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APRESENTAÇÃO
Com o Projeto Ligue os Pontos, a cidade de São Paulo foi vencedora do prê-
mio Mayors Challenge 2016, promovido pela Bloomberg Philanthropies, que 
premiou iniciativas inovadoras em políticas públicas nas cidades da América 
Latina e do Caribe. São Paulo recebeu o prêmio principal, com a premissa de 
que um dos grandes desafios a ser enfrentado pelas cidades latino-ameri-
canas é estabelecer uma relação sustentável entre as áreas urbana e rural.

Em execução desde 2018, o projeto atua em três eixos estruturantes de 
ação: Fortalecimento da Agricultura, com Assistência Técnica e Extensão 
Rural constantes a produtores rurais da Cidade de São Paulo; Cadeia de 
Valor, com atuação direta com atores estruturantes da cadeia da agricultura 
e do alimento; e Dados e Evidências, com atualização e levantamento de 
dados oficiais que embasam as políticas públicas para a zona rural da cidade 
de São Paulo.

O Projeto Ligue os Pontos tem desenvolvido uma governança inédita na 
cidade de São Paulo. Concebido por meio de uma parceria entre secretarias 
e órgãos municipais, o Ligue os Pontos constituiu um Comitê de Governança 
para o projeto, formado por representantes das diferentes secretarias, man-
tendo sua pluralidade de representações e um cronograma estabelecido de 
encontros.

Essa governança multissetorial permitiu que diferentes políticas públicas 
incidentes no território da zona rural sul atuassem de forma mais integrada, 
buscando apoiar as agricultoras e os agricultores da região para que pas-
sem a adotar práticas mais sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, 
como econômico, já que é de fundamental importância para a cidade que 
esses agricultores permaneçam na região, com melhores condições de vida 
e renda, produzindo alimentos e conservando a paisagem rural e os serviços 
ecossistêmicos ali existentes.

Uma inovação importante foi o uso de tecnologia para o desenvolvimento 
de uma agricultura mais sustentável e de novos canais de conexão entre 
produtores e consumidores. Outra, foi a articulação e o estabelecimento 
de parcerias com o setor público e organizações da sociedade civil para o 
desenvolvimento de atividades do projeto.

A forma de trabalho baseada em colaboração e parcerias abre a opor-
tunidade para a ampliação dos resultados e a sustentabilidade do projeto 
para além do período de financiamento do prêmio da Bloomberg, além de 
sua replicabilidade em outras cidades e Estados do Brasil.

O conjunto de cartilhas e cadernos técnicos, ora elaborado no âmbito do 
projeto, busca apresentar aos gestores públicos, agricultores, estudantes e 



ao público em geral algumas destas experiências inovadoras, passíveis de 
serem replicadas por outras cidades, estados e países interessados na lógica 
da atuação do Ligue os Pontos.

Este Caderno Técnico tem como objetivo apresentar as metodologias 
utilizadas na elaboração de um conjunto de mapas que compõe a cartogra-
fia temática da zona rural sul de São Paulo: i) Mapa de Uso e Cobertura do 
solo, ii) Mapa de Áreas de Interesse Ambiental e iii) Mapa de Capacidade de 
Uso Agrícola; e, também, discutir os resultados obtidos e como eles podem 
subsidiar ações voltadas às políticas de desenvolvimento econômico, meio 
ambiente e ordenamento territorial desta importante região da cidade.

Nicole Gobeth Di MartiNo
Gestora do Projeto 
Ligue os Pontos

césar aNGel boffa De azeveDo
Secretário Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento
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Ainda que a cidade de São Paulo conte com um robusto sistema de informa-
ções, com dados georreferenciados, reunidos e disponibilizados por meio 
da plataforma GeoSampa, a grande maioria dessas informações refere-se 
às áreas urbanas, tanto consolidadas como as periféricas urbanizadas. Em 
relação às áreas com ocupação urbana esparsa ou com características tipi-
camente rurais, delimitadas em 2014 como zonas rurais pelo Plano Diretor 
Estratégico - PDE (Lei no 16.050, de 31 de julho de 2014, SÃO PAULO (Cidade), 
2014), o que se verifica ainda é a carência de dados atualizados e consoli-
dados em um único sistema de acesso público.

Esse olhar restrito ao espaço urbano, que ainda é uma realidade não só 
para a cidade de São Paulo, mas para a maioria das grandes cidades bra-
sileiras, decorre em grande parte da relativa “invisibilidade” que o espaço 
rural parece ter nas instâncias de planejamento e ordenamento territoriais 
municipais e metropolitanas, assim como nas políticas de desenvolvimen-
to regional. Também reforça a constatação feita por Wanderley e Favareto 
(2013) sobre “a existência de um vazio institucional na forma de regular o 
rural, reflexo do caráter periférico e residual conferido a estes espaços nas 
estratégias e na própria ideologia de desenvolvimento”.

É claro que não se pode negar que há uma produção de dados e infor-
mações, de natureza e formatos diversos, gerados pelas diversas secreta-
rias, órgãos e instituições que atuam nestes territórios, executando políticas 
setoriais de saúde, meio ambiente, educação, assistência social, habitação, 
entre outras. No entanto, grande parte desses dados se encontra dispersa 
e, muitas vezes, pouco acessível, tanto internamente à própria prefeitura 
como ao público em geral.

Essa realidade foi detectada pelos técnicos da Prefeitura de São Pau-
lo desde a fase de concepção e submissão do Projeto Ligue os Pontos à 
Bloomberg Philanthropies, no ano de 2016. Com a premiação e o início das 
atividades, buscou-se estruturar, no âmbito do projeto, uma frente de ação 
denominada Dados e Evidências, como estratégia para superar o déficit de 
informações sobre este território, bem como para subsidiar as ações das 
outras duas frentes do projeto: Fortalecimento da Agricultura e Cadeia de 
Valor, adotando os princípios de uma política pública baseada em dados. 
Também tem como objetivo contribuir para a produção e a elaboração de 
novas abordagens para este espaço tão complexo – o rural paulistano – tanto 
para o seu reconhecimento quanto para a sua regulação.

A Frente Dados e Evidências teve como objetivo principal coletar e reunir 
informações atualizadas do território da zona rural sul da cidade (figura 1), 
incluindo informações fundiárias, socioeconômicas, em especial, referentes 
à atividade agrícola, bem como de sua cadeia de valor local. Buscou ainda 
elaborar uma cartografia temática em escala de detalhe, perante a necessida-
de de mapear os principais usos do solo existentes nesta região; de levantar 
informações quantitativas atualizadas sobre áreas de interesse ambiental, 
em especial, as áreas protegidas pela legislação florestal e, finalmente, de 
identificar quais seriam as áreas aptas para a expansão da atividade agrícola. 
Os resultados são apresentados no presente Caderno Técnico.
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Parte dos dados coletados por esta frente já está disponibilizada para 
acesso público nas plataformas GeoSampa e Sampa+Rural, e, até o final do 
projeto, nelas também estará toda a base de dados gerada, garantido o si-
gilo de dados pessoais coletados. Os dados obtidos nesses levantamentos, 
além de subsidiar as ações do projeto, também foram objetos de análise, 
cujos resultados são apresentados em outras publicações, entre as quais:

 \ Informe Urbano no 45 – Quem são os produtores agrícolas da zona sul 
de São Paulo1.

 \ Os agricultores guarani e a atual produção agrícola na Terra Indígena 
Tenondé Porã – município de São Paulo2.

 \ Flora Tenondé Porã – Levantamento florístico na Terra Indígena 
Tenondé Porã: resultados preliminares.

 \ Cartilha: Conhecendo os agricultores da zona sul de São Paulo: a 
experiência dos cadastros realizados pelo Projeto Ligue os Pontos.

1 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
arquivos/45_IU_PRODUTORES-AGRICOLAS_2020_final.pdf.

2 https://ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/
AgriculturaGuarani_14mb.pdf.
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A zona rural sul paulistana deve ser compreendida como um espaço comple-
xo, socialmente construído, produto de processos sociais, políticos e econô-
micos atuantes sobre a natureza. É espaço de incidência de um conjunto de 
legislações e regramentos municipais, estaduais e federais, assim como de 
políticas públicas de distintas matrizes, muitas vezes, de difícil convergência, 
o que torna a atuação neste território um grande desafio.

Para uma melhor compreensão acerca das especificidades desta região, 
área objeto do Projeto Ligue os Pontos, são apresentados a seguir breves 
considerações quanto à reinserção do conceito de zona rural no ordenamento 
territorial da cidade, que se deu com a aprovação do PDE (Lei no 16.050/2014, 
SÃO PAULO (Cidade), 2014) e do processo histórico de sua formação.

1.1 O PDE E AS ZONAS RURAIS PAULISTANAS
Na grande maioria das metrópoles brasileiras, onde predomina a urba-

nização espraiada e, em geral, precária, os territórios rurais, quando não 
são considerados espaços para a expansão urbana, constituem territórios 
invisíveis. O planejamento desses territórios tem se mostrado um desafio, 
visto que neles incidem processos complexos, para cuja compreensão as 
abordagens teóricas usuais do planejamento se mostram insuficientes. As-
socia-se a isso a falta de clareza quanto às competências federativas para 
sua regulação e um conjunto de normas legais nem sempre convergentes.

Em 2014, quando da edição do PDE, a cidade de São Paulo redefiniu quase 
30% de seu território como rural, entendendo-o como um espaço social com-
plexo, com múltiplas funções além da produção agrícola. Buscou reconhecer o 
seu caráter multifuncional, já que é no rural que se garante a produção da água; 
a manutenção da biodiversidade, da paisagem rural e da herança cultural; a 
conservação do solo; a segurança alimentar, entre outros serviços ambientais.

O “rural paulistano” não se caracteriza como um espaço de características 
únicas, como um território único. É heterogêneo, variando de acordo com a 
sua localização na cidade. Também os limites “urbano-rural” são difusos, já 
que coexistem, de forma imbricada, usos urbanos e rurais.

Do total dos 445 km² delimitados como zonas rurais na cidade, 81% se 
encontra localizado na região sul, nas subprefeituras de Parelheiros e Capela 
do Socorro. Com menor expressão territorial, o PDE também considerou como 
rurais as áreas localizadas ao norte (Serra da Cantareira e áreas próximas) e 
a noroeste, nas subprefeituras de Pirituba e Perus. Ainda, em porções isola-
das, há áreas demarcadas a leste, oeste e sudeste da cidade (figuras 1 e 2).

Entre os principais objetivos propostos pelo PDE para as zonas rurais se têm:

 \ a contenção da expansão urbana,

 \ o incentivo a usos sustentáveis, e

 \ a produção orgânica de alimentos e a preservação de ecossistemas 
naturais.
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Para atingir esses objetivos, o PDE buscou identificar 
as diferenças existentes nos territórios rurais da cida-
de e delimitou como rurais as seguintes macroáreas: 
Macroárea de Preservação de Ecossistemas Naturais 
e Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável.
Segundo o art. 9º do PDE (Lei nº 16.050/2014, SÃO 
PAULO (Cidade), 2014), as macrozonas e macroáreas 
são áreas homogêneas que orientam, ao nível do ter-
ritório, os objetivos específicos de desenvolvimento 
urbano e a aplicação dos instrumentos urbanísticos 
e ambientais.

A Macroárea de Preservação de Ecossistemas 
Naturais abrange, em quase a sua totalidade, os ter-
ritórios demarcados como Unidades de Proteção Inte-
gral, entre os quais: o Parque Estadual da Cantareira 
ao norte, o Parque Estadual da Serra do Mar e os 
Parques Naturais Municipais, localizados no extremo 
sul, e o Parque Natural Fazenda do Carmo à leste. 
Outras áreas protegidas, como a Terra Indígena Gua-
rani Tenondé Porã (parte inserida na cidade de São 
Paulo) no extremo sul e os parques Anhanguera, Fa-
zenda Tizo e Ecológico do Guarapiranga também se 

encontram inseridas nesta macroárea. Com exceção 
da TI Tenondé Porã, submetida a regramento legal 
específico, a posse e o domínio desses territórios são 
públicos e os usos permitidos são bastante restritivos, 
sendo, em geral, os definidos nos planos de mane-
jo de cada unidade de conservação. Há ainda, com 
menor expressão, áreas de posse e domínio particu-
lares inseridas nessa macroárea, como as situadas 
na subprefeitura de Freguesia do Ó, nos limites com 
o Parque Estadual da Cantareira, e na subprefeitura 
de Perus, no limite com Osasco.

A Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sus-
tentável só ocorre na zona sul, em Área de Proteção 
e Recuperação de Mananciais – APRM, e abrange as 
Áreas de Proteção Ambiental Municipal: APA Capi-
vari-Monos e APA Bororé-Colônia. As áreas situadas 
nessa macroárea são de posse e domínio particulares 
e permitem tipologias de usos do solo mais restritivas 
que as da zona urbana, entre as quais: a atividade 
agropecuária familiar, o ecoturismo, o lazer contem-
plativo, as pousadas, educação ambiental, entre ou-
tras, sendo proibido o parcelamento urbano.

O PDE E AS MACROÁREAS RURAIS

FigUrA 2.  Porcentagem por região, da área total 
delimitada como zona rural pelo PDE.
Fonte: Elaboração própria, a partir de SÃO PAULO 
(Cidade), 2014 – disponível no GeoSampa.

Zona Sul
Zona Norte
Zona Noroeste

Zona Leste
Zona Sudeste
Zona Oeste

81%

12% 4% 2%

1%

0,1%

FigUrA 1.  Zonas rurais do município de São Paulo.
Fontes: GeoSampa, Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - Plano Diretor 
Estratégico de São Paulo; UTM 23 South, Datum SIRGAS 2000; Imagem: 
Google Satelite; Elaboração: Ligue os Pontos.

 Zona Rural  Zona Urbana  Represas  Limites municipais
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1.2 BREVE HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO 
DA ZONA RURAL SUL
A região se caracteriza hoje como um mosaico de usos, com áreas de sí-
tios e chácaras, onde se concentra a produção agrícola, intercaladas com 
áreas de silvicultura (pinus e eucalipto), muitas delas abandonadas e não 
manejadas e remanescentes vegetais do bioma Mata Atlântica, em diversos 
estágios de conservação, identificados pelo Plano Municipal de Conservação 
e Recuperação da Mata Atlântica – PMMA (SÃO PAULO (Cidade), 2017) e pela 
cartografia ora realizada. Grande parte deste mosaico se encontra abran-
gida por unidades de conservação de Uso Sustentável, com destaque para 
as Áreas de Proteção Ambiental – APAs Capivari-Monos e Bororé-Colônia e 
em unidades de conservação de Proteção Integral (cinco parques naturais 
municipais e parte do Parque Estadual da Serra do Mar – PESM).

Destaca-se ainda que quase um terço da zona rural sul está inserida na 
Terra Indígena Tenondé Porã, onde hoje na porção inserida em São Paulo, 
encontram-se instaladas seis aldeias Guarani3. De forma intersticial, são ob-
servados núcleos urbanos dispersos, sendo a grande parte irregular segundo 
as legislações urbanísticas e ambientais, porém, reconhecidos pelo PDE como 
áreas urbanas, “recortadas” do rural. Parte desse território, mais ao norte, é 
ainda interceptado pelo Rodoanel Mario Covas – Trecho sul.

3  A TI Tenondé Porã tem uma área total delimitada de 15.969 hectares, com uma 
população estimada em 1.500 pessoas (Posto de Saúde UBS Vera Poty, informação 
verbal), abrangendo áreas nos municípios de São Paulo, São Bernardo, Mongaguá e 
São Vicente. Atualmente estão constituídas nove aldeias, nos municípios de São Paulo 
e São Bernardo do Campo, sendo seis delas situadas no Município de São Paulo: 
Kalipety, Krukutu, Tape Mirĩ, Tekoa Porã, Tenondé Porã e Yrexakã (KEESE DOS SANTOS E 
OLIVEIRA, 2020).

Foto 1. Mosaico de usos do solo – zona rural sul.
Foto: Luciana Travassos.
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Desde os tempos coloniais, a região esteve na rota dos diversos ca-
minhos que por ali faziam a ligação do planalto com o litoral. A freguesia 
de Santo Amaro, constituída em 1640 em decorrência da existência de um 
anterior aldeamento jesuíta, foi uma pacata paragem até meados do século 
20, quando, em 1935, o município de Santo Amaro foi extinto e sua área in-
corporada à cidade de São Paulo (BELLENZANI, 2011). Em período anterior à 
colonização portuguesa, já era ocupado por povos indígenas, os Tupiniquim 
e posteriormente pelos Guarani4 (SCHADEN, 1954).

Até o século XIX constituía o chamado cinturão caipira (PETRONE, 1964 
apud LANGENBUCH, 1968), principal fornecedor de produtos agrícolas, ma-
deira e carvão para a cidade de São Paulo, que à época não contava com 
mais de 20 mil habitantes (MORSE, 1970).

A partir do final da década de 1820, a região passa por uma das primeiras 
experiências de colonização estrangeira oficial no país, a qual Langenbuch 
(1968) denomina de a “malograda Colônia de Santo Amaro” nos “sertões 
de Santo Amaro”, tendo como remanescente o atual bairro da Colônia, em 
Parelheiros. Segundo esse autor, 94 famílias chegaram a se instalar nesta 
colônia em seu primeiro ano de constituição (1829). Trinta anos depois, em 
1859, o saldo restante dessa experiência se constituía em um reduzido grupo 
de duas a três famílias remanescentes dos colonos alemães originais.

A complexa situação fundiária hoje existente na região também espelha 
o histórico de ocupação de terras na cidade, visto que existiria à época uma 
grande quantidade de terras devolutas. Em meados do século XIX, a pro-
priedade fundiária nem sempre era bem definida e delimitada, ocorrendo, 
em grande parte das propriedades, “intrusos”, que ocupavam tanto as terras 
de antigos aldeamentos indígenas, como as terras devolutas (Langenbuch, 
1968). O relato de Edmundo Zenha sobre a visita do diretor da colônia de 
Santo Amaro (alemã) à região aponta esta situação:

É expressiva a visita que fez o diretor da colônia de Santo Amaro ao 
local que posteriormente a abrigaria. Zenha a relata: “indagado pelas 
redondezas, sobre a propriedade das terras que visitava, colhera o 
diretor informações vagas, dizendo uns que as mesmas eram de ín-
dios, outros que eram da igreja. os terrenos vizinhos ao local estavam 
invadidos por intrusos que neles mantinham gados daninhos. Não 
tinham título algum”.

A indefinição fundiária se associava às vezes a pratica da rotação 
de terras pelo sistema itinerante da “roça” de se delimitar os lotes 
destinados aos colonos alemães de Santo Amaro, constatou-se ser 
necessário “proibir que os nacionais continuassem a abrir roças em 
qualquer lugar da área a ser dividida, como tinha, aliás, por costume 
fazer nas terras devolutas”.  (LANGENBUCH, 1968, P. N+9).

4  Segundo o relatório circunstanciado elaborado para a delimitação da TI Tenondé 
Porã “a documentação histórica proveniente de escritos do pintor e historiador 
Benedito Calixto, já testemunha a intensa presença Guarani na ‘Serra de Santa Cruz 
dos Parelheiros’ desde a virada do XIX para o XX” (BRASIL, 2012).
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No entanto, as transformações mais expressivas na paisagem da zona sul 
passaram a ocorrer com o início da exploração madeireira, que, a princípio, 
foi utilizada para a então incipiente construção civil, já que a partir da década 
de 1870 a cidade abandona a técnica construtiva da taipa de pilão.

No início do século XX, os recursos florestais da região foram fortemente 
impactados com a construção da Estrada de Ferro Sorocabana – Ligação 
Ferroviária Mairinque-Santos (1927-1937), para o escoamento de carvão e café 
até o porto de Santos, e com ela a formação de dois núcleos no extremo sul 
de Parelheiros: as estações de Engenheiro Marsilac e Evangelista de Souza. 
A região também se torna fornecedora de parte do carvão, da madeira e 
da lenha usados para alimentar a nascente indústria paulistana, tendo esta 
exploração o seu ápice nas décadas de 1930 e 1940 (BELLENZANI, 2011).

Ainda nesta época, um novo movimento migratório marcou a região, 
quando entre as décadas de 1930 e 1940, começa a receber colonos ja-
poneses. Estabelecendo-se nos bairros de Colônia, Casa Grande, Grajaú e 
Veleiros, esses imigrantes se dedicaram a atividade agrícola, tendo até hoje 
forte presença na região. Destaca-se ainda que, às margens da Represa Gua-
rapiranga, está localizado o Solo Sagrado da Igreja Messiânica, considerado 
o maior templo fora do Japão (BELLENZANI, 2011).

A construção das represas Guarapiranga e Billings, com o represamento 
do Rio Guarapiranga, em 1908, e do Rio Grande ou Jurubatuba, em 1927, 
também alteraram significativamente a paisagem, não só pela formação 
em si dos reservatórios, mas também por se tornar o local de lazer da elite 
paulistana, instalando-se um crescente movimento especulativo das terras 
ao redor das represas, com a construção de clubes náuticos e chácaras de 
recreio (LANGENBUCH, 1968). A partir da década de 1960, a exploração flores-
tal para produção de carvão declinou e a região passou a receber cada vez 
mais o contingente populacional menos favorecido economicamente, que, 
sem oferta de moradia nas regiões consolidadas e mais valorizadas, inten-
sificaram o processo de aquisição de lotes, parcelados de forma irregular.

Também contribuiu para esse processo a instalação de indústrias na 
região de Santo Amaro, no final da década de 1940, e de um grande polo 
industrial, na região do Jurubatuba, na década de 1950, quando se inicia a 
busca da massa operária deslocada para a região por opções de moradia 
mais próximas ao trabalho.

Segundo Martins (2006) a expansão da urbanização teve, no entanto, 
momentos de maior intensidade a partir dos anos 1970, quando se pode 
observar um número significativo de assentamentos ao longo dos braços da 
Guarapiranga (principalmente na margem esquerda) e da Billings, entre os 
braços do Cocaia, Bororé e na margem direita no Riacho Grande (este já na 
cidade de São Bernardo do Campo). Entre 1974 e 1980, segundo a autora, 
teria ocorrido uma pulverização da ocupação, com expansão das manchas 
já existentes.

Nessa época, a qualidade das águas das duas represas já se encontrava 
bastante comprometida pela remoção da vegetação, pelo lançamento de 
esgotos domésticos lançados pelas ocupações informais, sem infraestru-
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tura instalada, pela poluição industrial do pátio industrial do Grande ABCD 
(Represa Billings) ou pela reversão das águas do Rio Pinheiros em direção 
à Represa Guarapiranga.

