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Mais à frente, o autor cita França Junior, “saudoso chronista da ‘Gazeta de 
Notícias’”, que escrevera sobre as recordações dos tempos da São Francisco:

O trilho do progresso não havia ainda sulcado o dorso da majestosa serra, em cuja baixa ergue-
se, sobre seu throno de esmeraldas, a saudosa Paulicéia. […] Havia á beira do caminho, duas 
leguas distante da cidade, uma arvore, depositaria das mais poeticas tradições. Sob sua cópa 
frondosa reuniam-se bons companheiros e amigos para trocarem abraços na despedida. Quem 
ha por ahi daquella época que não se recorde com saudade da “ÁRVORE DAS LÁGRIMAS?” 
De quantos poemas não foi ella testemunha! Alli, com os olhos humidos ao deixar S. Paulo, disse 
o último adeus a esses bons camaradas, entre os quaes contava alguns amigos sinceros.70

A figueira ainda foi testemunha de outras despedidas, mais dolorosas. 
Segundo o mesmo artigo, também ficou conhecida por “Árvore das Lágrimas”

porque debaixo de sua sombra mães carinhosas, com a alma despedaçada de dor, a soluçar, 
em pranto, num derradeiro amplexo de despedida, beijavam os filhos, que em defesa da patria, 
ao som vibrante do clarim, marchavam para o campo de batalha, nas lutas com o Paraguay.71

Segundo consta de outro artigo mais recente, durante o período em que 
se desenrolou a Guerra do Paraguai, a figueira foi marcada oficialmente como 
o limite até onde os soldados podiam ser acompanhados de suas respectivas 
famílias, quando partiam para a luta.72

O artigo de 1909 fora escrito porque os proprietários do terreno, a fim 
de torná-lo edificável, tentaram, a golpes de machado, sacrificar a figueira, sob 
o argumento de que, “ultimamente, as construções estenderam-se por vários 
trechos da antiga estrada de Santos”.73 Era o fenômeno da transformação das 
antigas chácaras localizadas ao redor da cidade, que iam se transformando em 
arruamentos. Àquela altura, a figueira-brava experimentava o primeiro grande 
período de esquecimento. Quando, em 1867, foi inaugurada a ligação 
ferroviária entre o litoral e o planalto e, por consequência, o caminho da 
Maioridade foi abandonado, as despedidas passaram a ser feitas nas 
plataformas de embarque da estação da Luz, sob a gare metálica.

Prossegue o artigo, criticando a administração municipal:

Parece-nos que á municipalidade cabia, neste momento, intervir de modo directo ou 
indirecto, chegando a um accordo com o proprietário do terreno ou expropriando este por 
utilidade publica. Há productos da Natureza cujo suggestivo encanto faz com que os 
amemos sinceramente. Mas se elles pertencem a uma familia histórica, so elles tem tradições 
gloriosas como a “Árvore das Lágrimas”, sob cuja cópa tantissimas vezes, se encontraram 
os paulistas de rija tempera, então não é só amor que lhes votamos. É mais alguma coisa, 
é o sagrado dever de conservarmos através o [sic] tempo, esses testemunhos vivos de um 
passado de que elles são os documentos gloriosos.74

70. A árvore… (1909).

71. A árvore… (1909).

72. Figueira… (1973).

73. A árvore… (1909).

74. A árvore… (1909).
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Esses esforços culminavam em um processo de retomada da memória, 
pois cessado o movimento na estrada da Maioridade desde a inauguração da 
São Paulo Railway, a Figueira das Lágrimas acabou esquecida por pelo menos 
quatro décadas, até que os primeiros automóveis chegassem à cidade. Antonio 
Prado Junior foi o empreendedor da retomada do velho Caminho do Mar. “O 
caminho a percorrer era a chamada estrada do Vergueiro, sucessora da estrada 
da Maioridade”. Concebida por José Vergueiro por volta de 1864, a estrada 
“aproveitara o traçado da anterior, restaurando-lhe alguns pontos mais 
degradados, corrigindo outros e ampliando a largura do trecho da serra para 
a passagem de diligências”.75 Acompanhado de amigos, mecânicos e 
jornalistas, Prado realizou a travessia da Serra do Mar em 17 de abril de 
1908, levando 25 horas, para chegar a Santos.76 O velho exemplar de 
figueira-brava experimentou, assim, um certo renascimento, que durou enquanto 
o caminho de automóveis para o mar teve início sob sua sombra.

