Centro de Visitantes

Eldorado, Guapiara, Iguape, Ilhabela, Ilha Comprida, Iporanga, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Ribeirão Grande, São Miguel Arcanjo, Sete
Barras e Tapiraí.
O Projeto de Ecoturismo foi realizado por meio de um contrato de
empréstimo firmado entre o BID e o Estado de São Paulo, por intermédio da SMA. O contrato firmado 2006 e as atividades do projeto
se encerraram em dezembro de 2012. O valor total do empréstimo foi
de US$ 9.000.000,00, com contrapartida do Estado no valor de US$
6.000.000,00.
As ações do projeto visaram melhorar os equipamentos turísticos
e a organização dos parques estaduais para a gestão do ecoturismo;
organizar e consolidar o produto turístico na área de influência direta
do Projeto; e fortalecer a capacidade de gestão do ecoturismo na própria SMA, na Fundação Florestal, instituição gestora das Unidades de
Conservação participantes do projeto. •

Natureza, quanto
mais te conheço,
mais te admiro.
Quanto mais
te observo,
mais me conheço.
Heloisa Rugai

Parques no seu smartphone
O ecoturista agora conta com mais uma ferramenta de informação sobre os Parques
Paulistas. O aplicativo Parques SP, para smartphones e tablets nos sistemas Android e iOS,
contém um guia virtual de ajuda ao visitante que vão do planejamento da viagem ao
conhecimento básico dos Parques Estaduais
Carlos Botelho, Ilha do Cardoso, Intervales,
Caverna do Diabo, Ilhabela e PETAR.
O usuário encontra informações sobre
trilhas, atrativos e equipamentos turísticos
nos parques e das regiões de entorno, mapas interativos, fotos, vídeos, dicas de hospedagem, alimentação, transporte, agências
de receptivo e operadoras de turismo, lojas
de artesanatos e souvenirs, bancos, hospitais, entre outros equipamentos de apoio
ao turismo.
O aplicativo está disponível para download
gratuito no Google Play e na AppStore.

Foto tirada por Heloisa Rugai no Parque Estadual de Porto Ferreira

CuriOsidadeS

1.

A vovó e o bebê das UCs paulistas

O Diario Official do Estado era escrito com dois
efes. Na edição de 10/2/1896, publicou o dec. 335, declarando de utilidade pública terras para a “installação
de um Horto Botânico com Campos de Experiencia e
Serviço Florestal, na Pedra Branca, na Serra da Cantareira”. É essa a certidão de nascimento da primeira
UC paulista, o hoje Parque Estadual Alberto Löfgren,
conhecido da população como Horto Florestal. Na outra ponta, no dia 8 de abril, foi sancionada Lei 14.982,
instituindo a caçula das UCs do Estado: o Mosaico de
Unidades de Conservação da Jureia-Itatins. •
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2.

Tudo vira história

A democracia se consolidava. Movimentos sociais ocupavam espaços. No meio ambiente, nem tudo
eram flores. Havia peixe podre no caminho da SMA. A
discussão – bombear água do rio Pinheiros para a represa Billings – estava na agenda. A usina precisava de
água para gerar energia. Ambientalistas do ABC discordam. Quem não pôde se defender foi a ascensorista do
elevador da rua Tabapuã. Estranhos entraram no elevador. Antes dela reclamar, quase mil quilos de peixe
foram derramados na cabine e o cheiro de podre tomou
conta do prédio. “Água do Pinheiros na Billings, peixe
podre no elevador. Deu certo. Um decreto limitando o
bombeamento às ameaças de enchente no Tietê. •