No final da década de 1970, uma forma encontrada pelo Poder Público 
para reverter ou minimizar esse problema foi a edição das Leis de Proteção 
aos Mananciais (Lei nº 898, de 1o de novembro de 1975 (São Paulo, 1975) e 
a Lei nº 1.172, de 17 de novembro de 1976 (São Paulo, 1976). Essa legislação 
delimita as áreas de proteção aos mananciais da Região Metropolitana de 
São Paulo, fixando categorias de áreas e limites para a ocupação popula-
cional das sub-bacias. Entretanto, uma série de fatores, entre os quais: as 
sucessivas crises econômicas, a falta de oferta de habitação popular para 
um contingente cada vez maior da população, a deficiência da fiscalização 
do Estado e das prefeituras inseridas nas duas sub-bacias e a consequente 
desvalorização da terra por conta da edição desta legislação, levou a seu 
fracasso e não conseguiu conter o processo de expansão urbana na região.

Entre os anos de 1980 a 1990, a ocupação se intensifica na região de Pa-
relheiros, em conjunto com outros municípios vizinhos, entre os quais Embu e 

FigUrA 3.  Áreas de Proteção e recuperação de Mananciais da região Metropolitana de São Paulo.
Fonte: https://comiteat.sp.gov.br/areas-de-mananciais/.
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Itapecerica da Serra, na sub-bacia Guarapiranga, e São Bernardo do Campo, 
na sub-bacia Billings (MARTINS, 2006). Em 1987, a região da Cratera de Co-
lônia, na sub-bacia Billings começa a ser ocupada pelo loteamento irregular 
Vargem Grande, e na década de 1990 se intensifica o processo de expansão 
urbana, com o surgimento de novas ocupações ao sul das duas represas. Na 
mesma época, foi instalado o antigo Centro de Detenção Provisória “Agente 
de Segurança Penitenciária Joaquim Fonseca Lopes” com capacidade para 
756 indivíduos. Nessa década, o distrito de Parelheiros atinge uma taxa de 
crescimento anual de 7,07% (SÃO PAULO (Capital), s/d). Em 2010, foi finalizada 
a construção do Rodoanel Mario Covas – Trecho sul.

Nas últimas duas décadas, esse processo de expansão ainda se man-
teve ativo, com períodos de maior ou menor intensidade, muitas vezes se 
deslocando para os municípios vizinhos, pressionando outros usos do solo 
tradicionais na região, como a mineração e a agricultura, e as áreas remanes-
centes de vegetação nativa. A grande maioria das áreas se configura como 
vegetação secundária, resultante de processos de regeneração da intensa 
supressão ocorrida no século anterior.

FigUrA 4.  Sub-bacias 
guarapiranga, Billings 
e Capivari-Monos.
Fontes: Elaboração 
própria, a partir de 
imagem Google. 
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O LOTEAMENTO VARGEM GRANDE E A CRATERA DE COLÔNIA
O loteamento Vargem Grande teve origem em um 
parcelamento do solo irregular, instalado desde o final 
da década de 1980, na porção superior da Cratera de 
Colônia. A grande particularidade desse loteamento 
se deve ao fato de que ele ocupa parte da estrutura 
circular (cratera), formada pelo impacto de um corpo 
celeste, a milhões de anos. A área apresenta grande 
fragilidade geológico-geotécnica, pela ocorrência 
de solos moles e compressíveis e o lençol freático 
muito raso, o que dificulta a instalação de redes de 
infraestrutura básica e pavimentação, entre outros 
melhoramentos públicos.

A área foi adquirida em 1989, pela União das Favelas 
do Grajaú – UNIFAG, que realizou a abertura de vias e o 
parcelamento em lotes de 250 m2, em desacordo com 
a legislação urbanística e de proteção aos mananciais.

Apesar de irregular, hoje concentra a maior po-
pulação da região, estimada em 50 mil pessoas. O 
bairro de Vargem Grande conta com posto de saúde, 
iluminação de rua, escolas, abastecimento de água, 
limpeza urbana, linhas de ônibus e pavimentação em 
algumas vias, estando demarcada como Zona Espe-
cial de Interesse Social – ZEIS 1 na Lei nº 16.402/2016 
(SÃO PAULO (Cidade), 2016).

Foto 2. Loteamento Vargem grande – Cratera de 
Colônia em Parelheiros – zona sul de São Paulo.
Foto: Luciana Travassos

A CRATERA DE COLÔNIA
A estrutura da Cratera de Colônia tem formato circular, 
bem destacada por intermédio de fotografias aéreas 
e imagens de sensores remotos. Desde os primeiros 
estudos, há mais de três décadas (KOLLERT et al., 1961 
apud SÃO PAULO (Cidade), 2012), a estrutura vinha 
sendo considerada como um possível testemunho do 
impacto de um corpo celeste (meteorito ou cometa). 
A confirmação de que se tratava de um astroblema, 
estrutura formada pelo impacto de um corpo celeste, 
foi confirmada em 2013, por Velázquez et al (2013).

Outro aspecto de interesse é o seu preenchimento 
sedimentar, que pode atingir até 450 m de espessura 
máxima, guardando o registro das transformações 
ambientais ocorridas na região desde a formação da 
cratera, que se constitui, portanto, em um local ex-
cepcionalmente favorável para o desenvolvimento de 
estudos paleoclimáticos, sobretudo para o Quaterná-
rio. Ademais, são raras as crateras preenchidas por 
sedimentos em regiões de clima úmido. A drenagem 
no interior da cratera foi até recentemente endorreica, 

ou seja: a precipitação ocorrente na área somente 
sai do sistema por evaporação ou infiltração. Existe 
apenas um canal, na porção nordeste da área, rumo 
ao Reservatório Billings.

Pela sua raridade e excepcional valor científico 
para os estudos sobre alterações climáticas globais e 
formações geológicas, em 2003 a Cratera de Colônia 
foi tombada como patrimônio natural pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CON-
DEPHAAT, por meio da Resolução SC nº 60/2003 (SÃO 
PAULO, 2003) e em 2018 pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Am-
biental da Cidade de São Paulo – CONPRESP (Resolu-
ção nº 27/CONPRESP/2018, SÃO PAULO (Cidade), 2018). 
Também se encontra registrado pela Comissão Brasi-
leira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP, 
instituída pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 
como um dos 116 sítios geológicos e paleontológicos 
brasileiros (http://sigep.cprm.gov.br/SIGEP_Vol_II.pdf ).

FigUrA 5.  Modelo de elevação do terreno da área da 
Cratera de Colônia, elaborado a partir de dados do 
Shuttle radar topography Mission (SrtM), United States 
geological Survey (USgS), 2002.
Fonte: Riccomini et al (2005).
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1.3 A AGRICULTURA NA ZONA RURAL SUL
A atividade agrícola nesta região é focada no plantio de hortaliças, prin-

cipalmente folhosas, praticado, em sua maioria, por agricultores com idade 
superior a 50 anos, estando muitos em situação de vulnerabilidade social. A 
atividade apresentou declínio nas últimas décadas, fortemente pressionada 
pela expansão da urbanização, mesmo que, hoje, se possam vislumbrar re-
sultados positivos quanto ao fortalecimento da atividade, com a adoção de 
práticas agroecológicas. Destaca-se ainda o cultivo de plantas ornamentais, 
voltado para o mercado do paisagismo, no qual são utilizadas práticas nem 
sempre sustentáveis, como o uso de defensivos agrícolas e a remoção do 
solo superficial.

Os dados levantados pelo Projeto Ligue os Pontos, em 2019, por meio do 
Cadastro das Unidades Agropecuárias – UPAS da zona rural sul de São Paulo, 
demonstraram que a realidade da atividade agrícola nessa região paulistana 
apresenta grande similaridade com outras áreas rurais periurbanas no Brasil. 
Realidade esta denominada por José Graziano da Silva como o “novo rural 
brasileiro”. Para o autor, a combinação de dois elementos, a saber: tempo de 
dedicação parcial e baixo rendimento oriundo desta atividade transformam 
as famílias que vivem exclusivamente de atividades agrícolas em pobres 
(GRAZIANO DA SILVA, 2002).

Foto 3. Plantio de hortaliças, Parelheiros/zona rural sul.

Foto 4. Produção de plantas ornamentais na 
região da Barragem – Capela do Socorro.
Foto: Geoambiente (2019b).
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Foto 5. Canteiros de 
hortaliças – Parelheiros.
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Nas 427 unidades produtivas agropecuárias (UPAs) cadastradas, 41% dos 
produtores entrevistados declararam que exercem outra atividade fora da 
propriedade para complementar a sua renda familiar, já que 54% dos entre-
vistados têm renda bruta inferior a R$ 1.000,00/mês5  (SÃO PAULO (Cidade) b, 
2020). Também foi observado o processo de envelhecimento do agricultor 
e o pouco estímulo dos jovens em exercer esta atividade, considerando que 
apenas 3% dos agricultores cadastrados situam-se na faixa etária entre 16 
a 24 anos. Em 40% das UPAs, o entrevistado tem idade entre 45 a 59 anos 
e, em 33,5% das unidades, o agricultor que a cultiva tem mais de 60 anos.

A mão de obra para trabalhar na atividade também se configura em um 
grande desafio apontado pela maior parte dos entrevistados, visto que 65% 
do total utiliza mão de obra exclusivamente familiar e em apenas 4% foi 
declarada a existência de mão de obra contratada permanente (SÃO PAULO 
(CIDADE), 2020).

Quanto ao tamanho da unidade produtiva, ao usar os critérios de classi-
ficação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para 
o município de São Paulo, observa-se o predomínio quase total da pequena 
propriedade (80%). São poucas as propriedades que se enquadram no ta-
manho médio (6%) e um percentual mínimo atinge a dimensão de grande 
propriedade (SÃO PAULO (CIDADE) b, 2020).

Os dados coletados no cadastramento do Projeto Ligue os Pontos in-
dicam que há na região um elevado grau de fracionamento do solo, visto 
que a grande maioria dessas propriedades não atende ao tamanho mínimo 
do módulo fiscal, que para São Paulo é de 5 hectares, explicitando o grave 
problema de regularidade fundiária da região (SÃO PAULO (CIDADE) b, 2020). 

5  Apenas 4% do total informaram renda bruta acima de R$ 10.000,00/mês.

FigUrA 6.  Classificação das UPAs por tamanho segundo classificação do iNCrA.
Fonte: Informe Urbano (SÃO PAULO (CIDADE), 2020).
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A Figura 7 mostra que 41,4% das UPAs possuem áreas menores do que meio 
hectare (5.000 m2) e 9,3% têm áreas entre meio e um hectare. Entre um e 
cinco hectares encontram-se 17,8% das UPAs. Ressalte-se aqui que 68,5% 
das UPAs estão abaixo do tamanho definido pelo módulo fiscal do município. 
Apenas 18,7% ultrapassam esta extensão, com apenas 29 unidades supe-
rando os 20 hectares e, dentre essas, apenas três com área acima de 75 ha, 
enquadrando-se, portanto, como grande propriedade.

Quanto à titularidade, 64% dos produtores agrícolas declararam serem 
proprietários e 78% do universo cadastrado vivem na propriedade.

Outras informações mais detalhadas sobre os agricultores e as unidades 
produtivas da zona sul de São Paulo podem ser obtidas na publicação In-
forme Urbano no 45, disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/45_IU_PRODUTORES-
-AGRICOLAS_2020_final.pdf. Acesso em: 22 mar. 2021.

FigUrA 7.  Distribuição das UPAs por faixas de tamanho.
Fonte: Informe Urbano (SÃO PAULO (CIDADE) b, 2020).
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O esforço de elaboração da cartografia temática da zona rural sul de 

São Paulo surgiu a partir de uma série de demandas identificadas desde o 
início do Projeto Ligue os Pontos, compreendendo o conjunto de três mapas:

1 Mapa de Uso e Cobertura do Solo,
2 Mapa de Áreas de Interesse Ambiental e
3 Mapa de Capacidade de Uso Agrícola.

Entre as principais demandas existia a necessidade de identificar e ma-
pear os principais usos do solo existentes nesta região, fornecendo informa-
ções georreferenciadas das atividades agrícolas e suas relações espaciais 
com outras tipologias de usos, em especial, com as áreas de remanescentes 
vegetais do bioma Mata Atlântica e com as áreas urbanizadas. Também 
buscou-se levantar informações quantitativas atualizadas sobre áreas de in-
teresse ambiental, em especial, as áreas protegidas pela legislação florestal, 
Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 – Lei de Proteção da Vegetação Nativa 
(LPVN), mais conhecida como novo Código Florestal (BRASIL, 2012), entre as 
quais as áreas de preservação permanente – APPs.

Outra questão que norteou sua elaboração foi a de responder ao cres-
cente interesse despertado sobre a zona rural e a atividade da agricultura 
na cidade nos últimos anos. Pelo fato de os territórios rurais delimitados 
pelo PDE representarem quase um terço da área do município, tornou-se 
senso comum a ideia de que haveria grande disponibilidade de áreas para 
a expansão desta atividade. Assim, a elaboração do Mapa de Capacidade 
de Uso Agrícola do Solo, construído a partir de adaptações de metodologias 
disponíveis na literatura, veio fornecer subsídios para o correto planejamento 
de uma política pública de incentivo à agricultura.

Para a sua elaboração, o Projeto Ligue os Pontos contou com a consul-
toria da empresa Geoambiente, especializada em sensoriamento remoto, 
cartografia e gestão ambiental. O acompanhamento técnico foi feito por 
técnicos da equipe do projeto, bem como por servidores da Prefeitura de 
São Paulo, especialistas em geoprocessamento e cartografia, das secreta-
rias municipais de Urbanismo e Licenciamento (SMUL)6 e do Verde e Meio 
Ambiente (SVMA).

Foram utilizadas metodologias e técnicas consagradas de geoproces-
samento e de geotecnologia, em especial do sensoriamento remoto, por 
meio de imagens orbitais de alta resolução, especialmente adquiridas para 
a realização deste trabalho e posterior etapa de verificação em campo.

Com a disponibilização dessas informações espera-se contribuir com os 
trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, além de subsidiar 

6  À época da elaboração da cartografia, a SMUL era denominada Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (SMDU).



A CARTOGRAFIA TEMÁTICA 26

outros programas e políticas públicas incidentes no território, entre os quais 
o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – PSampa, a implemen-
tação do Corredor Ecológico da Mata Atlântica – Sul, previsto no Plano Mu-
nicipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do município de 
São Paulo – PMMA (SÃO PAULO (Cidade), 2017)7.

2.2 TRATAMENTO DAS IMAGENS ORBITAIS
Para atender as especificações da escala de mapeamento solicitada pela 
equipe do Projeto Ligue os Pontos8 e garantir a cobertura de toda a área a 
ser mapeada, foram adquiridas duas imagens orbitais de alta resolução do 
satélite WorldView-2, brutas, datadas de 27 de maio de 2019 (acervo), cujas 
características são apresentadas na Tabela 1.

Essas imagens foram submetidas aos procedimentos de correção geo-
métrica e fusão das bandas (multiespectral e pancromática). A correção ge-
ométrica é necessária considerando que as imagens orbitais em seu formato 
bruto (original) apresentam deformações em sua geometria que precisam 
ser corrigidas para que se tenha confiabilidade das informações extraídas 
dessas imagens.

No processo de ortorretificação foi utilizado parâmetros orbitais, os cha-
mados Coeficientes Polinomiais Racionais (RPC)9, fornecidos pela empre-
sa distribuidora das imagens. Para garantir a correção e melhor ajuste das 
imagens em relação à superfície topográfica, foi utilizado o Modelo Digital 
de Terreno (MDT), disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo, que possui 
precisão na ordem de 10 centímetros e densidade média de 10 pontos por 
metro quadrado10. Foi necessário utilizar também o modelo DEM SRTM11, de 
menor precisão, para as áreas de borda das imagens, recortadas com um 
buffer de 1 km além dos limites municipais, já que o MDT da PMSP abrange 
apenas a área do município de São Paulo (GEOAMBIENTE, 2019a).

7 Elaborado pela SVMA em 2017 e aprovado pela Resolução SVMA/CADES no 186, de 
14 de dezembro de 2017.

8 Escala de interpretação e mapeamento na tela foi de 1:2.500 e para a escala final 
de mapeamento 1:5.000.

9 Estes coeficientes, fornecidos pela estação com a imagem bruta, retratam 
especificamente a altitude do sensor com relação à superfície da Terra no exato 
momento em que a imagem foi captada e possuem as informações necessárias para a 
correção geométrica das imagens, como posição, atitude e efemérides dos satélites.

10 Este MDT é resultante do sobrevoo laser (LIDAR), contratado pela PMSP e 
realizado em 2017, e abrange todo o território municipal. É disponibilizado para 
download, em formato LAZ, na Plataforma GeoSampa, da PMSP.
11 Modelo Digital de Elevação obtido a partir da Missão Topográfica Radar Shuttle ou 
SRTM – Shuttle Radar Topography Mission, da agência espacial americana – NASA.
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Posterior ao processo de correção geométrica, as bandas multiespectral 
e pancromática foram fusionadas, gerando uma imagem híbrida fi nal com 
melhor qualidade em termos espectrais e espaciais (Figura 8), já que esta 
técnica agrega as informações de melhor resolução espacial (oriunda da 
banda pancromática, que é de 0,5 metros) com a melhor resolução espectral 
(oriunda das bandas multiespectrais).

A aplicação da fusão realça as feições na imagem e facilita os processos 
de classifi cação e de interpretação visual. O método de fusão utilizado foi 
o pan-sharpening, que se baseia na estimativa por mínimos quadrados para 
obter a melhor relação entre os níveis digitais das bandas multiespectrais 
e da banda pancromática originais e da imagem fusionada, alcançando a 
melhor representação das cores (GEOAMBIENTE, 2019a).
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tABELA 1.  Características das cenas adquiridas – WorldView-2
Fonte: Geoambiente (2019a).

FigUrA 8.   Exemplo de imagem fusionada (C), a partir da fusão das bandas multiespectral (A) e pancromática (B).
Fonte: Geoambiente (2019a)
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Com o objetivo de aumentar a variabilidade das informações e auxiliar 
nos processos de segmentação e de classificação das imagens, na etapa de 
pré-processamento foi também realizado o cálculo de índices de vegetação – 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e de água – NDWI (Normalized 
Difference Water Index), além da aplicação de algoritmos de detecção de 
borda e dos processos de filtragem, normalização e contraste das imagens.

A área total mapeada, que corresponde aos limites da zona rural sul 
definidos pelo PDE (Lei nº 16.050/2014)12, foi dividida em seis porções para 
agilizar o processamento automático.

2.3 GERAÇÃO DOS MAPAS TEMÁTICOS

2.3.1 MAPA DE USO E COBERTURA DO 
SOLO DA ZONA RURAL SUL
Para a elaboração do Mapa de Uso e Cobertura do Solo foi aplicado o pro-
cessamento digital nas imagens orbitais já fusionadas, utilizando o método 
de classificação automática orientada a objeto (Object Based Image Analysis 
– OBIA), abrangendo as etapas de segmentação multirresolução e classifi-
cação das imagens.

A partir do conhecimento prévio da equipe do Projeto Ligue os Pontos 
e de mapeamentos anteriores disponíveis (em escala de menor detalhe), foi 
proposta uma legenda preliminar, com nove classes de uso e cobertura do 
solo, contendo a descrição das feições mais comuns de cada classe, bem 
como uma “amostra tipo” de cada classe proposta, extraída de fotos aéreas 
da PMSP, datadas de 2017 (Tabela 2).

Em uma classificação orientada ao objeto, a etapa de segmentação mul-
tirresolução é fundamental, pois é ela que delimita os objetos que serão 
classificados em seus respectivos níveis de detalhe. A segmentação mul-
tirresolução parte do pressuposto de que as informações contextuais são 

12  Com a edição da Lei nº 16.402 de 16 de março de 2016 (Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo), São Paulo (Cidade), 2016, os limites das zonas rurais sofreram ligeiras 
alterações, incluindo os limites definidos para a área mapeada.

A classificação orientada a objeto realiza uma análise 
sobre segmentos da imagem (objetos) e não apenas 
sobre os pixels. Esta abordagem é composta basica-
mente pelos processos de segmentação multirreso-
lução e classificação. Na segmentação, são criados 
objetos em diferentes escalas, de acordo com crité-
rios de forma, cor e homogeneidade que os mesmos 
apresentam na imagem, estando conectados entre si. 
No segundo processo, os objetos passam a se rela-
cionar por meio da definição de uma rede hierárquica 
(herança dos atributos que descrevem a classe) e da 

rede semântica (estrutura lógica de relação entre as 
classes). Na imagem, um objeto representa uma iden-
tidade que pode ser individualizada por seus atributos 
e propriedades da classe que lhe deu origem. Esses 
atributos não correspondem unicamente às caracterís-
ticas espectrais dos objetos, mas também às relações 
topológicas, textura, forma, tamanho, entre outras. Os 
objetos com características comuns são agrupados 
em classes e as classes são organizadas em forma de 
redes hierárquicas e semânticas (SOUZA et al., 2007).
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tABELA 2. Legenda preliminar proposta para o Map a de Uso e Cobertura do Solo
Fonte: Geoambiente (2019 a)

CLASSES DE USo DESCriÇÃo iMAgEM

Agricultura Áreas cultivadas, incluindo canteiros 
e talhões sem plantio a época do 
mapeamento

326376.96, 358477.06

Vegetação Nativa Abrange todas as feições do bioma 
Mata Atlântica identificadas no 
mapeamento do PMMA

326439.06, 351911.26

Reflorestamento/
Silvicultura

Formações florestais homogêneas, 
com predomínio de eucalipto e pinus, 
incluindo áreas não manejadas, com a 
presença de sub-bosque inicial.

326216.86, 356614.76

Campo Antrópico Área desmatada por atividade 
humana, com cobertura de gramíneas/
vegetação rasteira, distinta da 
fisionomia dos campos naturais do 
bioma Mata Atlântica, com ocorrência 
no extremo sul, no perímetro do PESM.

320686.72, 356119.19

Áreas de Ocupação 
Dispersa

Áreas ocupadas por chácaras de 
lazer, pesqueiros, pequenos núcleos 
urbanos com baixa densidade de 
ocupação.

320253.67, 354298.29

Núcleos Urbanos Identificados como urbanos pelo PDE 
e LPUOS

323103.18, 361828.49

Solo Exposto Áreas com solos descobertos, sem 
a presença de vegetação (inclusive 
rasteira), com a presença ou não de 
feições erosivas. Nesta classe não 
estão incluídas áreas de mineração

322994.19, 362050.25

Mineração Exploração mineral de areia, argila e 
caulim (em atividade ou desativados).

321062.45, 350034.97

Corpos d’água Rios, córregos, lagos e as represas 
Billings e Guarapiranga.

