APRESENTAÇÃO

Este número especial do Caderno Paisagem e Ambiente - Ensaios traz
condensados em um único volume os artigos apresentados nos números I e II
editados, em número limitado nos anos de 1986 e 1987. Estes números tiveram
uma distribuição muito restrita e foram produzidos basicamente às expensas dos
professores da então área de paisagismo do Departamento de Projeto da
FAUUSP.
A partir do número III este Caderno tem sido editado pelo LPG Laboratório
de Produção Gráfica da FAUUSP e a cada ano, produzido um número novo;
sendo que os números III e IV encontram-se na segunda edição. A cada novo
número contamos com artigos de pesquisadores e paisagistas de diversas
localidades.
Esta reedição tem por finalidade atender ao público interessado em termos
ligados à Paisagem e ao Ambiente como: arquitetos, paisagistas, urbanistas,
ambientalistas, estudantes, etc.
Este número encontra-se dividido em três partes distintas, que englobam os
artigos agrupados por temáticas afins.
A primeira parte HISTÓRIA E PAISAGEM, introduz um texto da professora
Miranda M. Magnoli, criadora do GDPA Grupo de Disciplinas Paisagem e
Ambiente, que apresenta um breve histórico da evolução da cultura da Paisagem
e do Paisagismo como matéria de ensino, sua implantação na FAUUSP como
corpo disciplinar e dos seus rebatimentos no ensino e pesquisa.
A segunda parte PAISAGEM URBANA, introduz dois textos, um do arquiteto e
professor do GDPA Vladimir Bartalini versando sobre as áreas verdes e os
espaços livres urbanos e o seu papel dentro do contexto urbano e o outro da
então aluna, hoje arquiteta Kathia M. Pestana, sobre os fatores de geração e uso
da paisagem do centro de Recife.
A terceira parte é dedicada aos ESTUDOS AMBIENTAIS e contém a maioria
dos artigos desta publicação. Os textos englobam questões teóricas e
metodológicas do Planejamento Paisagístico e Ambiental sob o ponto de vista
dos autores Miranda M. Magnoli, Paulo Pellegrino, Maria Angela F P. Leite e
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Helena N. Degreas e um trabalho de Avaliação de Impacto Ambiental, feito sob
a égide da CEPA Comissão de Estudos Ambientais da USP no ano de 1987,
que envolveu uma equipe multidisciplinar contando com a colaboração de dois
pesquisadores do Grupo de Disciplinas Paisagem e Ambiente professores
Silvio Soares Macedo e Paulo R. M. Pellegrino - sob a coordenação do Dr. Luiz
Roberto Tommasi, Diretor do Instituto Oceanográfico. Este relatório discute e
questiona a implantação de um assentamento verticalizado de segunda
residência no município do Guarujá, estado de São Paulo que serviu como apoio
a uma ação do Ministério Público para o impedimento de tal processo, que foi
na época um sucesso.

Dr. Silvio Soares Macedo
São Paulo, setembro de 1994
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