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1  INTRODUÇÃO

A progressiva redução da cobertura vegetal nativa do estado de São Paulo já foi amplamente 
documentada, sendo enumerada como algumas das causas a exploração madeireira, a expansão agropecuária 
e o crescimento industrial e urbano (Victor, 1975; Leitão Filho & Morellato, 1995; Kronka et al., 2005), 
que atingiram a vegetação do estado, desde as formações litorâneas até as áreas de cerrado e de floresta 
estacional. Os remanescentes de maior extensão localizam-se ao longo da Serra do Mar, a leste do estado, onde 
a topografia acidentada inviabilizou o uso da terra para outras finalidades.

A região metropolitana de São Paulo concentra alguns fragmentos florestais que se encontram 
protegidos na forma de Unidades de Conservação, entre eles os Parques Estaduais Alberto Löfgren, Cantareira, 
Fontes do Ipiranga, Juquery, Serra do Mar e Jaraguá (Arzolla, 2002). A vegetação dessa região é caracterizada, 
segundo a classificação de Veloso et al. (1991), pela ocorrência de Floresta Ombrófila Densa, de Florestal 
Estacional Semidecidual e de alguns remanescentes de Cerrado (Kronka et al., 2005).

No que se refere à vegetação do Parque Estadual do Jaraguá - PEJ, as informações mais antigas 
datam de 1908 e constam em relatos de A. Usteri, um pesquisador alemão que estudou a flora da região 
metropolitana de São Paulo. Contudo, não existem estudos detalhados sobre a vegetação do PEJ, sendo que 
as únicas informações sobre sua flora provêm de coletas isoladas e que se encontram dispersas em algumas 
coleções biológicas do país.

Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a flora arbustivo-arbórea do PEJ de forma a 
contribuir para o conhecimento de sua diversidade, fornecendo subsídios para uma avaliação sobre o estado 
de conservação da vegetação, para a indicação de áreas prioritárias para a conservação e para a definição do 
zoneamento, etapas fundamentais no processo de elaboração de seu plano de manejo. 

2   MATERIAL E MÉTODOS

2.1  Área de Estudo

Este trabalho foi realizado no Parque Estadual do Jaraguá - PEJ, que se localiza no município de 
São Paulo (23º 27’ 42’’ S; 46º 45’ 44’’ W) e abrange área de 491,98 ha, em altitudes variando de 700 a 1300 m 
(Instituto Florestal, 2008). De acordo com o mapeamento do Inventário Florestal de São Paulo (Kronka et al., 
2005), a vegetação do PEJ é definida como Floresta Ombrófila Densa Montana, segundo a classificação de 
Veloso et al. (1991).
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Segundo o Sistema Internacional de Classificação Climática de Köppen (1948), o clima da região é 
classificado como Cfb, ou seja, temperado de inverno seco, com temperatura do mês mais quente inferior a 22 ºC 
e do mês mais frio, inferior a 18 ºC (Ventura et al., 1965/1966). O solo da região é o Latossolo vermelho-amarelo 
(Ventura et al., 1965/1966).

Por ser margeado por duas grandes rodovias (rodovia dos Bandeirantes e rodovia Anhangüera) e 
por receber uma intensa atividade de visitação (cerca de 360.000 visitantes por ano), o PEJ é freqüentemente 
submetido a pressões antrópicas. Dentre as conseqüências mais graves para a conservação da flora e da fauna 
estão a ocorrência de incêndios, especialmente na parte mais alta, onde a vegetação é composta por gramíneas 
(V. A. Arraes, comunicação pessoal, 2008).

O Parque conta com quatro trilhas oficiais destinadas à visitação pública (Trilha da Bica, Trilha do 
Lago, Trilha do Pai Zé e Trilha do Silêncio) e um número indeterminado de trilhas secundárias, utilizadas pela 
equipe de segurança para a fiscalização.

2.2  Levantamento da Vegetação

Durante três meses foram realizadas visitas de reconhecimento do Parque, nas quais registrou-se 
o tempo de percurso e realizaram-se coletas e observações para uma avaliação preliminar do estádio de 
conservação da vegetação. 

Foram selecionadas algumas trilhas, com base no estádio de conservação da vegetação e no tempo 
para a realização do percurso, considerando-se também a necessidade de percorrer o gradiente altitudinal do 
Parque, a fim de amostrar as possíveis diferenças florísticas associadas a ele. De acordo com esses critérios, 
selecionou-se uma trilha de uso público (Trilha do Pai Zé) e duas trilhas utilizadas para a fiscalização (Trilha 
do Mauro e Trilha das Garças).