322299.33, 373078.13
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importantes e, por isso, a interpretação de uma cena deve considerar não 
apenas a dimensão espectral, como também a dimensão espacial. No caso 
do presente mapeamento, optou-se pela utilização do método de multirre-
solução baseado no crescimento de regiões e nas otimizações locais para 
criação dos objetos homogêneos (GEOAMBIENTE, 2019 a).

Em seguida foi aplicada a segmentação por diferença espectral, de forma 
a fundir objetos vizinhos semelhantes, de acordo com limiar estabelecido 
pelo intérprete. A partir dos segmentos finais obtidos, o intérprete coletou um 
conjunto de amostras para cada uma das cinco classes de uso e cobertura 
do solo acima definidas.

Em etapa posterior à segmentação, foi realizada a classificação auto-
mática das imagens, sendo utilizado o classificador baseado em árvore de 
decisão e considerados atributos de área, brilho, forma, bordas, textura, va-
lores espectrais médios, desvio padrão e índices de vegetação e de água.

Para a classificação automática, a equipe da Geoambiente montou uma 
árvore de processos, utilizando o software Ecognition Developer, contendo 
cinco das nove classes propostas na legenda preliminar apresentada ante-
riormente: i) Classe Vegetação, ii) Classe Campo Antrópico, iii) Classe Corpos 
d’água, iv) Classe Mineração e v) Classe Núcleos Urbanos. Esta simplificação 
inicial da legenda, reduzindo o número de classes de uso e cobertura do 
solo, teve o propósito de evitar “confusões” no processo de classificação 
automática das imagens orbitais, bem como de facilitar a edição vetorial 
preliminar dos polígonos obtidos.

As Figuras 9 e 10 mostram, respectivamente, em um recorte da área 
objeto do mapeamento (zona rural sul), os resultados dos processos de seg-
mentação e de classificação automática orientada a objeto (considerando a 
legenda simplificada).

Na etapa de pós-classificação, os objetos adjacentes classificados como 
iguais foram fundidos e o resultado final foi exportado para edição em am-

FigUrA 9.  resultado do processo de segmentação.
Fonte: Geoambiente (2019 a).
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FigUrA 10.  resultado do processo de classificação.
Fonte: Geoambiente (2019 a).

biente de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os polígonos gerados 
foram suavizados e simplificados, de forma a melhorar a acuidade visual dos 
dados e avaliados quanto à topologia e área mínima, gerando a base para 
o processo de edição manual.

A partir da base gerada na etapa anterior foi realizada a edição manual 
dos polígonos por intérpretes especialistas, utilizando as imagens World-
View-2 em composição “cor verdadeira” como referência. Elementos como to-
nalidade dos pixels, formato de alvos, tamanho e textura de objetos, sombras, 
orientação e padrão espacial foram usados pelos intérpretes para corrigir 
eventuais erros de classificação e ampliar as classes de uso e cobertura do 
solo, adotando as nove classes propostas pela equipe do projeto.

Para a obtenção de uma versão preliminar do Mapa de Uso e Cobertura 
do Solo, a edição vetorial foi realizada na escala 1:2.500 (escala de interpre-
tação), considerando a área mínima mapeável de 0,1 hectares (1.000 m²), ou 
seja, estão representados em mapa apenas as áreas maiores que este valor.

Dados de mapeamentos já disponíveis pela Prefeitura de São Paulo, na 
plataforma GeoSampa13, foram utilizados como apoio para o mapeamento, 
entre os quais: as classes de vegetação mapeadas pelo PMMA (remanescen-
tes vegetais do bioma Mata Atlântica), as bases hidrográficas e as quadras 
urbanas. A Figura 11 mostra edição vetorial dos dados em um ambiente SIG, 
usando como referência as imagens WorldView-2, e a Figura 12, além da 
edição vetorial, destaca a tabela de atributos alfanuméricos durante o pro-
cesso de edição.

13  GeoSampa: http://GeoSampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx.
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FigUrA 11.  Edição vetorial dos dados de uso e cobertura.
Fonte: Geoambiente (2019 a).

FigUrA 12.  Edição vetorial e exemplo de preenchimento da tabela de atributos.
Fonte: Geoambiente (2019 a).
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Como a área objeto do projeto foi dividida em seis porções para a classifi-
cação automática, em função da demanda computacional, após a finalização 
desse processo foi realizada a articulação entre essas porções, para asse-
gurar a homogeneidade e a continuidade entre as classes do mapeamento.

Após o processo de edição, o mapeamento foi submetido ao controle de 
qualidade, para verificação e correção de possíveis erros de interpretação, como:

 \ áreas identificadas em classe de uso errada;

 \ erros topológicos;

 \ classes de uso adjacentes idênticas não unidas;

 \ geometrias inválidas; e

 \ deslocamentos ou inconsistências de contorno.

Esse procedimento foi realizado por intérpretes diferentes daqueles que 
realizaram a edição vetorial, de forma a garantir a independência entre os 
processos. Adicionalmente a este controle de qualidade foram utilizados 
pontos de campo fornecidos pelo Projeto Ligue os Pontos, oriundos do Ca-
dastramento das Unidades de Produção Agropecuária – UPA14, realizado 
anteriormente pelo projeto.

A ideia foi utilizar as informações constantes deste cadastro como refe-
rência para interpretação e delimitação dos polígonos a serem mapeados na 
Classe Agricultura, buscando um maior refinamento do produto. É importante 
destacar que em alguns casos, após avaliação do intérprete, a classificação 
do polígono foi mantida, diferente do ponto de campo fornecido pelo cadas-
tro das UPAs, já que os critérios de interpretação aplicados pelo intérprete 
não apontavam a área (polígono) como pertencente a essa classe de uso 
do solo. Provavelmente, essa divergência pode ser explicada por diversos 
motivos, entre os quais:

 \ as coordenadas do ponto referente a localização da UPA fornecidas 
pelo cadastramento podem ter sido coletadas na sede da propriedade 
ou na sua entrada e não na área de cultivo (plantada);

 \ a diferença temporal entre a coleta do ponto na data do 
cadastramento e a da imagem de satélite, ou seja, por se tratar de 
produção agrícola composta predominantemente por folhosas e 
legumes, que, em sua maioria, é representada por culturas anuais 
de ciclo curto, podem existir áreas onde não havia cultivo quando da 
captura da imagem pelo sensor orbital.

Ao final desse processo, foi gerada uma base única, compondo o Mapa 
de Uso e Cobertura do Solo preliminar.

Em mapeamentos temáticos, utilizando-se o processamento digital de 
imagens, a verificação em campo constitui uma etapa do trabalho de funda-

14  Disponível no portal GeoSampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
PaginasPublicas/_SBC.aspx.
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mental importância, já que a mesma permite avaliar a consistência das clas-
ses de uso e cobertura do solo mapeadas, bem como identificar os ajustes 
necessários para a obtenção da versão final do mapeamento.

A ida ao campo foi precedida pela etapa de planejamento, com a escolha 
dos pontos a serem verificados in loco, de forma a garantir a representativi-
dade das amostras. Nessa etapa, o conhecimento da região pelos técnicos 
do Projeto Ligue os Pontos e de SVMA contribuiu para o levantamento de 
erros e/ou incongruências, a partir de uma checagem rigorosa dos polígonos 
mapeados, orientando a escolha dos pontos a serem amostrados. O número 
de amostras selecionadas por classe mapeada variou segundo:

 \ a recorrência e a área/tamanho da classe de uso do solo,

 \ o objetivo do estudo,

 \ as dificuldades de identificação das feições durante a execução do 
mapeamento digital,

 \ acessibilidade do ponto amostrado em campo.

A Tabela 3 mostra o número de pontos planejados a serem visitados, 
por classe de uso do solo, totalizando 174 pontos para toda área mapeada.

As classes: Agricultura e Campo Antrópico foram priorizadas, concentran-
do o maior número de pontos planejados para a checagem in loco (57,4% do 
total), uma vez que foram as classes que apresentaram maior semelhança 
visual nas imagens, gerando um grau de confusão mais alto.

Por outro lado, a Classe Vegetação Nativa, com ocorrência predominante 
na porção sul-sudeste da zona rural sul foi a que apresentou a menor quan-
tidade de pontos amostrais (12,6% do total), ainda que seja a classe de uso 
do solo com maior área mapeada (72,6% da área total). Por possuir atributos 
bem específicos (de área, textura, forma, bordas, entre outros) não apresenta 
grandes dificuldades para sua distinção em relação às outras classes, resul-
tando em baixo índice de confusão no mapeamento preliminar. Além disso, 
a grande maioria dos polígonos delimitados está localizada em regiões com 
limitações de acesso, por apresentar sistema viário precário ou inexistente e/
ou se encontrar inserida em áreas protegidas (Parque Estadual da Serra do 
Mar – PESM e Terra Indígena Tenondé Porã) (GEOAMBIENTE, 2019 b).

CLASSE NÚMEro 
DE PoNtoS

Campo Antrópico 66

Agricultura 34

Vegetação Nativa 22

Área de Ocupação 
Dispersa 18

CLASSE NÚMEro 
DE PoNtoS

Reflorestamento/
Silvicultura 18

Núcleo Urbano 7

Água 5

Mineração 2

Solo Exposto 2

tABELA 3.  Quantidade de pontos planejados a serem visitados, por classe de 
mapeamento.
Fonte: Geoambiente (2019 a).
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Para assegurar a padronização dos dados coletados em campo e facili-
tar o armazenamento, foi criada uma ficha de campo, utilizando um sistema 
para otimização de coletas em campo, que entre as suas funcionalidades se 
têm o registro de coordenadas e de informações de interesse, bem como a 
geração de relatórios (Go Field Collector).

A etapa de campo foi executada em dezembro de 2019, tendo duração 
de dez dias, por uma equipe de 02 técnicos analistas da Geoambiente, com 
experiência em geoprocessamento e aquisição de dados em campo.

Ainda que tenha sido realizado o planejamento da etapa de campo, os 
analistas tiveram autonomia para fazer alterações e ajustes necessários em 
campo, já que na execução dessa etapa foram encontradas dificuldades, 
principalmente quanto ao acesso aos pontos previamente selecionados, 
dado que alguns proprietários não autorizaram a entrada nas propriedades.

A opção utilizada para contornar essas limitações de acesso foi a utiliza-
ção de um drone, que possibilitou a coleta de dados, bem como o registro 
fotográfico em locais não acessíveis por terra. Ao final de cada dia do trabalho 
de campo, os dados eram “baixados”, conferidos e armazenados em nuvem, 
de forma a garantir a qualidade e a segurança das informações coletadas.

Ao final da verificação em campo foram checadas e coletadas informa-
ções referentes a 182 pontos, oito a mais do que o planejado, cobrindo em 
torno de 2/3 da área total da zona rural sul (tabela 4).

A Figura 13 permite comparar as distribuições dos pontos no território, 
quanto ao planejado e o executado (coletado), sendo possível observar que 
a maior diferença se dá justamente na porção sul-sudeste da região sul, onde 
não foi possível realizar a coleta de alguns pontos planejados, por conta de 
limitações de acesso encontradas pela equipe de campo, já comentadas 
anteriormente.

Nessa etapa, de posse dos dados de campo coletados e das observa-
ções realizadas pela equipe técnica da Prefeitura de São Paulo e do Projeto 
Ligue os Pontos, foi feita nova edição vetorial, já que havia a necessidade de 
alterações na base vetorial do mapa preliminar, incluindo correções quanto 
à classificação de alguns polígonos (troca de classe de uso do solo erronea-
mente identificada na etapa de processamento digital e interpretação visual), 
ajustes pontuais de contornos e recortes de polígonos. Na tarefa, além das 

CLASSE NÚMEro 
DE PoNtoS

Agricultura 47

Água 7

Área de Ocupação 
Dispersa 13

Campo Antrópico 67

Mineração 2

CLASSE NÚMEro 
DE PoNtoS

Núcleo Urbano 4

Reflorestamento/
Silvicultura 16

Solo Exposto 6

Vegetação Nativa 20

tABELA 4. Quantidade de pontos coletados por classe de mapeamento.
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fichas de campo, foram utilizadas as imagens WorldView-2 em composição 
“cor verdadeira”, buscando agregar aos padrões visuais das classes de ma-
peamento os contextos locais observados em campo. A Figura 14 mostra um 
exemplo do processo de edição, em ambiente SIG, dos dados preliminares a 
partir das informações de campo e das alterações indicadas pelos técnicos 
da PMSP e Projeto Ligue os Pontos.

O Mapa de Uso e Cobertura do Solo final foi elaborado em arquivo forma-
to shapefile, do tipo polígono, considerando-se, para cada polígono (classe), 
os seguintes campos da tabela de atributos alfanuméricos:

 \ ID do polígono (tipo inteiro curto).

 \ Nome do projeto (tipo texto).

 \ Nome do Município (tipo texto).

 \ Nome do Estado (tipo texto).

 \ Nome da subprefeitura (tipo 
texto).

 \ Nome da Categoria/Classe 
mapeada (tipo texto).

 \ Código da Categoria/Classe 
Mapeada (tipo texto).

 \ Perímetro do polígono em metros 
lineares (m) (tipo float).

 \ Área do polígono em metros 
quadrados (m²) (tipo float).

 \ Área do polígono em hectares 
(ha) (tipo float).

 \ Data da imagem referente à maior 
parte do polígono (tipo date).

 \ Coluna do armazenamento das 
coordenadas do polígono no 
padrão OGC (tipo texto).

 \ Cultivos (tipo texto).

FigUrA 13.  Comparação entre a distribuição de pontos amostrais na etapa de planejamento e no executado
Fonte: GEOAMBIENTE (2019 a).
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Após o processo de edição, toda a base de mapeamento foi submetida 
ao controle de qualidade, para verificar possíveis inconsistências e avaliar 
erros topológicos. Além das bases vetoriais, foi gerado o mapa final, con-
tendo elementos como: escala; legenda; título; projeção cartográfica; grade 
de coordenadas; norte; entre outros. Para essa etapa foram selecionados 
símbolos e cores que facilitem a associação entre as fisionomias observadas 
e sua representação, e também calculadas as áreas de cada classe.

Os resultados obtidos serão apresentados e discutidos no Capítulo 3.

2.3.2 MAPA DE ÁREAS DE INTERESSE 
AMBIENTAL DA ZONA RURAL SUL

A partir de uma legenda preliminar proposta pela equipe do Projeto Ligue 
os Pontos, os técnicos intérpretes da Geoambiente iniciaram o mapeamento 
das diferentes áreas de interesse ambiental existentes na zona rural sul, 
utilizando técnicas de geoprocessamento para a obtenção dos polígonos 
referentes a cada classe. Durante essa etapa, foram elaboradas versões 
preliminares desse mapeamento que, após apresentação e discussão com 
os técnicos da Prefeitura de São Paulo e do Projeto Ligue os Pontos, teve-se 
como versão final das classes mapeadas a apresentada na Tabela 5, a seguir.

Para a identificação e delimitação dos polígonos correspondentes à Clas-
se Várzeas, utilizou-se o conceito de planície aluvial constante na Cartografia 
Geotécnica do município de São Paulo, na escala 1:10.000:

Áreas de fundo de vale com baixa declividade (menos de 5%), solos 
arenosos e argilosos de espessura variável, lençol freático superficial. 
São áreas propensas a recalques, que podem danificar pavimentos, 
redes de infraestrutura ou mesmo edificações, além de serem mais 
sujeitas à inundação.  (SÃO PAULO, 1992).

FigUrA 14.  Exemplo de edição para geração do produto final em ambiente Sig.
Figura 49 –  Fonte: Geoambiente (2019 a).
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Definido o conceito de várzea, o primeiro passo foi a geração de um 
mapa de declividade, a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), utilizando 
os dados disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo, do levantamento 
LIDAR (Light Detection and Ranging) finalizado em 2017. Esse mapa foi sub-
metido ao processo de fatiamento para extração dos dados, no intervalo 
de declividade de 0 a 5%. A partir dessa referência e utilizando as imagens 
WorldView2 como plano de fundo, as áreas de várzea foram mapeadas por 
meio de interpretação visual.

Durante o mapeamento, o analista responsável pela interpretação das 
imagens também considerou aspectos de textura, cor e condições de contor-
no para delimitação de áreas pertencentes a essa classe de uso e ocupação 
do solo, observando, principalmente, elementos que indicavam presença de 
umidade. Também foi sugerido pelos técnicos da Prefeitura de São Paulo, 
que fossem incluídas como áreas de várzea, as mapeadas no PMMA (SÃO 
PAULO (Cidade), 2017) como Mata de Várzea. A interpretação foi realizada 
na escala de 1:2.500, de forma a assegurar o mesmo nível de detalhe obtido 
para o produto do Mapa de Uso e Cobertura do Solo.

Para a identificação e delimitação dos polígonos correspondentes à Clas-
se APPs foram utilizados os conceitos estabelecidos pela Lei no 12.651/2012 
(novo Código Florestal), Brasil, 2012.

CLASSES DESCriÇÃo

Áreas de Preservação 
Permanente (APP)

Tipologias de APP definidas pela Lei no 12.651/2012 
(novo Código Florestal) existentes no MSP: APP de cursos 
d’água, de nascentes, de reservatórios artificiais, com 
declividade superiores a 45% e de topo de morro.

Parques Existentes Parque urbano já implantado. 

Remanescentes Vegetais 
do Bioma Mata Atlântica

Vegetação remanescente do bioma Mata Atlântica, 
mapeada no âmbito do PMMA, exceto Mata de Várzea.

Reserva Legal Área do imóvel rural que, coberta por vegetação 
natural, que pode ser explorada com o manejo florestal 
sustentável, nos limites estabelecidos pelo novo Código 
Florestal para o bioma Mata Atlântica e registrados no 
Sistema do Cadastro Ambiental Rural – SICAR.

Unidades de 
Conservação

Espaço, com características naturais relevantes, 
legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da 
lei. Sendo as categorias de Proteção Integral (UCPI) e de 
Uso Sustentável (UCUS), segundo Lei Federal no 9.985, 
de 18 de julho de 2000 – Lei do SNUC (BRASIL, 2000).

Terras Indígenas Espaço territorial especialmente protegido por legislação 
específica (Estatuto do Índio e Constituição Federal de 
1988).

Várzeas Áreas ao longo de cursos d’água e reservatórios, com 
características de áreas úmidas e declividades entre 0 e 
5%. Inclui Mata de Várzea mapeada no âmbito do PMMA.

tABELA 5. Legenda com as Classes de Áreas de interesse Ambiental.
Fonte: Geoambiente (2020).



A CARTOGRAFIA TEMÁTICA 39

Área de Preservação Permanente – aPP: área protegida, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodi-
versidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas  (BRASIL, 2012).

Foram delimitadas as seguintes tipologias de APPs (subclasses), com 
ocorrência na zona rural sul de São Paulo (figura 15):
faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente;

 \ áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento;

 \ áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros;

 \ topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º em áreas de topos 
de morros;

 \ encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente 
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive.

NASCENTE
Raio mínimo
de 50 m

Largura do rio <10m, 
largura mínima marginal 50m

Largura do rio 10–50m, 
largura mínima marginal 50m

Largura do rio 50–200m, 
largura mínima marginal 100m

Largura do rio 200–600m, 
largura mínima marginal 200m

Largura do rio >600m, 
largura mínima marginal 500m

CURSO 
D’ÁGUA

TOPO DO
MORRO

RESERVA LEGAL 
Dimensões variam 
segundo o bioma em 
que se localiza a  
propriedade

DECLIVE
Declividade 
acima de 45º

FigUrA 15.  tipologias de Áreas de Preservação Permanente - APP.
Fonte: Elaboração própria, a partir de Brasil (2012).
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Para delimitação das áreas referentes à subclasse APPs dos reservatórios 
Billings e Guarapiranga foram consideradas as cotas máximas maximorum 
de cada reservatório. Os dados disponibilizados pela PMSP, por sua vez for-
necidos pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), não foram 
aderentes às imagens WorldView-2 e à base cartográfica confeccionada nos 
produtos anteriores. Diante desse contexto, as cotas máximas maximorum 
foram retiradas da Portaria Conjunta SEL/SVMA no 2, de 12 de junho de 201515, 
a qual indica a cota topográfica de 747,00 m para Billings e a de 737,85 m 
para Guarapiranga.

A partir desses valores de cota de inundação e do Modelo Digital de 
Elevação (MDE) disponibilizado pela PMSP foram geradas as linhas de con-
torno das cotas máximas maximorum16 para cada um dos reservatórios. As 
APPs dos reservatórios foram geradas considerando-se uma largura de 50 
m a partir das linhas das cotas máximas maximorum, conforme disposto no 
Código Florestal e acordado junto à equipe técnica da PMSP.

Para a geração e delimitação das áreas das subclasses APPs de faixas 
marginais de curso d’água e de nascentes, foram utilizados os dados da base 
de hidrografia do município, disponíveis no portal GeoSampa. Essa base foi 
avaliada quanto à consistência, sendo necessário realizar alguns procedi-
mentos para edição da direção do fluxo de escoamento, de forma a permitir 
a geração automática das nascentes. A partir do ponto gerado, foi delimitado 
um raio de 50 metros, cabendo destacar, no entanto, que esse ponto em 
mapa não representa necessariamente a real posição dessas nascentes. A 
localização precisa só é possível por meio de reconhecimento em campo17.

Para a subclasse APPs de cursos d’água, conforme determina o novo Có-
digo Florestal, adotou-se a delimitação de faixa de 30 metros, considerando 
que esses cursos d’água possuem largura inferior a 10 metros.

As áreas da subclasse APPs de encostas com inclinação superior a 45º 
foram definidas e delimitadas a partir do Modelo Digital de Elevação – MDE, 
também utilizado para a delimitação das áreas de várzea. Foram seleciona-
das todas as áreas cuja inclinação foi superior a 45º e a área mínima maior 
que 0,05 hectare. O corte de áreas menores que esse valor foi adotado para 
remover ruídos provenientes da geração dos dados, tendo em vista que a 
área mínima mapeada, definida pela equipe do projeto, é de 0,1 hectare. 
Assim, considera-se que os dados espúrios removidos não afetam a quali-
dade do produto gerado. Os polígonos remanescentes foram agregados a 

15  http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-conjunta-secretaria-municipal-de-
licenciamentos-2-de-13-de-junho-de-2015.

16  A cota máxima maximorum de um reservatório artificial é definida como a sobre-
elevação máxima do nível de água de um reservatório, medida a partir da cota máxima 
operacional (que é a cota máxima para a operação normal do reservatório). É o nível 
alcançado por um curto período de tempo, em eventos de grandes cheias.

