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Resumo: Este trabalho apresenta parte dos resultados da dissertação de mestrado 

“Estudo da Paisagem para subsidio ao planejamento ambiental e conservação de 

fragmentos florestais nas APAs Parque e Fazenda do Carmo e da Mata do Iguatemi, 

Município de São Paulo (SP)” na qual um dos objetivos era realizar uma análise da 

evolução do uso cobertura da terra para os Distritos do Parque do Carmo, José 

Bonifácio, e Cidade Tiradentes, localizados na região leste da cidade de São Paulo, 

capital do Estado de São Paulo, Brasil. A área em questão ainda conta com fragmentos 

de vegetação natural em seu território que são protegidos em parte por APAs (Áreas de 

Proteção Ambiental) uma categoria de área protegida utilizada no Brasil para garantir a 

proteção de áreas que possuem relevância ambiental. A partir década de 1970, o 

município de São Paulo, apresentou uma rápida expansão de sua área periférica que 

resultou na perda significativa da cobertura vegetal, que hoje se reduz a fragmentos 

como os que estão presentes nesta região.  

No mapeamento de uso da terra realizado foram utilizadas fotografias aéreas dos anos 

de 1973 e 1994 e imagens de satélites dos anos de 2001 e 2010. A série histórica buscou 

reconstituir os cenários passados e as principais modificações ocorridas na área de 

estudo durante o processo de urbanização que se acelerou nas últimas décadas. A 

paisagem apresenta-se como uma categoria de análise dentro do horizonte de pesquisa 

da Geografia e deu fundamentos para este estudo. O mapeamento realizado quatro 

momentos selecionados permitiu identificar e quantificar as mudanças no uso e 

ocupação da terra da área que de fato, vem sofrendo modificações intensas nas últimas 

décadas, mas ainda sim, guarda um potencial ecológico e atributos como os fragmentos 

de vegetação natural secundária que podem desempenhar funções ambientais 

importantes e que são cada vez mais suprimidos pelo processo de ocupação. Os 

resultados obtidos no estudo mostram que o crescimento da ocupação e do uso 

residencial vem suprimindo as áreas com vegetação, que sofrem uma pressão constante 

e evidentemente tiveram suas áreas reduzidas ao longo das ultimas décadas. A área 

ocupada por fragmentos de vegetação natural foi reduzida até 1994, mas, desde então, 

sofreu um pequeno acréscimo em sua área ocupada o que pode indicar que um processo 

de regeneração da vegetação está ocorrendo nas ultimas duas décadas. Os resultados 

obtidos são importantes para a compreensão da evolução e da dinâmica da paisagem.  
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