sources, contain slopes, moderate soil temperature
and keep the climate. Wooded regions register
temperatures of up to minus 2º C. Besides that, the rainforest
preserves the diversity of the fauna and flora, ensuring
corridors so that animals and seed can move, what
guarantees food offer and genetic variability of species.
It is important to point out that the water supply system that
supplies the Metropolitan region of São Paulo depends on
the Guarapiranga dam. Millions of people consume their
water, which streams must be protected. For that, among
other measures, is needed to preserve a lane of 30 meters
on both edges of the water course with less than 10 meters
width. In areas around springs and, in any topographic
situation, the radius of protection is 50 meters. In the
Guarapiranga and Billings dams, the permanent
preservation ranges should reach 50 meters in all edges.
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The 11 devastated areas belong to the Environmental
Protection Areas Bororé-Colônia e Capivari-Monos, and
also, to Bororé, Itaim, Jaceguava e Varginha Municipal
Natural Parks In all cases, the specialist has found supression
of parts of forest fragments in médium or advanced stages
of regeneration of the Dense Ombrophylous rainforest.
From the technical report: “The gathered data for the
elaboration of this opinion shows that the forest vegetation
studied suffers constant fragmentation or even total
elimination of fragments to give place to real state
speculation that takes up native forest areas voraciously”.
In the total, the Atlantic Rainforest devastation only at the
11 studied areas sum up 397.620 square meters, or 39,76
hectares of native vegetation in Permanent Preservation
Areas and Guarapiranga and Billings dams Springs
Protection and Recovery Area (area equivalent to about 37
soccer fields). According to the technical opinion, the
environmental compensation of the devastated area will
reach 1.441.720 square meters (144,17 hectares) If we
consider a population of 1.667 seedlings per hectare
(standard spacing of 2 per 3 meters), the 11 devastated
areas would house about 240.331 native trees seedlings.
To compensate only this ravaged part of Atlantic Rainforest,
therefore, 240.331 seedlings will have to be planted in
damaged areas, within the city of São Paulo, through an
extense afforestation and ecologic recovery program.
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Case 12
Location: Schimidt Road (near n° 950) – Grajaú – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Estr.+do+Schmidt,+950++Jardim+Morais+Prado,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04855-515/@-23.7796296,46.666114,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce462f5ca1498b:0x7642b529f3dbe2f0!8m2!3d23.7790747!4d-46.664902 (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 56.800 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (11/04/2016)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(08/ 07/ 2019)
Note: Within three years, the aerial images show the Atlantic Rainforest devastation in the edge
of the dam and the neighborhood that arises in a preservation area.
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Case 13
Location: Dr. Achiles Silveira Guimarães Street (near n° 500) – Parelheiros – South
region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Dr.+Achiles+Silveira+Guimar%C3%A3es,+500++Parelheiros,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04883-150/@-23.8141102,46.7435146,16.55z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x94ce499d4b9d3b93:0x2f78d7ddf5685a51!2sR.+Dr.+Achiles+Silv
eira+Guimar%C3%A3es+-+Jardim+dos+Alamos,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP!3b1!8m2!3d-23.8140762!4d46.7381517!3m4!1s0x94ce497878cd47b7:0x98be262040061d8e!8m2!3d-23.813656!4d-46.740291 (Location

GoogleMaps)

Devastated Area: 14.200 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (11/12/2018)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (22/03/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(06/05/2019)
Note: Area of the Atlantic Rainforest suspicious to have been devastated by criminal
organization, just beside a popular neighborhood built in an environmental protection area.
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Case 14
Location: Colônia Road (near n° 2.231) – suspicious area known as Sítio Irma –
Parelheiros – South region
Map:https://www.google.com.br/Maps/search/Estrada+da+Col%C3%B4nia,+alt.+n%C2%B
0+2.231/@-23.8398366,46.731733,14.27z (Location GoogleMaps)

Devastated Area: 140.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (2004) Source: Ortofoto

Source: Councillor Gilberto Natalini’s
Office(07/01/2019)

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(07/01/2019)
Note: Area of environmental protection devastated to give place to a criminal allotment.
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Case 15
Location: Jaceguava Road (near n° 4.756) – Parelheiros –South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Av.+Jaceguava,+4756++Balne%C3%A1rio+S%C3%A3o+Jos%C3%A9,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.7815713,46.7593584,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce4bf81bb0d2cb:0x9acf917136a25688!8m2!3d23.7815762!4d-46.7571697 (Location Google Maps)

Devastated Area: 69.100 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachment

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(08/02/2019)
Note: Hidden behind the standard prefabricated slab wall, the allotment construction keep
going on as the authorities take no action to stop it.
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Case 16
Location: Herman von lhering Avenue, 125 (near nº 2.350 of Jacequava Road) –
Parelheiros – South region
Map: https://www.google.com/maps/search/Av.+Prof.+Hermann+Von+Ihering+100/@23.77368,-46.742362,17.08z (Location Google Maps)

Devastated Area: 37.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (10/05/2018)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(09/10/2018)
Note: Devastated Area surrounded by a prefabricated concrete wall has gotten the
arrangement of clandestine roads for a future implement of a criminal allotment.

24

Case 17
Location: Estrada de Baixo (near n° 457) – Eldorado – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Estr.+de+Baixo,+457++Eldorado,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.7064789,46.6244341,862m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce444557bc1901:0x4e2f44096929f917!8m2!
3d-23.7064838!4d-46.6222454 (Location Google Maps)

Devastated Area: 5.500 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (01/02/2019)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(11/07/2019)
Note: In less than four months, the Atlantic Rainforest area was devastated by an organization
suspected of acting with the intent of implementing a new clandestine allotment.
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Case 18
Location: Amaro Pontes Street,1.000 – Parelheiros – South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Amaro+de+Pontes,+1000++Parelheiros,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04890-360/@-23.8333829,46.7261573,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce49c38b9ac181:0xda07d63a18ed742!8m2!3d23.8333584!4d-46.7239793 (Location Google Maps)

Devastated Area: 560 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(15/09/2018)
Note: Gradually, the Atlantic Rainforest between the two public streets is devastated by
a group suspected of acting to convert it into a clandestine allotment.
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Case 19
Location: Natural Municipal Itaim Park (near Tucano Street) – Parelheiros –
South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Amaro+de+Pontes,+1000++Parelheiros,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04890-360/@-23.8333829,46.7261573,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce49c38b9ac181:0xda07d63a18ed742!8
m2!3d-23.8333584!4d-46.7239793 (Location Google Maps)

Devastated Area: 62.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (11/12/2018)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(20/06/2018)
Note: Area of Atlantic Rainforest devastated in the region of the natural park, with the
purpose to increase the number of houses built in a popular neighbourhood already
irregular.
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Case 20
Location: Miraflores Street (near n° 476) - Sítio Cocaia – Capela do
Socorro - South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Mirafloes,+476++S%C3%ADtio+Cocaia,+S%C3%A3o+Paulo++SP,+04842480/@23.7404011,46.6808758,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4f5b44bdd
0a9:0x8c003e0903cad31e!8m2!3d-23.7407792!4d-46.6793416?hl=pt-BR (Location
Google Maps)

Devastated Area: 31.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (09/04/2018)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(08 February/ 2019)
Note: Clandestine constructions in an environmental preservation area just by

the dam.
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The systematic devastation of Atlantic Rainforest has been
causing several problems in the city of São Paulo. Besides
the risk of collapse in the water supply system as a result of
the headwaters destruction and springs jeopardizing that
serve Guarapiranga dam, the knocking down of the trees
bring other results.
The warning is from biologist Marcos Buckeridge and is
reproduced in the article “Urban trees in São Paulo:
planning, economy and water”, which the entirety is part of
this report. The specialist explains that the trees leaves
release water vapour through the day and this process, in
practice, represents a water transference from soil to the
atmosphere. Large trees sweat, in average, 400 litres per
day - what represents about 150 thousand litres in a period
of a year. That way, the forests produce genuine “air rivers”.
After the clouds formation, the precipitation as rain feeds
the cycle of life. Next to this benefit, the trees reduce the
high temperatures, promote a pleasant environment and
have the capacity of removing pollution from the
atmosphere in a large quantity. “Researches show that
people that live in wooded cities tend less to stress and
depression”, according to professor Buckeridge.
The preservation of the remaining of the Atlantic Rainforest
in São Paulo and the improving of afforestation programs
can also have an important role as prevention to problems
related to the aging of the population. According to the
biologist, “opening our green tree umbrella now, and in a
strategic way, we would be guaranteeing the reduction of
negative impacts caused by the increase of temperature
for the next 20 to 30 years.”
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The study highlights that almost all environment policy and
the trees control in the urban area and its neighborhoods
are of São Paulo city public authorities responsibility. “The
great amount of decision centralization about the trees
would be an advantage if the offices would consider the
urban afforestation planning as an activity of the State and
not of the Government”.
As registered in this document, the opposite is happening in
São Paulo. The omission and, eventually, the connivance of
successive governments with the responsibles for the
Atlantic Rainforest devastation cause dangerous results and
tragic consequences. With the deforestation, headwaters
are destroyed and dry up the water sources that should
supply everyone.
Buckeridge analized the Vegetation Cover Index in the city
of São Paulo. He stated a inequal distribution of trees
around the city. The East region is the most damaged. Itaim
Paulista, for instance, has 0,06trees per inhabitant. Butantã,
in the West region, has about 2 trees per inhabitant. The
biologist supports the introduction of an afforestation
program that can ensure at least the average 1 tree per
inhabitant. Unfortunately, as we checked, we are far away
from this.
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Case 21
Location: Senador Teotônio Vilela Avenue, 7.350 – Jardim São Rafael – South
region
Map:
https://www.google.com/maps/search/Av.+Senador+Teotonio+Vilela,++7350+0/@23.7609365,-46.7177069,17z/data=!3m1!4b1((Location Google Maps)

Devastated Area: 18.700 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (11/12/2018)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(08/05/2019)
Note: Behind the dark canvas “wall” that hides the devastated area, the land of the
future clandestine allotment is located in the vicinity of the dam
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Case 22
Location: Antônio Victor de Oliveira Street (near n° 300) – Jardim Copacabana –
M’Boi Mirim – South region
Map:
https://www.google.com/maps/place/Rua+Ant%C3%B4nio+Victor+de+Oliveira,+300++Jardim+Copacabana,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04939-070/@-23.6920386,46.7721031,827m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94ce5269f783f705:0x6403376f6582f08f!8
m2!3d-23.6919943!4d-46.7721509(Location Google Maps)

Devastated Area: 163.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (12/11/2018)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(13/05/2019)
Note: Devastated Atlantic Rainforest area, where irregular built houses had undergone a
demolishing process.
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Case 23
Location: Barão Antônio de Angra Street (near n°650) - Balneário São
Francisco – Jardim Apurá – Cidade Ademar – South region
Map:https://www.google.com/maps/place/R.+Bar%C3%A3o+Ant%C3%B4nio+d
e+Angra,+650+-+Jardim+BandeirBefore,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04470-280/@23.7111176,46.6641993,1388m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94ce45827ebecc71:0x864dda7
ee92d2265!8m2!3d-23.7109477!4d-46.6636335 (Location Google Maps)

Devastated Area: 1.300 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (14/04/2016)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2018)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(08 February/ 2019)
Note: In an environmental protection area in the edge of the dam, devastated
Atlantic Rainforest area to give place to irregular constructions.
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Case 24
Location: da Represa Street, 175 – Condomínio Sete Praias – South region
Map:https://www.google.com.br/maps/search/Rua+Represa,+n%C2%B0175+Condom
%C3%ADnio+Sete+Praias/@-23.7208869,-46.6411713,17z/data=!3m1!4b1 (Location
Google Maps)

Devastated Area: 840 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (08/05/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2018)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(24/06/2019)
Note: Aerial images of the environmental area suspected of getting its vegetal cover
devastated to give place to irregular houses construction.
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Case 25
Location: Antônio Gonçalves Campos Street(near n° 1.200) – Tremembé –
North region
Map:https://www.google.com.br/maps/place/R.+Ant%C3%B4nio+Gon%C3%A7
alves+Campos,+1200+-+Trememb%C3%A9,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02285010/@-23.4192169,46.5720818,1396m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94cef4722dcd2ce1:0x845aa46b
d769e87b!8m2!3d-23.418549!4d-46.5702181 (Location Google Maps)

Devastated Area: 106.300 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (10/02/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(02/11/2018)
Note: A devastated area is prepared to receive a future clandestine allotment, with
details of the trunks of the knocked down trees still on site.
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Case 26
Location: Elísio Teixeira Leite Avenue (near n° 3.000) – Brasilândia – North
region
Map:https://www.google.com/maps/place/Av.+El%C3%ADsio+Teixeira+Leite,
+3000+-+Brasil%C3%A2ndia,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02966-000/@23.4714092,46.7107309,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94cef99d9bb8aff1:0x1db49f1aa470b3d4!8
m2!3d-23.4714141!4d-46.7085422 (Location Google Maps)

Devastated Area: 16.500 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (02/08/2018)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (10/05/2018)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(30/07/2018)
Note: Hidden behind a commercial facade, supposedly llegal, the devastated
Atlantic Rainforest hides rubble dump area.
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Case 27
Location: Taquaraçu de Minas Street (near n° 87) – Córrego do Bispo – Jardim
Peri – Parque Estadual da Cantareira – North region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Taquara%C3%A7u+de+Minas,+87++Jardim+Peri,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02677-000/@-23.4537849,46.6681938,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94cef759d8d186b9:0xff11a22543eb0c5b!8m2!3d23.4546069!4d-46.6667348?hl=pt-BR (Location Google Maps)