Para a caracterização da composição florística foram realizadas visitas mensais de quatro a cinco 
dias, sendo a equipe de campo composta por três a quatro pessoas, incluindo um profissional habilitado 
para a escalada das árvores. A sistemática de coleta envolveu caminhadas ao longo das trilhas e eventuais 
deslocamentos para o interior da mata, durante as quais foram observados todos os indivíduos arbustivos e 
arbóreos em estágio reprodutivo, com o auxílio de um binóculo. A coleta e herborização de material botânico 
destes indivíduos foi realizada de acordo com Fidalgo & Bononi et al. (1984).

Além das espécies nativas, registrou-se também a ocorrência de espécies exóticas ao longo das 
trilhas. Foram consideradas espécies exóticas aquelas de ocorrência fora dos limites geográficos historicamente 
reconhecidos (Ziller, 2000).

O material coletado foi identificado por comparação com exsicatas presentes no acervo do herbário 
D. Bento Pickel (SPSF), além de consultas a bibliografia especializada, como chaves de identificação, 
revisões taxonômicas e listas florísticas. Também foram consultados taxonomistas da Seção de Ecologia Florestal 
e da Seção de Madeiras e Produtos Florestais do Instituto Florestal, além de especialistas de outras instituições, 
nos casos em que não foi possível identificar os espécimes com os procedimentos anteriormente citados.

A nomenclatura científica seguiu as normas propostas pelo APG II (Angiosperm Phylogeny Group II), 
com o auxílio de bibliografia especializada (Souza et al., 2005). A grafia e sinonimização das espécies foram 
checadas utilizando os bancos de dados W3 Tropicos (MOBOT, 2008) e o banco de dados do International 
Plant Names Index - IPNI (2008).

A lista de espécies resultante do levantamento foi confrontada com as listas oficiais de espécies 
ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo (São Paulo, 2008), no Brasil (Biodiversitas, 2006) e no mundo 
(International Union for Conservation of Nature - IUCN, 2006).

Em decorrência da ausência de trabalhos sobre a vegetação do PEJ, foram feitas buscas aos registros 
dos herbários de todo o país disponíveis on-line (SpeciesLink, 2008) para a obtenção da lista de espécies 
coletadas no Parque. Da base de dados proveniente dessa busca, foram selecionadas apenas as espécies 
arbustivas e arbóreas, resultando em uma lista que foi utilizada para comparação com a lista oriunda do 
levantamento de campo.
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontradas 166 espécies arbustivas e arbóreas, pertencentes a 108 gêneros e 48 famílias. 
As famílias mais representativas foram Fabaceae (22 espécies), Myrtaceae (18), Lauraceae (13), 
Melastomataceae (13) e Asteraceae (12) sendo que as três primeiras também foram as famílias de maior riqueza 
observadas em outros remanescentes de Floresta Ombrófila Densa da região do município de São Paulo, como 
a Reserva da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira - USP, localizada na própria capital (Dislich 
et al., 2001), na Reserva Florestal do Morro Grande (Catharino et al., 2006), no município de Cotia, e em 21 
remanescentes florestais localizados no município de Ibiúna (Bernacci et al., 2006).

A distribuição das espécies ao longo das trilhas amostradas ocorreu da seguinte forma: 120 espécies na 
Trilha do Pai Zé, 103 espécies na Trilha do Mauro e 71 espécies na Trilha das Garças. O fato que possivelmente 
justifica a maior riqueza encontrada na trilha do Pai Zé é a presença de uma área com vegetação distinta do 
restante do Parque, localizada na região mais alta, conhecida como “Pico do Jaraguá”. Tal vegetação caracteriza-se 
pela predominância de plantas herbáceas, com árvores e arbustos esparsos, sendo a abundância de arbustos 
nessa área superior à observada nos demais trechos amostrados. Essa diferença fisionômica tem reflexo direto 
na composição florística dessa trilha, que apresentou 41 espécies exclusivas.

O levantamento de campo indicou que a flora do PEJ é predominantemente característica da Floresta 
Ombrófila Densa, tendo sido registrada a presença de algumas espécies de ocorrência comum em áreas de Floresta 
Estacional Semidecidual. Desse modo, pode-se dizer que a vegetação do PEJ segue o padrão descrito para as 
florestas da região metropolitana de São Paulo, onde a flora tem um caráter de transição entre essas duas formações 
(Struffaldi de Vuono, 1985; Gomes, 1998; Dislich et al., 2001; Bernacci et al. , 2006; Catharino et al., 2006).