Em vista dessa campanha, liderada pelos jornais da época e que mobilizou 
fortemente a opinião pública, tempos depois os “Sacoman Frères” estavam dispostos 
a doar a figueira à administração municipal. Nesse momento, aquela figueira-brava 
tinha grande apelo simbólico, a ponto de sua poda ou, antes, sua mutilação, ser 
motivo para a confecção de cartões-postais, como se observa no raríssimo exemplar 
mostrado na Figura 29.

Finalmente, através da Resolução nº 15 de 26 de maio de 1911, a 
Câmara de Vereadores autorizou “a Prefeitura a receber a doação feita pelo 
proprietário do terreno onde está a ‘Figueira das Lágrimas’, no Ypiranga”, tomando 
para si o dever de sua manutenção, despendendo “o que for preciso para a 
conservação da mesma, desde que a despesa não exceda a verba para a qual a 
Prefeitura tem auctorização legal, independente de votação especial da Câmara”.77  
O terreno doado tinha 10 x 10 metros (Figura 30), conforme consta no termo de 
doação lavrado em fevereiro de 1920.78 E, assim, a Figueira das Lágrimas 
continuou a ser um marco na paisagem do Ipiranga, inclusive em documentação 
cartográfica encontrada, datada de 1921 (Figura 31) e 1930 (Figura 32).

A Figueira das Lágrimas foi também o modelo inspirador para uma pintura 
de Oscar Pereira da Silva, agraciado com o Prêmio Histórico do Salão Paulista de 
1936,79 e cujo “motivo central era uma cena de despedida”.80 A figueira era 
também lembrada em comemorações ao Dia da Árvore, como demonstra artigo 
de 1937, quando foi realizada uma festa (Figura 33) por iniciativa da diretoria do 
Grupo Escolar do Saccoman, em que se relembrou o papel importante daquela 
árvore, “quando alli era o ponto terminal das despedidas que as famílias de São 
Paulo levavam aos entes queridos que partiam da então pequena cidade, para 
destinos vários”.81 Por esse artigo, sabe-se o teor do texto da placa em bronze 

75. Toledo (2015, p. 99)

76. Cf. Toledo (2015, p. 
99-100).

77. São Paulo (1911, p. 152).

78. Embora doada à 
municipalidade em 1911, a 
figueira foi escriturada 
somente em 1920.

79. Nada consta, entretanto, 
no catálogo do evento.

80. Figueira… (1973).

81. A festa… (1937, p. 11).
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(Figura 34) que se mandou instalar e que foi arrancada mais tarde, infelizmente, 
devido ao valor do metal para a empobrecida população local. Dizia o texto, em 
tom de dedicatória, de autoria de Eugênio Egas:

Sou a arvore das lagrimas e das saudades. Sob minha sombra, corações sem numero se-
pararam-se afflictos. Aguias académicas, portadoras do saber, confiantes voaram para a 
vida. Represento passado glorioso. Recordo suaves tradições da brumosa paulicéa. Vi e 
admirei, vejo e admiro, hei de vêr e admirar a vertiginosa marcha triumphal do progresso 
paulistano. Viandante que me contemplas, descobre-te!82

Figura 29 – Cartão-postal da Figueira das Lágrimas mutilada por golpes de machado. 1909. Fonte: 
Coleção Martin Jayo.

82. A festa… (1937, p. 11).
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Figura 30 – Inscrição da Figueira das Lágrimas no patrimônio municipal. Fonte: Geosampa (2016).
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Figura 31 – Roberto Mertig. Planta das terras do Garapoava, Sítio do Moinho, N. Sra. Mercês, 
Taboão, Ourives e outros. 1921. No destaque, a indicação da localização da figueira. Fonte: 
Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, coleção João Baptista de Campos Aguirra.