Devastated Area: 84.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (05/06/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(02/10/2018)
Note: At the bottom of Serra da Cantareira, popular houses take Atlantic Forest’s
place; part of the knocked down trees are still on the ground.
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Case 28
Location: Cumbica Road (near Felipe Rodrigues Street) – Alto do Riviera – South
region
Map: https://www.google.com/maps/place/R.+Felipe+Rodrigues,+S%C3%A3o+Paulo++SP,+04950-010/@-23.7185979,46.7668876,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce4dec369eae95:0x52709f2e63372f62!8m2!3d
-23.7194356!4d-46.7628226 (Location Google Maps)

Devastated Area: 99.200 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (26/12/2014)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(09/05/2019)
Note: In an environmental preservation area in the edge of the dam, land moving in a
terrain used for rubble damp and construction material.
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Case 29
Location: Jaceguava Road (near n° 305) – Parelheiros – South region
Map: https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Jaceguava,+305++Balne%C3%A1rio+S%C3%A3o+Jos%C3%A9,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.7763318,46.7297108,16z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce493678e71445:0x5b9f4085e743747b!8m2!3d23.7763986!4d-46.7265407?hl=pt-br (Location Google Maps)

Devastated Area: 102.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (07/04/2014)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection: Councillor Gilberto Natalini’s Office(June2019).
Note: Even receiving countless complaints, the City Hall did not avoid that the devastated
Atlantic Rainforest become a popular clandestine neighbourhood.
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In the end of 2017, a private report brought information
about a clandestine allotment placed at Jaceguava
Avenue, 305, in Parelheiros. After the Atlantic Rainforest
devastation, that once existed there, an “association”
started offering lands of 5 per 25 meters, at the price of R$
75 thousand. Easy deal: down payment of R$ 15 thousand,
plus 100 fixed monthly fees of R$ 600,00. A great opportunity
for whoever wanted to run away from rent…
The report handed to municipal authorities had names and
details of the “real state agents” and other “agents”, as well
as the location of the “association” that was responsible for
the business. But, in practice, São Paulo City Hall didn’t do
anything. The sales kept going on.
Unhappy with the criminal activity, couincillor Gilberto
Natalini forwarded, in May 14th 2018, a notification to the
municipal
secretary
of
Environmental
Protection
Department, Eduardo de Castro, copying, among others,
the mayor of São Paulo, Bruno Covas. He asked for actions
to stop that clandestine allotment in a spring area, really
close to Guarapiranga dam. Reported that improvised huts
were being replaced by brickwork houses. “It is going to be
important a quick and efficient action as to avoid another
illegal attack in a spring area”, asked the councillor.
However, the Municipal Government kept stand there
doing nothing about it. The sales were still going on.
The “managers of the land”, the ones who were selling
them, divided the land in 500 lots. f they have success in
selling all of them for R$ 75 thousand, they would get, in the
end of the gravy train, R$ 37,5 million. Enough money to
corrupt anyone who would dare to show up and impose
any trouble to the business.
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To the humble buyers, the “developers” notified that the
house writ to be provided corresponds to the total area of
the land (therefore, there was no break up into lots, even
because it was, in theory, illegal.
And to the transaction
would be attractive, they wouldn’t ask for a proof of
incoming. Besides that, they said that there wouldn’t do any
research on SPC (Credit Protection Service) or SERASA
(Centralization of bank servicers, private company, keeps
records of unpaid debts) all payments were made in cash)
and the financing was done straight with the “developers”.
With no banks involved.
In November 2017, the access to the allotment was nothing
more than a simple hole in the wall on Augusto Gomes
Siqueira street. In June 2019, there were entrances, altough
improvised, on Jaceguava Avenue near number 305. Many
buildings were being built, many houses were practically
done. It was arising there, almost ready, another
clandestine neighborhood in São Paulo.
When looking for lots for sale on the South region outskirts of
São Paulo, the interested party finds plenty of advertising on
lampposts, bus stop and banners on streets. Deals offered
in Exchange of vehicles, and monthly fees that aim to lure
humble people who dream about stop paying rent. Cash
settlements and the absence of a house writ are also
characteristics of these transactions. The prices of the lots
start from R$ 15 thousand, divided in monthly fees that, in
some cases, are not more than R$ 500,00. As a starting bid,
they encourage the buyer to hand over an used car, and
with that, hook the buyers and keep them tied to the
transaction.
The first obstruction to the buyer is to visualize the allotment,
hidden by a wall. It works as a barrier. In some situations, the
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same standard of wall, made of prefabricated concrete
slabs, easy and fast to be installed. The next one is to get in
touch with the “real state agents”, who also hid and deny
the activity until making sure that the interested party is a
potential buyer, and not a law agent looking for bribe There
are no documents, registers or public authorization, or even
bank institutions to finance the acquisitions. The sellers lure
the interested parties due to the low price of the lots.
Humble people do not suspect that the lots are in a
protection area and were devastated. And that is all illegal
and done muted and hurried as to avoid any eventual
trouble within the authorities. When it exists, the water and
power supply are at first clandestines. Many times, far from
commercial centres, these places basically do not have
public services in the surroundings.
Who goes through these extreme parts of the outskirts of
São Paulo, face the contrast of areas of the Atlantic
Rainforest that have turned into arid lands, with no vegetal
cover. In place of the trees, unpaved dirt roads. Complete
absence of sewage system. And simple brickwork houses,
improvised, without any urban or architectural planning built
by residents deceived to believe that have made legal
purchases. During all this process, the public authorities are
not present. Or, if they are, it is suspected that their
representatives are neglectful or agree with the evildoers
that take advantage of the working people.
In the region of Jaceguava Avenue, in Parelheiros, there
were many criminal allotments verified by councillor
Gilberto Natalini’s office in June 2019. The following are the
investigated situations, in their 5 stages of “evolution”: at
3.738 Jaceguava Avenue, a canvas of about 3 meters
width blocked the entrance of a clandestine road, as a
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gate. Everything points out that this road, opened in the
Atlantic Rainforest, would turn out the main access to a
clandestine allotment, in the future, after the devastation of
the vegetal cover, which that still haven’t begun. In this
case, was verified that some lots were already sold. One of
the “owners”, humble worker, planted corn in the land while
waiting for authorization from the “developers” to build,
once they have the resources to start the construction.
The second devastation stage happened on José Nicolau
de Lima Street, near number 100. There, in a terrain
“protected” by the same prefabricated slab walls, an area
of more than 16 thousand square meters had been
devastated recently. Painful scene: dozen of tree trunks
remained at the place. There was no sign of the future
allotment or anyone taking care of the “venture”, but the
terrain was already been tragically prepared.
The third stage of the tragic path that takes our Atlantic
Rainforest down was drawn on the terrain on Professor
Herman von Ihering Avenue, near number 125 (concrete
slab walls): the area, free from trees had already the outline
of the streets that would give access to the criminal
allotment, still with no housing.
The fourth stage of “development” could be seen in June
2019 on Jaceguava Avenue, near number 4.756. There, an
allotment for about 250 lots (the area could still be
amplified),
properly
surrounded
with
the
same
prefabricated slab walls, was in full development. Aerial
images had already registered 20 houses being built.
Curiosity: for the ones coming by Jaceguava Avenue, a bit
before the terrain that is near number4.756 an improvised
guardhouse was strategically installed on the top of the hill,
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was used by scouts to identify the presence of unknown
people and warn their criminal fellows who were inside the
allotment. Warned, the figureheads who took care of the
place could hid from unpleasant visitors. Intentionally,
therefore, kept the gate that gives access to the allotment
locked.
The fifth stage of the clandestine allotments implantation:
that is the case of Jaceguava Avenue, near number 305,
previously cited. There, dozens of simple houses were
already built. Apparently, nothing else could avoid the
emerging of a new urban conglomerate in São Paulo
outskirts.
Another private report handed over to authorities
approached irregular occupations and sales of lots in
environmental protection areas at Estrada do Schmidt,
Grajaú neighborhood, South region.
It is about a terrain at Estrada do Schmidt near number
3.000. In this case, the entrance was via a gate situated on
Street Maria Milza G. Domingos street, in an area known as
“armadillo lair”. Once again, the “real state agent” in duty
denied, at first, the existence of any allotment, but later,
convinced that was talking to a possible buyer, gave details
about the “venture”.
The 5 per 25 meters lots were offered by R$ 33 thousand
cash, or down payment of R$ 15 thousand plus 38 monthly
fees of R$ 800,00. Total: R$ 45 thousand. The prices should be
handed over to the same “real state agent”, who would
promise to hand in the documents, registered at the 11º
Real State Notary. Only later the area would be separated.
According to him, the purchase would be formalized in a
real state agency at Cidade Dutra neighborhood.
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The private report pointed out the absence of public
authorizations, documents or writs, besides the landgrabbing, commercialization of lots only in cash and
receiving vehicles as a down payment:
“Considering the direct link that exists among the allotments
in the region, we suggest that such locations are inspected
by responsible offices, because besides the environmental
damage and irregular occupation including soil
suppression, keep trying to convince that the terrain
separation in a Permanent Protection Area is legal, and so,
make clear the intention of deceiving buyers who are lured
by the low prices of the land.”
Once again, São Paulo City Hall has failed to take effective
actions. The proof is that an entourage of councillors has
investigated the location on June 13th, 2019 and stated that,
besides the allotment, a new area of about 30 thousand
square meters of Atlantic Rainforest had just been
devastated, very close to Billings dam, probably to make
room to a new “venture”. It was located right beside the
reported one in the private report. The “managers of the
land” kept going acting, therefore, with wide knowledge by
the authorities. Unpunished.
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CONCRETE SLAB WALLS
KEEP CLANDESTINE ALLOTMENTS IN
PARELHEIROS
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Case 30
Location: Guelfi Avenue, 2.249 – Iguatemi – East region
Map:https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Bento+Guelfi,+2249++Iguatemi,S%C3%
A3o+Pauo++SP,+08381001/@23.6125346,46.4281025,15.75z/data=!4m5!3M4!1s0x94ce6fc229
8b1e7:0xda473ab0aa1f0e!8m2!3D23.613475!4d46,.423668?hl=pt-BR (Location Google Maps)

Devastated Area: 610.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (02/11/2014)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (09/02/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection: Councillor Gilberto Natalini’s Office(March/2019)
Note: Next to popular neighborhoods built in Atlantic Rainforest area, new
devastations increase the number of clandestine houses.
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Case 31
Location: Schimidt Road (entrance at Maria Milza G. Domingos Street, near n°
24) – Grajaú – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Estr.+do+Schmidt,+726++Graja%C3%BA,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.780653,46.6774021,16z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce489cd7c0dc05:0xc30098ba060cdaa7!8m2!3d23.7802808!4d-46.6730049 (Location Google Maps)

Devastated Area: 75.700 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (28/08/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection: Councillor Gilberto Natalini’s Office(June/2019)
Note: Aerial image of clandestine allotment located in environmental preservation
area that was inspected by SP Councillors.
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Case 32
Location: Schimidt Road (near n° 726, next to the last bus stop - Jardim
Chácara do Sol) – Grajaú – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Estr.+do+Schmidt,+726++Graja%C3%BA,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.780653,46.6774021,16z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce489cd7c0dc05:0xc30098ba060cdaa7
!8m2!3d-23.7802808!4d-46.6730049 (Location Google Maps)

Devastated Area: 99.200 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection: Councillor Gilberto Natalini’s Office(June/2019)
Note: Over the years, the City Hall omission made feasible the Atlantic Forest
devastation end the emergence of another clandestine neighbourhood in protection
area.
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Case 33
Location: Go Sugaya Street (near n° 751) – Itaquera – East region
Map: https://www.google.com/maps/place/Rua+Go+Sugaya,+751++Col%C3%B4nia+(Zona+Leste),+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.5871309,46.4382061,16z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce65fbee12e0ed:0x8a142582191c5be9!8m2!3d23.5871309!4d-46.4338287 (Location Google Maps)

Devastated Area: 55.700 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (16/06/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (09/02/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection: Councillor Gilberto Natalini’s Office(February/2019)
Note: Devastated Atlantic Rainforest for the irregular houses construction in Special
Environmental Protection and Sustainable Development Regions.
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Case 34
Location: Deputado Cantídio Sampaio Avenue (near n° 4.300) – Vila Souza –
North region
Map:
https://www.google.com/maps/place/Av.+Deputado+Cantidio+Sampaio,+4300++Vila
Souza,+S%C3%A3o+Paulo++SP,+02860001/@23.4505232,46.7071133,15.75z/data=!4m5!3
m4!1s0x94cefa28af79726d:0xe06d385e6c765935!8m2!3d-23.4519822!4d-46.6997927
(Location Google Maps)

Devastated Area: 187.300 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (11/02/2016)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(13/08/2018) e Google Street View
Note: In a little more than three years, the Atlantic Rainforest area was devastated and
occupied by the popular houses construction.
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Case 35
Location: Mata Virgem Street, Grumixaba Street and Cedro Road – Eldorado –
Pedreira – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/R.+Mata+V%C3%ADrgem,+86++Eldorado,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04476-410/@-23.7120316,46.6221561,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce44464356514f:0x2a7d4bdfd1a5f1cc!8m2!3d23.7115218!4d-46.6203373 (Location Google Maps)

Devastated Area: 8.800 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (01/03/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (2019)
Source: Google Maps (The red line
represents the target area of the invasion)