OlharVerde
o meio
ambiente paulista
em foco
NotasAmbientais
SMA lança Cadastro de Entidades de
Catadores de Materiais Recicláveis
As entidades de catadores de materiais recicláveis do estado de São Paulo já podem se cadastrar
no CADEC, banco de dados que permitirá conhecer
melhor as entidades do setor, facilitando o planejamento de ações de apoio a atividades de reciclagem, coleta seletiva e melhoria na destinação
final de resíduos sólidos. O Cadec permitirá à SMA
interagir com os cadastrados seja promovendo
capacitação, financiamento de equipamentos, ou
suporte à formalização e constituição jurídica das
entidades.
Todas as organizações, incluindo cooperativas,
associações ou grupos não formalizados, que contribuem de alguma forma com as atividades de reciclagem são convidadas a participar do cadastro
disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/
cadec/ •

ZEE da Baixada Santista
Baixada Santista já conta com mais uma ferramenta de ordenamento territorial
– o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE, que estabelece padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade e desenvolvimento sustentável da população e do território formado pelos municípios de Santos, Cubatão,
Guarujá, Bertioga, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.
O ZEE contribui no planejamento regional e deve ser seguido na implantação de
planos, obras e atividades públicas e privadas.
O texto do decreto nº 58.996/13 está no link: http://www.ambiente.sp.gov.br/
cpla/zoneamento/gerenciamento-costeiro/ •

Resolução disciplina licenciamento de PRIS em áreas de mananciais
A resolução nº 25/13 da Secretaria do Meio Ambiente disciplina o licenciamento ambiental dos Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS) nas áreas abrangidas pelas leis de proteção e recuperação dos mananciais das bacias
hidrográficas dos reservatórios Billings e Guarapiranga.
O documento é resultado de trabalho conjunto entre a SMA e prefeituras dos
municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
Com a resolução, haverá maior agilidade para o licenciamento ambiental dos
PRIS, resultando em um avanço socioambiental que melhorará a qualidade de
vida das pessoas que vivem nessas áreas, bem como a qualidade ambiental dos
mananciais que abastecem grande parte dos municípios paulistas.

CETESB divulga relatórios de qualidade do
ar, praias e águas interiores e subterrâneas
Os relatórios anuais de qualidade do ar, praias,
águas superficiais e águas subterrâneas encontram-se, desde abril passado, disponíveis no site
da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (www.cetesb.sp.gov.br). Os documentos consolidam dados coletados ao longo de 2012,
e dos últimos três anos no caso do estudo sobre
águas subterrâneas, oferecendo subsídios para a
formulação de políticas públicas na área ambiental e de saneamento, constituindo-se ainda em importante fonte de pesquisas e de informação para
a sociedade. •

Texto da Resolução SMA nº 25/13, encontra-se em: http://www.ambiente.
sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-sma/ •

Técnicos da CETESB monitoram área da
estação brasileira na Antártica
Especialistas da CETESB participaram do trabalho de desmonte e remoção dos
escombros da Estação Comandante Ferraz, na Península Antártica, destruída
por um incêndio há cerca de um ano. Os funcionários da Companhia, Elton Gloeden e Paulo Henrique estiveram no local para a coleta de amostras de solo e de
água subterrânea para verificar impactos e possíveis contaminações. Segundo
Gloeden, a preocupação dos especialistas é com a hipótese de ter havido um
vazamento maior, que alcance as águas subterrâneas da região, contaminando
o mar. Pelo Tratado Antártico, os países signatários se comprometem a não
deixar nenhum tipo de resíduo no continente, para não gerar nenhuma de contaminação ambiental. •

Ilustrações Joana Lira

Envie uma foto sobre uma área verde e, em uma frase, fale porque ela é tão especial.
As fotos/frases mais criativas serão selecionadas pela redação e publicadas com
crédito. A foto deve ter pelo menos 300 dpi com 20 cm de largura e o endereço é
jornalolharverde@gmail.com