Figura 32 – Localização da Árvore das Lágrimas no levantamento SARA Brasil. 1930. Fonte: 
Geosampa (2016).
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Embora o artigo se referisse à festa do Dia da Árvore como um momento 
em que os alunos, os professores e a vizinhança “recordavam um São Paulo já 
perdido nas névoas do tempo mas não esquecido na memória das gerações 
atuais”, felicitando-se com o culto à velha figueira-brava, ao mesmo tempo 
sinalizava seu futuro esquecimento quando, ao final, em tom entusiasmado, relatava 
que ocorrera outra comemoração alusiva àquela data na véspera, em outro lugar: 
dera-se início à arborização do parque do Ibirapuera, que contou com a presença 
do então prefeito Fábio Prado.83

Dez anos depois, em 1947, um leitor reclamava ao jornal O Estado de S. 
Paulo que os esforços de Eugenio Egas, que 25 anos antes realizara o “levantamento 
das principais árvores históricas de São Paulo”,84 haviam sido esquecidos pela 
população e pela administração municipal. Em 1953, em meio aos preparativos para 
a comemoração do IV Centenário da capital paulista, a Figueira das Lágrimas foi 
lembrada novamente, mas em tom bastante diferente dos artigos anteriores, como um 
exemplar antigo e, deduz-se, cuja importância histórica havia sido esquecida:

Figura 33 – A velha e acolhedora 
figueira brava: “arvore das lagrimas 
e da saudade”. Detalhe de cópia 
de exemplar d’O Estado de S. 
Paulo, 22 set. 1937, noticiando 
a comemoração do Dia da Árvore 
junto à Figueira das Lágrimas. Fonte: 
Acervo O Estado de S. Paulo.

83. A festa… (1937, p. 11).

84. Um defensor… (1974, 
p. 4).
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Na cidade de São Paulo a ânsia do momento é abrir praças, romper avenidas e alargar 
ruas, além de melhorar o mais possível a pavimentação da cidade. […] com ritmo cada 
vez mais acelerado, à medida que se aproxima o IV Centenário da fundação da cidade. 
Tal aspecto resulta do fato de que essa movimentação construtiva, necessariamente conten-
do uma parte mínima de destruição de velharias inúteis, vem, ou revelando, ou acentuan-
do, perante o publico paulistano a existência de arvores antigas e isoladas, muito pouco ou 
quase não conhecidas.85

Sintoma do deslocamento da centralidade da cidade para o quadrante 
Sudoeste, a figueira-brava foi citada como “um grande motivo para um pequeno 
turismo”86 e até um mapa era apresentado ao leitor (Figura 35), para que pudesse 
visitar a árvore, em um circuito cuja ênfase é dada para três grandes obras do IV 
Centenário, as vedetes do momento: o parque do Ibiraquera, o aeroporto de 
Congonhas e a via Anchieta, cujo traçado selou em definitivo o distanciamento 
que o caminho para Santos havia tomado em relação à centenária figueira-brava 
desde a abertura da estrada do Vergueiro.

Figura 34 – Gabriel Zellaui. Placa 
de bronze ao pé da Árvore das 
Lágrimas. 1953. Fonte: Acervo 
Fotográfico do Museu da Cidade 
de São Paulo.

85. A árvore… (1953, p. 7).

86. A árvore… (1953, p. 7).
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A partir de então, a Figueira das Lágrimas caiu no esquecimento, apesar 
de alguns esforços isolados para a manutenção de sua memória e de sua própria 
materialidade. No mapa da cidade de São Paulo de 1954, consultado no sistema 
Geosampa (Figura 36), já não há mais menção à figueira.87 Em 1972, quando 
houve a indicação para o tombamento “dos monumentos históricos existentes ao 
longo do Caminho do Mar” em nível estadual, a Figueira das Lágrimas foi incluída 
na lista de bens a ser tombados, ainda que não constasse da listagem sugerida 
pelos órgãos de preservação. Em artigo sobre a indicação, as razões para sua 
inclusão na lista são bastante singelas: “Na conhecida Estrada das Lágrimas, 
encontrando-se a Árvore das Lágrimas, uma grande figueira brava, ao pé da qual 
foi colocada uma lápide com inscrição devida a Eugenio Egas”.88 Nem uma linha 
sobre seu papel demarcatório do ponto das despedidas, do limite mais ao sul da 
cidade de São Paulo, a partir de onde avançava-se à empreitada da transposição 
da Serra do Mar. Ou que, no sentido contrário, sua sombra era o repouso que 
sinalizava a chegada à capital paulista. A leitura do artigo deixa a impressão de 
que a árvore fora incluída em função da lembrança da memória de Egas.