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(October/2016)
Note: Green area as target of speculation for the irregular construction
of simple houses, with possible omission from the municipal authorities.
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Case 36
Location: Thomas Morgan Street (near n° 59) – Jardim Lucélia –Grajaú – South
region
Map:https://www.google.com/maps/place/Av.+Thomas+Morgan,+180++Jardim+Lucelia,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04852-222/@-23.7585949,46.6786495,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce48ae82e3fc37:0x7fff2c85f6defe82!8m
2!3d-23.758598!4d-46.6772686 (Location Google Maps)

Devastated Area: 6.700 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(22/05/2019)
Note: In a region that lacks green areas, the Atlantic Rainforest devastation for irregular
house construction worsen even more the environmental situation.
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Case 37
Location: Alfredo Reimberg Street (near Serv. Road) – Vila Marcelo – South
region
Map: https://www.google.com/maps/place/R.+Alfredo+Reimberg,+170++Vila+Marcelo,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04866-003/@-23.793146,46.7302148,15.52z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce491452c307b3:0x26b3b873da0196c2!8m2!3
d-23.7917675!4d-46.7262915 (Location Google Maps)

Devastated Area: 58.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (19/04/2015)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(19/08/2018)

Note: Irregular housing construction inside the Permanent Preservation Area and Spring
Protection and Recovery Area.
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Between 2005 and 2012, São Paulo City Hall and the State
Government made an agreement to try to put an end on
the Atlantic Rainforest devastation in water sources regions
in the city. Several actions carried by a task force blocked
the irregular occupation in risk areas, mainly on the
watercourses banks. The reassignment of needy families to
safe places to live was prioritized, by the means of a social
renting program. Other important points about the
agreement: avoid flooding and depollute streams and
rivers, with the purpose of improving the water quality.
Lastly, avoid the dam contamination in the South region.
The “Water Defense” And “Clean Stream” operation were a
success. Hundreds of irregularly built properties in
preservation areas had to be demolished. The undoing
actions didn’t only reach the popular properties but also
reached restaurants, clubs and motels built on
Guarapiranga dam banks.
To make the efforts feasible, various government agencies
acted together, as the Municipal Bureau of Environment,
Housing, District City Halls, Civil Defense, and Metropolitan
Civil Guard. Representing the State Government, the
Environment Bureau, Sabesp (100 streams received sewage
treatment) and the Environmental Military Police.
Periodical meeting were arranged to organize and plan the
actions. The undoings respected the UN protocol that
regulates the clearing out in risk areas. The City Hall started
to avoid new constructions in lands located in streams and
rivers floodplains. Invasions on Permanent Preservation
Areas were not tolerated anymore. For this, frequent patrols
were carried out by land, water and air. Objective: frustrate
the new clandestine properties building in irregular places,
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so new consolidated and irreversible situations would
emerge.
The positive balance of that period was undeniable. The
new buildings licensing became more strict. In order to
knock trees down, it was mandatory to follow Environmental
Compensation Terms. For real. The city of São Paulo has
gained 66 new parks (reached the total of 99 parks).
Together, the new green areas added up more than 30
million square meters to the 15 million already existent so far.
Therefore the green area has triplicated. All under the
supervision and monitoring of the Climate Change
Committee. The Metropolitan Environmental Civil Guard
was also created with the purpose of preventing new
invasions and criminal occupations in the city of São Paulo.
The benefits of the “Water Defense” and “Clean Stream”
operations were proved and undeniable. In its full validity
period, there was a substantial reduction in the numbers of
landslides. Both programs reduced to zero the deaths by
drowning and illegal occupations in São Paulo.
Unfortunately, however, the municipal administrations that
followed had not prioritized any environmental defense
actions.
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Case 38
Location: Portal Ecológico Jardim Apurá Street (near n° 100) – Cidade Ademar.
(Parallel to Salvador Dali Street, place known as Terreno da Santa Casa) – South
region
Map:https://www.google.com/maps/search/%E2%80%8BRua+do+Portal+Ecol%C3%B3
gico+Jardim+A10pur%C3%A1++50/@-23.7151337,-46.6552489,17.25z (Location Google
Maps)

Devastated Area: 7.300 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (30/05/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(June/2018)
Note: In a public area in the edge of the dam, criminal devastation substitutes the vegetal cover
for irregular construction work of popular houses.
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Case 39
Location: Nuel Nutels Avenue – Parelheiros – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Av.+Noel+Nutels++Jardim+Silveira,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.8532509,46.7149335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce364c184bba89:0xccad0c6557e7d9f0!
8m2!3d-23.8532509!4d-46.7127448 (Location Google Maps)

Devastated Area: 2.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (11/04/2016)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(24/05/2019)
Note: Criminal supression of the vegetation converts Atlantic Rainforest in lands for the
irregular construction of popular houses.
.
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Case 40
Location: Raposo Tavares Highway (near km 18) – Condomínio Reserva Raposo
– West region
Map: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ptBRBR832BR832&q=reserva+raposo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=23586427,46786380,973&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiCsbTs07viAhWNLLkGHasXCUsQtgN6BA
gJEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:!1m2!1d23.57673840686092!2d-46.77183399054127!2m2!1d-23.60080799193714!2d46.82247409674244!4m2!1d-23.58877375130357!2d-46.797154043641854!5i15 (Location
Google Maps)

Devastated Area: 368.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (25/05/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (18/04/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Disclosure: https://www.revistacircuito.com/arquivos/30082
Note: Huge project in Atlantic Rainforest area caused the suppression of the vegetal cover and
compromised the environment.
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Case 41
Location: Braz leme Avenue (near n°1.188) – Santana – North region
Map: https://www.google.com/maps/@-23.5075813,46.6488859,3a,60y,154.33h,80.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sopTzMsEtzcy4jweWGp8Bw!2e0!7i13312!8i6656 (Location Google Maps)

Devastated Area: 11.200 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (15/06/2016)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(23/06/2019)
Note: Received complaint by Councillor Gilberto Natalini’s Office raises the suspicion that real
state development irregularly devastates the Atlantic Rainforest.
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Case 42
Location: Piemonteses Street (near n° 790) – Jardim do Lago – West region
Map: https://www.google.com/maps/place/R.+dos+Piemonteses,+790++Jardim+do+Lago,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+05550-070/@-23.5825305,46.785508,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce55a1a4973389:0xcebfcadfbe0ac6c3!8m2!3d23.5825305!4d-46.7833193 (Location Google Maps)

Devastated Area: 18.200 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (25/05/2017)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (22/03/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(23/07/2019)
Google Maps Street View (May 2017)
Note: After the vegetal cover devastation, area cut by stream and supposedly contaminated
receives the construction of irregular houses.
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Case 43
Location: Alexandrina Malisano de Lima Avenue (dirt road behind the police
station) - Jardim Herculano – South region
Map: https://www.google.com/maps/place/Av.+Alexandrina+Malisano+de+Lima++Jardim+Herculano,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.6933071,46.7600238,103m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1savenida+alexandrina+marciano!3m4!1s0x94c
e52108aba6971:0xd8bdb8a905534a2c!8m2!3d-23.6929894!4d-46.7593588 (Location Google
Maps)

Devastated Area: 10.200 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (30/06/2014)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (11/12/2018)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(19/07/2019)
Note: Green area where the vegetal cover is slowly been supressed to give place to irregular
construction of popular houses.
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Case 44
Location: Hirovo Kaminobo Street (near n° 2.276) – Colônia – East region
Map: https://www.google.com/maps/place/R.+Hirovo+Kaminobo,+2276++Col%C3%B4nia+(Zona+Leste),+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+08260-160/@-23.5755399,46.4348319,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce65e702d93041:0xff4951bdf441a1b5!8m2!3d23.5755399!4d-46.4326432 (Location Google Maps)

Devastated Area: 4.400 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (02/11/2014)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (16/07/2018)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(18/07/2019)
Note: After the devastation of the Atlantic Rainforest and frustrated attempt to implement a
clandestine allotment, a new irregular occupation attempt of the area takes place.
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CASES 45 TO 88
EAST REGION

•
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THE TERRITORY OF FOUR DISTRICT CITY HALLS FROM THE EAST
REGION OF SÃO PAULO, WITH STREETS AND SPOTS WHERE DUMP
CLANDESTINE AREAS AND CRIMINAL ALLOTMENTS ARE LOCATED

14 DEVASTATED AREAS

3 DEVASTATED
AREAS

15 DEVASTATED
AREAS
13 DEVASTATED
AREAS
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SÃO MIGUEL PAULISTA
TIETÊ STREET
BEIRA RIO STREET
JARDIM NAIR
ERVA ANDORINHA STREET
DO PESQUEIRO STREET
UBAPITINGA STREET
VIA PARQUE STREET
CATLÉIAS STREET
PEDRO DE SOUSA PORTUGAL STREET
RECIFE STREET
MANUEL CORREIA STREET
TOMÁS LOPES CAMARGO AVENUE
MANAJOS STREET
ANDRÉ FURTADO DE MENDONÇA STREET

ITAQUERA
HISAJI MORITA STREET
CHUBEI TAKAGASHI STREET
ZENICHI SATO STREET
ARMANDO BARONI STREET
JERÔNIMO ABREU DO VALÊ STREET
JOAQUIM MEIRA DE SIQUEIRA STREET
MANAQUIRI STREET
LOPES DE MEDEIROS STREET
ALZIRO ZARUR AVENUE
LYGIA RONCEL RODRIGUES STREET
UM ROAD
TINECIRO ICIBACI STREET
JOÃO LEOPOLDO STREET
HIROVO KAMINOBO STREET
ZITUO KARASAWA STREET
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SÃO MATEUS
ANECY ROCHA STREET
ARTUR PEREIRA STREET
IMPATIENS STREET
UM DO CRUZEIRO STREET
DO CANTO STREET
PINHEIRINHO STREET
DO PALANQUE ROAD
TAURO STREET
VOVÓ CAROLINA ROAD
BENTO GUELFI AVENUE
PEDRO RAMAZZANI STREET
DA SERVIDÃO STREET
IPANHAMBUCU STREET

CIDADE TIRADENTES
INÁCIO MONTEIRO STREET
VISTA ALEGRE STREET
ALEXANDRE DAVIDENKO STREET
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IMAGES OF THE
DEVASTATION
ON THE EAST
REGION OF THE
CITY OF SP
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77

78
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And this led to the serious current situation of devastation of
the remaining areas of the Atlantic Rainforest. It is clear,
therefore, that there are exits to the crisis. It is just needed to
have political will and face the situation. The Atlantic
Rainforest is being devastated on the East Region for a long
time. Under the complacent eyes of municipal public
agents, “organizations” do whatever they want to. In the
riverside areas of Tietê river, for instance, lands whose
vegetation cover should have been preserved became, as
a first step, in areas for the disposal of material used in civil
construction. After hundreds, sometimes thousands of
rubble trucks, the, the dump areas becomes full. At this
time, tractors compress the “mountain” full of contaminants
for the last time and the “organizations” are already selling
lots. People are deceived. Most of the times, from humble
backgrounds, they buy small lots, with the purpose of
building houses on the surface of the former disposal area,
of which still exhales toxic gases.
How can the legal authorities turn a blind eye to all of this?
Or were they been bribed to guarantee the system?
In São Miguel Paulista there are a number of diposable
locations, as in Pesqueiro region. So extensive, the areas
communicate with each other and end up becoming one
thing. Actually, there are two of these areas in São Miguel
Paulista. Over time, as we have seen, these dump lands, noman’s land, become irregular allotments. The State
absence makes these areas suitable for drug dealers, and
also, makes feasible its use as hiding place to stolen
vehicles.
For years in strategic positions in the municipal organization
chart, the same employees manipulate the situation to
ensure the criminal practices of this gang of wrongdoers.
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They act on the leakage of the inspection operations and
use the current regulations to violate any control that could
harm the criminal practices.
Government changes and these public servants keep their
positions and privileges. The names are well-known. Both
heads of the “organizations” and controllers of disposable
areas, as well as the municipal employees act as
figureheads. They are strategically placed by the
“organizations” at District City Halls as in São Miguel Paulista,
Itaquera, São Mateus e Cidade Tiradentes. And others, in
the Eastern region and other neighborhoods of São Paulo.
They also are in senior positions in entities as Amlurb
(Municipal Authority of Urban Cleaning).
The system keeps interfaces with institutions that should
ensure the law enforcement, and, in this case, protect the
Atlantic Rainforest. Question: How many police reports on
illegal deforestation registered at the Civilian Police in the
last years turned out as police inquiries as to investigate
environmental crimes? Indictments? Convictions?
Other questions: Why Amlurb does not have disposable
points of rubble and construction materials in several areas
of the municipality? Does anyone doubt that in the
absence of these official dump places, the clandestine
places that make the “organizations” profit? How many
millions of Reais does this system move per month? How do
the legal authorities are brave enough to deny knowledge
about the clandestine operations that involve dozens of
rubble trucks, day and night, in a dump on Zenichi Sato
street, in the Japanese colony, in Itaquera? What about the
dump on Chubei Takagashi street, in the same
neighborhood? How many thousand tons have these
disposal places received? Why have not they been
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banned? Will any truck driver pay two times more than
agreed in a dump place to dispose their rubble in a legal
location? It is possible to imagine a corrupt public servant
giving guidelines so the Metropolitan Civil Guard perform a
command as to seize clandestine trucks loaded with
rubble? Would anyone be surprised if such an operation did
not make a flagrant act?
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Case 89
Location: Jacu-Pêssego Avenue (Parque Municipal Guabirobeira) – São Mateus
– East region
Map:
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Jacu+P%C3%AAssego,+S%C3%A3o+Paul
o+-+SP/@-23.6126015,46.4444561,15z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce660230739707:0xc17a068e02b1eca7!8m2!3d23.5626344!4d-46.4462395?hl=pt-BR (Location Google Maps)

Devastated Area: 7.500 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (02/11/2014)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (09/02/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Inspection: Councillor Gilberto Natalini’s Office(April/2019)
Note: Municipal park invaded and devastated by criminal organization that implemented a
“venture” for rubble dump.