Olhar Verde - Ano II - Nº 4- maio/2013- Informativo oficial da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Fundação Florestal - Av. Prof Frederico Hermann Junior,
345 - São Paulo - SP - Cep: 05459-010 - tel: (11) 3133-3000 - jornalolharverde@gmail.com – Secretário: Bruno Covas - Coordenação editorial: Fabiana de Holanda Mtb 023.637
SP. Repórteres: Anna Karla Moura Ramos, Cris Couto, Fernando Hisi, José Alberto Pereira, Lucas Campagna, Luciana Reis, Lucília Gonçalves, Mário Senaga, Newton Miura,
Renato Alonso e Rosely Ferreira - Revisão: Maria Cristina Leite - Projeto Gráfico: Vera Severo - Fotos: José Jorge Neto e Pedro Calado. Tiragem: 50 mil exemplares.
Impressão: Leograf.

R

epletos de paisagens deslumbrantes, diversidade biológica e
atrativos que impressionam os visitantes, os parques paulistas
se consolidam como destinos turísticos de relevância no estado
de São Paulo. Antes eram vistos como lugares onde a visitação pública
devia ser desestimulada, para evitar impactos e garantir a preservação
da sua biodiversidade. Hoje o pensamento sobre a presença de visitantes e turistas é bem diferente. Percebeu-se que a visitação pública nos
parques estaduais é uma boa estratégia para a conservação dessas
áreas, seguindo o princípio: “conhecer para conservar”.
A visitação ajuda a inibir atividades ilegais nos parques e alia
sustentabilidade ambiental e geração de emprego e renda, com o incremento do turismo, que aquece a economia local. Além disso, os parques são uma opção de lazer saudável e de qualidade para a população,
que, conhecendo mais a biodiversidade, aumenta a percepção sobre o
meio ambiente e a incorporação de atitudes mais sustentáveis no seu
cotidiano.
Em São Paulo, o Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica é um dos principais responsáveis por difundir
essa visão positiva sobre a visitação nos parques. Seu objetivo foi estruturar os seis parques estaduais participantes, tornando-os produtos
turísticos que atraiam, retenham e satisfaçam um mercado diversificado
de visitantes, consolidando a vocação do turismo sustentável em suas
áreas de influência. Tratou-se, pois, de uma estratégia de conservação
da Mata Atlântica e de apoio ao desenvolvimento socioeconômico das
regiões onde os parques estão localizados.
As unidades beneficiadas são os parques estaduais Caverna do
Diabo, Carlos Botelho, Turístico do Alto Ribeira (Petar), Ilha do Cardoso, Intervales e Ilhabela. A área de influência do Projeto abrange os
municípios de: Apiaí, Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Capão Bonito,

VisãodoLeitor

foto Evandro Monteiro

São Paulo apresenta
resultados dos investimentos
em ecoturismo www.ecoturismo.sp.gov.br.
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Mosaico da Jureia-Itatins preserva importantes
ecossistemas da costa paulista e de mata atlântica

O

A nossa “colheita de sustentabilidade” se dá
em várias frentes, não só no ar. O protocolo tem
entre seus objetivos também a redução do uso de
água no processo industrial e a preservação e recuperação das matas ciliares e nascentes. No item
água, partimos de um consumo de 5 m3 por tonelada de cana processada em 2007, para apenas
1,26 m3 na safra atual. A maioria das usinas estão

com menos de 1 m3 de consumo. O solo e as margens dos
corpos-d’água também ganharam. Usinas e fornecedores de
cana declararam mais de 284 mil hectares de áreas ciliares
compromissados com a proteção e recuperação. Essas áreas,
além de protegerem os rios contra erosão e assoreamento,
são corredores ecológicos naturais para a fauna.
O processo se aprimora ano a ano. Um novo patamar de
sustentabilidade se aproxima. Vamos trabalhar para o aproveitamento da palha da cana antes queimada e que hoje ajuda na proteção do solo e tem forte potencial para geração de
energia elétrica. Com 50% da palha produzida na última safra
podemos gerar energia suficiente para suprir 31% da eletricidade consumida nas residências paulistas. O mais importante é que esse potencial energético está disponível no período
das secas, quando nossos reservatórios baixam o nível.
O protocolo sucroenergético, abrigado no nosso Projeto
Ambiental Estratégico Etanol Verde, é mais uma contribuição
de São Paulo que produz quase 50% desse importante combustível renovável que representa uma subsídio essencial à
conservação da biodiversidade e da sustentabilidade socioambiental econômica.