Figura 35 – Roteiro para do 
centro de São Paulo chegar 
à “Árvore das Lagrimas” 
e, tanto na ida como 
no regresso, conhecer e 
apreciar muitos aspectos 
característicos da capital 
paulistana. Fonte: Acervo O 
Estado de S. Paulo.

87. Na figura, o polígono 
hachurado em vermelho 
corresponde ao terreno do-
ado à prefeitura pelos ir-
mãos Sacoman, em 1911.

88. Estado defende… 
(1972, p. 42).
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Em 1953, pelo menos, a figueira havia se recuperado da drástica poda 
de 1909, conforme se observa na Figura 37 (centro). Observe-se, além de seu 
porte e a textura de sua copa em comparação à Ficus benjamina (na imagem à 
direita), as marcas da poda de 1909: a redução abrupta da espessura do tronco 
indica que a parte inferior é bem mais antiga do que a superior. Porém, em 1977, 
a Figueira das Lágrimas encontrava-se novamente sob ameaça de corte, agora 
devido ao seu delicado estado. Segundo os jornais, só lhe restavam dois galhos 
e sua estabilidade estava comprometida por parasitas instalados em seu tronco. 
Após exame de uma comissão formada para tentar recuperá-la, pois desde a 
década de 1960 considerava-se que estivesse agonizando, o corte ficou previsto 
para 8 de setembro daquele ano. Recordando a sua história, um artigo do Jornal 
da Tarde noticiava a autorização para o corte, cercada de cuidados:

A luta da velha figueira das lágrimas parece estar no fim. A autorização de remoção, data-
da de 8 de setembro de 1977, está apenas esperando a assinatura de Celso Hahne – 
que, no entanto, quer, antes de assinar, ter a confirmação de que a árvore está de fato sem 
condições de sobreviver.89

Figura 36 – Mapa da cidade de São Paulo. 1954. Fonte: Geosampa (2016).

89. Araujo (1977).
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O artigo continua, com projeções para o futuro:

No lugar da árvore centenária, Celso Hahne está pensando em plantar uma outra figueira. 
Na sombra dos dois últimos galhos já cresce, ainda com poucos centímetros, uma nova fi-
gueira. Celso Hahne se entusiasma: “Se da própria mãe nasce, vamos criar a filha. De 
qualquer maneira ela iria mesmo morrer; poderíamos apenas adiar um pouco mais…”90

No entanto, a poda final nunca se concretizou, e a velha figueira ainda 
resiste, debilitada evidentemente, até hoje (Figura 37 – imagem à direita). Na 
década de 1980 foi incluída no Cadastramento de Espaços Arborizados 
Significativos do Município de São Paulo, trabalho realizado entre 1984 e 1985, 
que resultou na edição do volume Vegetação significativa do Município de São 
Paulo, no qual está cadastrada como Exemplar Isolado nº 59.91 O texto informa 
que em 1952 a Figueira das Lágrimas foi tombada pela Sociedade Geográfica 
Brasileira e que “seus ramos inferiores estão escorados por estacas e sua copa foi 
podada pela interferência na fiação elétrica”.92 Outros tempos…

Hoje o exemplar está protegido pelo Decreto nº 30.443, de 20 de 
setembro de 1989, que através do seu artigo nº 16 “torna imunes de corte em 
razão de sua beleza e raridade”93 os exemplares isolados constantes do 
cadastramento efetuado pela prefeitura em 1985. Entretanto, vale observar que a 

90. Araujo (1977).

91. São Paulo (1988).

92. São Paulo (1988, p. 495).

Figura 37 – Linha do tempo com a Figueira das Lágrimas. Fonte: Coleção Martin Jayo, Acervo Foto-
gráfico do Museu da Cidade de São Paulo e acervo da autora.