84

Case 90
Location: Victor Civita Avenue (Municipal Park Juliana de Carvalho Torres) –
Cohab Raposo Tavares – West region
Map:https://www.google.com/maps/place/Parque+Juliana+de+Carvalho+Torres+(Cohab+Ra
poso+Tavares)/@-23.585168,-46.801373,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbc107d8346eb955e!8m2!3d23.585168!4d-46.801373 (Location Google Maps)

Devastated Area: 3.000 m² (approximately)
Before

After

Aerial Photography (09/04/2018)
Source: Google Earth Pro

Aerial Photography (26/05/2019)
Source: Google Earth Pro

Images/Attachments

Source: Councillor Gilberto Natalini’s Office(March/2019)
Note: City Hall omission eased the invasion of the municipal park by organization that
occupied part of the green area and built popular houses.
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The City Hall omission is undeniable in the case of the
invasions occurred at Guabirobeira Municipal Park, in the
East region, and at Juliana de Carvalho Torres in the East
region. Both partially occupied by “organizations” since the
second semester of 2018, with the government taking no
actions to regain ownership of the two green areas.
Let us see the cases: Guabirobeira, just next to Vila Nova
Vitória neighbourhood, in São Mateus, is among the ten
largest parks in the city, with an area of 302 thousand
square meters. Six years after its opening, it is still not barred,
what certainly eased the action of the organization that
had appropriated a few thousand square feet of its territory
to exploit a criminal rubble and construction material dump.
The green area situated in such unassisted area in São
Paulo will hardly be protected against invasions without
being properly caged. The “organization” that took a part
of the municipal park threatens the neighboors, who can
do nothing apart from stand by helplessly to the constant
traffic of trucks, day and night, and the correspondent
disposal of rubble and unusable construction material in the
area that was before full of Atlantic Rainforest tress.
The absence of a safety railing makes impossible to know
precisely the park boundaries and how much of its area has
already been invaded. It is crucial an immediate action by
the City Hall to ban the dump area and avoid the
devastation of its hundreds of trees by the “organization”.
There are four water sources within the park region, being
one of them, nearby Guabirobeira head office, already
contaminated. Seven months after the beginning of the
criminal action, the municipal administration informed that
the case is still under “examination”.
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Furthermore, we emphasise that the lack of safety railing
helps the wrongdoers, once they are used to running to the
middle of the park forest when inspection operations by the
Civilian Guard happen. Thus, the green area, not fenced,
ease the rubble truck drivers to escape. After the Civilian
Guard leaves the place, the drivers, having the Keys for the
vehicles, come back from the woods. Get the control back
of the trucks and leave, unpunished, the vilified park. And
the criminal activity keeps going on.
The Guabirobeira administrator, Júlio Miranda, 45 years old,
has two children, and was threaten several times for
defending the green area. Shots were fired against his car.
On April 23rd 2019, advisers from Councillor Gilberto Natalini’s
Office traveled around the park and were approached
twice by men in motorcycles, given that one of them
followed the car in a threatening attitude. From above,
apparently taking care of the clandestine dump, scouts
observed the presence of unknown people. They acted as
they were the park owners.
The Municipal park Juliana de Carvalho Torres (54 thousand
square meters), in the Cohab Raposo Tavares, in the West
region, also has no protective railings. It has approximately 3
thousand square meters of its area invaded in September
2018. Between 150 and 200 wooden shacks were built in the
location in about one weekend. The City Hall did not act
fast enough to regain the control of the area and, almost
one year later, part of the houses got brickwork structure.
It is important to note that only a part of the shacks were
occupied, signalling that the “organization” that manages
the new “neighbourhood” may have the intention of being
business not only with possible future residents, but also with
the City Hall, from which would claim for compensation.
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In 2005 a part of Juliana de Carvalho Torres park had
already been occupied by and the “organizers” were
successful in obtaining compensation from the municipal
authorities to leave the place. As we can notice, the City
Hall has failed to learn anything. Once again, fell into a trap.
After 2018 invasion, a restitution of the property was sought,
but the “residents”, well organized, impaired it by making a
“human cord” with women, children and men armed with
machetes. The case is in Court.
In a threatening tone, the “residents” bring tension to the
park employees and also to the local residents.
Wagner Neves, the administrator of Juliana de Carvalho
Torres park, reported that stayed one month without been
able to go to the park, after been threatened. He lives in a
stress situation not only due to the fear of the green area
invaders, in the upper part of the park, but also by the
apprehension about the everyday reaction from the Cohab
Raposo residents, in the lower part, that insists in throwing
rubbish in the park. His daily fight is to attract people from
the community to enjoy the green area. It is believed that, if
they appreciate it, they will protect it.
Over time, unfortunately, the park irregular occupation may
become permanent and consolidate once and for all a
new reality, capable of causing irreversible damage to the
green area.
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In the past months, São Paulo citizens have contacted
councillor Gilberto Natalini’s Office to report devastation
issues. Indignant people, but, at the same time, afraid of
been subject of retaliation. Here, some examples of several
manifestations received. The resident’s names, for obvious
reasons, are not mentioned:
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RELATÓRIO SOBRE CRIME AMBIENTAL NO PARQUE GUABIROBEIRA

Em 2013 foi inaugurado o Parque Guabirobeira Maria de Fátima Diniz
Carrera, com uma imensa área verde localizado na zona leste de São
Paulo em meio a aglomerado urbano de caráter principalmente
residencial, o parque localiza-se na Nova Avenida Jacu Pêssego que fica
entre os bairros Iguatemi, Jardim Nova Vitória e Jardim da Conquista,
com uma área total de 302.880m². Sendo uma remanescente de Mata
Atlântica em estágios inicial a médio de sucessão com campo antrópico
e área ajardinada, tendo dentro desta vasta reserva ambiental
nascentes de afluentes do Córrego Mombaça e possui uma vegetação
100

composta por eucaliptal com sub-bosque, e já foram registradas 102
espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: cedro
(Cedrela fissilis) e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia).

Há cerca de 10 meses atrás a área florestal do parque vem sofrendo
descarte irregular de entulhos (lixos) por meios de caminhões.
Caçambeiros irregulares vem despejando entulhos incansavelmente
durante todos os dias e até mesmo à noite, destruindo assim uma vasta
área de vegetação inclusive a nascente que existe dentro da área verde
do parque. Apesar das inúmeras denúncias feitas pelos moradores dos
bairros arredores, e até mesmo apelos á canais de TVs, este enorme
crime ambiental continua sendo praticado diariamente sem nenhuma
punição ou fiscalização das autoridades responsáveis.
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Devido á esses descartes que antes eram apenas entulhos e lixos
comuns, agora algo mais grave vem acontecendo, os descartes não são
apenas de lixos comuns mas também lixos tóxicos, devido à isso, a área
com acúmulo de lixo esta exalando um forte cheiro parecido ao de
amônia, prejudicando principalmente moradores que residem mais
próximos ao parque, moradores esses que relataram ter adquiridos
problemas respiratórios após esses crimes, com mais frequência em
crianças, tendo enorme gastos com remédios, os sintomas mais
aparentes sentidos por eles devido ao ar toxico são tonturas, ardências
nos olhos e narinas e vômitos, esses moradores temem também por
suas moradias pois além de inalarem todo esse ar toxico, formou-se
uma montanha de entulhos próximo há suas residências, ocorrendo
assim um enorme risco de deslizamento de lixo sobre às residências.

Por causa desse acumulo de lixo houve um aumento á proliferação de
animais decorrentes da sujeira como ratos, baratas e moscas.
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Mesmo com inúmeras denúncias sendo feitas a única resposta que
obtivemos foram que não houve flagrante pela polícia ambiental, um
total descaso pelas autoridades e um desrespeito a todos que se
manifestam ou sofrem em meio a esta situação, e a única medida
tomada por meio do apelo de moradores foram a colocação de
obstáculos para dificultar a entrada dos meliantes ao local.

Esta é mais uma forma de nos pronunciarmos á respeito disso, e
esperamos um retorno, já que por meio de denúncias não estamos
tendo resposta alguma das autoridades responsáveis.
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PARECER TÉCNICO - DEGRADAÇÃO VEGETAÇÃO FLORESTAL NATIVA

1. INTRODUÇÃO
O presente documento foi elaborado pela EPS Consultoria Ambiental, inscrita no CNPJ sob o no
07 428 702/0001-10, contratada pelo Gabinete do Vereador Dr. Gilberto Natalini, cujo teor
apresenta o parecer técnico contendo a caracterização quanto à vegetação e áreas protegidas
e, a respeito dos aspectos da degradação de áreas pela supressão de florestas nativas, por
atividades diversas.
As áreas consideradas no presente Parecer Técnico estão localizadas na área de proteção dos
mananciais no extremo sul do município de São Paulo. Quais sejam:
ÁREA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DENOMINAÇÃO
Av. Paiolzinho
Rua Demerval da Silva Pereira
Rua Maria José Antonio, 100
Rua Reinaldo Casaroli
Rua Joaquim Assunção
Estrada do Jaceguava 3738 122-S-PA
Rua José Nicolau de Lima
Estrada do Schimidt
Francisco Correia Vasquez
Rua Angelo Tarcchi
Estrada Araguary

DISTRITO
Parelheiros
Parelheiros
Marsilac
Parelheiros
Parelheiros
Parelheiros
Parelheiros
Grajaú
Cidade Dutra
Jardim Ângela
Jardim Ângela

Quadro 1 – Áreas consideradas no Estudo
O campo “Denominação” na Tabela acima, indica a localização aproximada da área em tela.
2. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS NO MUNICÍPIO
Conforme mencionado acima, as áreas em estudo estão localizadas no extremo sul do
município de São Paulo, em territórios pertencentes aos distritos de Marsilac, Grajaú,
Parelheiros, Cidade Dutra e Jardim Ângela. Todas as áreas estão localizadas em Área de
Proteção dos Mananciais – APM, como pode ser visto na Figura 1 abaixo.
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FONTE: Imagem Google Earth© (acessado em jun/2019) e mapa político-administrativo da Prefeitura de São Paulo

Figura 1 – Localização das áreas em estudo, em relação aos distritos do extremo sul do município
de São Paulo.

3. METODOLOGIA
Para a caracterização e localização das áreas em tela, foram utilizadas a ferramenta de imagens
e dados DataGEO que é uma infraestrutura de dados espaciais ambientais do Estado de São
Paulo, as imagens de satélites disponibilizadas no Google Earth ®, além de fotos obtidas a
partir de veículos aéreos não tripulados (“drones”). Uma equipe, composta entre outros, pela
equipe desta consultoria, realizou vistoria nos distritos, entretanto, a equipe não ingressou nas
áreas especificamente visto seu acesso limitado e controlado.
As áreas a serem estudadas foram selecionadas pela equipe de gabinete do Vereador Gilberto
Natalini entre as áreas que chegaram ao conhecimento do gabinete por meio de denúncias da
população. Segundo o referido gabinete, a escolha e delimitação das áreas, elaborada pela
equipe o gabinete, tiveram como objetivo representar áreas que sofreram intervenções em
seus recursos naturais e áreas protegidas. Vale ressaltar que o dimensionamento das áreas
4
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atingidas não guarda precisão, visto que foi tomado com base em imagens de satélite. O
dimensionamento preciso somente poderá ser realizado por meio de levantamento
topográfico de cada área o que resultaria em custo e esforço excessivos, o que não cabe à atual
fase de estudos, e mediante permissão de acesso as áreas pelos respectivos proprietários.
A classificação da vegetação florestal quanto ao estágio de regeneração foi realizada utilizando
as fotos disponíveis, observando-se nas fotos aéreas (captadas por “drones”) a vegetação
remanescente presente no entorno das áreas intervindas, visto a impossibilidade de adentrar
nas áreas para executar caracterização fitossociológica desses fragmentos florestais.
4. OBJETIVO
Tem por objetivo analisar a situação das áreas localizadas em Área de Proteção dos Mananciais
– APM no município de São Paulo, nos últimos 5 anos, quanto ao grau de supressão da
vegetação florestal nativa, bem como, quanto ao respeito às demais áreas protegidas.
5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS DE ESTUDO
As onze (11) áreas consideradas neste Parecer estão localizadas em Área de Proteção dos
Mananciais -APM, como mencionado, definida e protegida nos termos da Lei no 898/1975 e, da
Lei no 1.172/1976 que estabelece restrições ao seu uso, com objetivo de proteger os corpos
d´água contribuintes das represas utilizadas no abastecimento público da Região
Metropolitana de São Paulo.
Especificamente, estas áreas em estudo estão divididas nos territórios da Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais – Guarapiranga (APRM Guarapiranga) e Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais – Billings (APRM Billings).
Quanto à vegetação, as áreas de estudo estão situadas na Região Fitoecológica Floresta
Ombrófila Densa do Bioma Mata Atlântica e, em acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado (SMA/CPLA), entre 10% a 30% desta cobertura vegetal original está conservada no
município de São Paulo.
Na sequencia serão abordados brevemente os aspectos ambientais relevantes em relação às
áreas em estudo no presente Parecer e, na sequencia, são apresentadas as intervenções em
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cada área, finalizando com a área total de intervenções em recursos naturais e áreas
protegidas.
5.1. VEGETAÇÃO FLORESTAL NATIVA
Como mencionado, as áreas estão incluídas no domínio do Bioma Mata Atlântica – Floresta
Ombrófila Densa que, segundo o Inventário Florestal de 2010 (Instituto Florestal/SMA) é
representada, na região em estudo, por formações secundárias dessa vegetação, como pode
ser visto na Figura 2, mais abaixo.
A Floresta Ombrófila Densa é uma fitofisionomia do Bioma Mata Atlântica, protegida pela Lei
Federal no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto no 6.660, de 25 de
maio de 2008.
A região Fitoecológica Floresta Ombrófila Densa, também chamada, floresta tropical pluvial,
tem como principal característica ecológica a ocorrência de ambientes ombrófilos (úmidos),
relacionada com os índices termo-pluviométricos mais elevados. A precipitação bem
distribuída durante o ano determina uma situação bioecológica praticamente sem período
seco nestas regiões.
A Floresta Ombrófila Densa é uma fitofisionomia caracterizada como mata perenifólia
(mantém as folhas ao longo das estações), composta em grande parte por fanerófitos,
podendo seu dossel atingir altura de até 50 m. Em extratos mais baixos, possui densa
vegetação arbustiva, composta por samambaias arborescentes, bromélias e palmeiras, além de
abundância de trepadeiras e epífitas.
Esse conjunto de características constituem ambiente favorável à prestaçao de serviços
ambientais importantes, como a proteção de mananciais hídricos, a contenção de encostas, a
temperatura do solo e a regulação do clima, já que regiões arborizadas podem reduzir a
temperatura em até 2º C, segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA
Além deste aspecto, também, são fundamentais para a proteção e preservação da diversidade
da flora e fauna, visto que também funcionam como corredores para que animais e sementes
possam transitar entre as áreas protegidas e garantir a alimentação e variabilidade genética
das mais diferentes espécies.
6
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Ainda devido à antropização das áreas em estudo, atualmente, os fragmentos florestais
observados, muitas vezes são compostos por uma mistura das espécies nativas originárias da
Floresta Ombrófila Densa com espécies exóticas, com destaque para os eucalipto (Eucalyptus
sp.) e os pinheiros exóticos (Pinus sp.). Entretanto, apesar desta degradação, a vegetação
florestal ainda mantém a função de proteção do solo entre outros serviços ambientais, como a
proteção à fauna, em constante adaptação à degradação do ambiente.
Um importante instrumento a ser considerado na proteção da vegetação remanescente é a Lei
da Mata Atlântica, Lei Federal n⁰ 11.428/2006 que, em seu Artigo 5º define: “A vegetação
primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata
Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer
outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada.” Ou seja, havendo supressão de
parte do fragmento florestal, a legislação toma por base o estágio de regeneração da
vegetação remanescente do entorno, o qual será classsificado em acordo com a Resolução
Conjunta SMA/IBAMA 01/94.
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FONTE: Inventário Florestal, 2010 – DataGeo – acessado em jun/2019