Bruno Covas
Secretário de Estado do Meio Ambiente

Consema: 30 anos de debates pela sustentabilidade
O regime democrático retomava sua trajetória no cenário nacional. Eleito governador de São Paulo, Franco Montoro, libera sua equipe em uma corrida para colocar
a sociedade civil nas decisões governamentais. Assim, em 26 de abril de 1983,
reunia-se no Palácio do Bandeirantes, 16 conselheiros, presididos pelo governador,
para a primeira plenária do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o Consema.
Passados 30 anos, os 16 tornaram-se 36, representando paritariamente o Estado,
a sociedade civil e o movimento ambientalista, tornando-se a caixa de ressonância dos problemas ambientais, que à época, não eram poucos.
Os temas levados ao Consema são diversos. O clamor democrático que recuperava seu espaço amordaçado fez com que temas curiosos ou banais também
chegassem ao mais democrático colegiado no período. Junto com questões ambientais, houve moções contra problemas internacionais, guerras. Uma dessas foi
enviada ao governo da Índia, manifestando pesar pelas vítimas do acidente de
Bhopal. O imperador Hiroíto, do Japão, também foi destinatário de moção. Hoje o
Consema discute o desenvolvimento socioambiental paulista. •
OlharVerde N.4•2013

áreas são permitidas atividades de ecoturismo, desde que os planos
de manejo assim determinem.
As comunidades tradicionais habitam bairros rurais, de baixa densidade demográfica e mantêm sistemas antigos de produção. São
comunidades caboclas e caiçaras que conseguem seu sustento por
meio de agricultura de subsistência, pesca, extração de recursos naturais com baixa capitalização. Com o mosaico, foram criadas duas
Reservas de Desenvolvimento Sustentável, a do Despraiado e a da
Barra do Una, que regularizam a situação da população tradicional,
como previsto na lei.
A área é um dos últimos locais de São Paulo que abriga praias
arenosas, costões rochosos e uma série de outros ambientes, como
brejos, lagunas, dunas, manguezais, matas de restinga, florestas de
baixada, de encosta e de altitude num continuum de Mata Atlântica. O Refúgio de Vida Silvestre garantirá que inúmeras espécies
endêmicas e migratórias usem as áreas protegidas para descansar e
para se reproduzir. De maneira similar, fica anexada a APA Marinha
Litoral do Sul.
A instalação do mosaico, com suas grandes extensões de florestas, permitirá o fluxo genético dos ecossistemas do norte, das escarpas da Serra do Mar, com os do sul, da região estuarina-lagunar do
baixo Ribeira, além de atrelá-los aos parques estaduais paulistas e
paranaenses do Vale do Ribeira. •
foto Adriana Mattoso

U

ma parceria bem-sucedida, estabelecida
por meio de um protocolo agroambiental
entre a nossa secretaria de Meio Ambiente
e a de Agricultura e Abastecimento com o setor
sucroenergético, está permitindo a São Paulo colher sustentabilidade. O que nos possibilita fazer
esta figura de linguagem são os resultados do
balanço da colheita de cana-de-açúcar da safra
2012/2013. Nela, 3,38 milhões de hectares de cana,
73% da área, foram colhidos utilizando-se máquinas ao invés de serem queimados. Desde o início
do protocolo em 2007, 20,6 milhões de toneladas
de poluentes e 3,4 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, que seriam produzidos se a
queima não fosse evitada, não foram lançados na
atmosfera.