17  Santos (2016) aponta a dificuldade em reconhecer a existência de uma nascente, 
mesmo em campo, por conta das complexidades envolvidas neste reconhecimento, 
demandando do profissional experiência da geologia, hidrologia e hidrogeologia da 
região investigada.
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seus adjacentes, considerando-se um limiar de aceitação de 10 metros, com 
o intuito de preencher pequenas lacunas oriundas dos ruídos inerentes às 
variações de altitude do MDE utilizado.

Para a delimitação de áreas da subclasse APPs de topo de morro foram 
considerados os parâmetros dispostos no novo Código Florestal: altura da 
elevação em relação à base (definida como o ponto de cela mais próximo à 
elevação) e a declividade média do morro. Para caracterizar uma área de APP, 
a altura da elevação deve ser superior a 100 m e a declividade média deve 
ser superior a 25º. Nesse produto foi adotada a metodologia utilizada por 
Oliveira & Fernandes Filho (2013), que se baseia no MDE para determinação 
do ponto de cela, da altura basal e da declividade média (tabela 6).

Os polígonos mapeados de todas as subclasses de APPs foram cruzados 
entre si, evitando assim a sobreposição desses polígonos, o que poderia 
resultar em valores superestimados de áreas da Classe APP. Para estes cruza-
mentos foi considerada a seguinte ordem de prioridade: APP de reservatórios; 
APP de nascentes, APP de cursos d’água, APP de encosta acima de 45º de 
declividade e APP de topo de morro.

EtAPA AtiViDADE 
rEALiZADA DESCriÇÃo

1 Definição de 
superfície de 
declividade

Cálculo da superfície de declividade a partir do MDE 
fornecido pela PMSP.
2.1 – Inversão do MDE original (utiliza altitude acima da 
máxima observada na região de interesse, por exemplo, 
5.000 m). Subtrai o MDE original desse valor de referência.

2 Delimitação da 
base hidrológica

2.2 – Definição da direção de fluxo da água a partir do 
MDE invertido. Como o MDE é invertido, as linhas de fluxo 
representam os topos de morro.
2.3 – Definição das bacias de drenagem a partir do MDE 
invertido. Como o MDE é invertido, os limites das bacias 
correspondem às bases hidrológicas dos morros.

3 Definição de 
pontos de cela

Definição dos pontos de máxima altitude das linhas das 
bacias, que correspondem aos pontos de cela. Foram 
selecionados apenas pontos de máximo em que os 
valores são iguais aos de altitude encontrados no MDE 
original. Dessa forma, são gerados diversos pontos de 
cela para cada morro.

4 Definição de 
pontos de topo

Extração dos valores máximos de altitude do MDE original 
para cada uma das bacias definidas anteriormente. Foram 
selecionados apenas pontos cujos valores são iguais aos 
de altitude encontrados no MDE original.

5 Definição da base 
legal dos morros

A Lei no 12.651/2012 diz que a base dos morros é 
definida pela cota do ponto de cela mais próximo da 
elevação (topo). Dessa forma, a partir dos diversos pontos 
de cela gerados anteriormente, foi escolhido para cada 
topo, aquele que possui a menor distância linear.

Continua na próxima página 

tABELA 6. Etapas para definição de áreas e preservação permanente de topo de morro.
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EtAPA AtiViDADE 
rEALiZADA DESCriÇÃo

6 Cálculo da 
diferença de 
altitude entre topo 
e ponto de cela

6.1 – Para cada topo de morro definido é calculada a 
diferença entre a altitude do topo e a altitude do ponto de 
cela mais próximo, a partir dos valores do MDE original.
6.2 – São selecionados os morros cuja diferença entre a 
altitude do topo e a altitude da base é superior a 100 m, 
de acordo com o disposto na Lei no 12.651/2012.

7 Cálculo da 
declividade média 
para cada morro

Para cada bacia (morro) definida anteriormente é 
calculada a declividade média, em graus, a partir da 
superfície de declividade.

8 Seleção dos 
topos de morros 
que atendem aos 
requisitos da Lei

São selecionadas as áreas que contêm APPs, ou seja, 
aquelas que possuem declividade média superior a 25° e 
cuja diferença entre o topo e a base é superior a 100 m.
9.1 – Para cada área selecionada na Etapa 8 é calculada 
a diferença entre a altitude de cada célula do MDE e a 
altitude da base do morro (altitude do ponto de cela).

9 Definição das APP 
de topo de morro

9.2 – É calculada a amplitude da altitude para cada morro 
(altitude máxima do MDE nessa área subtraída da altitude 
da base do morro).
9.3 – É feita a razão, para cada célula, entre a saída do 
passo 9.1 e a saída do passo 9.2. São selecionadas as 
células cujo resultado é igual ou superior a 0,667. As APPs 
representam o terço superior dos morros que atendem 
aos dois critérios da Lei no 12.651/2012.

A delimitação da Classe Reserva Legal (RL) foi obtida a partir das informa-
ções do Sistema do Cadastro Ambiental Rural (SICAR), da Secretaria Estadual 
de Agricultura e Abastecimento (SAA) e que se encontram compiladas pela 
SVMA, com a atualização até a data de 04/03/202018. Foram consideradas 
todas as áreas de Reserva Legal inseridas no sistema, em seus diferentes 
estágios: i) Reservas Legais propostas e não analisadas/ou em análise pelo 
órgão ambiental, ii) Reservas Legais aprovadas pelo órgão ambiental, e iii) 
Reservas Legais registradas/averbadas19.

18  Considerando a data de realização da cartografia temática da zona rural sul, 
finalizada em março de 2020.

19  Com a edição da Lei Federal no 12.651/2012 (novo Código Florestal), a exigência 
anterior de averbação da área da Reserva Legal na matrícula do imóvel e seu respectivo 
registro em Cartório de Imóveis, passa a ser dispensada pela sua inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural.

A área de Reserva Legal é definida na Lei no 
12.651/2012 (novo Código Florestal) como sendo a:

Área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com 
a função de assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 
ecológicos e promover a conservação da biodiver-

sidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa (brasil, 2012a).

Os percentuais mínimos que devem ser demarca-
dos como Reserva Legal, segundo o artigo 12 dessa 
lei, variam conforme o bioma em que a propriedade se 
encontra inserida. No caso da cidade de São Paulo, o 
percentual mínimo exigido é de 20% (vinte por cento).

O QUE É RESERVA LEGAL



A CARTOGRAFIA TEMÁTICA 43

A Classe Unidades de Conservação (UC) foi delimitada em mapa a partir 
dos limites espaciais disponíveis no portal Geosampa. Foram consideradas 
as unidades de conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável, 
municipais e estaduais existentes nos limites da zona rural sul do município, 
conforme as categorias definidas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, BRASIL, 2000).20

20 Corresponde à parte da área total do PESM inserida nos limites do Município de São 
Paulo.

Segundo o novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012), 
o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro pú-
blico eletrônico, obrigatório para todos os imóveis 
rurais, que tem por finalidade integrar as informa-
ções ambientais referentes à situação das áreas de 
preservação permanente (APP), das áreas de reserva 
legal, das florestas e dos remanescentes de vege-
tação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas 
consolidadas das propriedades e posses rurais do 
país. Conforme determina o art. 29, § 1o, dessa Lei, a 
inscrição dos imóveis rurais no CAR deve ser requerida 
no órgão estadual ou municipal, que são, ainda, os 
órgãos competentes pela análise dos cadastros e pela 
aprovação da localização da Reserva Legal desses 
imóveis (BRASIL, 2012).

Na inscrição do imóvel rural no CAR, os proprie-
tários e possuidores devem identificar o imóvel por 
georreferenciamento, informando a localização de 
Áreas de Preservação Permanente (APP), áreas de uso 

restrito, Reserva Legal (RL), áreas rurais consolidadas, 
áreas remanescentes de vegetação nativa, e áreas de 
interesse social, utilidade pública e servidão adminis-
trativa, apoiando-se em ferramentas digitais que per-
mitam ao proprietário ou possuidor a representação 
espacial georreferenciada das informações a partir do 
uso de imagens de satélite de alta resolução .

O Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) 
corresponde a uma plataforma de base de dados em 
que são cadastradas e registradas todas as informa-
ções do CAR do país. No âmbito federal, compete ao 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB), do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, gerir o SICAR. No 
Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Agricul-
tura e Abastecimento – SAA, por meio da Resolução 
SAA no 12, de 5 de março de 2020 (SÃO PAULO, 2020), 
opera um sistema próprio estadual, que alimenta o 
SICAR nacional.

O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

tABELA 7. Unidades de Conservação existentes na zona rural sul de São Paulo.
Fonte: Elaboração própria.

tiPoLogiA NoME gEStÃo

ProtEÇÃo 
iNtEgrAL

Parque Estadual da Serra do Mar – PESM20 Estadual

Parques Municipais Naturais: Bororé, Cratera 
de Colônia, Itaim, Jaceguava e Varginha

Municipal

USo 
SUStENtÁVEL

Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia e 
Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos

Municipal

Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio 
Curucutu (inserida na APA Capivari-Monos) 

Particular 
(de âmbito 
federal). 
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FigUrA 16.  Unidades de 
Conservação de Proteção 
integral e Uso Sustentável e 
terras indígenas inseridas na 
zona rural sul.
Fontes: São Paulo (Cidade), 2020b.

 Parque
 Parque Natural Municipal 
- Unidade de Conservação 
de Proteção Integral

 Parque Estadual - Unidade de 
Conservação de Proteção Integral

 Terra Indígena
 Limite da Área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais

 Limite de Áreas de Proteção 
Ambiental (APAS) - Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável

 Limite de Subbacias
 Represas
 Limites municipais

As áreas correspondentes à Classe Terras Indígenas também foram ma-
peadas considerando que as mesmas são consideradas espaços territoriais 
especialmente protegidos por legislação específica21. São também, segundo 
a Constituição Federal de 1988, bens da União e definidas no parágrafo 
primeiro do artigo 231:

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles ha-
bitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambien-
tais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições  (BRASIL, 

1988, ART. 231).

21  Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (BRASIL, 1973) – Estatuto do Índio e a 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
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No caso da zona rural sul paulistana, encontram-se reconhecidas como 
terras indígenas quatro áreas contíguas, em diferentes fases do procedimen-
to demarcatório (situação jurídica)22, sendo três homologadas por decreto 
presidencial e registradas e uma terra indígena com portaria declaratória do 
Ministro da Justiça (tabela 8). Os perímetros das TIs citadas foram obtidos no 
Portal GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo.

Além das unidades de conservação existentes na região foram também 
delimitados como áreas de interesse ambiental os perímetros dos parques 
urbanos existentes. Ainda que em menor número e com pequena expressão 
territorial quando comparadas às unidades de conservação, os parques ur-
banos se configuram como áreas públicas, que possuem atributos naturais e 
paisagísticos significativos e, como tais, são áreas protegidas. Os perímetros 
foram obtidos no portal GeoSampa, e no caso das áreas do parque urbano 
Nascentes do Ribeirão Colônia e dos parques lineares do Ribeirão Caulim 
(Fase 1) e Municipal Parelheiros, por terem implantação mais recente, os pe-
rímetros foram fornecidos pela equipe da Divisão de Patrimônio Ambiental, 
da SVMA. As áreas dos parques urbanos se encontram delimitadas na Lei no 
16.402/2016 (SÃO PAULO (Cidade), 2016) como Zona Especial de Proteção 
Ambiental – ZEPAM.

22  O Decreto no 1.775/1996 estabeleceu diferentes etapas do processo de reconhecimento 
de um território como Terra Indígena: 1) Estudos de identificação por um antropólogo 
designado pela FUNAI (relatório com estudo antropológico), 2) Aprovação da FUNAI do 
relatório, 3) Etapa de contestação de partes atingidas, 4) Declaração dos limites da TI 
(declarada por portaria do Ministro da Justiça), 5) Demarcação física pela FUNAI, 6) Etapa 
de homologação (TI homologada, por decreto do Presidente da República) e 7) Etapa final 
de registro da TI em cartório de imóveis da comarca correspondente e na Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU) (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2021).

tErrA 
iNDÍgENA

MUNiCÍPioS 
ABrANgiDoS

ÁrEA 
totAL (HA)*

ÁrEA No 
MSP (HA)*

% DE ÁrEA 
No MSP*

SitUAÇÃo 
JUrÍDiCA

Tenondé 
Porã

São Paulo, São Bernardo 
do Campo, Mongaguá e 
São Vicente.

15.969 7.345 46% Declarada 

Barragem São Paulo 31 31 100 % Homologada/
Registro CRI e SPU

Krukutu São Paulo 29 29 100% Homologada/
Registro CRI e SPU

Rio Branco 
(do Itanhaém)

São Paulo, São Vicente 
e Itanhaém.

2.856 639,74 22,4% Homologada/
Registro CRI e SPU

tABELA 8. terras indígenas existentes na zona rural sul de São Paulo.
Fonte: Instituto Socioambiental (2021).

* As áreas constantes nesta tabela têm como fonte o ISA, apresentando pequenas diferenças entre as áreas delimitadas 
e calculadas no Portal GeoSampa, fonte do mapeamento.
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A inclusão dos remanescentes vegetais do bioma Mata Atlântica em 
uma classe a ser mapeada como área de interesse ambiental não estava 
prevista na legenda inicial proposta pela equipe do Projeto Ligue os Pontos. 
No entanto, após discussão com os técnicos da SVMA, optou-se por incluí-
-los no presente mapeamento, já que esses remanescentes encontram-se 
protegidos pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006 – Lei da Mata 
Atlântica (BRASIL, 2006), bem como pela aprovação, em dezembro de 2017, 
do PMMA. Este plano foi aprovado por resolução do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES23 e prevê um 
conjunto de ações para conservar ou recuperar as áreas de remanescentes 
vegetais desse bioma existentes na cidade.

O mapeamento realizado pela SVMA, em 2017, quando da elaboração 
do PMMA e ora utilizado para a delimitação de áreas de interesse ambiental, 
identificou e mapeou seis tipologias vegetais como pertencentes ao bioma 
Mata Atlântica: i) Mata Ombrófila Densa (MOD); ii) Mata de Várzea (MAV); iii) 
Campos Alto-Montanos (CAM); iv) Campos de Várzea e Vegetação Aquática 
(CVA); v) Bosque Heterogêneo (BOH); e vi) Campos Gerais (CPO), que se en-
contram descritas no Quadro 1.

23  Resolução SVMA/CADES no 186, de 14 de dezembro de 2017.

QUADro 1. Categorias vegetais do bioma Mata Atlântica, definidos pelo PMMA, segundo São Paulo (Cidade), 2017.
Fonte: Elaboração própria, a partir de São Paulo (Cidade), 2017.

CAtEgoriA 
MAPEADA DESCriÇÃo oBSErVAÇÕES

Mata 
Ombrófila 
Densa (MOD)

Apresenta tipologia heterogênea com predomínio 
de espécies arbóreas nativas, cujas copas com di-
âmetro maior que 3 metros até mais de 20 metros 
se encontram. Indivíduos arbóreos de 4 à 35 metros 
de altura e Diâmetro à Altura do Peito (DAP) de 0,03 
m até mais de 1 metro. Contempla fisionomias com 
estratificação vertical variada que pode apresentar 
alta ou baixa diversidade e densidade de árvores, 
arvoretas, herbáceas, epífitas e trepadeiras. A diver-
sidade e estrutura da comunidade podem variar de 
acordo com o estágio sucessional do fragmento e de 
peculiaridades climáticas locais (Barretto & Catharino, 
2015 apud SÃO PAULO (CIDADE), 2017). Esta categoria 
mapeada inclui:

• Floresta Ombrófila Densa primária;
• Floresta Ombrófila Densa secundária em estágio 

avançado de regeneração;
• Floresta Ombrófila Densa secundária em estágio 

médio de regeneração;
• Floresta Ombrófila Densa secundária em estágio 

inicial de regeneração; e 
• Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana (mata 

nebular).

Foi opção da equipe de SVMA, responsável pelo ma-
peamento do PMMA, em reunir todas as subcatego-
rias listadas em uma única classe mapeada: Mata Om-
brófila Densa, já que os trabalhos desse mapeamento 
não contemplaram levantamentos de campo mais 
detalhados, necessários para determinar com maior 
precisão os estágios sucessionais dos fragmentos 
florestais existentes na cidade.

Continua na próxima página 



A CARTOGRAFIA TEMÁTICA 47

CAtEgoriA 
MAPEADA DESCriÇÃo oBSErVAÇÕES

Mata de 
Várzea (MAV)

Tipologia heterogênea com predomínio de espécies 
arbóreas nativas com baixa diversidade. Presença 
de estratificação vertical: árvores de dossel e emer-
gentes (com altura de até 10 m) com espécies ca-
ducifólias frequentes; arvoretas e um componente 
herbáceo-arbustivo compõem um sub-bosque diver-
sificado. Alta diversidade de epífitas e trepadeiras, 
além de alta frequência de samambaiaçus. 

Apresenta antropização em graus variáveis, com 
presença de espécies exóticas. Localiza-se em ter-
renos planos e solos temporária ou permanentemen-
te cobertos com água ou com lençol freático raso. 
Comumente associada a solos turfosos (SÃO PAULO 
(CIDADE), 2017).

A categoria MAV muito provavelmente está sub-re-
presentada em áreas com histórico de antropização 
intensa, em que as áreas mapeadas como mata po-
dem estar fortemente alteradas, com abundância de 
espécies exóticas invasoras como Leucaena leuco-
cephala (Lam.) de Wit (leucena) e Ricinus comminis 
L. (mamona). De todo modo, tais áreas são de grande 
interesse para a recuperação.

Campos Alto-
Montanos 
(CAM)

Cobertura predominantemente herbácea com fisio-
nomias de campo limpo (predomínio de componente 
herbáceo) e campo sujo (componentes herbáceo e 
arbustivo, ocorrendo juntos em mosaicos).

Aproxima-se da categoria CPO, mas foi destacada por 
apresentar flora distinta a essa fisionomia campes-
tre por ser similar a campos de altitude típicos, com 
predomínio de Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees; 
presença de liquens terrestres como Cladina confusa 
(R.Sant.) Follm. & Ahti; alta diversidade de gramíneas 
e asteráceas.

A categoria CAM está restrita ao extremo sul do mu-
nicípio, com ocorrência próxima à crista da Serra do 
Mar, em terrenos de topografia ondulada. Presentes 
especialmente no Parque Estadual da Serra do Mar 
– Núcleo Curucutu (SÃO PAULO (CIDADE), 2017).

Apesar da proximidade geográfica com os campos 
gerais e da semelhança de fisionomia (campos limpos 
e campos sujos), apresenta flora distinta, similar à dos 
campos de altitude (Garcia & Pirani, 2005a apud SÃO 
PAULO (CIDADE), 2017).

Campos de 
Várzea e 
Vegetação 
Aquática 
(CVA)

Tipologia homogênea ou heterogênea de vegetação 
herbáceo-arbustiva associada a áreas predominante-
mente planas junto a cursos ou corpos d’água, com 
as seguintes especificidades:

• Brejo: solo permanentemente encharcado, 
com lâmina d’água visível ou não; espécie 
predominante Typha sp. (taboa).

• Várzea: vegetação sazonalmente inundável, pode 
compartilhar espécies com brejo e vegetação 
aquática flutuante.

• Vegetação aquática flutuante (plantas emersas), 
inseridas em represas, lagos, lagoas e dentro de 
corpos d’água, podendo formar “tapetes”.

Espécies frequentes: aguapé, alface-d’água, salvínia. 
Podem apresentar variações de forma quando com-
paradas com imagens e cartas de datas diferentes 
devido à dinâmica de flutuação e crescimento (ou de-
créscimo) populacional (SÃO PAULO (CIDADE), 2017).

A categoria CVA abriga formações diversas. Na es-
cala do mapeamento do PMMA, os autores informam 
que esta categoria de vegetação pode estar sub-re-
presentada quanto a espaços lindeiros a pequenos 
açudes, especialmente na zona rural sul (área objeto 
do Projeto Ligue os Pontos) e no extremo leste da 
cidade. Por outro lado, pode estar sobre-represen-
tada nas áreas de entorno das represas Billings e 
Guarapiranga (também área do projeto), em função 
de variações de nível da água e crescimento popu-
lacional de plantas flutuantes.

Continua na próxima página 
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CAtEgoriA 
MAPEADA DESCriÇÃo oBSErVAÇÕES

Bosque 
Heterogêneo 
(BOH)

Tipologia heterogênea com predomínio de espécies 
arbóreas nativas ou exóticas, com mais de uma espé-
cie, cujas copas se encontram. Predomínio de copas 
com diâmetro entre 10 e 20 metros. Fisionomia que 
apresenta indivíduos arbóreos com altura entre 8 e 
30 metros frequentemente sem formas de transição 
adjacentes, presença ou não de sub-bosque, epífitas 
e trepadeiras.

São frequentes na malha urbana como parques e pra-
ças com arborização implantada, bosques de áreas 
residenciais e institucionais, bem como pomares e 
áreas de silvicultura abandonadas (onde há desen-
volvimento de sub-bosque). Também podem incluir 
matas muito degradadas com ocorrência significativa 
de espécies exóticas.

Na categoria BOH, a inclusão de áreas de silvicultura 
só ocorreu quando referendada pelo conhecimento 
de campo dos técnicos participantes das oficinas. É 
o caso, por exemplo, da Fazenda Castanheiras, na 
APA Bororé-Colônia, reflorestamento de Cunningha-
mia lanceolata (Lamb.) Hook., com sub-bosque de 
Euterpe edulis Mart. (palmito-juçara) e regeneração 
espontânea (SÃO PAULO (CIDADE), 2017).

Pode se considerar que a equipe técnica da SVMA, 
responsável pelo mapeamento do PMMA (e que se 
constitui a base de dados do mapeamento de áreas 
de interesse ambiental), adotou uma postura bastante 
heterodoxa, quando considerou esta categoria ve-
getal como integrante do bioma Mata Atlântica. Ela 
inclui um conjunto de tipologias vegetais bastante 
heterogêneas, incluindo arborização implantada (em 
áreas urbanas) e silvicultura abandonada e/ou não 
manejada. Tem-se como justificativa quanto a essa 
opção, o fato de que os Bosques Heterogêneos são 
considerados pelos técnicos da SVMA como de rele-
vante interesse para a recuperação da Mata Atlânti-
ca, na medida em que o sombreamento propiciado 
por essas áreas (reflorestamento, por exemplo) pode 
contribuir para a instalação de espécies de sombra, 
típicas dos estágios mais avançados. No município 
de São Paulo, tem-se observado que até mesmo re-
florestamentos de Pinus elliottii Engelm, espécie com 
efeitos inibidores para germinação de outras plantas, 
podem apresentar instalação de sub-bosque arbóreo-
-arbustivo (Garcia & Pirani, 2005a apud SÃO PAULO 
(CIDADE), 2017), constituindo o início da regeneração 
da Mata Atlântica.