A busca pelos registros de espécies arbustivas e arbóreas nas coleções biológicas do país resultou em 
uma relação de 55 espécies nativas, pertencentes a 36 gêneros e 21 famílias. A comparação desses registros 
com a lista obtida em campo revelou a existência de apenas 19 espécies em comum entre as duas. Os dados de 
herbário contemplaram 36 espécies não amostradas no levantamento de campo, que, por sua vez, acrescentou 
146 novos registros para a flora do Parque. Ao compilar ambas as listas e verificar as sinonímias, obteve-se uma 
lista final de 202 espécies, 119 gêneros e 51 famílias de plantas arbustivas e arbóreas de ocorrência no PEJ.

Dentre as espécies amostradas em campo, verificou-se a ocorrência de oito espécies presentes em 
alguma das categorias de ameaça existentes nas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção (TABELA 1), 
sendo quatro na Trilha das Garças, três na Trilha do Mauro e seis na Trilha do Pai Zé. A presença dessas espécies 
reforça a importância da conservação e proteção de remanescentes florestais, mesmo quando a vegetação é 
secundária ou quando há fortes pressões antrópicas no local, como destacado por Franco et al. (2007).

TABELA 1 _ Espécies arbustivas e arbóreas registradas no Parque Estadual do Jaraguá, São Paulo _ SP e 
suas respectivas categorias de ameaça, de acordo com as listas oficiais de espécies ameaçadas 
no estado de São Paulo (São Paulo, 2008), no Brasil (Biodiversitas, 2006) e no mundo (IUCN, 
2006), e CR _ Criticamente em perigo; EN − Em perigo; VU _ Vulnerável.

Família Espécie Lista Categoria

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze IUCN, São Paulo, 
Biodiversitas

CR, EN, 
VU

Arecaceae Euterpe edulis Mart. Biodiversitas, 
São Paulo EN, VU

Meliaceae Cedrela odorata L. IUCN VU
Myrtaceae Gomidesia tijucensis (Kiaersk) D. Legrand. São Paulo VU

Myrceugenia campestris (DC.) D. Legrand & Kausel IUCN VU
Siphoneugenia densiflora O. Berg. IUCN VU

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. IUCN EN
Esenbeckia leiocarpa Engl. IUCN VU
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Além das 166 espécies nativas, foram registradas nove espécies exóticas: Caesalpinia pluviosa 
DC. (Fabaceae) _ “sibipiruna”; Camellia sinensis (L.) Kuntze. (Theaceae) _ “chá-verde”; Coffea arabica L. 
(Rubiaceae) _ “café”; Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl (Rosaceae) _ “nêspera”; Eucalyptus sp. (Myrtaceae) _ 
“eucalipto”; Hovenia dulcis Thunb. (Rhamnaceae) _ “uva-japonesa”; Persea americana Mill. (Lauraceae) _ 
“abacateiro”; Pittosporum undulatum Vent. (Pittosporaceae) − “pau-incenso”, Psidium guajava L. (Myrtaceae) _  
“goiabeira” e Schizolobium parahyba (Vell.) S. F. Blake (Fabaceae) _ “guapuruvu”. Dentre essas espécies, 
C. pluviosa e S. parahyba são nativas do Brasil, porém uma ocorre naturalmente fora do estado de São Paulo e 
outra em regiões litorâneas desde a Bahia até o Paraná, respectivamente (Corrêa, 1984; Lorenzi, 2002).

As observações de campo sugerem que nenhuma dessas espécies está em processo de expansão 
populacional ou exerce algum tipo de dominância sobre as demais espécies nativas. C. arabica é uma espécie 
muito abundante em alguns trechos, porém apenas estudos específicos poderão avaliar se a presença desta 
espécie causa algum tipo de impacto sobre as espécies nativas. Assim, o monitoramento da dinâmica da 
vegetação é fundamental para avaliar possíveis alterações na estrutura da comunidade e orientar medidas de 
conservação e manejo.

4  CONCLUSÃO

A despeito da área relativamente pequena e das fortes pressões antrópicas a que está submetido, o Parque 
Estadual do Jaraguá exerce um importante papel na conservação da flora arbustivo-arbórea da região metropolitana 
de São Paulo, abrigando 202 espécies arbustivas e arbóreas e pelo menos oito espécies presentes em alguma das 
categorias de ameaça das listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção no estado, no Brasil e no mundo. 
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