território formado pelas encostas da Serra do Mar e do Vale
do Ribeira, no estado de São Paulo, é um dos últimos redutos
em que a Mata Atlântica, uma das mais ameaçadas florestas
tropicais do planeta, segue de forma contínua do topo da montanha,
de 1.500 metros de altitude, até a linha da costa. Parte desse território, ganha um novo instrumento legal de proteção com a sanção
da lei nº 14.982/13 que cria o Mosaico de Unidades de Conservação
da Jureia-Itatins, constituído pela Estação Ecológica Jureia-Itatins
(EEJI), pelos parques do Itinguçu e do Prelado, pelas Reservas de
Desenvolvimento Sustentável do Despraiado e da Barra do Una, e
os Refúgios de Vida Silvestre das ilhas do Abrigo ou Guaraú e Guararitama, perfazendo um território de 97.475 hectares. Até a criação
da EEJI, em 1986, houve diversas ameaças aos ecossistemas dessa
área, tendo sido inclusive escolhida como local para instalação de
usinas nucleares. O mosaico consolida a proteção da biodiversidade
e pacifica os conflitos de terra existentes, desde o século passado.
A sanção da lei foi precedida de debates em audiências públicas
e depois na Assembleia Legislativa. Uma das maiores preocupações
foi com a manutenção do último território do estado onde a interação mar montanha, ainda, está assegurada, permitindo o desenvolvimento de estudos em local único. A criação dos parques estaduais
do Itinguçu e do Prelado, em Peruíbe e Iguape, respectivamente, representa um ganho para as populações locais, uma vez que nessas
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A

s visitas ao Zoológico de São Paulo ficaram ainda mais didáticas
e divertidas. Os animais receberão ainda mais cuidados. Para
isso o maior zoológico do Brasil ganhou uma Arena Cultural e um
Complexo Laboratorial do Centro de Conservação da Fauna Silvestre
do Estado de São Paulo. As novidades garantem lazer, educação ambiental, conservação da fauna e proteção da biodiversidade.
Os mais de 1,6 milhão de visitantes do Zoo poderão usufruir do novo
espaço destinado a apresentações culturais que vão da música a oficinas de artes. Com capacidade para cerca de 300 pessoas, os eventos
serão realizadas por meio da Programação de Ação Cultural (ProAC) da
Secretaria Estadual da Cultura. Em breve, com a finalização das obras
do Vida de Bicho, a arena terá atrações didáticas com animais.
O complexo laboratorial, um dos mais modernos do mundo, zelará pelos mais de 3.200 animais do Zoológico. A iniciativa garantirá
bem-estar, saúde e reprodução dos animais. São três laboratórios
- de análises clínicas, de microbiologia aplicada e de biologia molecular. O novo complexo é uma parceria entre a Fundação Parque Zoológico, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade de São Paulo (USP) e
a Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP).
O laboratório de análises clínicas realiza a maioria dos exames de
saúde dos mamíferos, aves, répteis e anfíbios da população animal
da Fundação Parque Zoológico, com ampla autonomia proporcionada pelo seu quadro técnico qualificado e equipamentos modernos.
É fundamental para as ações de conservação dos animais dentro e
fora do habitat natural, permitindo diagnóstico e tratamento seguro
dos animais.
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Novos equipamentos
garantem mais lazer aos
visitantes do Zoológico
Os animais terão melhor tratamento de saúde
No laboratório de Microbiologia Aplicada é mantida uma coleção
de cultura de microrganismos ambientais com potencial biotecnológico para produção de enzimas microbianas, probióticos, bioplásticos, biosurfactantes e biorremediação, entre outros. O de Biologia
Molecular é destinado a identificar microrganismos de potencial
biotecnológico ao diagnóstico de doenças de animais silvestres da
Fundação, além da prestação de serviços a entidades de conservação em trabalhos in situ. Ele é essencial à definição de qualidade
genética de amostras criopreservadas do banco de germoplasma e
ao suporte dos Laboratórios de Reprodução Assistida e de Microbiologia Aplicada. •
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Mosaico da Jureia-Itatins preserva importantes
ecossistemas da costa paulista e de mata atlântica