Figura 2 – Distribuição dos fragmentos remanescentes da Floresta Ombrófila Densa, na região de
estudo.

5.2. ÁREA DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS APM
Com o objetivo de proteger os mananciais, cursos e reservatórios de água da Região
Metropolitana de São Paulo, foram aprovadas as Leis Estaduais no 898, de 18 de dezembro de
1975, e no 1.172, de 17 de novembro de 1976, que disciplinam o uso e ocupação do solo nessas
áreas.
No Artigo 2º da Lei Estadual no 1.172/1976, mencionada acima, estabelece que: “Nas
delimitações de que trata o artigo anterior constituem áreas ou faixas de 1ª categoria ou
de maior restrição:
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(...)

II - a faixa de 50 metros de largura, medida em projeção horizontal, a partir da

linha de contorno correspondente ao nível de água máximo dos reservatórios públicos,
existentes e projetados”. (...)
(...) Art. 10 - Nas áreas ou faixas de 1ª categoria ou de maior restrição, somente são
permitidos serviços, obras e edificações destinados à proteção dos mananciais, à regularização
de vazões com fins múltiplos, ao controle de cheias e à utilização de águas previstas no artigo 8°
(abastecimento de água).
Parágrafo único - É permitida, observado o disposto no parágrafo único do artigo 3°, da
Lei n. 898, de 18 de dezembro de 1975, a construção de ancoradouros de pequeno porte,
rampas de lançamento de barcos, praias artificiais, pontões de pesca e tanques para
piscicultura.
Art. 11 - Nas áreas ou faixas de 1ª categoria ficam proibidos o desmatamento, a
remoção da cobertura vegetal existente e a movimentação de terra, inclusive empréstimos e
bota-fora, a menos que se destinem aos serviços, obras e edificações mencionados no artigo 10.
Esta mesma Lei define que as medidas de compensação, de recuperação ou de contribuição
ambiental que forem fixadas pelo órgão licenciador do Sistema Estadual de Administração da
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso
Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, devem considerar, inclusive a desocupação das
faixas de 1ª categoria que se encontrem irregularmente ocupadas por pessoas e coisas, além
de prever a recuperação destas faixas.
Em 1997 foi aprovada a Lei Estadual no 9.866, em 28 de novembro daquele ano, dispondo
sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos
mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo. A lei define a Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais (APRM) como de interesse regional para abastecimento público e
dispõe que as Areas de Proteção e Recuperação de Mananciais - APRMs, suas Áreas de
Intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional
sejam criadas por meio de lei estadual.
Dentro desta prerrogativa, entre outras, foram criadas a APRM Guarapiranga (APRM-G)
pela Lei Estadual no 12.233, de 16 de janeiro de 2006, e regulamentada pelo Decreto Estadual
no 51.686, de 22 de março de 2007 e a APRM Billings (APRM-B), criada e definida pela Lei
9
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Estadual no 13.579, de 13 de julho de 2009, e regulamentada pelo Decreto Estadual no 55.342,
de 13 de janeiro de 2010, ambas pertencentes à Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos – UGRHI do Alto Tietê (UGRHI 6).
A Lei Estadual no 12.233, de 16 de janeiro de 2006 – APRM-G e a Lei Estadual no 13.579, de 13
de julho de 2009 – APRM-B criam as Áreas de Restrição à Ocupação – AROs; as Áreas de
Recuperação dos Mananciais – ARAs e; as Áreas de Ocupação Dirigida – AODs destas Bacias.
As áreas em estudos estão localizadas nas Áreas de Ocupação Dirigida – AODs nas subáreas de
ocupação na APRM-G e APRM-B, como pode ser visto na Figura 3 abaixo, cujas definições são
exaradas nas Leis acima, como:


Subárea de Conservação Ambiental - SCA: área provida de cobertura vegetal de
interesse à preservação da biodiversidade, de relevante beleza cênica ou outros
atributos de importância ambiental.



Subárea de Ocupação de Baixa Densidade - SBD: área não urbana destinada a usos com
baixa densidade de ocupação, compatíveis com a proteção dos mananciais;



Subáreas de Ocupação Diferenciada - SOD são aquelas destinadas, preferencialmente,
ao uso residencial e a empreendimentos voltados ao turismo, cultura e lazer, com baixa
densidade demográfica e predominância de espaços livres e áreas verdes.



Subáreas de Baixa Densidade - SBD são aquelas destinadas, preferencialmente, a
atividades do setor primário, desde que compatíveis com as condições de proteção do
manancial e ao turismo ecológico, a chácaras e a sítios.



Subáreas Envoltórias da Represa - SER são aquelas localizadas ao redor do Reservatório
Guarapiranga, destinadas ao lazer, à recreação e à valorização dos atributos
cênicopaisagísticos.



Subáreas Especiais Corredores - SEC são aquelas destinadas, preferencialmente, a
empreendimentos comerciais e de serviços de âmbito regional e à instalação ou
ampliação de indústrias.
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FONTE: DataGeo – acessado em jun/2019

Figura 3 – Áreas em estudos, em relação à APRM-G e à APRM-B

A represa Guarapiranga e Billings, junto à Capivari, formam o Sistema Guarapiranga, o terceiro
maior sistema produtor que abastece a Região Metropolitana de São Paulo. Este sistema é o
responsável pelo abastecimento público de grande parte da zona sul e sudoeste da Grande São
Paulo. Atualmente a produção alcança 15 mil litros de água por segundo, segundo dados da
Companhi de Abastecimento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
5.3. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APPs
Em algumas das áreas, pode-se observar a presença de nascentes e cursos d´água, bem como,
a próprias represas Guarapiranga e Billings, que caracterizam Áreas de Preservação
11
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Permanentes- APPs, as quais são protegidas nos termos da Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012.
Na Lei, a Área de Preservação Permanente – APP é definida como “área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas” .

Os cursos d´água observados nas áreas têm largura menor que a mínima prevista pela Lei: 10
metros. Assim, conforme seu Artigo 4º : “Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d água natural, desde a borda da calha do leito regular,
em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d água de menos de 10 (dez) metros de largura;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d água artificiais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d água, qualquer que seja a sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; ”
As APPs em áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento
ou represamento de cursos d’águas naturais, como é o caso da Represa Guarapiranga, não são
claramente delimitadas no Código Florestal, de acordo com o inciso III do art. 4 do Código, elas
devem ser delimitadas “na faixa definida na licença ambiental do empreendimento”. Contudo,
no inciso III do artigo 54 do decreto nº 51.686/2007 é definida a Faixa de Preservação
Permanente como “faixa de 50 metros de largura, medidos em projeção horizontal, a partir da
linha de contorno correspondente ao nível máximo do reservatório”. Assim, a faixa de 50
metros no entorno das represas Billings e Guarapiranga são as faixas de preservação
permanente, ou seja são suas Áreas de Preservação Permanente – APP.
Vale ressaltar que, as APPs são protegidas, também, nos termos da Lei Estadual no 12.233, de
16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga e Lei Estadual no 13.579, de 13 de julho de 2009
– APRM-Billings que compreendem as APPs como Áreas de Restrição à Ocupação – ARO, as
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quais são áreas de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos
recursos naturais das Bacias.
5.4. UNIDADES DE CONSERVAÇAO – UCs
Na região onde estão localizadas as áreas de estudo existem seis (06) Unidades de Conservação
previstas na Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, previstas na Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, sendo duas Áreas de Proteção Ambiental (UCs de uso sustentável): APA Bororé-Colônia e
APA Capivari-Monos e, quatro Parques Naturais Municipais (UCs de proteção integral): PNM
Bororé; PNM Itaim; PNM Jaceguava e; PNM Varginha, UCs de proteção integral, previstas na
Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, conhecida como Lei do SNUC.
A Lei do SNUC determina que para UCs de uso integral deverão ser definidas Zonas de
Amortecimentos – ZAs que diz respeito à área adjacente imediatamente contínua a seus
limites, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a UC.
As ZAs são delimitadas para cada UC no seu Plano de Manejo, entretanto, a Diretora do
departamento de gerenciamento de unidades de conservação da Secretaria do Verde e Meio
Ambiente da prefeitura informou que os planos de manejo dos parques mencionados não
foram concluídos que os mesmo são responsabilidade da Dersa e estão sob Inquérito Civil do
Ministério Público. Isto posto, adotou-se nesse Parecer o que determina a Resolução CONAMA
n° 428/2010, que delibera sobre as tema e estabelece que para as UCs que ainda não possuam
Plano de Manejo deverá ser respeitada como ZA a faixa de entorno de 3 quilômetros a partir
do limite do Parque.
Algumas das áreas estão próximas dos Parques Naturais e como pode ser observado na Figura
4 e, como poderá ser visto mais adiante neste Parecer, estão nas Zonas de Amortecimento –
ZAs dos Parques Municipais Naturais.
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FONTE: DataGeo – acessado em jun/2019 e Prefeitura de São Paulo

Figura 4 – Áreas em estudos, em relação às Unidades de Conservação – UCs.

5.5. RESERVA DA BIOSFERA – CINTURÃO VERDE DA CIDADE DE SÃO PAULO
As Reservas da Biosfera são áreas que compreendem ecossistemas terrestres, marinhos e
costeiros, onde se deve promover soluções que conciliam a conservação da biodiversidade com
seu uso sustentável, Declaradas pela UNESCO com lastro no Programa Intergovernamental –
Man and the Biosphere – Mab (O Homem e a Biosfera). Cada Reserva da Biosfera é uma
coleção representativa dos ecossistemas característicos da região onde se estabelece.
Terrestre ou marinha, busca otimizar a convivência homem-natureza em projetos que se
norteiam pela preservação dos ambientes significativos, pela convivência com áreas que lhe
são vizinhas, pelo uso sustentável de seus recursos.
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Em acordo com a localização do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (DataGeo), as áreas em
estudo estão localizadas na Zona de Amortecimento e Conectividade da Reserva da Biosfera do
Cinturão verde da cidade de São Paulo – RBCV que equivale as “zonas tampões” definidas pela
UNESCO, as quais são constituídas pelas áreas subjacentes às Zonas Núcleo. Nestas áreas,
todas as atividades desenvolvidas, sejam econômicas ou de qualquer outra natureza, devem se
adequar às características de cada Zona Núcleo de forma a garantir uma total preservação dos
ecossistemas envolvidos.