Campos 
Gerais (CPO)

Tipologia heterogênea a homogênea com predomí-
nio de cobertura herbácea.

Possível presença de arbustos, fetos arborescentes, 
epífitas e trepadeiras. Inclui formações campestres 
naturais (exceto Campos Alto-Montanos e vegetação 
de várzea e brejo, consideradas em outras catego-
rias) e antropizadas (como áreas de pastagem, ve-
getação ruderal de terrenos urbanos abandonados).

Cabe ressaltar que nesta categoria poderão ser en-
contradas espécies típicas de Cerrado, que carecem 
de proteção legal. Ainda que não tenhamos áreas 
extensas de cerrado no município, a conservação 
destas áreas é importantíssima; podendo ser consi-
deradas como relictos (ilhas do bioma Cerrado dis-
persas no bioma Mata Atlântica).

A categoria CPO abriga graus variados de antropi-
zação. Mesmo áreas em que são expressivas as es-
pécies nativas, não se pode afirmar categoricamen-
te tratar-se de campos naturais sem estudos mais 
aprofundados. 

Também no caso das tipologias vegetais mapeadas 
como Campos Gerais pela SVMA e incluídas como 
uma das categorias/tipologias do Bioma Mata Atlân-
tica se observa a mesma opção heterodoxa adotada 
para os bosques heterogêneos. Essa opção, em am-
bos os casos, também é conservadora, já que mui-
tas áreas hoje identificadas como de Campos Gerais 
(CPO) podem ser, de fato, relictos de Cerrado, ainda 
que seja feita a ressalva de que não se pode afirmar 
categoricamente tratar-se de campos naturais sem 
estudos mais aprofundados. No entanto, o PMMA 
considera que, seja por serem relictos de um tipo 
de vegetação anteriormente comum no território da 
cidade, seja por estarem colonizando espaços antes 
ocupados por matas e que agora são mais favoráveis 
à vegetação campestre, trata-se de uma categoria 
que demanda especial cuidado (GARCIA & PEREIRA, 
2011 apud São PAULO (CIDADE), 2017).

Em relação à tipologia Campos Gerais destaca-se a opção adotada pela 
equipe da SVMA em incluí-la e mapeá-la como uma das fisionomias do Bioma 
Mata Atlântica, mesmo que parte deles sejam campos antropizados. Em uma 
visão mais conservadora (e conservacionista), para a SVMA muitas áreas de 
Campos Gerais já se constituem áreas de regeneração da Floresta Atlântica, 
em estágio inicial, devendo, portanto, assim serem mapeadas. Ressaltam 
ainda que algumas dessas áreas também podem constituir remanescentes 
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de formações naturais, distintos dos Campos Alto-Montanos, a que a SVMA 
denominou de relictos – ilhas do bioma Cerrado dispersas no bioma Mata 
Atlântica. Porém, no PMMA é feito o destaque de que ainda há necessidade 
de levantamentos de campo mais detalhados para confirmação desse en-
tendimento.

Ainda por opção dos técnicos da SVMA, a tipologia Mata Ombrófila Densa 
(MOD) reúne os remanescentes vegetais dessa tipologia em diferentes está-
gios de conservação, ou seja, não foi feita a distinção entre MOD primária ou 
secundária em estágio inicial, médio ou avançado de regeneração. Também 
no PMMA, o mapeamento não distingue em fisionomias florestais distintas 
os fragmentos de Mata Ombrófila Densa dos fragmentos de Mata Ombrófila 
Densa Alto-Montana, também chamada de Mata Nebular24, sendo esta última 
de ocorrência restrita. A adoção dessas opções foi justificada considerando 
que no mapeamento do PMMA não foram contemplados levantamentos de 
campo mais detalhados, necessários para determinar com maior precisão 
os estágios sucessionais dos fragmentos florestais existentes na cidade.

Por reunir as seis tipologias vegetais do PMMA em uma única classe de 
uso do solo, o Mapa de Áreas de Interesse Ambiental ora elaborado não 
permite identificar o grau de proteção legal a que estão submetidos os dife-

24  As florestas ombrófilas densas alto montanas ocorrem nas altitudes superiores a 1.000 
metros. Também são chamadas de mata nebular ou floresta nuvígena, pois estão sujeitas 
à alta umidade do ar proveniente dos ventos úmidos que sopram do mar, sobem a serra 
e se resfriam, provocando precipitação na forma de nevoeiro ou chuva. Estes ambientes 
são constantemente saturados de umidade e a temperatura média pode ser mais baixa.

O Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal do mu-
nicípio de São Paulo faz parte do Projeto de Mapea-
mento Digital de São Paulo – PMD-SP, contratado pela 
Prefeitura de São Paulo em 2017, visando à realização 
de recobrimento aerofotogramétrico digital colorido 
(RGB) e infravermelho (IR) e perfilamento por Light Am-
plification by Stimulated Emission of Radiation – LASER 
do tipo Light Detection And Ranging – LIDAR, de todo o 
município de São Paulo e demais serviços, incluindo a 
geração de modelos digitais tridimensionais e de or-
tofotos e o mapeamento digital da cobertura vegetal.

Utilizando as ortofotos com resolução submétrica 
de 0,12 m no pixel e um Modelo Digital 3D da Cober-
tura Vegetal, gerado a partir dos pontos obtidos pelo 
LIDAR, foram identificadas e mapeadas 15 classes ou 
categorias de vegetação, em todo o município, incluin-
do agricultura, com área mínima mapeável variando 
de 40 m² a 200 m² (zona rural). Para o bioma Mata 

Atlântica, esse mapeamento identificou e delimitou 
seis categorias de vegetação, onde foram identifica-
das: Floresta Ombrófila Densa primária; Floresta Om-
brófila Densa secundária em seus distintos estágios 
sucessionais; Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana 
(Mata Nebular); Floresta Paludosa ou de Várzea e os 
Campos Alto-Montanos. Além disso, quando não foi 
possível delimitar em um polígono uma única cate-
goria de vegetação, foi criada a categoria Mista, com 
15 subdivisões, a partir da categoria predominante 
no polígono.

Maiores informações sobre a metodologia podem 
ser encontradas na publicação disponível em: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
meio_ambiente/RelCobVeg2020_vFINAL_compres-
sed(1).pdf. Acesso em: 24 mar. 2021.

O mapeamento se encontra disponível para down-
load,  no GeoSampa.

A MATA ATLÂNTICA E O MAPEAMENTO DIGITAL DA 
COBERTURA VEGETAL DO MUNICÍPIO DE SP
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rentes fragmentos vegetais do bioma Mata Atlântica existentes no território 
da zona rural sul. Assim, em sua utilização para trabalhos que exijam maior 
precisão e detalhamento, há a necessidade de que seja feita uma análise 
caso a caso, inicialmente, por meio de consulta ao Mapeamento Digital da 
Cobertura Vegetal do município de São Paulo (SÃO PAULO (Cidade), 2020), 
não disponível à época de realização do presente mapeamento, sendo im-
prescindível também vistoria e levantamento em campo.

Destaca-se ainda que as áreas mapeadas pelo PMMA como Mata de 
Várzea foram, por sugestão da equipe técnica de SVMA, incluídas na classe 
Várzea e não na Classe Remanescentes do bioma Mata Atlântica, de forma 
a evitar duplicidade de informações.

O mapeamento foi elaborado em arquivo no formato shapefile, do tipo 
polígono, considerando-se os seguintes campos para preenchimento da 
tabela de atributos alfanuméricos:

 \ ID do polígono (tipo inteiro curto).

 \ Nome do projeto (tipo texto).

 \ Nome do Município (tipo texto).

 \ Nome do Estado (tipo texto).

 \ Nome da subprefeitura (tipo 
texto).

 \ Nome da Categoria/Classe 
mapeada (tipo texto).

 \ Código da Categoria/Classe 
Mapeada (tipo texto).

 \ Perímetro do polígono em metros 
lineares (m) (tipo float).

 \ Área do polígono em metros 
quadrados (m²) (tipo float).

 \ Área do polígono em hectares 
(ha) (tipo float).

 \ Descrição ou observação da 
classe mapeada (tipo texto).

Foto 6. Área em estágio inicial de regeneração, 
em antiga área de silvicultura (eucalipto).
Foto: Patricia Sepe.
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Foi permitida a sobreposição de polígonos, uma vez que uma mesma área 
pode pertencer a diferentes classes da legenda proposta. Assim, a somatória 
geral das áreas excede a área total da zona rural sul. Essas características do 
produto foram respeitadas nas análises topológicas realizadas.

Assim como para o Mapa de Uso e Cobertura do Solo, foram calculadas 
as áreas referentes a cada classe mapeada, e os resultados finais são apre-
sentados no Capítulo 3.

2.3.3 MAPA DE CAPACIDADE DE USO 
AGRÍCOLA DA ZONA RURAL SUL
A elaboração deste mapeamento teve como objetivo identificar e mapear 
as potencialidades e limitações da zona rural sul para o uso agrícola, a partir 
da análise de condicionantes do meio físico, da legislação ambiental e do 
uso do solo incidente, de forma a orientar as ações de assistência técnica, 
programas de PSA e demais políticas territoriais e ambientais.

Importante destacar, no entanto, que em sua elaboração por limitações 
de dados não foram utilizadas as metodologias clássicas de mapeamento: 
Capacidade de Uso da Terra (LEPSCH, 1991) e Sistema de Avaliação da Aptidão 
Agrícola das Terras (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995). Em ambas as metodologias 
são essenciais a existência e a disponibilidade de dados do meio físico, em 
especial, de informações de natureza pedológica da região, em uma escala 
compatível com o mapeamento ora realizado (1:5.000). Como referência 
se tem o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2017), que 
em sua versão original de 1999 apresentava escala 1:500.000. Na recente 
atualização, foi reconfigurado para a escala 1.250.000 e em algumas regiões 
do Estado de São Paulo na escala 1:100.000.

Na metodologia proposta por Ramalho Filho e Beek (1995), por exemplo, 
são utilizadas cinco características dos solos, denominadas pelos autores 

A Lei da Mata Atlântica prevê regime de proteção 
diferenciado para a vegetação nativa desse bioma, 
quanto às excepcionalidades em que o corte pode 
ser autorizado pelo órgão ambiental competente. O 
regime varia de acordo com o status do remanescen-
te vegetal, ou seja, se se trata de vegetação nativa 
primária ou secundária, observando, ainda, para essa 
última, os seus diferentes estágios de regeneração: 
avançado, médio ou inicial. Também é previsto tra-
tamento diferenciado para a vegetação inserida em 
áreas metropolitanas, que é o caso da cidade de São 
Paulo.

A regeneração de uma área desmatada que an-
teriormente continha floresta primária é um processo 
de sucessão secundária, que apresenta um enriqueci-

mento gradual de espécies e um aumento na comple-
xidade estrutural e funcional, em razão do progresso 
dos estágios sucessionais, a saber: inicial, médio e 
tardio ou avançado. No estágio inicial, os fatores que 
conduzem a colonização da área são mais importan-
tes, como o substrato para germinação, o tempo de 
chegada de sementes vindas do entorno, o banco 
de sementes e a rebrota da vegetação cortada. Já 
no estágio tardio/avançado, o padrão de substitui-
ção das espécies é definido pela tolerância às con-
dições ambientais e à competição, como a taxa de 
crescimento, longevidade, maturidade e tolerância ao 
sombreamento (GUARICATA & OSTERTAG, 2001 apud 
COSTA, 2018).

A PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA – LEI NO 11.428/2006
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como fatores limitativos:  i) deficiência de fertilidade, ii) deficiência de água, 
iii) excesso de água, iv) susceptibilidade à erosão e v) impedimentos à me-
canização para a classificação das áreas quanto a sua aptidão agrícola.

No presente mapeamento foi proposto e adotado em sua elaboração um 
modelo simplificado, que combina diferentes bases de dados disponíveis e 
técnicas de processamento de imagens orbitais e de cruzamentos de dados, 
resultando na identificação e agregação de áreas homogêneas entre si, em 
diferentes classes de Capacidade de Uso Agrícola.

Consolidada a adaptação metodológica e tendo como referência uma 
legenda preliminar de classes de Capacidade de Uso Agrícola, proposta pela 
equipe do Projeto Ligue os Pontos, os técnicos intérpretes da Geoambiente 
iniciaram o mapeamento, utilizando dados originários de diversas fontes. 
Sobre essa base de dados foram aplicadas técnicas de geoprocessamento, 
visando obter os polígonos referentes a cada classe constante na legenda 
proposta.

Foram cruzadas as informações extraídas das imagens de alta resolução 
espacial do satélite WorldView-2, do levantamento realizado pela Prefeitura 
de São Paulo, utilizando o LIDAR (para obtenção de altimetrias e classes de 
declividade), do GeoPortal do Serviço Geológico do Brasil/CPRM (para iden-
tificação de áreas de susceptibilidade a inundações)25, além dos perímetros 
das classes de Uso e Cobertura do Solo e das APPs delimitadas nos dois 
mapeamentos anteriores apresentados nos itens 2.3.1 e 2.3.2.

Nesta etapa de processamento dos dados, foram geradas diversas ver-
sões preliminares do mapeamento e apresentadas aos técnicos da Prefeitura 
de São Paulo e do Projeto Ligue os Pontos. Após análise e discussão entre 
as equipes, chegou-se a um consenso técnico para a legenda final do mapa, 
apresentada na Tabela 9.

A partir dos dados do levantamento LIDAR foram geradas as declividades 
do terreno, com posterior fatiamento em duas classes: i) intervalos de decli-
vidades com valores menores ou iguais a 20%, e ii) intervalos de declividade 
com valores superiores a 20%.

Para a definição destes intervalos foram consultados trabalhos de re-
ferência na literatura técnica (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995; PEREIRA e 
NETO, 2004 e GIBOSH et al., 2006 apud GEOAMBIENTE, 2020), indicando, 
com pequenas variações, que áreas com declividades inferiores a 12% são 
consideradas como favoráveis para o cultivo agrícola. Entretanto, no contexto 
da zona rural sul, onde há o predomínio da agricultura familiar, com baixa 
mecanização e em propriedades rurais e talhões de pequenas dimensões26 
optou-se por selecionar as áreas com declividade de até 20% como poten-
cialmente favoráveis para uso agrícola, em especial, quando praticado pela 
agricultura familiar.

25  Disponível em: https://geoportal.cprm.gov.br.

26  Segundo a publicação Informe Urbano, elaborada a partir de informações obtidas pelo 
Cadastro das UPAS realizado em 2019, 42% das propriedades cadastradas pelo projeto 
em 2019 são menores do que 0,5 hectares (SÃO PAULO (CIDADE), 2020b).
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As áreas identificadas neste intervalo de declividade (igual ou inferior a 
20%) foram cruzadas com os polígonos de áreas suscetíveis a alagamentos 
e com os polígonos das subclasses de APPs já mapeadas (item 2.3.2.). Desse 
cruzamento foram consideradas como áreas aptas ao uso agrícola apenas 
aquelas que atendessem concomitantemente a três condicionantes:

1 apresentar declividades ≤ a 20%;
2 estar inserida em setor de baixa vulnerabilidade a 

alagamentos; e
3 não estar inserida em qualquer uma das tipologias mapeadas 

de APPs.

As áreas que não atenderam um ou mais condicionantes acima listados fo-
ram automaticamente classificadas como áreas com restrições ao uso agrícola.

Os polígonos obtidos foram cruzados com as classes de Uso e Cobertura 
do Solo, de forma a selecionar, entre as áreas aptas e as com restrições, aque-
las que atualmente se encontram: i) cultivadas e ii) sem cultivo. No caso, das 
áreas delimitadas como aptas e hoje sem cultivo, podem ser consideradas 
áreas com potencial agrícola (área cultivável), a partir dos critérios utilizados 

tABELA 9. Legenda final do Mapa de Capacidade de Uso Agrícola.
Fonte: Geoambiente (2020).

CLASSES DE CAPACiDADE DE USo AgrÍCoLA DESCriÇÃo

Áreas aptas às atividades 
agrícolas

Com cultivo 
(cultivadas)

Sem 
remanescente 
do bioma Mata 
Atlântica

Áreas atualmente cultivadas, que apresentam 
condicionantes do meio físico favoráveis à atividade 
agrícola, que se encontram em conformidade com a 
legislação e não possuem nenhuma das tipologias 
de vegetação remanescente do bioma Mata Atlântica 
mapeada.

Com 
remanescente 
do bioma Mata 
Atlântica

Áreas atualmente cultivadas, que apresentam 
condicionantes do meio físico favoráveis à atividade 
agrícola, que se encontram em conformidade com a 
legislação. Há vegetação remanescente do bioma Mata 
Atlântica mapeada.

Sem cultivo, 
com potencial 
à expansão 
(cultiváveis)

Sem 
remanescente 
do bioma Mata 
Atlântica

Áreas onde atualmente são identificados outros usos, 
mas que apresentam condicionantes do meio físico 
favoráveis ao uso agrícola, em conformidade com a 
legislação e não possuem nenhuma das tipologias 
de vegetação remanescente do bioma Mata Atlântica 
mapeada.

Com 
remanescente 
do bioma Mata 
Atlântica

Áreas onde atualmente são identificados outros usos, 
mas que apresentam condicionantes do meio físico 
favoráveis ao uso agrícola, em conformidade com a 
legislação. Há vegetação remanescente do bioma Mata 
Atlântica mapeada.

Áreas com restrições 
a atividades 
agrícolas 

Com cultivo (cultivadas)
Áreas atualmente cultivadas, que apresentam 
condicionantes do meio físico desfavoráveis a atividade 
agrícola e/ou que se encontram em desconformidade 
com a legislação.

Sem cultivo, sem potencial à 
expansão.

Áreas onde são identificados outros usos, e que 
apresentam restrições ao uso agrícola (condicionantes 
do meio físico e/ou legislação).

Áreas com restrição total 
a atividades agrícolas

Áreas demarcadas como UC de PI (Parque da Serra do 
Mar e parques do Rodoanel), áreas de Terra Indígenas, 
áreas de Reserva Legal e áreas de cidades, rodovias e 
mineração.
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nesse mapeamento, mas não em relação a condicionantes agronômicos 
(fertilidade do solo, por exemplo).

Foi realizado ainda um terceiro cruzamento entre os polígonos das áreas 
cultivadas e das áreas com potencial de cultivo e os polígonos da Classe 
de Remanescentes Vegetais do bioma Mata Atlântica, com o objetivo de 
indicarem possíveis restrições impostas pela Lei no 11.428/2006 (Lei da Mata 
Atlântica), a serem assinaladas na legenda do mapa final.

No processo de obtenção das classes de Capacidade de Uso Agrícola, 
as áreas delimitadas nas classes: i) Unidades de Conservação de Proteção 
Integral, ii) Terras Indígenas, e iii) Reservas Legais extraídas do SICAR foram 
automaticamente enquadradas como áreas de restrição total a atividades 
agrícolas, em função de restrições impostas pelas legislações específicas. 
No caso em especial das áreas de Reserva Legal, apesar de o novo Código 
Florestal prever a possibilidade de manejo florestal sustentável em áreas de 
Reserva Legal27, os cultivos agrícolas desenvolvidos nessa região (horticultura 
e plantio de ornamental) não são permitidos nestas áreas.

Também foram retiradas da análise, por motivos óbvios, as áreas enqua-
dradas no Mapa de Uso e Cobertura do Solo como: i) Núcleos Urbanos, ii) 
Mineração, e iii) Rodovias.

Após esses cruzamentos e a atribuição das classes de Capacidade de 
Uso Agrícola, os dados vetoriais foram submetidos ao processo de suavi-
zação de vértices, de forma a melhorar a acuidade visual e evitar o aspecto 
serrilhado característico de dados provenientes de imagens de sensores 
remotos. Foram também calculadas as áreas de cada classe, sendo os re-
sultados apresentados e discutidos no Capítulo 3.

27  Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal, BRASIL, 201). 
Art. 17. (...)
§ 1o Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável, 
previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as 
modalidades previstas no art. 20.
§ 2o Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural 
familiar, os órgãos integrantes do Sisnama deverão estabelecer procedimentos 
simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.
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RESULTADOS
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O conjunto de mapas ora elaborado constitui-se em um material dinâmico, 
com necessidade de permanente aprimoramento. Sua elaboração surge da 
necessidade de identificar e delimitar, em uma escala de maior detalhe, o 
uso e a cobertura do solo atualmente existentes na zona rural sul da cidade 
de São Paulo, como também indicar as potencialidades e limitações do uso 
deste território para o desenvolvimento e potencial expansão das atividades 
agrícolas. Faz parte de um esforço em conciliar a preservação e recuperação 
ambiental com o desenvolvimento econômico e a inclusão social da popu-
lação aí residente, em especial, os agricultores.

Foram elaborados os mapas de Uso e Cobertura do Solo, Áreas de Inte-
resse Ambiental e Capacidade de Uso Agrícola, e para este último devem ser 
destacadas as limitações para sua elaboração, em especial, pela ausência 
de informações de natureza agronômica, já discutidas no item 2.3.3. Ainda 
assim, entende-se que os resultados extraídos desses mapeamentos podem 
contribuir para o planejamento das atividades de ATER, para a formulação de 
programas de desenvolvimento econômico e de políticas ambientais, assim 
como para a aplicação de instrumentos econômicos de incentivo, entre eles 
o PSA. Finalmente, também como material auxiliar para o processo de revisão 
da legislação de ordenamento territorial, previsto para o ano de 2021.

3.1 MAPA DE USO E COBERTURA 
DO SOLO DA ZONA RURAL SUL
Os resultados obtidos para o Mapeamento de Uso e Cobertura do Solo, 
apresentados na Tabela 10 e no Mapa 1, fornecem um diagnóstico da situa-
ção atual desta região, caracterizada por um mosaico de usos nem sempre 
compatíveis entre si, com predomínio de áreas vegetadas, em especial, as 
remanescentes do bioma Mata Atlântica.

tABELA 10. Áreas e percentuais por Classe de Uso e Cobertura do Solo da zona rural 
sul de São Paulo.
Fonte: Geoambiente (2020).

CLASSE ÁrEA (M2) ÁrEA (HA) %

Vegetação Nativa 273.920.436,54 27.392,04 72,27

Reflorestamento / Silvicultura 31.244.782,36 3.124,48 8,24

Campo Antrópico 22.525.385,26 2.252,54 5,94

Área de Ocupação Dispersa 20.731.745,12 2.073,17 5,47

Núcleos Urbanos 12.814.272,96 1.281,43 3,38

Agricultura 11.861.791,00 1.186,18 3,13

Corpos d’Água 4.051.848,02 405,18 1,07

Mineração 424.044,83 42,40 0,11

Rodovia 1.294.676,80 129,47 0,34

Solo Exposto 139.529,21 13,95 0,04

Mineração 424.044,83 42,40 0,11



0 5 10 km

Fontes: Geoambiente (2020), a partir de GeoSampa 
e Imagens WorldView-2, datadas de 27 de maio de 
2019, Datum SIRGAS 2000; Imagem: Google Satelite; 
Elaboração: Ligue os Pontos.