O

A nossa “colheita de sustentabilidade” se dá
em várias frentes, não só no ar. O protocolo tem
entre seus objetivos também a redução do uso de
água no processo industrial e a preservação e recuperação das matas ciliares e nascentes. No item
água, partimos de um consumo de 5 m3 por tonelada de cana processada em 2007, para apenas
1,26 m3 na safra atual. A maioria das usinas estão

com menos de 1 m3 de consumo. O solo e as margens dos
corpos-d’água também ganharam. Usinas e fornecedores de
cana declararam mais de 284 mil hectares de áreas ciliares
compromissados com a proteção e recuperação. Essas áreas,
além de protegerem os rios contra erosão e assoreamento,
são corredores ecológicos naturais para a fauna.
O processo se aprimora ano a ano. Um novo patamar de
sustentabilidade se aproxima. Vamos trabalhar para o aproveitamento da palha da cana antes queimada e que hoje ajuda na proteção do solo e tem forte potencial para geração de
energia elétrica. Com 50% da palha produzida na última safra
podemos gerar energia suficiente para suprir 31% da eletricidade consumida nas residências paulistas. O mais importante é que esse potencial energético está disponível no período
das secas, quando nossos reservatórios baixam o nível.
O protocolo sucroenergético, abrigado no nosso Projeto
Ambiental Estratégico Etanol Verde, é mais uma contribuição
de São Paulo que produz quase 50% desse importante combustível renovável que representa uma subsídio essencial à
conservação da biodiversidade e da sustentabilidade socioambiental econômica.

Bruno Covas
Secretário de Estado do Meio Ambiente

Consema: 30 anos de debates pela sustentabilidade
O regime democrático retomava sua trajetória no cenário nacional. Eleito governador de São Paulo, Franco Montoro, libera sua equipe em uma corrida para colocar
a sociedade civil nas decisões governamentais. Assim, em 26 de abril de 1983,
reunia-se no Palácio do Bandeirantes, 16 conselheiros, presididos pelo governador,
para a primeira plenária do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o Consema.
Passados 30 anos, os 16 tornaram-se 36, representando paritariamente o Estado,
a sociedade civil e o movimento ambientalista, tornando-se a caixa de ressonância dos problemas ambientais, que à época, não eram poucos.
Os temas levados ao Consema são diversos. O clamor democrático que recuperava seu espaço amordaçado fez com que temas curiosos ou banais também
chegassem ao mais democrático colegiado no período. Junto com questões ambientais, houve moções contra problemas internacionais, guerras. Uma dessas foi
enviada ao governo da Índia, manifestando pesar pelas vítimas do acidente de
Bhopal. O imperador Hiroíto, do Japão, também foi destinatário de moção. Hoje o
Consema discute o desenvolvimento socioambiental paulista. •
OlharVerde N.4•2013

áreas são permitidas atividades de ecoturismo, desde que os planos
de manejo assim determinem.
As comunidades tradicionais habitam bairros rurais, de baixa densidade demográfica e mantêm sistemas antigos de produção. São
comunidades caboclas e caiçaras que conseguem seu sustento por
meio de agricultura de subsistência, pesca, extração de recursos naturais com baixa capitalização. Com o mosaico, foram criadas duas
Reservas de Desenvolvimento Sustentável, a do Despraiado e a da
Barra do Una, que regularizam a situação da população tradicional,
como previsto na lei.
A área é um dos últimos locais de São Paulo que abriga praias
arenosas, costões rochosos e uma série de outros ambientes, como
brejos, lagunas, dunas, manguezais, matas de restinga, florestas de
baixada, de encosta e de altitude num continuum de Mata Atlântica. O Refúgio de Vida Silvestre garantirá que inúmeras espécies
endêmicas e migratórias usem as áreas protegidas para descansar e
para se reproduzir. De maneira similar, fica anexada a APA Marinha
Litoral do Sul.
A instalação do mosaico, com suas grandes extensões de florestas, permitirá o fluxo genético dos ecossistemas do norte, das escarpas da Serra do Mar, com os do sul, da região estuarina-lagunar do
baixo Ribeira, além de atrelá-los aos parques estaduais paulistas e
paranaenses do Vale do Ribeira. •
foto Adriana Mattoso