FONTE: DataGeo – acessado em jun/2019

Figura 5 – Áreas em estudos, em relação à Reserva da Biosfera – Cinturão Verde da Cidade de São
Paulo.
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6. CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS ÁREAS
ÁREA 1 – Próxima à Estrada do Paiolzinho – Parelheiros (A.1)
Descrição: A A.1 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM
Billings e intervém diretamente na Área de Proteção Ambiental – APA Capivari-Monos.
A intervenção observada nesta área implica na supressão de parte de um fragmento
florestal em estágio avançado de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
Em acordo com a Lei Estadual n⁰ 13.579, de 13 de julho de 2009 – APRM-Billings, a A.1
está inserida em Subárea de Conservação Ambiental - SCA: área provida de cobertura vegetal
de interesse à preservação da biodiversidade, de relevante beleza cênica ou outros atributos
de importância ambiental.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.1.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
2.100

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
0,0

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Avançado

0,0

Sim - SCA

Sim - UC

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 6 e 7 com base nas imagens Google Earth©,
apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área em 16 de
agosto de 2016 e, na imagem de 25 de maio 2017 já se observa a ocorrência de
intervenções com supressão da vegetação florestal. A Figura 8 exibe as intervenções
havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google Earth©) de 25 de
maio de 2017.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 08 de maio de 2019, denotando a ocupação atual com pequenas
edificações e frutíferas, podendo-se inferir se tratar de supressão de vegetação florestal
nativa para o instalação de moradias precarias.
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Figura 6 - Floresta ainda preservada – Imagem Google Earth© de 16/08/2016.
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Figura 7 – Ocorrência de supressão da vegetação florestal - Imagem Google Earth© de 25/05/2017.
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Figura 8 – Intervenção em recursos naturais na Área A.1 – Imagem Google Earth© de 25/05/2017.
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Foto 1 – A área A.1 indicada pela seta amarela sofreu supressão da vegetação nativa (Floresta
Ombrófila Densa, estágio avançado) e, atualmente, abriga edificações precárias, bem como
plantios de frutíferas.

Foto 2 – A área A.1 indicada pela seta amarela sofreu supressão da vegetação nativa (Floresta
Ombrófila Densa, estágio avançado) e, atualmente, abriga edificações precárias, bem como
plantios de frutíferas.

ÁREA 2 – Rua Demerval da Silva Pereira – Parelheiros (A.2)
Descrição: A A.2 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM
Billings e intervém diretamente na Área de Proteção Ambiental - APA Capivari-Monos.
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As intervenções observadas nesta área implicam na supressão de parte de um fragmento
florestal em estágio médio de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
As intervenções na área 2 (A.2) atingem Área de Preservação Permanente – APP de um
curso d´água e assim, atingem a Área de Restrição à Ocupação – ARO da Lei Estadual n⁰
13.579, de 13 de julho de 2009 – APRM-Billings, as quais são áreas de especial interesse
para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais das Bacias e que
incluem as APPs. No âmbito desta mesma lei, a A.2 está inserida em Subárea de Ocupação
de Baixa Densidade - SBD: área não urbana destinada a usos com baixa densidade de
ocupação, compatíveis com a proteção dos mananciais.
Vale ressaltar que a área A.2 encontra-se em uma encosta que forma o talude onde corre
o curso d´água, cujo dano ambiental decorrente, além da supressão da vegetação em si, a
retirada da vegetação florestal nativa desta área pode provocar a instabilidade do talude e
o consequente deslizamento de terra.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.1.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
2.300

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
1.400

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Médio

0,0

Sim - SBD

Sim - UC

Como pode ser visto na sequencia das Figuras 9 e 10 com base nas imagens Google Earth©,
apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área, em 28
de agosto de 2017 e, na imagem de 10 de maio 2018 já se observa a ocorrência de
intervenções com supressão da vegetação florestal. A Figura 11 exibe as intervenções
havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google Earth©) de 18 de
abril de 2019.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 15 de fevereiro de 2019, denotando a recente derrubada das árvores,
cujos restos vegetais ainda aparecem no terreno.
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Figura 9 – Floresta ainda preservada – Imagem Google Earth de 28/08/2017.

22

PARECER TÉCNICO - DEGRADAÇÃO VEGETAÇÃO FLORESTAL NATIVA

Figura 10 – Ocorrência de supressão da vegetação florestal - Imagem Google Earth© de 10/05/2018.
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Figura 11 – Intervenção em recursos naturais na Área A.2 – Imagem Google Earth© de 18/04/2019.

Foto 3 – A área contígua à Rua Demerval da Silva Pereira sofreu supressão da vegetação
nativa (Floresta Ombrófila Densa, estágio médio). Note-se na foto a permanência dos
restos vegetais e, mais abaixo (na esquerda da foto) uma pequena edificação e um lago,
onde corre um curso d´água.
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Foto 4 – A área contígua à Rua Demerval da Silva Pereira sofreu supressão da vegetação
nativa (Floresta Ombrófila Densa, estágio médio).

ÁREA 3 – Próximo à Rua Maria José Antônio – Marsilac (A.3)
Descrição: A A.3 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM
Guarapiranga e encontra-se próxima ao limite da Área de Proteção Ambiental - APA
Capivari-Monos, porém, não intervém diretamente na mesma.
A intervenção observada nesta área implica na supressão de parte de um fragmento
florestal em estágio avançado de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
As intervenções na área 3 (A.3) atingem Área de Preservação Permanente – APP de um
curso d´água e sua nascente e, assim, atingem a Área de Restrição à Ocupação – ARO da
Lei Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga, as quais são áreas
de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais
das Bacias e que incluem as APPs. No âmbito desta mesma lei, a A.3 está inserida em
Subárea de Ocupação de Baixa Densidade - SBD: área não urbana destinada a usos com baixa
densidade de ocupação, compatíveis com a proteção dos mananciais.
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Na A.3, com a execução do arruamento no entorno, como mostra a Figura 14 mais abaixo,
cerca de 55.000 m2 de área ficam vulneráveis ao desmatamento do fragmento florestal ali
existente.
A seguir, o resumo da caracterização e dimensões da A.3.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
9.400

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
2
(m )
3.900

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Avançado

0,0

Sim - SBD

Não

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 12 e 13, com base nas imagens Google
Earth© apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área
em 02 de agosto de 2015 e, na imagem de 11 de abril de 2016 já se observa a ocorrência
de intervenções com supressão da vegetação florestal para abertura de arruamento. A
Figura 14 exibe as intervenções havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de
satélite (Google Earth©) de 18 de abril de 2019.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 10 de agosto de 2018, denotando a ocupação atual com arruamento e
unidades residenciais.
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Figura 12 - Floresta ainda preservada – Imagem Google Earth de 02/agosto/2015.
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Figura 13 – Ocorrência de supressão da vegetação florestal para abertura de arruamento - Imagem
Google Earth© de 11/04/2016.
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Figura 14 – Intervenção em recursos naturais na Área A.3 – Imagem Google Earth© de 25/05/2017.
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Foto 5 – A área sofreu supressão da vegetação nativa (Floresta Ombrófila Densa, estágio
avançado). Note-se na foto a presença de arruamento no entorno, de edificações e
abertura de outros lotes.

Foto 6 – A área sofreu supressão da vegetação nativa (Floresta Ombrófila Densa, estágio
avançado). Note-se na foto a presença de arruamento no entorno, de edificações e
abertura de outros lotes.

ÁREA 4 – Próximo à Rua Reinaldo Casaroli – Parelheiros (A.4)
Descrição: A A.4 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM
Guarapiranga e encontra-se a cerca de 1.800 metros do Parque Natural Municipal Itaim.
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Portanto, em acordo com a Resolução CONAMA n° 428/2010, a área encontra-se na Zona de
Amortecimento – ZA daquele Parque.
A intervenção observada nesta área implica na supressão de parte de um fragmento
florestal em estágio avançado de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
As intervenções na área 4 (A.4) atingem Área de Preservação Permanente – APP de um
curso d´água e de quatro (04) nascentes. Atingem, bem como, a Área de Restrição à
Ocupação – ARO da Lei Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006

- APRM-

Guarapiranga, as quais são áreas de especial interesse para a preservação, conservação e
recuperação dos recursos naturais das Bacias e que incluem as APPs. No âmbito desta
mesma lei, a A.4 está inserida em Subáreas de Ocupação Diferenciada – SOD que são
aquelas destinadas, preferencialmente, ao uso residencial e a empreendimentos voltados
ao turismo, cultura e lazer, com baixa densidade demográfica e predominância de espaços
livres e áreas verdes.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.4.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
3.200

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
10.600

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Avançado

0,0

Sim - SOD

Sim - ZA

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 15 e 16, com base nas imagens Google
Earth© apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área
em 04 de maio de 2018 e, na imagem de 11 de dezembro de 2018 já se observa a
ocorrência de intervenções com supressão da vegetação florestal. A Figura 17 exibe as
intervenções havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google
Earth©) de 18 de abril 2019.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 15 de fevereiro de 2019, denotando a ocupação atual com
arruamento e unidades residenciais.

31

PARECER TÉCNICO - DEGRADAÇÃO VEGETAÇÃO FLORESTAL NATIVA

Figura 15 – Floresta ainda preservada – Imagem Google Earth© de 04/maio/2018.
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Figura 16 – Ocorrência de supressão da vegetação florestal para abertura de arruamento e lotes ©
Imagem Google Earth de 11/12/2018.
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Figura 17 – Intervenção em recursos naturais na Área A.4 – Imagem Google Earth de 18/04/2019.
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Foto 7 – Na área ocorreu supressão da vegetação nativa. Note-se na foto a presença de
arruamento e de abertura de clareiras.

Foto 8 – Na área ocorreu supressão da vegetação nativa. Notem-se na foto os restos
vegetais da floresta ainda presentes no terreno desmatado.
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ÁREA 5 – Rua Joaquim Assunção – Parelheiros (A.5)
Descrição: A área A.5 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais –
APRM Guarapiranga e encontra-se a cerca de 1.500 metros do Parque Natural Municipal
Itaim. Portanto, em acordo com a Resolução CONAMA n° 428/2010, a área encontra-se na
Zona de Amortecimento – ZA daquele Parque.
A intervenção observada nesta área implica na supressão de parte de um fragmento
florestal em estágio avançado de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
De acordo com a Lei Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga, a
A.5 está inserida em Subárea de Ocupação Diferenciada – SOD que são aquelas destinadas,
preferencialmente, ao uso residencial e a empreendimentos voltados ao turismo, cultura e
lazer, com baixa densidade demográfica e predominância de espaços livres e áreas verdes.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.5.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
12.100

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
0,0

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Avançado

0,0

Sim - SOD

Sim - ZA

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 18 e 19, com base nas imagens Google
Earth© apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área
em 07 de abril de 2014 e, na imagem de 19 de abril de 2015 já se observa a ocorrência de
intervenções com supressão da vegetação florestal. A Figura 20 exibe as intervenções
havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google Earth©) de 11 de
dezembro de 2018.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 06 de junho de 2019, denotando a ocupação e execução de muros
que cercam o terreno.
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Figura 18 – Floresta ainda preservada – Imagem Google Earth© de 07/04/2014.
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Figura 19 – Ocorrência de supressão da vegetação florestal para abertura de lotes - Imagem Google
Earth© de 19/04/2015.
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Figura 20 – Intervenção em recursos naturais na Área A.5 – Imagem Google Earth© de 11/12/2018.
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Foto 9 – Terreno onde ocorreu supressão da vegetação nativa, na metade superior da
foto. Note-se o remanescente do fragmento florestal, na parte superior da foto.

Foto 10 – Terreno onde ocorreu supressão da vegetação nativa. Note-se muro cercando o
terreno.

ÁREA 6 – Estrada do Jaceguava – Parelheiros (A.6)
Descrição: A A.6 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM
Guarapiranga e encontra-se a cerca de 1.000 metros do Parque Natural Municipal
Jaceguava. Portanto, em acordo com a Resolução CONAMA n° 428/2010, a área encontra-se
na Zona de Amortecimento – ZA daquele Parque.
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A intervenção observada nesta área implica na supressão de parte de um fragmento
florestal em estágio avançado de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
De acordo com a Lei Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga, a
A.6 está inserida em Subárea de Ocupação Diferenciada – SOD que são aquelas destinadas,
preferencialmente, ao uso residencial e a empreendimentos voltados ao turismo, cultura e
lazer, com baixa densidade demográfica e predominância de espaços livres e áreas verdes.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.6.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
4.900

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
0,0

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Avançado

0,0

Sim - SOD

Sim - ZA

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 21 e 22, com base nas imagens Google
Earth© apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava relativamente preservada
naquela área em 29 de janeiro de 2014. Na imagem de 21 de junho de 2017 já se observa a
ocorrência de intervenções com supressão da vegetação florestal e, na sequencia, na
imagem de 11 de dezembro de 2018 já se observa a degradação maior da floresta com
indícios de terraplenagem. A Figura 23 exibe as intervenções havidas na área de estudo,
detectadas pela imagem de satélite (Google Earth©) de 18 de abril de 2019.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 15 de fevereiro de 2019, denotando a ocupação atual com
arruamento e unidades residenciais.
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Figura 21 – Floresta ainda preservada, na porção superior e lateral direita da imagem – Imagem Google
Earth© de 29/01/2014.
42

PARECER TÉCNICO - DEGRADAÇÃO VEGETAÇÃO FLORESTAL NATIVA

Figura 22 – Início de intervenção a ser notada na porção superior da imagem – Imagem Google Earth
de 21/06/2017.
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Figura 23 – Intervenção em recursos naturais na Área A.6 – Imagem Google Earth de 18/04/2019.
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Foto 11– Na área ocorreu supressão da vegetação nativa. Note-se na foto a presença de
arruamento e de abertura de clareiras.