MAPA 1

USO E 
COBERTURA  
DO SOLO 
zona Rural Sul

 Vegetação nativa
 Reflorestamento/Silvicultura
 Agricultura
 Campo antrópico
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 Limites municipais
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As áreas identificadas como sendo hoje ocupadas por agricultura per-
fazem 1.186 hectares, ou 3,1 % do território mapeado, sendo predominantes 
na região as culturas anuais, de verduras, legumes, bem como de plantas 
ornamentais, concentradas em regiões específicas da zona rural sul, com 
predomínio nas sub-bacias Billings e Guarapiranga e secundariamente na 
sub-bacia Capivari-Monos (Figura 17).

Essa distribuição espacial já havia sido identificada pelo cadastramento 
das Unidades de Produção Agropecuária – UPAS, realizado pelo projeto em 
2019, e diversos condicionantes justificam esta distribuição. Entre eles se 
destacam o histórico da ocupação da zona sul paulistana, a localização de 
áreas com solos mais férteis e de menor declividade e, portanto, mais aptas 
à atividade agrícola, e a presença de extensas áreas cobertas por rema-
nescentes florestais e de áreas legalmente protegidas, de domínio público 
(Núcleo Curucutu do PESM) na sub-bacia Capivari-Monos.

Na sub-bacia Billings, tem-se um grande número de áreas cultivadas 
próximo à represa homônima, nos braços Varginha, Taquacetuba e Cocaia, 

Foto 7. Produção agrícola na sub-bacia guarapiranga.
Foto: Luciana Travassos

Foto 8. Produção agrícola e remanescentes florestais na 
sub-bacia Billings.
Foto: Simone Miketen.

FigUrA 17.  UPAs por sub-bacia hidrográfica.
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do cadastramento das UPAs da zona sul de São Paulo 
(SÃO PAULO (CIDADE), 2020b).

60% – Billings

30% – Guarapiranga

10% – Capivari-Monos
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e este último encontra-se bastante urbanizado28. Destaca-se, ainda, o plan-
tio na região da Cratera de Colônia, na sub-bacia do Ribeirão Vermelho, em 
pequenas propriedades ao longo da Estrada José Lutzenberger.

Ainda que o mapeamento não tenha feito distinção em subclasses, entre 
as áreas de cultivo de hortaliças e as de plantas ornamentais, os dados obti-
dos do cadastramento de UPAs e o conhecimento de campo permitem afirmar 
que as áreas de plantio de ornamentais se concentram nessa sub-bacia, em 
especial ao longo da rua Kayo Okamoto e na região da Barragem, já próximo 
aos limites com a sub-bacia Capivari Monos.

Na sub-bacia Guarapiranga, as áreas cultivadas, principalmente de horta-
liças, têm uma distribuição mais dispersa, ocorrendo a sudoeste, em micro-
bacias de afluentes do Rio Embu-Guaçu29 (um dos principais contribuintes da 
Represa Guarapiranga), e mais ao norte, em microbacias de afluentes diretos 

28  Nas microbacias dos ribeirões Varginha, Colônia, Vermelho, Curucutu e mais ao norte, 
próximo de áreas mais urbanizadas, na micro bacia do ribeirão Cocaia.

29  Microbacias do Córrego dos Buenos, e dos ribeirões Cipó e Lídia.

Foto 9 – Produção agrícola na região da Cratera de 
Colônia. observar ao fundo o loteamento Vargem grande.
Foto: Luciana Travassos.

Foto 10 – Produção de plantas ornamentais na sub-bacia 
Billings.
Foto: Geoambiente (2019b).

A ZONA SUL PAULISTANA E A PRODUÇÃO 
DE PLANTAS ORNAMENTAIS
Segundo explicação informal de um agricultor, a pro-
dução de plantas ornamentais se deu no começo da 
década de 1980, com o cultivo de “árvores de Natal” 
(criptomérias e depois tuias) na região da Barragem 
(sub-bacia Billings) pelo sr. Francisco Nagasi. Posterior-
mente, outros agricultores migraram para esse cultivo, 
e na década de 1990, o plantio desta cultura já era 
responsável pela renda de pelo menos 40% dos pro-
dutores rurais da região (Luciano Santos, informação 
verbal). Na última década vem sendo observado um 

declínio na produção e comercialização das plantas 
ornamentais, principalmente daquelas voltadas a aten-
der o mercado natalino, por conta de mudanças nos 
hábitos do consumidor, que passou cada vez mais a 
dar preferência para as árvores artificiais, de maior du-
rabilidade. O cultivo de ornamentais na região é pouco 
sustentável, com a utilização de agroquímicos e remo-
ção de solo, quando plantada diretamente na terra, 
prática realizada pela maioria dos produtores locais.
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desse reservatório, em especial nas microbacias do Córrego Jaceguai e Solo 
Sagrado. Secundariamente, têm ocorrência nas microbacias dos córregos 
Fornos e do Golfe Clube. Na microbacia do Ribeirão Parelheiros, pequenas 
manchas remanescentes de agricultura dividem espaço com outros usos, 
encontrando-se sob pressão da urbanização.

Já na sub-bacia Capivari-Monos, a mais preservada das três grandes 
sub-bacias da região e onde estão localizados os maiores e mais bem con-
servados remanescentes vegetais do bioma Mata Atlântica, a ocorrência de 
áreas agrícolas se concentra na microbacia do Ribeirão Embura, de forma 
dispersa em propriedades próximas ao núcleo urbano de Marsilac e ao longo 
das estradas da Ponte Alta e Eng. Marsilac.

Quando se compara a somatória das áreas mapeadas para essa classe 
(Agricultura) com as obtidas em outros dois mapeamentos disponíveis, os 
valores obtidos são relativamente similares, ainda que observadas as limita-
ções desta comparação, por conta de temporalidades, recortes territoriais, 
escalas e metodologias distintas. Em especial, quando são comparados com 
as áreas de Agricultura mapeadas pelo Mapeamento Digital da Cobertura 
Vegetal do Município (SÃO PAULO (Cidade), 2020) como mostra a Tabela 11. 

No caso do Mapeamento de Uso do Solo da EMPLASA (2006), o resultado 
obtido, um pouco maior do que o calculado pelo presente mapeamento, 
pode ser justificado por diversos fatores, incluindo a possibilidade de ter 
havido, de fato, uma redução de áreas cultivadas, já que o mapeamento da 
EMPLASA tem mais de dez anos.

Deve-se, no entanto, ser considerada a possibilidade de que a região 
apresente um percentual ligeiramente maior de áreas agrícolas atualmente 
cultivadas do que o ora mapeado. Essa consideração reside no fato de que 
na metodologia utilizada, o grau de confusão entre as classes Agricultura e 
Campo Antrópico é expressivo, considerando as limitações metodológicas 
já discutidas no item 2.3.1.

As áreas identificadas na Classe Campo Antrópico totalizam quase que 
o dobro das áreas mapeadas na Classe Agricultura, a saber: 2.252 hectares 

tABELA 11. Comparação de valores obtidos para a Classe Uso do Solo  
em diversos mapeamentos.
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de EMPLASA (2010) e SÃO PAULO (Cidade), 2020a, disponível no 
GeoSampa.

MAPEAMENto ABrANgÊNCiA ANo ÁrEA totAL 
MAPEADA* (HA)

ÁrEA 
(HA)

% DA ÁrEA 
totAL

Mapa de Uso e Cobertura 
do Solo Projeto Ligue os 
Pontos

Zona rural sul 
de SP

2019 37.901 1.186 3,1

Mapeamento da Cobertura 
Vegetal do MSP

Município de 
São Paulo

2020 37.901 1.080 3,0

Uso do Solo – EMPLASA Região 
Metropolitana 
de São Paulo

2010 37.901 2.023 5,65

* No caso dos outros dois mapeamentos, para o cálculo das áreas, foi realizado o recorte com o perímetro da 
zona rural sul.
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ou quase 6% da área total da zona rural sul e se localizam muito próximas 
das áreas de agricultura hoje cultivadas. Ainda que tenha sido realizada uma 
etapa de campo para verificação de dúvidas, após a geração do Mapa de 
Uso e Cobertura do Solo preliminar é possível que diversas áreas mapeadas 
na Classe Campo Antrópico sejam áreas agrícolas em pousio, não cultivadas 
nos últimos anos ou mesmo abandonadas, sem, entretanto, apresentar pro-
cesso de regeneração florestal (crescimento de espécies arbóreas pioneiras).

Esta situação parece ocorrer com maior expressão na sub-bacia Guarapi-
ranga, em propriedades ao longo da Rua Benedito Schunck, nos limites com 
a sub-bacia Billings; próximo à Cratera de Colônia, na Estrada Engenheiro 
Marsilac e no extremo sul, nos limites com o município de Embu-Guaçu, 
próximo à mineração Ponte Alta (figura 19).

Foto 11. Área mapeada como Campo Antrópico.
 Foto: Geoambiente (2019b).

Foto 12. Campo Antrópico.
Foto: Geoambiente (2019b).
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FigUrA 18.  Detalhe do mapeamento 
de Uso e Cobertura do Solo em 
porção oeste-sudoeste da sub-bacia 
guarapiranga, com destaque para as 
classes Campo Antrópico e Agricultura.
Fontes: GeoAmbiente (2019b).

 Vegetação nativa
 Reflorestamento/Silvicultura
 Agricultura
 Campo antrópico

 Área de ocupação dispersa
 Núcleos urbanos
 Mineração
 Solo exposto

Foto 13. Área mapeada como 
Campo Antrópico, podendo 
ser, no entanto, área de 
Agricultura em pousio.
 Foto: Geoambiente (2019b).

 Corpos d’água
 Rodovias
 Represas
 Limites municipais
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Na região, a grande maioria das áreas da Classe Campo Antrópico atual-
mente existente teve origem na supressão de vegetação nativa para a implan-
tação de áreas de cultivo agrícola ou para pastagens, ainda que a pecuária 
hoje não tenha mais destaque, como no século XIX e primeiras décadas do 
século XX, quando a produção de leite do então município de Santo Amaro 
e arredores abastecia a cidade de São Paulo (LANGENBUCH, 1968).

Muitas áreas de vegetação nativa suprimidas provavelmente já eram 
remanescentes florestais secundários, resultantes de processos de rege-
neração de antigas florestas primárias do bioma Mata Atlântica, conforme 
discutido no item 1.2. Essas florestas, no final do século XIX e meados do 
século XX foram cortadas para a produção de carvão, visando abastecer a 
então recente indústria que se consolidava na metrópole e para a implantação 
de grandes áreas florestadas com pinus e eucalipto (silvicultura).

Merece destaque a presença na região de uma fisionomia vegetal do 
bioma Mata Atlântica, com ocorrência restrita ao extremo sul do município, 
próximo à crista da Serra do Mar, no Núcleo Curucutu do Parque Estadual da 
Serra do Mar – PESM, os chamados Campos Alto-Montanos. Por apresentar 
similaridades com as áreas mapeadas na Classe Campos Antrópicos, poderia 
ocorrer confusão entre essas áreas no processamento digital. No entanto, 
pelo fato de os Campos Alto-Montanos terem sua localização bem conhecida 
e descrita em diversas publicações acadêmicas e em outros mapeamentos 
(GARCIA, 2003; SÃO PAULO (CIDADE), 2017), as áreas desses campos naturais 
foram inserida e mapeadas, sem distinção, na classe Vegetação Nativa.

Quanto às áreas da Classe Silvicultura, tanto as de eucalipto como as 
de pinus, elas ocorrem em quase a totalidade do território mapeado, já que 
a implantação desse tipo de cultivo fez parte de uma política de incentivo 
em meados do século XX (COSTA, 2018), com a utilização da madeira para a 
indústria e a ferrovia30e no caso do pinus, também para a retirada de resina.

30  Langenbuch (1968) em seu clássico estudo sobre a estruturação da Grande São 
Paulo demonstra o incremento de áreas reflorestadas com eucalipto na RMSP, incluindo 
a cidade de São Paulo, desde meados da década de 1920, tendo seu ápice nas décadas 
de 1950 e 1960.

Foto 14. Campos Alto-Montanos – Núcleo Curucutu do 
Parque Estadual da Serra do Mar.
Foto: Acervo de SVMA/PMSP.

Foto 15. Área de silvicultura de pinnus manejada com 
plantio de palmeira Jussara (Euterpe edulis)
Foto: Patricia Sepe.
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Essas áreas somadas perfazem 3.124,5 hectares (8,24% da área total), 
e as áreas com maior extensão encontram-se na região do Jaceguava (nas 
microbacias dos córregos Jaceguava e do Golfe Clube, ambas na sub-bacia 
Guarapiranga); em áreas próximas à Represa Billings, no Braço Bororé (mi-
crobacia do Córrego Varginha) e na sub-bacia Capivari-Monos, próximo à 
área urbana de Marsilac e à Estação Evangelista de Sousa, nos limites com 
a TI Tenondé Porã.

As áreas mapeadas na Classe Vegetação Nativa totalizam 27.392,04 
hectares, ou seja, 72,3 % de toda a zona rural sul, sendo computados nesse 
total diversas fisionomias vegetais com ocorrência na região, incluindo os 
Campos Alto-Montanos. O valor obtido para essa classe pouco difere do 
valor totalizado no Mapeamento dos Remanescentes de Mata Atlântica do 
PMMA (SÃO PAULO (Cidade), 2017), de 28.135,23 hectares (75% da área total), 
ainda que a opção adotada pela SVMA tenha sido mais conservadora, incluin-

31 A presença da regeneração natural de espécies nativas em povoamentos 
homogêneos, formados por espécies exóticas de rápido crescimento tem sido 
frequentemente observada, principalmente, no sub-bosque de espécies do gênero 
Eucalyptus (CALEGARIO et al., 1993, AUBERT & OLIVEIRA-FILHO, 1994 apud COSTA, 
2018). A regeneração natural da vegetação nativa no sub-bosque do eucaliptal tem 
apresentado números de espécies nativas regeneradas que podem variar de 30 até 
mais de 140 (ONOFRE et al., 2010 apud COSTA, 2018).

Foto 16. remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica 
– Classe Vegetação Nativa, na sub-bacia Capivari-Monos.
Foto: Luciana Travassos.

Por conta da legislação municipal que rege o manejo 
de vegetação na cidade, as áreas de silvicultura em 
toda a cidade de São Paulo, incluindo as localizadas 
na zona rural sul, apresentam restrições para o corte, 
ainda que estas florestas tenham sido plantadas com 
o objetivo de serem manejadas economicamente. A 
Lei municipal nº 10.365, de 22 de setembro de 1987 
(SÃO PAULO (CIDADE), 1987) exige autorização para 
o corte de espécies arbóreas comerciais (eucalipto 

e pinus, por exemplo) em qualquer situação/locali-
zação, configurando-se como mais restritiva do que 
as legislações federal e estadual. Essas restrições 
dificultam o manejo comercial, resultando em uma 
grande quantidade de maciços florestais da silvicul-
tura abandonada, que após alguns anos passa a ter 
o desenvolvimento de sub-bosques em seu interior, 
iniciando, assim, um processo de regeneração natural 
das áreas reflorestadas31.

Foto 17. ocorrência de remanescentes do bioma Mata 
Atlântica – Classe Vegetação Nativa, próximo a Serra do 
Mar, sub-bacia Capivari-Monos.
Foto: Luciana Travassos.
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do como fisionomias deste bioma as áreas de Campos Gerais e Bosques 
Heterogêneos (Quadro 1, apresentado no item 2.3.2.). A definição de Bosques 
Heterogêneos mapeados pelo PMMA é bastante ampla, abrangendo diversas 
tipologias vegetais que ocorrem em toda a cidade. No caso da zona rural sul, 
estes seriam representados majoritariamente por antigas áreas de silvicultura 
sem manejo ou abandonadas, onde já se tem a presença de sub-bosque, 
em diversos estágios de regeneração de mata nativa.

Assim, podem existir áreas na presente cartografia que foram mapeadas 
na Classe Silvicultura e que no PMMA tenham sido consideradas Bosques 
Heterogêneos e, portanto, incluídas como uma das fisionomias de Mata 
Atlântica. Isso se deve ao fato de que na utilização de metodologias de 
sensoriamento remoto e uso de imagens digitais (mesmo as de alta reso-
lução espacial), ainda que exista a tentativa de eliminar a subjetividade do 
intérprete, buscando, por exemplo, a utilização de guias, com amostras-tipo 
ou bibliotecas de objetos, há situações em que, sem verificação in loco, 
prevalece o entendimento desse intérprete.

Quando se compara com os resultados extraídos em dois outros mapea-
mentos: Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal (contratado pela Prefeitura 
de São Paulo, a partir de dados de 2017/2018) e o Mapeamento do Uso do 
Solo da Região Metropolitana de São Paulo feito pela EMPLASA, em 2010 
(Tabela 12) se observam valores em média 10% menores do que os obtidos 
no presente mapeamento. Pode se inferir que para ambos os mapeamentos 
citados esta diferença pode estar relacionada às áreas de silvicultura não 
manejadas, que mesmo com a presença de sub-bosque, não foram conside-
radas como áreas em estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica, 
mas sim pertencentes a Classe Silvicultura.

Com relação aos outros usos do solo, as classes Áreas de Ocupação 
Dispersa e Núcleos Urbanos totalizam juntas quase 9% da área total mape-
ada, ou seja, em torno de 3.300 hectares. No caso dos núcleos urbanos, os 

Foto 18. Área de silvicultura não 
manejada com presença de sub-bosque
Foto: Patricia Sepe.
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mesmos foram identificados e mapeados em uma classe específica, ainda 
que pela legislação de ordenamento territorial (PDE e Lei de zoneamento) 
essas áreas tenham sido recortadas e delimitadas como áreas urbanas in-
seridas na zona rural.

As áreas identificadas na Classe Núcleos Urbanos ocorrem preferen-
cialmente nas sub-bacias Guarapiranga e Billings, constituindo os núcleos 
consolidados de bairros, onde se destacam o centro urbano de Parelheiros, 
os bairros de Colônia, Marsilac, Embura e Vargem Grande, na Cratera de 
Colônia. Outras áreas menores encontram-se dispersas por todo o território 
e são consideradas como enclaves urbanos irregulares, do ponto de vista da 
legislação urbanística e de proteção e recuperação de mananciais – LPRM, 
com possibilidades ou não de regularização32. As áreas mapeadas nessa 
classe totalizam 1.281,43 hectares ou 3,38% da zona rural sul.

A classe Áreas de Ocupação Dispersa é constituída por chácaras e sítios 
de lazer, sem produção agrícola e pequenos condomínios, que, em sua maio-
ria, é remanescente do padrão de ocupação ocorrido desde a criação das 
duas represas no início do século XX: Guarapiranga (finalizada em 1908) e 
Billings (1927), com um maior incremento a partir da década de 1950, quando, 
segundo Langenbuch (1971), teria havido um grande movimento especulativo 
no mercado de terras nesta região.

32  A grande maioria foi delimitada na Lei no 16.402, de 16 de março de 2016, como 
Zona Especial de Interesse Social – ZEIS.

Foto 19. Loteamento Vargem grande, 
inserido na Classe Núcleos Urbanos.
Foto: Luciana Travassos.

Foto 20. Condomínio na sub-bacia 
guarapiranga – Classe ocupação 
Dispersa.
Foto: Luciana Travassos.

Foto 21. Frente de expansão urbana 
em áreas de remanescentes florestais 
do bioma Mata Atlântica.
Foto: Luciana Travassos.

tABELA 12. Comparação de valores para a Classe Vegetação Nativa obtidos por diversos mapeamentos.
Fonte: Elaboração própria, a partir de São Paulo (2017 e 2020) e EMPLASA (2010)

* Área total considerada como zona rural sul

MAPEAMENto ABrANgÊNCiA origiNAL 
Do MAPEAMENto ANo ÁrEA totAL 

MAPEADA* (HA) ÁrEA (HA)
% DA 
ÁrEA 
totAL

Mapa de Uso e Cobertura 
do Solo
Projeto Ligue os Pontos

Zona rural sul de SP 2019 37.901 27.392 72,3

Mapeamento Digital da 
Cobertura Vegetal do MSP

Município de SP 2020 37.901 23.140 64,7

Mapeamento do PMMA Município de SP 2017 37.901 28.135,23 75

Uso do Solo – EMPLASA Região Metropolitana de SP 2010 37.901 22.573 63,1
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Ainda que estas duas classes tenham uma representação espacial rela-
tivamente pequena (menor que 10% da área total), quando comparada, por 
exemplo, com as áreas de vegetação nativa, é de fundamental importância 
acompanhar o comportamento e a evolução das mesmas, em especial, quan-
to às áreas mapeadas na Classe Núcleos Urbanos, já que essas áreas em 
geral constituem-se em frentes de expansão urbana, precárias e irregulares, 
pressionando as áreas de agricultura e de florestas.

As demais classes de uso, como a Mineração e Solo Exposto, têm ocor-
rências restritas nas três sub-bacias da região, totalizando 0,15 % da área 
total, ainda que em décadas anteriores, na sub-bacia Billings, próximo ao 
Braço Cocaia, esta região tenha sido uma área tradicional de mineração, 
com a instalação de diversos portos de areia (desmonte hidráulico de corpos 
graníticos alterados). Entretanto, o avanço da urbanização ocupou as áreas 
de expansão dessas minerações, gerando diversos conflitos, o que levou à 
diminuição progressiva da atividade. Essa região hoje é considerada zona 
urbana pelo PDE e pela Lei de Uso do Solo municipal.

Na sub-bacia Guarapiranga, ainda em zona rural se tem uma pequena 
área de mineração de caulim (na microbacia do Ribeirão Cipó) e um porto 
de areia, que extrai da várzea do Rio Embu-Guaçu.

Diversos estudos indicam a existência de vetores de 
indução da ocupação urbana nas sub-bacias Guara-
piranga e Billings. Os Planos de Desenvolvimento e 
Proteção Ambiental (PDPA) das APRM Guarapiranga 
e Billings e suas revisões e atualizações (respectiva-
mente 2006, 2010 e 2018; e 2010 e 2017) identifica-
ram uma série de vetores, nos diversos municípios, 
inserida nessas duas sub-bacias. Em São Paulo, na 
sub-bacia do Guarapiranga, um dos vetores começa 
a partir dos distritos mais urbanizados, como Cidade 
Dutra (a norte) e Grajaú (a leste) e se prolonga pela 
Avenida Teotônio Vilela e Avenida Sadami Inoue (an-

tiga Estrada de Parelheiros) em direção ao distrito de 
Cipó, já no município de Embu-Guaçu. Ao sul, pela 
Estrada da Ponte Alta até alcançar a extremidade su-
deste da sub-bacia, em zona de características rurais 
(SÃO PAULO (Estado), 2010, p. 13).