U

ma parceria bem-sucedida, estabelecida
por meio de um protocolo agroambiental
entre a nossa secretaria de Meio Ambiente
e a de Agricultura e Abastecimento com o setor
sucroenergético, está permitindo a São Paulo colher sustentabilidade. O que nos possibilita fazer
esta figura de linguagem são os resultados do
balanço da colheita de cana-de-açúcar da safra
2012/2013. Nela, 3,38 milhões de hectares de cana,
73% da área, foram colhidos utilizando-se máquinas ao invés de serem queimados. Desde o início
do protocolo em 2007, 20,6 milhões de toneladas
de poluentes e 3,4 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, que seriam produzidos se a
queima não fosse evitada, não foram lançados na
atmosfera.

território formado pelas encostas da Serra do Mar e do Vale
do Ribeira, no estado de São Paulo, é um dos últimos redutos
em que a Mata Atlântica, uma das mais ameaçadas florestas
tropicais do planeta, segue de forma contínua do topo da montanha,
de 1.500 metros de altitude, até a linha da costa. Parte desse território, ganha um novo instrumento legal de proteção com a sanção
da lei nº 14.982/13 que cria o Mosaico de Unidades de Conservação
da Jureia-Itatins, constituído pela Estação Ecológica Jureia-Itatins
(EEJI), pelos parques do Itinguçu e do Prelado, pelas Reservas de
Desenvolvimento Sustentável do Despraiado e da Barra do Una, e
os Refúgios de Vida Silvestre das ilhas do Abrigo ou Guaraú e Guararitama, perfazendo um território de 97.475 hectares. Até a criação
da EEJI, em 1986, houve diversas ameaças aos ecossistemas dessa
área, tendo sido inclusive escolhida como local para instalação de
usinas nucleares. O mosaico consolida a proteção da biodiversidade
e pacifica os conflitos de terra existentes, desde o século passado.
A sanção da lei foi precedida de debates em audiências públicas
e depois na Assembleia Legislativa. Uma das maiores preocupações
foi com a manutenção do último território do estado onde a interação mar montanha, ainda, está assegurada, permitindo o desenvolvimento de estudos em local único. A criação dos parques estaduais
do Itinguçu e do Prelado, em Peruíbe e Iguape, respectivamente, representa um ganho para as populações locais, uma vez que nessas
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A