Foto 12 – Na área ocorreu supressão da vegetação nativa. Notem-se na foto os restos
vegetais da floresta ainda presentes no terreno desmatado.
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ÁREA 7 – Rua José Nicolau de Lima – Parelheiros (A.7)
Descrição: A A.7 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM
Guarapiranga e encontra-se a cerca de 2.300 metros do Parque Natural Municipal Itaim.
Portanto, em acordo com a Resolução CONAMA n° 428/2010, a área encontra-se na Zona de
Amortecimento – ZA daquele Parque. Interfere diretamente na APA Bororé-Colônia.
A intervenção observada nesta área implica na supressão de parte de um fragmento
florestal em estágio médio de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
As intervenções na área 7 (A.7) atingem Área de Preservação Permanente – APP de um
curso d´água e sua nascente e, assim, atingem a Área de Restrição à Ocupação – ARO da
Lei Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga, as quais são áreas
de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais
das Bacias e que incluem as APPs. No âmbito desta mesma lei, a A.7 está inserida em
Subárea de Ocupação de Baixa Densidade - SBD: área não urbana destinada a usos com
baixa densidade de ocupação, compatíveis com a proteção dos mananciais.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.7.
Supressão –
Floresta
2
Nativa (m )
8.300

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
8.500

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
2
(m )

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Médio

0,0

Sim - SBD

Sim – ZA/UC

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 24 e 25, com base nas imagens Google
Earth© apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área
em 11 de dezembro de 2018 já, na imagem de 22 de março de 2019 já se observa a
ocorrência de intervenções com supressão da vegetação florestal. A Figura 26 exibe as
intervenções havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google
Earth©) de 22 de março de 2019 e, atualizadas com base nas fotos obtidas com uso de
“drone” em 06 de junho de 2019.
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Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área na data citada, denotando supressão da vegetação e, ainda os restos
vegetais no terreno, bem como alguns poucos exemplares arbóreos remanescentes.

Figura 24 – Início de intervenção a ser notada na porção superior da imagem – Imagem Google
Earth© de 11/12/2018.
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Figura 25 – Início de intervenção a ser notada na porção superior da imagem – Imagem Google
©
Earth de 22/03/2019.
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Figura 26 – Intervenção em recursos naturais na Área A.7 – Imagem Google Earth© de 22/03/2019.
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Foto 13 – Na área ocorreu supressão da vegetação nativa. Notem-se na foto os restos vegetais da
floresta ainda presentes no terreno desmatado.

Foto 14 – Na área ocorreu supressão da vegetação nativa. Notem-se na foto os restos vegetais da
floresta ainda presentes no terreno desmatado.
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ÁREA 8 – Estrada do Schmidt – Grajaú (A.8)
Descrição: A área A.8 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais –
APRM Billings e encontra-se a cerca de 1.000 metros do Parque Natural Municipal
Varginha. Portanto, em acordo com a Resolução CONAMA n° 428/2010, a área encontra-se
na Zona de Amortecimento – ZA daquele Parque. Interfere diretamente na APA BororéColônia.
A intervenção observada nesta área implica na supressão parcial de um fragmento
florestal em estágio avançado de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer.
As intervenções atingem parcialmente a área que contorna a represa, a qual constitui área
de 1ª categoria caracterizada no Art. 2°, Inciso II da Lei n o 1.172/1976, atingindo a faixa de
50 metros de largura a partir da linha de contorno do reservatório Guarapiranga. Nesta
faixa não se observam edificações, porém, são observados pontos onde houve
terraplenagem.
Em acordo com a Lei Estadual n⁰ 13.579, de 13 de julho de 2009 – APRM-Billings, a A.8
está inserida em Subárea de Conservação Ambiental - SCA: área provida de cobertura vegetal
de interesse à preservação da biodiversidade, de relevante beleza cênica ou outros atributos
de importância ambiental.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.8.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
17.700

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
0,0

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Avançado

720

Sim - SCA

Sim – UC/ZA

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 27 e 28 com base nas imagens Google
Earth©, apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área
em 07 de abril de 2014. Já, na imagem de 14 de abril 2016 já se observa a ocorrência de
intervenções com início de supressão da vegetação florestal. A Figura 29 exibe as
intervenções havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google
Earth©) de 18 de abril de 2019.
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Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 06 de junho de 2019, denotando a ocupação atual com pequenas
edificações e arruamentos.

Figura 27 - Floresta ainda preservada – - Imagem Google Earth© de 07/04/2014.
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Figura 28 – Ocorrência de supressão da vegetação florestal - Imagem Google Earth© de
14/04/2016.
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Figura 29 – Intervenção em recursos naturais na Área A.8 – Imagem Google Earth de 18/04/2019.
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Foto 15 – A área A.8 sofreu supressão da vegetação nativa (Floresta Ombrófila Densa,
estágio avançado) e, atualmente, abriga edificações. Observe-se a proximidade da represa
Guarapiranga

Foto 16 – Observe-se a a abertura de clareiras no interior da vegetação densa de floresta
denotando estágio avançado de regeneração.
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ÁREA 9 – Próxima à Rua Francisco Correa Vasquez – Cidade Dutra (A.9)
Descrição: A A.9 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM
Guarapiranga.
A área A9, diferente das demais, teve sua vegetação suprimida há mais de 5 anos,
entretanto, pela extensão dos danos causados à vegetação do Bioma Mata Atlântica e em
área com sensibilidade ambiental significativa por se tratar de área envoltória da represa,
onde há uma concentração de nascentes e pequenos córregos contribuintes da represa
Guarapiranga, será considerada a supressão de vegetação florestal nativa em estágio
médio de regeneração em acordo com a vegetação florestal remanescente, a qual
encontra-se entremeada por pequenos maciços de eucalipto (Eucalyptus sp.), aplicandose a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º, conforme item 5.1 deste Parecer.
As intervenções na área 9 (A.9) atingem Área de Preservação Permanente – APP de cursos
d´água e suas nascentes e, assim, atingem a Área de Restrição à Ocupação – ARO da Lei
Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga, as quais são áreas de
especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais
das Bacias e que incluem as APPs.
Também, em acordo com a Lei Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRMGuarapiranga, a A.9 está inserida em Subárea Envoltória da Represa – SER que são aquelas
localizadas ao redor do Reservatório Guarapiranga, destinadas ao lazer, à recreação e à
valorização dos atributos cênicopaisagísticos.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.9.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
215.000

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
2
(m )
51.400

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Médio

0,0

Sim - SER

Não

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 30 e 31 com base nas imagens Google
Earth©, apresentadas abaixo, havia intervenções em pontos da área, entretanto, a
cobertura vegetal iniciava sua regeneração na imagem de 29 de janeiro de 2014, porém,
na imagem de 14 de abril 2016 já se observa a área com terraplenagem executada. A
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Figura 32 exibe as intervenções havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de
satélite (Google Earth©) de 18 de abril de 2019.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 30 de maio de 2019, denotando a ocupação atual com pequenas
edificações e frutíferas, podendo-se inferir se tratar de supressão de vegetação florestal
nativa para o estabelecimento de submoradias.

Figura 30 - Já havia intervenções nesta data, porém a cobertura vegetal começada a se regenerar
novamente - Imagem Google Earth© de 29/01/2014.
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Figura 31 – Na imagem se observa a execução de terraplenagem eliminando a cobertura vegetal da
área - Imagem Google Earth© de 14/04/2016.
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Figura 32 – Intervenção em recursos naturais na Área A.9 – Imagem Google Earth© de 18/04/2019.
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Foto 17 – A área A.9 onde restam algumas manchas de vegetação nativa (Floresta Ombrófila
Densa, estágio médio) misturado à eucaliptos (Eucalyptus sp.) em meio às edificações bastante
adensadas. Acima, na foto, aparece a represa Guarapiranga.

Foto 18 – A área A.9 onde restam algumas manchas de vegetação nativa (Floresta Ombrófila
Densa, estágio médio). Observe-se este remanescente florestal, em meio à ocupação intensa e
que a terraplenagem avança sobre as árvores.

ÁREA 10 (A.10) – Próxima à Rua Ângelo Tachi – Jardim Ângela
Descrição: A área A.10 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais –
APRM Guarapiranga.
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Sua cobertura vegetal é caracterizada pela presença significativa de eucaliptos
(Eucalyptus sp.) que é uma espécie de origem exótica, entretanto ainda se observam
alguns exemplares de espécies nativas, como a “quaresmeira” (Tibouchina sp.) que
aparece em floração nas fotos obtidas a partir de “drone”.
Desta forma, será considerada para efeito de cálculo de danos e compensação, a área que
contorna a represa, a qual constitui área de 1ª categoria caracterizada no Art. 2°, Inciso II
da Lei n o 1.172/1976, atingindo a faixa de 50 metros de largura a partir da linha de
contorno do reservatório Guarapiranga. Nesta faixa não se observam edificações, porém,
são observados pontos onde houve terraplenagem e, em um dos pontos, estabelecimento
de arruamento, onde a vegetação florestal será considerada como em estágio inicial de
regeneração.
Também será considerada a Área de Preservação Permanente – APP, caracterizada por
nascente e seu curso d´água, conforme carta da Emplasa, acessada a partir do DataGeo
(Sistema Ambiental Paulista). Em acordo com a legislação vigente (Lei n o 12.651/2012) um
raio de 50 metros no entorno de nascentes e, as faixas de 30 metros nas laterais de cursos
d´água (até 10 metros de largura) constituem-se de Áreas de Preservação Permanentes –
APPs, as quais são protegidas. Nesta área a vegetação será considerada em estágio inicial
de regeneração.
Em acordo com a Lei Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga,
a A.10 está inserida em Subárea Envoltória da Represa – SER, que são aquelas localizadas
ao redor do Reservatório Guarapiranga, destinadas ao lazer, à recreação e à valorização
dos atributos cênicopaisagísticos.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.10.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
0,0

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
17.600

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Inicial

4.600

Sim - SER

Não

Como pode ser visto na sequencia de Figuras 33 e 34 com base nas imagens Google
Earth©, apresentadas abaixo, a área ainda apresentada cobertura vegetal em 14 de abril
de 2016, porém, na imagem de 16 de agosto 2016 já se observa a ocorrência de
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intervenções com supressão da cobertura vegetal. A Figura 35 exibe as intervenções
havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google Earth ©) de 22 de
março de 2019.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 19 de fevereiro de 2019, denotando a ocupação atual com
edificações, arruamentos e retirada da vegetação em pontos isolados da área de 1ª
categoria.
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Figura 33 - Cobertura vegetal relativamente conservada – Imagem Google Earth© de 14/04/2016.
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Figura 34 – Ocorrência de supressão da cobertura vegetal - Imagem Google Earth© de 16/08/2016.
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Figura 35 – Intervenção em recursos naturais na Área A.10 – Imagem Google Earth© de
22/03/2019.

65

PARECER TÉCNICO - DEGRADAÇÃO VEGETAÇÃO FLORESTAL NATIVA

Foto 19 – Observe-se a ocupação da faixa de 1ª categoria da APM por arruamento (canto
superior direito, na foto).

*
Foto 20 – Observe-se a ocupação de área com predomínio de eucaliptos (Eucalyptus sp.),
contudo, em área onde as cartas EMPLASA apontam a existência de uma nascente,
aproximadamente junto ao asterisco azul, na foto. Na parte inferior da foto pode-se
observar espécies arbóreas diversas, inclusive a “quaresmeira” em floração (borda
inferior, na foto).
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ÁREA 11 – Estrada do Araguari – Jardim Ângela (A.11)
Descrição: A área A.11 está inserida na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais –
APRM Guarapiranga.
As intervenções observadas nesta área ocorreram pela execução de um depósito
clandestino de resíduos e de habitações, as quais implicaram na supressão parcial de
floresta em estágio avançado de regeneração de formação secundária da Floresta
Ombrófila Densa, aplicando-se a Lei da Mata Atlântica, Lei no 11.428/2006 – Artigo 5º,
conforme item 5.1 deste Parecer. Esta vegetação formava um continuum com o fragmento
existente no Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras.
Houve, também, intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, caracterizada
por nascente e seu curso d´água, conforme carta topográfica do IBGE, acessada a partir do
DataGeo (Sistema Ambiental Paulista). Em acordo com a legislação vigente (Lei n o
12.651/2012) um raio de 50 metros no entorno de nascentes e, as faixas de 30 metros nas
laterais de cursos d´água (até 10 metros de largura) constituem-se de Áreas de
Preservação Permanentes – APPs, as quais são protegidas. Nesta área a vegetação será
considerada em estágio avançado de regeneração.
Por haver intervenção em APP, intervém em Área de Restrição à Ocupação – ARO da Lei
Estadual n⁰ 12.233, de 16 de janeiro de 2006 - APRM-Guarapiranga, as quais são áreas de
especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais
das Bacias e que incluem as APPs.
Pelo zoneamento da APRM-G, a A.11 está em Subárea Especial Corredores – SEC, que são
aquelas destinadas, preferencialmente, a empreendimentos comerciais e de serviços de
âmbito regional e à instalação ou ampliação de indústrias.
Abaixo o resumo das características e dimensões da A.11.
Supressão –
Floresta
Nativa (m 2)
6.400

Intervenção –
Floresta Nativa
em APP
(m2)
17.500

Estágio
Regeneração

Área de 1ª
categoria
(m2)

Inserida em
APM?
- Subárea

Inserida em
UC ou em
ZA?

Avançado

0,0

Sim - SEC

Não
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Como pode ser visto na sequencia de Figuras 36 e 37 com base nas imagens Google
Earth©, apresentadas abaixo, a vegetação florestal ainda estava preservada naquela área
em 07 de abril de 2014. Já, na imagem de 14 de abril 2016 já se observa a ocorrência de
intervenções com início de supressão da vegetação florestal. A Figura 38 exibe as
intervenções havidas na área de estudo, detectadas pela imagem de satélite (Google
Earth©) de 18 de abril de 2019.
Na sequencia são apresentadas as fotos obtidas com uso de “drone” que mostram a
situação da área em 14 de abril de 2019, denotando a ocupação atual com pequenas
edificações e arruamentos.
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Figura 36 - Floresta ainda preservada – - Imagem Google Earth de 07/04/2014.
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Figura 37 – Ocorrência de supressão da vegetação florestal - Imagem Google Earth© de
14/04/2016.
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Figura 38 – Intervenção em recursos naturais na Área A.1 – Imagem Google Earth© de 18/04/2019.
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Foto 16 – Em primeiro plano, na foto, ocupação por habitações em área onde havia
floresta nativa parcialmente na APP de curso d´água. Mais em segundo plano, depósito de
resíduos clandestino executado sobre APP da nascente do curso d´água que até
janeiro/2014 era recoberta por vegetação florestal estágio avançado.

