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1. RESUMO 

O desenvolvimento urbano afetou os habitats da região da Mata Atlântica, 

criando impactos negativos diversos, oriundos da substituição da cobertura vegetal 

pela mancha urbana. Pensando em São Paulo como a megalópole que é, com sua 

ausência de espaço físico, a implantação de novos corredores ecológicos para mitigar 

esses impactos é inviável na maior parte dos casos. Sendo assim, os trampolins 

ecológicos vêm como uma alternativa para aumentar a cobertura vegetal da cidade, 

além é claro de promover a reconexão genética de táxons de flora e fauna isolados 

pelo processo de fragmentação vegetal. O estudo se baseia no levantamento de 

espécies de avifauna, conhecidas como excelentes dispersores de semente, e sua 

flora associada, propondo a implantação do trampolim na Avenida Professor Abraão 

de Morais, região que abriga duas áreas com remanescentes da Mata Atlântica: O 

Jardim Botânico de São Paulo e o Parque da Independência. 
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2. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano fragmentou os ecossistemas de São Paulo. 

Segundo dados do Atlas da Mata Atlântica, período 2016-2017 restam cerca de 

26.580 hectares do bioma atlântico, cerca de 17,5% da cobertura original. Isso 

impacta a biodiversidade de fauna e flora, diminuindo os remanescentes originais e 

isolando as populações nativas umas das outras.  

Com o intuito de preservar os fragmentos de Mata Atlântica restantes, São 

Paulo conta com parques, praças e áreas arborizadas. Entretanto, o espaço físico 

limitado impede que novas estruturas, como corredores ecológicos, sejam instalados, 

uma vez que eles exigem uma área delimitada para serem construídos.  

Sendo assim, os trampolins ecológicos surgem como solução, uma vez que, 

segundo Metzger, 2001, estabelecem ligações entre a fauna e a flora de duas áreas, 

diminuindo seu isolamento ao permitir que elas transitem entre elas.  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Geral: 

Através dos trampolins ecológicos, conectar o Jardim Botânico de São Paulo e 

o Parque da Independência, permitindo que as espécies comuns às duas regiões se 

desloquem. 



3.2. Específico: 

• Arborizar a região, diminuindo efeitos de ilha de calor; 

• Atribuir beleza estética; 

• Diminuir o isolamento das espécies, aumentando a variabilidade genética. 

4. METODOLOGIA: 

A metodologia consiste na implantação de um plano de arborização urbana ao 

longo da Avenida Professor Abraão de Morais, uma vez que essa é a principal via de 

acesso para as macro áreas de interesse, no caso o Jardim Botânico de São Paulo, 

por ser uma Área de Preservação Permanente, pela presença da nascente do Córrego 

Ipiranga e o Parque da Independência; ambos sendo remanescentes da Mata 

Atlântica original. A arborização estratégica criará trampolins ecológicos ao longo da 

avenida, e o plantio será feito com base no Manual Técnico de Arborização da 

Prefeitura de São Paulo. O estudo da região será feito através de imagens de satélite 

do Google Earth, além de visitas in loco, visando à verificação das atuais condições 

das vias de interesse e a possibilidade da implementação do projeto. 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Primeiramente, foi necessário definir quais seriam as espécies arbóreas 

utilizadas no projeto. Para isso, foi realizado um levantamento de avifauna 

correspondente nas duas regiões de interesse. Essa etapa envolveu o cruzamento de 

informações de dois estudos, sendo eles: Lista preliminar e cumulativa das aves 

observadas no Jardim Botânico-SP, por Antônio Silveira; e Lista das aves de áreas 

verdes da cidade de São Paulo, organizado por Luiz Fernando de Andrade Figueiredo. 

Ao encontrar as aves comuns às duas regiões, foi feito um estudo de 

comportamento alimentar de cada uma delas, a fim de buscar uma flora associada, 

de maneira que essa flora atue como atrativo da avifauna, que por sua vez atuará 

como agente dispersor de sementes. Esse estudo teve como base a publicação Fauna 

Urbana, do Governo do Estado de São Paulo 

Após encontrar os táxons vegetais associadas, foi feita consulta no Manual 

Técnico de Arborização da Prefeitura de São Paulo para verificar se as espécies estão 

contidas nele, seja como Espécies Consagradas (utilizadas em Arborização Urbana) 

ou Potenciais (apresentam atributos para Arborização Urbana, porém pouco 

utilizadas). Além disso, as que não estão presentes no Manual tiveram suas 



características estudadas, fundamentadas pela publicação Árvores Brasileiras, de 

Harri Lorenzi, e são sugestões de inclusão no Manual de Arborização. 

O próximo passo será o dimensionamento dos trampolins ecológicos, através 

de estudos in loco e imagens de satélite da região de interesse.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Com os dados encontrados, foram identificadas 16 espécies de avifauna com 

nove floras associadas. Entre a flora, um táxon encontra-se no Manual de Arborização 

Urbana, três tem potencial de ser incluídos no Manual e dois necessitam de maiores 

pesquisas para afirmar se é possível utilizá-las em arborização urbana. Três espécies 

foram descartadas por não apresentarem características favoráveis ao plantio na 

cidade. 
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