Na sub-bacia Billings, duas áreas são considera-
das como de atenção, ou hot-spot, para o avanço da 
urbanização na zona rural sul da cidade: i) na região 
próxima à Cratera de Colônia, na microbacia do Ribei-
rão Colônia e ii) próxima ao Braço Bororé (SÃO PAULO 
(Estado), 2017).

Foto 22. Mineração no bairro Ponte Alta – Marsilac.
Foto: Luciana Travassos

Foto 23. Área de ocorrência da Classe Solo Exposto, no 
interior da Cratera de Colônia.
Foto: Geoambiente (2019b).
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3.2 MAPA DE ÁREAS DE 
INTERESSE AMBIENTAL
Os resultados obtidos neste mapeamento, apresentados na Tabela 13 e no 
Mapa 2, fornecem um panorama quantitativo das áreas de interesse ambiental, 
em especial, das áreas protegidas pela legislação florestal (novo Código Flo-
restal), entre as quais as áreas de preservação permanente – APPs. Também, 
já em atendimento às diretrizes do PMMA, aprovado em dezembro de 2017, 
busca-se compreender as relações entre as áreas mapeadas nesse plano 
(remanescentes do bioma Mata Atlântica), com as demais áreas de interesse 
ambiental mapeadas e com outros usos do solo, em especial, a agricultura.

CLASSE ÁrEA (HA) % ArEA Zr SUL tiPoLogiAS ÁrEA (HA) % ÁrEA Zr SUL % totAL
DA CLASSE

Unidades de 
Conservação

39.010,9833 Acima de34

100%
Proteção Integral 4.065,68 10,72 10,42

Uso Sustentável 34.945,30 92,20 89,58

Remanescentes 
do bioma Mata 
Atlântica35

28.135,23 75,0 _ _ _ _

APPs 14.955,90 39,5 APP de curso de 
água

8.742,94 23,07 58,46

APP de nascente 4.490,80 11,85 30,03

APP de reservatório 1.443,85 3,81 9,65

APP de encosta 271,76 0,72 1,82

APP de topo de 
morro

6,56 0,017 0,04

Terras Indígenas 7.996,97 21,1 _ _ _ _

Várzeas 1.206,15 3,19 _ _ _ _

Reserva Legal 754,02 2,00 _ _ _ _

Parques 
existentes36

161,3 0,42 _ _ _ _

33  A somatória total das áreas de Unidades de Conservação excede a área da 
zona rural sul, pois há sobreposição entre as áreas de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral e as de Uso Sustentável.

34  Idem.

35  A partir do mapeamento do PMMA (SÃO PAULO (Cidade), 2017).

36  Categorias de parques que não são enquadrados como unidades de conservação 
pelo SNUC.

tABELA 13. Áreas e percentuais por Classe de Áreas de interesse Ambiental.
Fonte: Elaboração própria, a partir de Geoambiente (2020).
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Como mostrado no Mapa de Uso e Cobertura do Solo (figura 16), a com-
plexidade dessa região pode ser percebida pela existência de um mosaico 
de usos, muitos deles em áreas protegidas. No presente mapeamento, essa 
complexidade se revela pela ocorrência de inúmeras sobreposições entre 
classes ou mesmo entre tipologias dentro de uma mesma classe e que resul-
tam, no território, na incidência de diversos regramentos que se sobrepõem, 
e que, consequentemente, refletem-se nas restrições de uso impostas.

A Classe Unidades de Conservação abrange tipologias das categorias 
de UC de Uso Sustentável e de UC de Proteção Integral, definidas pela Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, a chamada Lei do SNUC (BRASIL, 2000), 
e a somatória das áreas, em torno de 39 mil hectares, excede a área total 
mapeada, considerando o exposto acima.

O perímetro da APA Capivari-Monos (UC de Uso Sustentável) abrange 
além da RPPN Curucutu, as áreas do Parque Natural Municipal da Cratera 
de Colônia e da área paulistana do PESM – núcleo Curucutu, ambos UC de 
Proteção Integral. O mesmo ocorre com a APA Bororé-Colônia, sobreposta às 
áreas de três dos cinco parques naturais municipais: PNM Bororé, PNM Itaim e 
PNM Varginha (UC de Proteção Integral). Apenas a área do PNM do Jacegua-
va não se encontra sobreposta a nenhuma outra unidade de conservação.

Os territórios delimitados como Área de Proteção Ambiental (APA) per-
mitem a existência de propriedades privadas e usos do solo e atividades 
econômicas compatíveis com a preservação ambiental, mas para as essas 
devem ser elaborados um plano de manejo e um zoneamento ambiental. 
No caso da zona rural sul, as duas APAs existentes: Capivari-Monos e Bo-
roré-Colônia totalizam juntas quase 35 mil hectares, tendo sido criadas por 
leis municipais em 2001 e 2006, respectivamente37, e têm gestão municipal.

Os parques naturais municipais citados e a porção do PESM inserida no 
município de São Paulo representam 10,7% da zona rural sul. Em conjunto 
com as áreas da Classe Terras Indígenas, constituem terras de domínio pú-
blico, com usos restritos, mas, no caso das unidades de conservação, são 
permitidos apenas os usos constantes nos seus planos de manejo (no caso 
das UCs), não sendo desenvolvida nenhuma atividade econômica, a não ser 
as ligadas à visitação (desde que prevista e autorizada pelo referido plano 
de manejo).

No caso das Terras Indígenas, que totalizam quase oito mil hectares, ou 
21% de toda a área mapeada, nas três TIs homologadas: Krukutu, Barragem 
e Rio Branco só é permitida a presença de integrantes do povo Guarani, que 
podem desenvolver atividades agrícolas, de manejo e extrativismo florestal 
e pesca. Na TI Tenondé Porã, com a maior extensão entre as TIs mapeadas38, 
em seu interior ainda existem pontualmente áreas cultivadas por agricultores 
não indígenas, já que alguns proprietários que tiveram suas antigas proprie-
dades abrangidas pela delimitação da TI ainda não sofreram o processo de 

37  Lei Municipal no 13.136, de 9 de julho de 2001 e Lei Municipal no  14.162, de 24 de maio 
de 2006.

38  A área total declarada da TI Tenondé Porã é de 15.969 hectares, abrangendo além 
de São Paulo, os municípios de São Bernardo do Campo, São Vicente e Mongaguá.
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extrusão. Essa situação é permitida por legislação específica, até que seja 
completado o processo de criação da TI, que hoje se encontra com seus 
limites declarados, por meio da Portaria do MJ/nº 548, de 5 de maio de 2016 
(BRASIL, 2016).

Assim como ocorre com outras classes de áreas de interesse ambiental, 
há sobreposição entre parte das TIs Tenondé Porã (ao sul) e Rio Branco e 
os limites do PESM. Nessas áreas também se concentram os remanescentes 
vegetais mais preservados do bioma Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa 
primária e secundária em estágio avançado), bem como área de ocorrência 
dos Campos Alto-Montanos e da Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana 
(Mata Nebular)39.

Em relação à Classe Áreas de Preservação Permanente – APP cabe des-
tacar que o presente mapeamento se restringiu à delimitação das diferentes 
tipologias existentes na região, sem que fosse realizado um diagnóstico mais 
acurado, com uma avaliação qualitativa dessas áreas, identificando os níveis 
de preservação em que as mesmas se encontram.

Como mostrado no item 2.3.2., na delimitação das faixas de APP foram 
adotadas as dimensões estabelecidas pela Lei no 12.651/2012 (novo Código 
Florestal), em seu art. 4º, incisos I, III, IV e IX (BRASIL, 2012a), ainda que para 
áreas rurais consolidadas40 essa lei tenha flexibilizado as dimensões das 
faixas de APP, admitindo a permanência de edificações, benfeitorias ou ativi-
dades agrossilvipastoris, desde que estas últimas adotem regime de pousio41.

39  Segundo o Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal (SÃO PAULO (CIDADE), 2020a).

40  Art. 3º, inciso IV, da Lei no 12.651/2012 – Área rural consolidada: área de imóvel rural 
com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias 
ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de 
pousio (BRASIL, 2012).

41   O art. 3º, inciso XXIV, da Lei no 12.727, de 17 de outubro de 2012, define pousio 
como a prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou 
silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade 
de uso ou da estrutura física do solo (BRASIL, 2012b).

Foto 24. Aldeia Kalipety – terra indígena tenondé Porã.
Foto: Ormuzd Alves (Acervo Projeto Ligue os Pontos).
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Os proprietários ou possuidores dos imóveis seriam responsáveis em 
recuperar as APPs, com a recomposição das faixas de preservação, adotando, 
no entanto, dimensões inferiores às exigidas no artigo 4º, variando de acordo 
com o tamanho da propriedade, conforme a Tabela 14.

Em áreas de APP sem uso consolidado, o novo Código Florestal permite 
também o plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, cas-
tanhas e outros produtos vegetais e a exploração agroflorestal e manejo 
florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produ-
tos florestais não madeireiros, desde que não impliquem em supressão da 
vegetação existente ou a descaracterização da cobertura vegetal nativa 
existente, nem prejudiquem a função ambiental dessas áreas. Para peque-
nas propriedades ou posse rural familiar42, essas atividades dependerão de 
simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que o imóvel 
esteja devidamente inscrito no CAR (BRASIL, 2012).

O mapeamento ora realizado para a zona rural sul apontou que todas as 
áreas delimitadas como APP somadas totalizam 14.955,90 hectares (39,5%), o 
que é bastante significativo. A tipologia de maior ocorrência é a pertencente 

42  Definição de agricultor familiar e empreendedor familiar rural dada pelo art. 3o da Lei 
no 11.326, de 24 de julho de 2006 (BRASIL, 2006).

tAMANHo Por MÓDULo FiSCAL

AtÉ 1 1-2 2-4 SUPErior A4

Ao longo de cursos 
d’água naturais

5 metros 8 metros 15 metros 20-100 metros

Nascentes 15 metros 15 metros 15 metros 15 metros

Lagos e lagoas 5 metros 8 metros 15 metros 30 metros

tABELA 14. Dimensões exigidas para as faixas de APP, em áreas rurais consolidadas, 
segundo art. 61-A do novo Código Florestal.
Fonte: Elaboração própria, a partir da Lei no 12.651/2012 (BRASIL, 2012)

AS FAIXAS DE APPS PODEM SER FLEXIBILIZADAS EM ÁREAS DO BIOMA 
MATA ATLÂNTICA? NOVO CÓDIGO FLORESTAL × LEI DA MATA ATLÂNTICA
Para o bioma Mata Atlântica, encontra-se em discus-
são a validade de aplicação dos artigos 61-A e 61-B 
do novo Código Florestal, considerando a proteção 
dada pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006 
(Lei da Mata Atlântica). Após sucessivos despachos do 
Ministério do Meio Ambiente desde 2015, validando o 
entendimento sobre a  flexibilização de faixas de APPs 
em áreas rurais consolidadas localizadas no bioma 
Mata Atlântica, em 2020, o Despacho no 19.580/2020 

revogou a validade da flexibilização e o Governo Fe-
deral, por meio da Advocacia-Geral da União – AGU, 
ingressou no Supremo Tribunal Federal – STF, com 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN no 
6446, solicitando que seja validado o entendimento 
dado pelo novo Código Florestal. Essa ADIN ainda 
se encontra em análise pelos ministros do STF, sem 
acórdão definitivo.
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à subclasse APPs de cursos d’água, representando quase 60% do total ma-
peado, perfazendo 8.742,94 hectares ou 23% de toda a zona rural sul. Essa 
ocorrência expressiva é justificada pela presença de uma densa rede de 
drenagem, fortemente condicionada por controles litológicos, pedológicos 
e estruturais (falhamentos regionais, falhas e fraturas locais), além de fatores 
climáticos, como os altos índices pluviométricos observados para a região.

PADRÕES ANÔMALOS DE DRENAGEM NA ZONA RURAL SUL
Chama a atenção algumas anomalias de drenagem, 
como a existente na sub-bacia Capivari-Monos, no Rio 
Capivari. Este rio tem suas cabeceiras nas cristas da 
Serra do Mar, drenando suas águas no sentido S-N até 
próximo ao Ribeirão Embura, quando apresenta uma 
mudança abrupta em sua orientação, infletindo na dire-
ção SE, e posteriormente para E-NE, na porção média de 
seu curso. Já em seu baixo curso, passa a drenar suas 
águas no sentido N-S, em direção à vertente marítima, 
formando um cotovelo de captura. Essa anomalia foi 
descrita por Aziz Ab’Saber, em 1957, em seu clássico 
“Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo” (AB’SA-

BER, 1957). A gênese e a época em que teria ocorrido 
esta captura, invertendo o sentido do Rio Capivari, que 
em um tempo pretérito corria em direção à microbacia 
do Rio Embu-Guaçu vem sendo discutida por diversos 
autores (Oliveira; Queiroz Neto, 2007; SANTOS; OLIVEI-
RA, 2008; SANTOS, 2017, entre outros).

Outra anomalia de drenagem está associada à exis-
tência de canais fluviais distantes até 3 km da Cratera 
de Colônia, orientados radial e paralelamente a essa 
estrutura, formando um padrão anelar dendrítico, cuja 
origem estaria associada ao impacto do corpo celeste, 
que teria produzido efeitos na morfodinâmica local.

FigUrA 19.  Padrão de drenagem anômalo no interior e 
entorno da Cratera de Colônia.
Fontes: GeoSampa; UTM 23 South, Datum SIRGAS 2000; Imagem: 
Earth Explorer; Elaboração: Ligue os Pontos
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FigUrA 20.  Padrão de drenagem anômalo do rio Capivari 
(cotovelo de captura).
Fontes: GeoSampa; UTM 23 South, Datum SIRGAS 2000; Imagem: Earth 
Explorer; Elaboração: Ligue os Pontos
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A sub-bacia Capivari-Monos concentra a maior densidade de drenagem, 
principalmente nas porções mais próximas às escarpas da Serra do Mar, no 
extremo sudoeste, na região das cabeceiras do Rio Capivari, e a leste, próxi-
mo à microbacia do Rio Monos. Nessas regiões, os vales são mais profundos 
e encaixados, com planícies aluviais pouco desenvolvidas.

Na sub-bacia Guarapiranga, destacam-se alguns cursos d’água com áreas 
de várzeas mais desenvolvidas, como a do Rio Embu-Guaçu e a da várzea do 
Ribeirão Caulim, já próxima à área da represa, onde está sendo implantando 
um parque linear pela SVMA. Em áreas mais próximas aos núcleos urbanos, 
diversos cursos d´água e suas APPs se encontram fortemente impactados pela 
urbanização e por outros usos do solo, incluindo a agricultura. Na sub-bacia 
Billings, nas porções mais ao sul, próximas à sub-bacia Capivari-Monos, os 
cursos d’água e suas APPs apresentam uma maior integridade, em oposição 
às áreas localizadas a nordeste, próximos aos braços Cocaia e Bororé.

As áreas pertencentes à subclasse de APP de nascentes constituem a se-
gunda tipologia de maior ocorrência na zona rural sul (30%) e cuja somatória 
de suas áreas totaliza 4.490,80 hectares ou quase 12% da área mapeada. 
Assim como os cursos d’água, as nascentes representam uma das principais 
fontes de água utilizadas pelos agricultores da região, tanto para uso na 
produção (irrigação) como para o consumo, já que a grande maioria não tem 
acesso ao sistema de abastecimento de água fornecido pela concessionária 
(SABESP). Torna-se então fundamental pensar na implementação de progra-
mas de incentivo à preservação e recuperação das APPs, sendo o PSA um 
dos instrumentos que pode ser utilizado para esse fim.

Já a Classe APPs de reservatório encontra-se associada às represas Gua-
rapiranga e Billings, reservatórios artificiais formados a partir do represamento 

Foto 25. Nascente em propriedade rural, sem proteção da vegetação em seu 
entorno (ausência de APP vegetada).
Foto: Domingos Pereira.
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dos rios Guarapiranga (1908) e Jurubatuba (1927)43. Dentro dos limites da 
parte mapeada, as áreas inseridas nessa classe totalizam 1.443,85 hectares 
ou 3,81% da zona rural sul e correspondem a 9,65% de todas as APPs ma-
peadas. Assim como as demais áreas de preservação definidas pelo novo 
Código Florestal, os usos permitidos são bastante restritos.

Na sub-bacia Billings, nos braços Bororé e Taquacetuba há uma grande 
concentração de locais com atividades agrícolas muito próximas ou mesmo 
inseridas nas áreas de preservação do reservatório (represa). Como se trata, 
em geral, de uma região com áreas de cultivo bastante tradicionais, consoli-
dadas, parte significativa dessas áreas pode ser enquadrada na flexibilização 
dada pelo novo Código Florestal, considerando o uso rural consolidado44. 
No entanto, esta situação deve estar identificada no CAR, sendo também 
necessárias ações específicas junto a esses produtores, de forma a minimi-
zar os impactos da atividade na qualidade das águas da Represa Billings e 
ajudá-los a recuperar as APPs, com replantio de vegetação, atendendo às 
dimensões dadas pela legislação.

Na sub-bacia Guarapiranga, as áreas próximas ao entorno da represa, 
em geral são ocupadas por áreas vegetadas e/ou com ocupação dispersa. 
As áreas cultivadas nesses locais encontram-se relativamente distantes das 
APPs da represa.

As duas outras tipologias de APPs, de encosta e de topo de morro, pelas 
características geológicas e geomorfológicas da região têm ocorrências muito 
restritas, totalizando 271,76 e 6,56 hectares (0,72% e 0,017% da área total da 
zona rural sul), respectivamente. As APPS de encosta concentram-se nas es-

43  As faixas delimitadas de 50 metros no entorno dos dois reservatórios, além de 
se constituírem APPs pelo novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012), também são 
consideradas pela Lei no 12.233, de 16 de janeiro de 2006 e suas atualizações (Lei da 
APRM Guarapiranga, SÃO PAULO, 2006) e Lei no 13.579, de 13 de julho de 2009 (Lei da 
APRM Billings, SÃO PAULO, 2009) como Área de Restrição à Ocupação – ARO, onde os 
usos permitidos são bastante restritos. Também são consideradas AROs as APPs de cursos 
d’água e de nascentes.

44  O § 6o do art. 61-A do novo Código Florestal estabelece para lagos e lagoas naturais 
as faixas flexibilizadas de APP, que variam conforme o tamanho da propriedade. Para 
imóveis rurais até um módulo rural, a faixa de APP obrigatória diminui para cinco metros. 
Para propriedades até quatro módulos rurais (pequena propriedade), a faixa de APP passa 
a 15 metros, e para maiores do que quatro módulos, a faixa de APP é de 30 metros (BRASIL, 
2012).

O ASSOREAMENTO DAS REPRESAS BILLINGS E GUARAPIRANGA
Apesar de os reservatórios Guarapiranga e Billings te-
rem em torno de um século de existência, a capacida-
de de reservação deles vem sendo sistematicamente 
reduzida, principalmente nas últimas décadas, como 
resultado dos usos antrópicos instalados nas duas 
sub-bacias, em especial, os loteamentos urbanos e 
as áreas de agricultura. Essas atividades aceleram 
as taxas de assoreamento e consequentemente de 
sedimentação, no interior dos corpos dos dois reser-

vatórios, e muitas áreas antes ocupadas pelos respec-
tivos espelhos d’água hoje se encontram totalmente 
assoreadas e/ou ocupadas. Esse processo tem início 
com a remoção da cobertura florestal, tanto no en-
torno das represas como ao longo dos cursos d’água 
que nelas aportam, sendo, portanto, de fundamental 
importância que as áreas de APP, de qualquer tipolo-
gia, estejam vegetadas.
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carpas da Serra do Mar, na Fenda do Rio Capivari, onde o rio homônimo drena 
para a vertente marítima, formando cachoeiras, dentro dos limites do PESM.

As áreas da Classe Várzea totalizam 1.206,15 hectares ou 3,19% de toda 
área mapeada, e as áreas mais desenvolvidas (com maiores dimensões) loca-
lizam-se na sub-bacia do Guarapiranga, nas microbacias do Rio Embu-Guaçu, 
do Córrego dos Buenos e nas áreas próximas ao corpo do reservatório/
represa, na região do Jaceguava e na microbacia do Ribeirão Parelheiros/
Caulim. Nessa área de várzea em especial, por conta do seu tamanho, beleza 
cênica e pelos inúmeros serviços ambientais por ela prestados, está sendo 
construído o parque linear Caulim.

A várzea do Ribeirão Parelheiros/Caulim também se destaca por receber 
as águas da transposição do braço Taquacetuba, da sub-bacia Billings, para 
suplementar a vazão do Sistema Guarapiranga (de abastecimento público). 
Ainda que a qualidade das águas desse braço seja melhor que a do corpo 
principal da Billings (muito poluído e totalmente comprometido para a cap-
tação visando ao abastecimento público), a várzea do Ribeirão Caulim/Pa-
relheiros funciona como uma wetland, depurando os nutrientes e as cargas 
orgânicas dos esgotos e as algas cianofíceas e suas toxinas, até chegar à 
Represa Guarapiranga, quase 14 km após o ponto de captação.

Na sub-bacia Billings se destaca a área da várzea do Ribeirão Vermelho, 
no interior da estrutura da Cratera de Colônia. Secundariamente, ocorrem 
próximas aos braços do reservatório, em especial no braço Taquacetuba, 
junto à foz do Rio dos Monos. Já na sub-bacia Capivari-Monos, as áreas de 

A REVERSÃO DE ÁGUA PARA O SISTEMA GUARAPIRANGA
Para reforçar a vazão do Sistema Guarapiranga, a 
SABESP vem realizando há décadas a importação de 
águas de outras sub-bacias para a Represa Guarapi-
ranga. A primeira reversão se dá a partir da captação 
de água das cabeceiras do Rio Capivari, na sub-bacia 
homônima, já na vertente marítima para o Ribeirão 
Vermelho (afluente do rio Embu-Guaçu) na sub-bacia 
Guarapiranga. A capacidade instalada desta reversão 
é de 2,0 m³/s.

A outra reversão, mais recente, instalada no ano 
de 2000, é a reversão das águas do braço Taquace-
tuba/Billings para as várzeas do Ribeirão Parelheiros/
Caulim, com vazão outorgada de 2,1 m³/s e capaci-
dade instalada podendo chegar até 4,1 m³/s (SUBIRA; 
BUENO, 2019).