41ANNALS OF MUSEU PAULISTA – vol. 26, 2018.

árvore original, a figueira-brava centenária – a “mãe”, segundo Hahne –, está 
consideravelmente combalida e encontra-se ao lado do grande exemplar de Ficus 
benjamina – “a filha” –, exemplar de espécie exótica e agressiva, que cresceu ao 
seu lado, provavelmente a pequena muda de figueira a que Hahne fez menção no 
artigo da década de 1970, denotando um descuido tanto dos técnicos e 
autoridades municipais quanto do público em geral94 (Figura 37 – direita).

Apesar da proteção municipal e estadual, percebe-se o grande 
desconhecimento, atualmente, da história da Figueira das Lágrimas. Prova disso é 
que, no sistema Geosampa, a indicação de área especial, sob proteção, recai 
sobre a edificação que está ao lado da figueira-brava (Figura 38), em 
desconformidade com a documentação cadastral municipal (Figura 30). Vale 
lembrar José de Souza Martins, que em 2010 prestou-lhe homenagem, prevendo 
amargo futuro para aquela árvore:

A velha árvore sobrevive, ao lado de um ponto de ônibus, na Estrada das Lágrimas, vizinha 
à casa n.º 515. Acabou abraçada e sufocada pelo crescimento urbano anômalo, no flan-
co da favela de Heliópolis, como incômodo vegetal atravancando o trânsito. Em agonia 
lenta, a vergonhosa agonia de nossa memória histórica.95

93. São Paulo (1989).

94. Araujo (1977).95. Mar-
tins (2010).

Figura 38 – Aerofoto da figueira em 2004. Fonte: Geosampa (2016).
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ConsiDeRações Finais

Procurou-se demonstrar como as figueiras-bravas, árvores comuns, 
encontráveis na ampla faixa de matas tropicais do Sudeste brasileiro, podem ser 
mais do que marcos paisagísticos. Podem ser testemunhos de épocas passadas, 
de práticas sociais já não mais em uso. Estabelecendo uma analogia com a 
problemática dos monumentos históricos arquitetônicos, pode-se considerar que o 
caso das figueiras-bravas aqui tratadas estaria distante do conceito de monumento 
de caráter excepcional. Ligam-se ao cotidiano, ocorrem com grande frequência, 
mas nem por isso podem ser ignoradas se, em determinadas situações, adquirem 
significado que permite elencá-las como monumentos.

A Carta de Florença, de 1981, que prevê a salvaguarda dos jardins e sítios 
históricos, em seu artigo 8º define: “um sítio histórico é uma paisagem definida, 
evocadora de um fato memorável: lugar de acontecimento histórico maior, origem 
de um mito ilustre ou de um combate épico, assunto de um quadro célebre etc.”, 
sendo que “a denominação jardim histórico aplica-se tanto aos jardins modestos 
quanto aos parques ordenados ou paisagísticos”, conforme o artigo 6º.96

Ou seja, “o estudo sobre as relações entre as sociedades e a natureza não 
devem se limitar a áreas de preservação, florestas ou campos facilmente 
reconhecíveis como ambientes naturais”.97 Mais recentemente, a Carta de Bagé, 
em seu artigo 11º, reitera tal definição: “sítios de valor histórico […], áreas 
contíguas, envoltórias ou associadas a um meio urbano” estão incluídas no conceito 
de “paisagem cultural” e como tal devem ser

objeto das mesmas operações de intervenção e preservação que recaem sobre todos os 
bens culturais. Operações como as de identificação, proteção, inventário, registro, docu-
mentação, manutenção, conservação, restauração, recuperação, renovação, revitalização, 
restituição, valorização, divulgação, administração, uso, planejamento e outros.98

O exemplo da Figueira das Lágrimas é importante posto que, décadas antes 
do estabelecimento das primeiras ações preservacionistas oficiais entre nós, que 
datam de meados da década de 1930, um sítio histórico foi oficialmente alvo de 
salvaguarda por parte do poder municipal, documentada pela Resolução nº 15 de 
maio de 1911, a partir da demanda popular, adiantando-se ao proposto pela Carta 
de Florença, elaborada setenta anos depois. Mais curioso e inusitado ainda é que 
o objeto dessa ação não fosse um bem arquitetônico, mas um exemplar vegetal. 

96. Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios 
(1981).

97. Duarte (2007, p. 26).

98. Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional (2007).



43ANNALS OF MUSEU PAULISTA – vol. 26, 2018.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Alessandra Martins. A rede ferroviária e a urbanização da freguesia do Brás: estudo 
onomástico contrastivo. 2007. 256 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

ARAUJO, Roberto. Morre a árvore das lágrimas e das saudades. Jornal da Tarde, São Paulo, 
13 set. 1977.

A ÁRVORE das lágrimas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 1909.

A ÁRVORE das lágrimas, grande motivo de pequeno turismo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 
23 jun. 1953. p. 7.

AZEVEDO, Militão Augusto de. Álbum comparativo da cidade de São Paulo 1862-1887. 
São Paulo, 1887.

BARLEUS, Gaspar. Casparis Barlæi, rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum, 
sub præfectura illustrissimi Comitis I. Amsterdam: Ex. Typographico Ioannis Blaev, 1647.

BRAGA, Rubem. Um pé de milho. Rio de Janeiro: Record, 2003.

BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1954.

CAMPOS, Eudes. A Vila de São Paulo em seus primórdios: ensaio de reconstituição do núcleo 
urbano quinhentista. Arquipaulistana, São Paulo, n. 204, p. 1-104, 2006. Disponível em: 
<https://bit.ly/2krsLX7>. Acesso em: 3 mar. 2017.

CAMPOS JR., Eudes de Mello. São Paulo antigo: plantas da cidade. Informativo do Arquivo 
Histórico Municipal, São Paulo, n. 20, 25 jul. 2009.

CARAUTA, Jorge Pedro Pereira. Ficus (Moraceae) no Brasil: conservação e taxonomia. 1987. 
273 f. Tese (Doutorado) – Programa Especial de Doutoramento, Universidade Mackenzie, 
São Paulo, 1987.



44 ANAIS DO MUSEU PAULISTA – vol. 26, 2018.  

CARAUTA, Jorge Pedro Pereira; DIAZ, Benjamin Ernani. Figueiras no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2002.

CONSELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS. Carta de Florença. Florença, 21 
maio 1981. Disponível em: <https://bit.ly/2GOyuiw>. Acesso em: 25 maio 2018.

UM DEFENSOR das arvores historicas de S. Paulo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 out. 
1947. Colaboração dos Leitores, p. 4.

D’ELBOUX, Roseli Maria Martins. Manifestações neoclássicas no Vale do Paraíba: Lorena e as 
palmeiras-imperiais. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008.

______. Uma promenade nos trópicos: os barões do café sob as palmeiras-imperiais, entre o Rio 
de Janeiro e São Paulo. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 193-250, jul./dez 2006.

DIAS, Alan Modesto. Augusto Emílio Zaluar e os homens sem senhor: vida cotidiana na 
peregrinação pela província de São Paulo, 1860-1861. 2006. 155 f. Dissertação (Mestrado) –
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006.

DOURADO, Guilherme Mazza. Belle époque dos jardins. São Paulo: Editora Senac, 2011.

DUARTE, Regina Horta. À sombra dos fícus: cidade e natureza em Belo Horizonte. Ambiente 
e Sociedade, Campinas, v. 10, n. 2, p. 25-44, jul./dez. 2007.

ESTADO defende obras históricas da Serra. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 42, 2 jul. 1972.

EVANGELISTA, José Geraldo. Lorena no século XIX. São Paulo: Governo do Estado de São 
Paulo, 1978. v. 7. (Coleção Paulística).

FERNANDES JR., Rubens et al. Militão Augusto de Azevedo. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

A FESTA das árvores – Significativa commemoração junto à velha figueira das lágrimas – A 
arborização do novo Parque Municipal do Ibirapuera. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 
11, 22 set. 1937.

FIGUEIRA resiste ao tempo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 1973.

GAENSLY, Guilherme. Postais da cidade de São Paulo 1900-1940. São Paulo, 1940.