Foto 17 – À esquerda, na foto, o depósito de resíduos clandestino mencionado na foto
anterior. Mais à direita, ocupação por habitações, de área onde havia floresta nativa, em
APP.
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7. RESUMO DAS INTERVENÇÕES
O conjunto de intervenções, com supressão da cobertura vegetal nas onze (11) áreas
estudadas no âmbito deste Parecer Técnico atingiram 397.620 m2 - 39,76 hectares de
Floresta Ombrófila Densa, do Bioma Mata Atlântica. Destes, 11,62 hectares de fragmentos
florestais em Áreas de Preservação Permanente – APP e, 28,14 hectares fora de Áreas de
Preservação Permanente – APP, como apresentado na Tabela 1, abaixo.
Tabela 1 – Dimensão das Intervenções nas 11 áreas em estudo
Áreas

Supressão – Floresta
Nativa

A.1

(m2)
2.100,00

A.2

Intervenção em APP /
1a categoria

Estágio
Inserida em APM? Inserida em UC
Regeneração
- Subárea
ou em ZA?

Total de
Intervenções

Total de
Intervenções
0,21

0,21

(m2)
0,00

0,00

Avançado

Sim - SCA

Sim - UC

(m2)
2.100

2.300,00

0,23

1.400,00

0,14

Médio

Sim - SBD

Sim - UC

3.700

0,37

A.3

9.400,00

0,94

3.900,00

0,39

Avançado

Sim - SBD

Não

13.300

1,33

A.4

3.200,00

0,32

10.600,00

1,06

Avançado

Sim - SOD

Sim - ZA

13.800

1,38

A.5

12.100,00

1,21

0,00

0,00

Avançado

Sim - SOD

Sim - ZA

12.100

1,21

A.6

4.900,00

0,49

0,00

0,00

Avançado

Sim - SOD

Sim - ZA

4.900

0,49

A.7

8.300,00

0,83

8.500,00

0,85

Médio

Sim - SBD

Sim – ZA/UC

16.800

1,68

(ha)

(ha)

(ha)

A.8

17.700,00

1,77

720,00

0,07

Avançado

Sim - SCA

Sim – UC/ZA

18.420

1,84

A.9

215.000,00

21,50

51.400,00

5,14

Médio

Sim - SER

Não

266.400

26,64

A.10

0,00

0,00

22.200,00

2,22

Inicial

Sim - SER

Não

22.200

2,22

A.11

6.400,00

0,64

17.500,00

1,75

Avançado

Sim - SEC

Não

23.900

2,39

TOTAL

281.400,00

28,14

116.220,00

11,62

397.620

39,76

8. REGULARIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
As intervenções localizadas nas áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais são regidas
pelas leis: Lei Estadual no 12.233, de 16 de janeiro de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual no 51.686, de 22 de março de 2007, para a APRM Guarapiranga (APRM-G) e; na Lei
Estadual no 13.579, de 13 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto Estadual no 55.342,
de 13 de janeiro de 2010, para a APRM Billings (APRM-B), no Artigo 59 (comum às duas leis)
que define:
“O licenciamento, a regularização, a compensação e a fiscalização dos
empreendimentos, dos projetos de arruamento, loteamento, desmembramento,
remanejamento,

obras,

ampliações

de

edificações

existentes,

instalação

de

estabelecimentos, alteração de usos, atividades minerais, cemitérios, atividades
comerciais, industriais e recreativas, obras de infraestruturas sanitárias e viárias, na
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APRM-B, dependem de alvará a ser expedido pelo Estado e pelos Municípios, por
intermédio de seus órgãos ambientais competentes
No Artigo 60º da Lei Estadual no 12.233/2006 e no Artigo 61 da Lei Estadual no 13.579/2009,
fica definido que o licenciamento ambiental de atividades como, por exemplo, loteamentos e
desmembramentos de glebas entre outras, será de responsabilidade do órgão estadual
competente. Assim, este item será guiado pelos ditames do órgão ambiental estadual
competente, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.
A CETESB determina que os “usos, obras ou atividades, que não são licenciáveis em outros
locais, estão sujeitas ao licenciamento para obtenção do Alvará de Licença Metropolitana
quando localizadas nas Áreas de Proteção dos Mananciais ou na Área de Interesse Especial da
Serra do Itapeti, da Região Metropolitana de São Paulo”.
Os cálculos da compensação ambiental pelos danos detectados nas onze áreas de estudo,
foram estimados com base nos danos causados pela supressão de vegetação florestal nativa
e pela intervenção em áreas de preservação permanente, conforme apontados para cada área
obedecendo aos ditames da Resolução SMA n⁰ 7, de 18 de janeiros de 2017 que:
“Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido
de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para
intervenções em Áreas de Preservação Permanente no Estado de São Paulo.”

Para o presente Parecer foi observado o Artigo 2º Parágrafo 1º da citada Resolução que
considera o arcabouço legal vigente para a análise das solicitações e para a definição dos
estágios sucessionais do Bioma Mata Atlântica. Esta Resolução, em seu Artigo 3º utiliza como
critério para definição da compensação a aplicação, o mapa e a tabela de “Áreas prioritárias
para restauração de vegetação nativa” (anexos à Resolução), elaborados com base, entre
outros fatores, na localização de mananciais de água para abastecimento público.
a) Áreas Prioritárias
Em acordo com o Mapa das Áreas Pioritárias para Restauração da Vegetação Nativa, no Estado
de São Paulo, extraído do Anexo I da Resolução SMA no 7/2017, o município de São Paulo
encontra-se em área de Classe de Prioridade classificada como Muito Alta.
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FONTE: Resolução SMA n 7/2017

Figura 39 – Localização do município de Itupeva no Mapa das Áreas Pioritárias para Restauração da
Vegetação Nativa

Ainda em acordo com o Anexo II desta Resolução, o indice de cobertura vegetal nativa e classe
de prioridades para restauração da vegetação nativa para o município de São Paulo está assim
apresentado, como no Quadro 2 abaixo.
Quadro 2 - Percentual de cobertura vegetal nativa e classe de prioridades para restauração da
vegetação nativa para o município de São Paulo
Município

Superfície (ha)

Cobertura Vegetal Nativa
(ha)

Percentual de Cobertura
Vegetal Nativa (%)

Classe de Prioridade

São Paulo

152.299

35.244

23,1

Muito Alta
o

FONTE: Resolução SMA n 7/2017

Para a definição da compensação ambiental em função das intervenções estimadas (supressão
de vegetação florestal nativa e intervenção em APP) no município de São Paulo, com classe de
prioridade “Muito Alta” são aplicados os critérios e parâmetros previstos no Artigo 4º da
Resolução SMA n⁰ 07/2017, que definem os fatores de multiplicação sobre a área intervinda,
em função do estágio de regeneração em que se encontra ou se encontrava a vegetação
florestal nativa na área.
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O Quadro 3 abaixo, apresenta os fatores paras os estágios de regeneração inicial, médio e
avançado para áreas de classe de prioridade “Muito Alta”, como é o caso do município de São
Paulo.
Quadro 3 – Fatores de Multiplicação a serem aplicados
Município

Classe de Prioridade

SÃO PAULO

MUITO ALTA

Fator de multiplicação, em função do estágio de regeneração
INICIAL

MÉDIO

AVANÇADO

2

3

5

ICV - Índice de Cobertura Vegetal (%)
Classe - Classe de Prioridades (Anexos I e II)

Além da aplicação dos fatores de multiplicação mencionados no Quadro 2, quando as
intervenções atingirem Áreas de Preservação Permanente – APPs, deverão observar o § 4º do
Artigo 4º da Resolução SMA n⁰ 07/2017:
“Aos valores obtidos pela aplicação dos critérios dos parágrafos anteriores deverá ser
somada área equivalente à área de supressão, quando esta ocorrer em Áreas de
Preservação Permanente definidas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012,
exceto no caso de supressão de vegetação em estágio inicial de regeneração para usos
urbanos.
Assim, com base na Resolução SMA n⁰ 07/2017 foram aplicados os seguintes cálculos,
considerando as características de cada uma das áreas:
Σ = Área de Intervenção fora + dentro de APP (ha) * Fator de multiplicação (Quadro 2) + Área
em APP (ha)
b) Compensação Ambiental
Com base nos critérios expostos aplicados sobre os valores de interveções não autorizadas na
vegetação florestal do Bioma Mata Atlântica, dentro ou fora de Áreas de Preservação
Permanente – APPs, cujo valor estimado foi de 39,76 hectares, conforme apresentado no item
7 desse Parecer, a compensação ambiental atinge o valor de 144,17 hectares (1.441.720 m2)
de restauração ecológica de áreas degradadas ou na forma de preservação de vegetação
remanescente, conforme dita o Artigo 7º da Resolução n⁰ SMA 07/2007, a qual deverá ser
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efetuada em área de área com a mesma Classe Prioritária, no caso do município de São Paulo,
por se tratar da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHIs Alto
Tietê.
Os 144,17 hectares de área para compensação, considerando população de 1.667 mudas por
hectare (espaçamento padrão de 2 x 3), acomodam aproximadamente 240.331 mudas de
árvores de espécies nativas, a serem plantadas no município em áreas degradadas, por meio
de um projeto de restauração ecológica.
A Tabela 2, abaixo apresenta os valores para cada uma das onze (11) áreas em estudo.
Tabela 2 – Valores para Compensação Ambiental das 11 áreas em estudo
CLASSE DE PRIORIDADE: MUITO ALTA
Intervenção em
Total Intervenções
APP / 1a categoria
(ha)
(ha)

AREAS

Supressão – Floresta
Nativa (ha)

A.1

0,21

0,0

A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
TOTAL (ha)

0,23
0,94
0,32
1,21
0,49
0,83
1,77
21,50
0,00
0,64
28,14

0,14
0,39
1,06
0,0
0,0
0,85
0,072
5,14
2,22
1,75
11,62

Índice

Área de
Compensação (ha)

0,21

5

1,05

0,37
1,33
1,38
1,21
0,49
1,68
1,84
26,64
2,22
2,39
39,76

3
5
5
5
5
3
5
3
2
5

1,25
7,04
7,96
6,05
2,45
5,89
9,28
85,06
4,44
13,70
144,17

9. CONCLUSÃO
As áreas analisadas neste estudo, localizam-se no extremo sul do município de São Paulo, em
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais das represas Guarapiranga e Billings, e
situadas na área fitogeográfica da Floresta Ombrófila Densa, do Bioma Mata Atlântica.
De acordo com o Inventário Florestal (SMA, 2010), a vegetação florestal remanescente no
município de São Paulo é representada por formação secundária desta fisionomia, que se deve
à intensa exploração das matas originais para uso desses recursos naturais ou unicamente,
para dar espaço à ocupação do solo com atividades econômicas, sejam agrícolas ou industriais
e ainda, para a expansão urbana, devido ao crescimento da população urbana em busca de
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oportunidades em um centro mais desenvolvido, como o múnicípio de São Paulo, em período
em que não haviam disposítivos legais de proteção.
A legislação atual abrange inúmeros aspectos demonstrados ao longo desse parecer, em
especial a proteção à vegetação natural como um todo, à proteção da Mata Atlântica, às áreas
de mananciais, à reserva biológica entre outros, todos convergindo e conduzindo para políticas
de preservação das florestas nativas.
Os dados coletados para a elaboração deste Parecer demonstram que a vegetação florestal da
região estudada sofre constantes fragmentações ou mesmo eliminação total de fragmentos
para dar lugar à especulação imobiliária que toma áreas de florestas nativas de forma voraz.
Conforme visto, somente nestas onde (11) áreas selecionadas em cinco (05) Distritos da região
Sul do município de São Paulo, estudados como exemplos do que vem ocorrendo em termos
de ocupação e degradação da vegetação florestal no município de São Paulo, a área total
levantada de intervenção onde a cobertura vegetal foi totalmente devastada, foi estimada em
397.620 m2 – 39,76 hectares de vegetação nativa incluindo áreas classificadas como Áreas de
Preservação Permanente – APPs, em Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais das
represas Guarapiranga e Billings.
Ressalta-se que, mesmo nos locais onde ainda permanecem partes dos fragmentos florestais
estes perecem com o passar do tempo pela continuidade das agressões que a proximidade
com áreas antropizadas impõem, a exemplo de incêndios, introdução de espécies vegetais
mais agressivas e os diversos tipos de poluição, ou mesmo a diferença nos níveis de radiação
solar e umidade. Alémdo impacto direto da supressão do fragmento florestal, ainda sofrem
com o fenômeno denominado “efeito de borda”, que tornam os danos à vegetação florestal
ainda mais implacáveis.
O efeito de borda ocorre porque as árvores, que antes estavam protegidas no interior da
floresta, com a supressão parcial acabam ficando expostas nas bordas dos fragmentos em
ambiente diverso ao que estavam adaptadas, se tornando menos saudáveis e morrendo
lentamente. Conforme estas árvores morrem, o efeito continua nas árvores remanescentes de
forma lenta e gradual até que o fragmento florestal deixe de existir. Ou seja, esta degradação é
progressiva.
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