Foto 26. Várzea do ribeirão 
Caulim, na sub-bacia guarapiranga.
Foto: Luciana Travassos.
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várzea são, em sua maioria, pouco desenvolvidas ou inexistentes, por conta 
de características do meio físico, em especial, condicionantes estruturais, 
pedológicos e geomorfológicos.

As áreas da Classe Várzea também se encontram sobrepostas a outras 
classes de Áreas de Interesse Ambiental, entre elas a Classe de APP (de 
cursos d’água e de reservatórios), sendo importante destacar que não são 
sinônimos. A várzea é um compartimento geomorfológico, com baixa declivi-
dade (até 5%), com presença de vegetação específica, ligada a cursos d’água, 
que em épocas de cheia, extravasa do canal fluvial e inunda a área. Já a APP 
é uma faixa marginal determinada pela legislação, cujas dimensões são fixas, 
variando de acordo com a largura do curso d’água. São obrigatoriamente 
delimitadas, tenham eles áreas de várzea desenvolvidas ou não. As várzeas 
podem ter dimensões menores ou maiores que a APP.

A Classe Reserva Legal mapeada a partir de dados do SICAR totaliza 754,02 
hectares ou 2% do território rural sul, com ocorrência dispersa em proprieda-
des localizadas nas sub-bacias Guarapiranga e Billings. Na sub-bacia Capiva-
ri-Monos, onde se concentram os maiores e mais preservados remanescentes 
de florestas da região e com porção significativa de sua área inserida em 
unidade de conservação (PESM) e na TI Tenondé Porã45, as áreas de Reserva 
Legal tem menor ocorrência. No caso da TI Tenondé Porã, observa-se de forma 
pontual nos limites desta área protegida, a existência de alguns polígonos, 
provavelmente delimitados por proprietários que ainda se encontram no inte-
rior da TI, já que o processo de criação da mesma não se encontra finalizado, 
possibilitando que eles continuem temporariamente na área.

Segundo o novo Código Florestal (inciso II do art. 12 da Lei no 12.651/2012), 
a área a ser destinada à Reserva Legal na cidade de São Paulo é de 20% do 
total da propriedade, pelo fato de a cidade se localizar no bioma Mata Atlânti-
ca (BRASIL, 2012). Em um cálculo hipotético, considerando a área total da zona 
rural sul, verifica-se que os valores para a Classe Reserva Legal mapeados 
podem ser considerados baixos pela extensão territorial da região. No entanto, 
essa situação pode ser justificada considerando que os dados utilizados no 
presente mapeamento foram os registrados no SICAR até março de 2020.

Além disso, a grande maioria das propriedades da região é enquadra-
da como pequena propriedade, segundo os critérios do Sistema Nacional 
de Cadastro Rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), ou seja, até quatro módulos fiscais, que no caso da cidade de São 
Paulo totaliza 20 hectares46.

Neste universo de pequenas propriedades, muitas tiveram o cultivo ini-
ciado em data anterior a julho de 2008, portanto, configurando-se como área 

45  As Terras Indígenas não são dispensadas de inscrição no CAR, que é obrigatória para 
todos os imóveis rurais no Brasil, sejam eles públicos ou privados. Porém, o CAR nos 
territórios de povos e comunidades tradicionais é diferenciado, já que: i) pode incluir várias 
comunidades; ii) não deve ser feito individualmente, pois são áreas de uso coletivo; iii) 
têm exigências de proteção ambiental menos rígidas do que imóveis médios ou grandes 
e é gratuito (BRASIL, s/d).

46  O módulo fiscal para a cidade de São Paulo, segundo o INCRA, é de cinco hectares.
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rural consolidada. Dessa forma, as áreas destinadas à Reserva Legal nessas 
propriedades podem ser menores pela flexibilização dada pelo art. 67 da Lei 
no 12.651/2012, que prevê:

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, 
área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente 
de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a 
reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação 
nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões 
para uso alternativo do solo  (BRASIL, 2012).

Importante, no entanto, como já comentado para a Classe APPs, essa 
flexibilização se encontra sob análise do STF, por meio da ADIN no 6446/2020, 
ainda sem sentença final proferida47.

A Classe Parques que abrange os parques urbanos, não enquadrados 
como unidades de conservação, tem ocorrência bastante restrita na região, 
reduzida a menos de 0,5% da área total mapeada, estando representada por 
dois parques: Guarapiranga (ao norte, na sub-bacia Guarapiranga) e Nascen-
tes do Ribeirão Colônia, localizadas na mesma sub-bacia e onde hoje abriga 
o Espaço TEIA Parelheiros48 e a futura Escola de Agroecologia.

47  Essa ação trata do julgamento quanto à validade ou não (inconstitucionalidade) da 
aplicação da Lei da Mata Atlântica, de caráter mais restritivo (maior proteção) do que o 
novo Código Florestal.

48  O TEIA Parelheiros faz parte de um programa da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, na implantação de coworkings públicos, espaços 
de trabalho compartilhado com a oferta de infraestrutura necessária para que pequenos 
empreendedores da região possam desenvolver suas empresas e projetos, bem como 
de oferta de cursos de capacitação e treinamento profissional.

Foto 27. Entrada do Parque Municipal 
Nascentes do ribeirão Colônia- Parelheiros.
Foto: Patricia Sepe
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3.3 MAPA DE CAPACIDADE 
DE USO AGRÍCOLA

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 15 e na Mapa 3 e indi-
cam que apesar de a zona rural sul ocupar 23% de todo o território da cidade 
e em torno de 80% do território rural da cidade (delimitado pelo PDE), as áreas 
aptas para o uso agrícola totalizam em torno de 21% (8.187,43 hectares) da 
área mapeada, a partir dos critérios adotados no presente mapeamento49.

Desse total, apenas 2,2% ou 803,34 hectares apresentam hoje áreas 
cultivadas, apontando a existência de um potencial de expansão da atividade 
em torno de 19,5% ou 7.384 hectares. Essas áreas localizam-se preferencial-
mente nas sub-bacias Guarapiranga e Billings, em áreas com declividades 
mais suaves do que as encontradas na porção sudeste, já na sub-bacia Ca-
pivari-Monos.

Como possíveis frentes de expansão de áreas de cultivo, o mapeamento 
indica as áreas localizadas nas porções oeste e sudoeste da sub-bacia Gua-
rapiranga, próximas aos limites dos municípios de Embu-Guaçu e Itapecerica 
da Serra, nas microbacias do Alto Embu-Guaçu, e dos ribeirões Vermelho, 
Buenos e Cipó.

Nessa região ocorrem solos da classe Latossolos Vermelho-Amarelo/
Vermelho distróficos, originários, em sua maioria, da alteração de sedimen-
tos terciários da Bacia de São Paulo (SÃO PAULO, 2017). Apesar de serem 
solos ácidos e com baixa a média fertilidade, possuem características mais 
favoráveis ao cultivo, incluindo menor erodibilidade, quando comparados 
com outras classes de solo existentes na região. Localmente, associados às 
várzeas do Alto Embu-Guaçu e do Ribeirão Vermelho, tem-se a ocorrência 
de solos do tipo Organossolos Háplicos50 (SÃO PAULO, 2017). Nessas áreas 
também existe potencial para o cultivo, desde que estejam fora das faixas 
de APPs.

Quando se cruza todas as áreas mapeadas nesta subclasse (Áreas Aptas 
com potencial de expansão de cultivo) com as áreas de ocorrência da Classe 
Remanescentes do bioma Mata Atlântica51 (item 2.3.2.) pode se observar 
que em xxx% desse total há sobreposição entre as duas classes, indicando 
a possibilidade de incidirem nessas áreas restrições legais para a expansão 
da atividade agrícola. Essas restrições são dadas pela Lei da Mata Atlântica 
(Lei no 11.428/2006; BRASIL, 2006). Em xx% do total, não haveria impedimento.

49  Como discutido no item 2.3.3 por limitações dos dados existentes, em escala 
compatível com o mapeamento, adotou-se uma metodologia adaptada, que não 
considerou variáveis pedológicas, fundamentais para estudos de aptidão para o uso 
agrícola.

50  Tipo de solo associado a áreas alagadas.

51  Extraídas do Mapa de Áreas de Interesse Ambiental, a partir do mapeamento do 
PMMA (SÃO PAULO (Cidade), 2017).
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No entanto, estes resultados devem ser analisados com ressalvas já que 
para a aplicação da legislação há a necessidade de que seja identificado 
o estágio de conservação em que se encontra a vegetação. Como para o 
presente mapeamento, na Classe Remanescentes do bioma Mata Atlântica, 
não foram feitas as diferenciações entre as fisionomias/tipologias vegetais 
existentes na região, o grau de conservação dos remanescentes (vegetação 
nativa primária ou secundária) e os estágios sucessionais das florestas se-
cundárias (inicial, médio e avançado), há a necessidade de uma avaliação 
mais apurada, incluindo, em um primeiro momento, a consulta aos dados do 
Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal do município de São Paulo (SÃO 
PAULO (Cidade), 2020)52, com posterior detalhamento em campo.

52  Não disponíveis à época da elaboração do Mapa de Capacidade de Uso Agrícola.

tABELA 15. Áreas e percentuais por Classe de Aptidão do Solo da zona rural sul de São Paulo
Fonte: Geoambiente (2020).

CLASSE ÁrEA  
(HA)

% DA  
Zr SUL SUBCLASSE ÁrEA 

(HA)
% DA 
Zr SUL

ÁrEA  
(HA)

% DA ÁrEA 
totAL DA 
SUBCLASSE

Áreas 
aptas

8.187,43 21,69 Áreas aptas, 
com cultivo

821,33 2,15 Áreas aptas com 
cultivo e com 
remanescentes da 
Mata Atlântica

67,57 8,2

Áreas aptas com 
cultivo e sem 
remanescentes da 
Mata Atlântica

753,76 91,8

Áreas aptas, 
sem cultivo

7.384,09 19,5 Áreas aptas sem 
cultivo e com 
remanescentes da 
Mata Atlântica

4.500,57 61%

Áreas aptas sem 
cultivo e sem 
remanescentes da 
Mata Atlântica

2.883,52 39%

Áreas 
com 
restrições

15.392,41 40,69 Áreas com 
restrições, 
com cultivo

318,29 0,86 Não calculado

Áreas com 
restrições, 
sem cultivo

15.074,12 39,85 Não calculado

Áreas 
com 
restrição 
total

14.230,95 37,62
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Fontes: Geoambiente (2020),  a partir de GeoSampa e 
Imagens WorldView-2, datadas de 27 de maio de 2019 , 
Datum SIRGAS 2000; Imagem: Google Satelite;
Elaboração: Ligue os Pontos. 

MAPA 3

CAPACIDADE DE 
USO AGRÍCOLA 
DA ZONA 
RURAL SUL 
zona Rural Sul

 Áreas aptas a atividades agrícolas (com cultivo)*
 Áreas aptas a atividades agrícolas (com cultivo)**
 Áreas aptas a atividades agrícolas com potencial à 
expansão (sem cultivo)*

 Áreas aptas a atividades agrícolas com potencial à 
expansão (sem cultivo)**

 Áreas com restrições a atividades agrícolas (com cultivo)
 Áreas com restrições a atividades agrícolas, 
sem potencial de expansão (sem cultivo)

 Áreas com restrição total a atividades agrícolas
 Áreas com restrição total a atividades 
agrícolas - Terra Indigena 

 Usos urbanos
 Represas
 Limites municipais

* Sem remanescentes do Bioma Mata Atlântica  
(segundo PMMA)

** Com remanescentes do Bioma Mata Atlântica  
(segundo PMMA) - atender a Lei nº 11.428/2006 (Lei da 
Mata Atlântica)
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A Classe Áreas com Restrições ao uso agrícola contabiliza 15.392,41 
hectares ou 40,71% de toda a área da zona rural sul, e incluem áreas que 
apresentam pelo menos um dos seguintes condicionantes: i) declividades 
maiores do que 20%; ii) inseridas em áreas de várzea ou em setores de alta 
vulnerabilidade a alagamentos, e iii) inseridas em qualquer uma das tipologias 
mapeadas de APPs. Essa Classe também inclui as áreas com restrições, mas 
atualmente cultivadas e as sem cultivo.

A primeira subclasse (com restrições atualmente cultivadas) tem baixís-
sima expressão territorial, de 318,29 hectares, ou seja, menos que 1% do 
território rural sul. Identificadas essas áreas no mapeamento, cabe aos téc-
nicos de campo, vinculados à Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, 
proceder a uma avaliação mais criteriosa, identificando se a classificação 
de fato é procedente, e, em caso positivo, quais seriam os condicionantes 
que se encontram em desacordo, tanto em relação à legislação como ao 
adequado manejo do solo na propriedade. A partir dessa avaliação, haveria 
a necessidade de orientar o produtor, buscando correções e alternativas.

Já as áreas com restrição que hoje se encontram sem cultivo correspon-
dem a 15.074,12 hectares (40%), com distribuição em toda a área mapeada, 
ocorrendo imbricadas com áreas aptas, formando um mosaico. Na sub-bacia 
Capivari-Monos essas áreas têm maior concentração em sua porção central 
(microbacia do Rio Capivari) e na microbacia do Baixo Rio Monos.

Na grande maioria das áreas predomina solos da classe Cambissolos 
Háplicos que se caracterizam por serem solos rasos, pouco desenvolvidos, 
ácidos e, em geral, com baixa fertilidade (SÃO PAULO (Estado), 2020) e com o 
maior potencial de erosão entre os solos que ocorrem na região (DE QUEIROZ 
et al., 2015). Restritos à área da Cratera de Colônia, na várzea do Ribeirão 
Vermelho, também ocorrem classes de solo associadas a áreas alagadas, 
tais como os Gleissolos Melânicos associados a Neossolos Fúlvicos, estes 
mais férteis em relação aos Cambissolos e com menor erodibilidade.

A distribuição espacial da Classe Áreas com Restrições tem forte corre-
lação com condicionantes do meio físico: geológicos (litologias e padrões 
estruturais regionais e locais), geomorfológicos (em especial, quanto à den-
sidade e o padrão da rede de drenagem instalada) e pedológicos, ainda que 
não tenham sido usadas informações de caráter agronômico para a definição 
das classes de aptidão.

Por opção da equipe do Projeto Ligue os Pontos e da SVMA que acom-
panharam a execução do presente mapeamento, as duas subclasses (Áreas 
com Restrições com Cultivo e Áreas com Restrições sem Cultivo) não foram 
cruzadas com a Classe Remanescentes do bioma Mata Atlântica, por enten-
derem que pelo fato dessas áreas já apresentarem restrições (legais ou de 
condicionantes do meio físico), elas devem ser indicadas como impróprias 
à expansão da atividade da agricultura, independentemente da existência 
ou não de vegetação protegida. Essas áreas devem ser priorizadas para a 
implementação de políticas de recuperação e conservação da Mata Atlântica.

A Classe Áreas com Restrição Total soma 14.230,95 hectares (37,6 %) 
e abrange predominantemente as áreas de Unidades de Conservação de 
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Proteção Integral (PESM e os cinco parques naturais municipais) e as Terras 
Indígenas. Nas unidades de conservação, por conta da incidência de regra-
mento legal, não é permitida a atividade de agricultura, independentemente 
dos condicionantes do meio físico aí existentes. Já nas Terras Indígenas, 
conforme já comentado, a restrição para a atividade agrícola não incide 
sobre o povo Guarani. No entanto, é de fundamental importância que seja 
finalizado o Plano de Gestão Territorial e Ambiental53 da TI Tenondé Porã, 
considerando a necessidade de conciliar a segurança alimentar e o resgate 
cultural dos Guarani e a recuperação e preservação ambiental do território 
abrangido pela TI. Esse território, considerando suas dimensões, a ocorrência 
de áreas com características do meio físico desfavoráveis (densa rede de 
drenagem, áreas com ocorrência de solos com alto potencial de erosão etc.) 
e a presença de antigas áreas de silvicultura e de expressivos remanescentes 
florestais da Mata Atlântica em estágio avançado de recuperação, demanda 
ações específicas, que devem estar previstas no PGTA e ser implementadas. 
Secundariamente, também foram delimitadas áreas de restrição total na 
região da Cratera de Colônia, pela fragilidade dos seus terrenos, condicio-
nada por fatores geológicos, geomorfológicos e pedológicos desfavoráveis 
a qualquer tipo de intervenção antrópica, incluindo agricultura.

53  Este plano (PGTI) constitui-se um instrumento de caráter essencialmente dinâmico 
e que visa à valorização do patrimônio material e imaterial indígena, à recuperação, à 
conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais, assegurando a melhoria da 
qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e 
futuras gerações indígenas.

Foto 28. roça de mandioca em sistema agroflorestal 
na aldeia Kalipety - terra indígena tenondé Porã.
Foto: Ormuzd Alves (Acervo do Projeto Ligue os Pontos).
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O conjunto de mapas ora apresentado constituiu-se em um esforço do Projeto 
Ligue os Pontos em contribuir para a geração e sistematização de dados atu-
alizados sobre a zona rural sul da cidade de São Paulo, em especial, material 
cartográfico em escala de detalhe, a ser utilizado nas ações de assistência 
técnica aos agricultores, bem como para subsidiar políticas setoriais de meio 
ambiente, ordenamento territorial e desenvolvimento econômico.

É importante pontuar que essa cartografia, em especial, o Mapa de Uso 
e Ocupação do Solo apresenta-se como um retrato da situação atual da 
região, sendo necessária a sua constante atualização, considerando as di-
nâmicas atuantes no território, o aporte de novos dados e informações54 e 
o contínuo aprimoramento metodológico na área do sensoriamento remoto 
e tratamento digital de imagens orbitais. Assim sendo, de forma a contribuir 
para futuras atualizações são apresentadas a seguir recomendações origi-
nadas a partir dos processos de elaboração dessa cartografia e da análise 
de seus resultados.

Considerando as limitações inerentes a metodologia utilizada, ou seja, 
processamento digital e interpretação visual de imagens orbitais de alta re-
solução, ainda que tenha sido realizada a etapa de campo para checagem 
(pontos amostrais), este procedimento não eliminou totalmente as incertezas 
do processo de classificação. Muitas classes mapeadas apresentaram en-
tre elas, um grau de confusão significativo, em especial as áreas da Classe 
Agricultura e da Classe Campo Antrópico e em menor grau, entre a Classe 
Agricultura e a Classe Solo Exposto. Somam-se a essas limitações, o caráter 
sazonal da produção agrícola dessa região, baseada em culturas de ciclo 
curto e o período de áreas em pousio, situações que refletem nas imagens 
orbitais, dependendo da data de captação das mesmas.

Recomenda-se que este aprimoramento da classificação seja realizado 
de forma contínua, a partir de constatação em campo, feita por técnicos das 
diferentes áreas que atuam na região, em especial, de assistência técnica 
- ATER e de outras secretarias da Prefeitura de São Paulo, utilizando como 
ferramenta, o SisRural55. Este sistema deve ser aperfeiçoado para recepcionar 
arquivos vetoriais em formato shape file e mosaicos de imagens em formato 
GEOTIFF. Através de um módulo deste sistema – o Caderno de Campo – esta 
atualização poderia ser registrada, para posterior consolidação da equipe 
responsável pela cartografia.

Também merece atenção a distinção entre as classes Vegetação Nativa 
e Silvicultura, em áreas abandonadas e/ou não manejadas, com presença 
de sub-bosque. A correta delimitação dessas classes passa em um primeiro 
momento pela verificação in loco, para a avaliação da presença e estágio em 

54  Como por exemplo, o Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal do Município de São 
Paulo, disponibilizado em data posterior a elaboração da presente cartografia.

55  O sistema desenvolvido no âmbito do Projeto Ligue os Pontos. É composto de módulo 
web e aplicativo, oferecendo ferramenta para consulta e coleta de dados off-line em 
campo, situação comum nas zonas rurais. É de uso restrito a servidores públicos e técnicos 
externos habilitados, com acesso apenas por meio de usuário e senha.
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que se encontra o sub-bosque. Porém, conforme discutido nos capítulos 3 e 
4, ainda que existam normativas desde a década de 199056, há necessidade 
de consenso técnico para definir em que momento a área deixa de ser uma 
área de silvicultura com sub-bosque (bosque heterogêneo) para ser mapeada 
como Floresta Ombrófila em estágio inicial de regeneração.

O Mapa de Aptidão ao Uso Agrícola se configura como uma importante 
contribuição inicial para nortear uma política sustentável de apoio e incre-
mento de áreas de agricultura na zona rural sul, já que o mesmo demonstrou 
a existência de um potencial de expansão de mais de dez vezes a área atual 
ocupada pela agricultura (de cerca de 800 hectares para mais de 8.100 
hectares). Entretanto, há necessidade de que o mesmo seja aprimorado, 
agregando outros parâmetros para a definição de classes de aptidão, em 
especial, parâmetros de caráter agronômicos.  Ainda que dados dessa na-
tureza não estejam disponíveis em uma escala de detalhe, recomenda-se a 
utilização das informações fornecidas pelo Mapa do Estado de São Paulo, 
que foi revisto e ampliado (SÃO PAULO, 2017).

Para que se tenham informações com um nível de precisão e detalha-
mento maior também é recomendável que seja feito o cruzamento entre as 
classes de aptidão obtidas e as classes de vegetação nativa do Mapeamento 
Digital da Cobertura Vegetal do município de São Paulo (SÃO PAULO (Cidade), 
2020), já que na elaboração do presente mapa de aptidão foram utilizados 
os arquivos disponíveis a época, oriundos do mapeamento realizado para 
o PMMA. Esse mapeamento não identificou os estágios sucessionais dos 
diferentes fragmentos vegetais do bioma Mata Atlântica existentes na zona 
rural sul e consequentemente, não possibilita qualificar o grau de proteção 
legal57 a que estes fragmentos estão submetidos.

E por fim, buscando conciliar diferentes políticas setoriais, é fundamental 
que seja feita uma sobreposição das informações obtidas no presente estudo 
com as diretrizes do PMMA, em especial, através da sobreposição com os 
arquivos que delimitam as Áreas-Núcleo dos Remanescentes de Mata Atlân-
tica do PMMA e os Corredores Ecológicos da Mata Atlântica propostos por 
esse plano (SÃO PAULO (Cidade), 2017). Também é recomendável que sejam 
observadas as áreas indicadas como prioritárias para a incidência do instru-
mento do PSA e/ou outras políticas e instrumentos de incentivo propostos 
pelo Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras 
de Serviços Ambientais – PMSA (SÃO PAULO (Cidade), 2019).

56  Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1, de 17 de fevereiro de 1994 e suas alterações 
(SÃO PAULO, 1996).

57  Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006); novo Código Florestal (Lei nº 12.561/2012) 
e resoluções correlatas.
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