GEOSAMPA. Mapa digital da cidade de São Paulo. Disponível em: <https://bit.
ly/1Qt0WZV>. Acesso em: 3 set. 2016.



45ANNALS OF MUSEU PAULISTA – vol. 26, 2018.

GLEZER, Raquel. Chão de terra: e outros ensaios sobre São Paulo. São Paulo: Alameda, 2007.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Carta de Bagé ou Carta 
da paisagem cultural. Bagé, 17 ago. 2007.

OS IRMÃOS Sacoman. Correio da Manhã, São Paulo, 21 ago. 1954. Terceiro Caderno, p. 44.

LAGO, Pedro Corrêa do. Iconografia paulistana do século XIX. São Paulo: Metalivros, 1998.

LEONEL, Sarita; SAMPAIO, Aloísio Costa (Org.). A figueira: figo, história e cultura. São 
Paulo: Editora Unesp, 2011.

LORENZI, Harri. Árvores brasileiras. Nova Odessa: Plantarum, 1992.

MARTINS, José de Souza. Árvore das Lágrimas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2010. 
Disponível em: <https://bit.ly/2xcn9JD>. Acesso em: 25 maio 2018.

MEMÓRIAS de Lorena em fotos e palavras. Lorena: Soc. Amigos da Cultura de Lorena, 
2003. (Col. Lorenense, v. 8, t. 3).

PAGANO, Sebastião. Roteiro de São Paulo antigo. Diário de São Paulo, São Paulo, 29 jan. 1950.

PELISSARI, Gisela; ROMANIUC NETO, Sergio. Ficus (Moracea) da Serra da Mantiqueira, Brasil. 
Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 64, n. 1, p. 91-111, 2013.

PIGNAL, Marc et al. Herbário virtual A. de Saint-Hilaire: uma nova ferramenta para o estudo 
da botânica no Brasil. Adansonia, Paris, v. 35, n. 1, p. 7-18, 2013.

PIO CORREA, Manuel; PENNA, Leonam de Azeredo (Org.). Dicionário de plantas úteis do 
Brasil e exóticas cultivadas. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1926-1975. 6 v.

REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil colonial. São Paulo: Edusp; 
Imprensa Oficial do Estado, 2000.

RODRIGUES, Antonio da Gama. Gens lorenensis. Lorena: [s.n.], 1956.

______. Gens lorenensis. 2. ed. Lorena: Sociedade Amigos da Cultura de Lorena, 2001. 
(Coleção Lorenense).

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes. 
Paris: Grimbert et Dorez, 1830. v. 1.



46 ANAIS DO MUSEU PAULISTA – vol. 26, 2018.  

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual nº 30.443, de 20 de setembro de 1989. Diário Oficial, 
São Paulo, 21 set. 1989.

SÃO PAULO (Município). Annaes da Camara 1910. São Paulo: Graphica Paulista: 1910.

______. Atas da Câmara da Cidade de São Paulo de 1860 a 1890. São Paulo: Departamento 
de Cultura, 1946. v. 62.

______. Resolução nº 15, de 26 de maio de 1911. São Paulo: Graphica Paulista, 1911.

______. Vegetação significativa no município de São Paulo: exemplares isolados. São Paulo: 
Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria Municipal do Planejamento, 1988. (Série Documentos).

TERRA, Carlos Gonçalves. O jardim no Brasil do século XIX: Glaziou revisitado. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; Escola de Belas Artes, 2000.

TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da vertigem: uma história de São Paulo de 1900 a 
1954. São Paulo: Objetiva, 2015.

VELLOZO, José Mariano da Conceição. Florae fluminensis icones. Parisiis: Ex Off. lithogr. 
Senefelder, 1827.

VON MARTIUS, Carl Friedrich Philipp; EICHLER, August Wilhelm; URBAN, Ignatz (Ed.). Flora 
brasiliensis. Campinas: Centro de Referência em Informação Ambiental, 2005. Disponível em: 
<https://bit.ly/2GOleKN>. Acesso em: 25 maio 2018.

ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela província de São Paulo: 1860-1861. Belo 
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975. (Coleção Reconquista do Brasil).

Artigo apresentado em 19/11/16. Aprovado em 14/05/17.

All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License