s visitas ao Zoológico de São Paulo ficaram ainda mais didáticas
e divertidas. Os animais receberão ainda mais cuidados. Para
isso o maior zoológico do Brasil ganhou uma Arena Cultural e um
Complexo Laboratorial do Centro de Conservação da Fauna Silvestre
do Estado de São Paulo. As novidades garantem lazer, educação ambiental, conservação da fauna e proteção da biodiversidade.
Os mais de 1,6 milhão de visitantes do Zoo poderão usufruir do novo
espaço destinado a apresentações culturais que vão da música a oficinas de artes. Com capacidade para cerca de 300 pessoas, os eventos
serão realizadas por meio da Programação de Ação Cultural (ProAC) da
Secretaria Estadual da Cultura. Em breve, com a finalização das obras
do Vida de Bicho, a arena terá atrações didáticas com animais.
O complexo laboratorial, um dos mais modernos do mundo, zelará pelos mais de 3.200 animais do Zoológico. A iniciativa garantirá
bem-estar, saúde e reprodução dos animais. São três laboratórios
- de análises clínicas, de microbiologia aplicada e de biologia molecular. O novo complexo é uma parceria entre a Fundação Parque Zoológico, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade de São Paulo (USP) e
a Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP).
O laboratório de análises clínicas realiza a maioria dos exames de
saúde dos mamíferos, aves, répteis e anfíbios da população animal
da Fundação Parque Zoológico, com ampla autonomia proporcionada pelo seu quadro técnico qualificado e equipamentos modernos.
É fundamental para as ações de conservação dos animais dentro e
fora do habitat natural, permitindo diagnóstico e tratamento seguro
dos animais.
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Novos equipamentos
garantem mais lazer aos
visitantes do Zoológico
Os animais terão melhor tratamento de saúde
No laboratório de Microbiologia Aplicada é mantida uma coleção
de cultura de microrganismos ambientais com potencial biotecnológico para produção de enzimas microbianas, probióticos, bioplásticos, biosurfactantes e biorremediação, entre outros. O de Biologia
Molecular é destinado a identificar microrganismos de potencial
biotecnológico ao diagnóstico de doenças de animais silvestres da
Fundação, além da prestação de serviços a entidades de conservação em trabalhos in situ. Ele é essencial à definição de qualidade
genética de amostras criopreservadas do banco de germoplasma e
ao suporte dos Laboratórios de Reprodução Assistida e de Microbiologia Aplicada. •
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Mosaico da Jureia-Itatins preserva importantes
ecossistemas da costa paulista e de mata atlântica

O

A nossa “colheita de sustentabilidade” se dá
em várias frentes, não só no ar. O protocolo tem
entre seus objetivos também a redução do uso de
água no processo industrial e a preservação e recuperação das matas ciliares e nascentes. No item
água, partimos de um consumo de 5 m3 por tonelada de cana processada em 2007, para apenas
1,26 m3 na safra atual. A maioria das usinas estão

com menos de 1 m3 de consumo. O solo e as margens dos
corpos-d’água também ganharam. Usinas e fornecedores de
cana declararam mais de 284 mil hectares de áreas ciliares
compromissados com a proteção e recuperação. Essas áreas,
além de protegerem os rios contra erosão e assoreamento,
são corredores ecológicos naturais para a fauna.
O processo se aprimora ano a ano. Um novo patamar de
sustentabilidade se aproxima. Vamos trabalhar para o aproveitamento da palha da cana antes queimada e que hoje ajuda na proteção do solo e tem forte potencial para geração de
energia elétrica. Com 50% da palha produzida na última safra
podemos gerar energia suficiente para suprir 31% da eletricidade consumida nas residências paulistas. O mais importante é que esse potencial energético está disponível no período
das secas, quando nossos reservatórios baixam o nível.
O protocolo sucroenergético, abrigado no nosso Projeto
Ambiental Estratégico Etanol Verde, é mais uma contribuição
de São Paulo que produz quase 50% desse importante combustível renovável que representa uma subsídio essencial à
conservação da biodiversidade e da sustentabilidade socioambiental econômica.

Bruno Covas
Secretário de Estado do Meio Ambiente

Consema: 30 anos de debates pela sustentabilidade
O regime democrático retomava sua trajetória no cenário nacional. Eleito governador de São Paulo, Franco Montoro, libera sua equipe em uma corrida para colocar
a sociedade civil nas decisões governamentais. Assim, em 26 de abril de 1983,
reunia-se no Palácio do Bandeirantes, 16 conselheiros, presididos pelo governador,
para a primeira plenária do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o Consema.
Passados 30 anos, os 16 tornaram-se 36, representando paritariamente o Estado,
a sociedade civil e o movimento ambientalista, tornando-se a caixa de ressonância dos problemas ambientais, que à época, não eram poucos.
Os temas levados ao Consema são diversos. O clamor democrático que recuperava seu espaço amordaçado fez com que temas curiosos ou banais também
chegassem ao mais democrático colegiado no período. Junto com questões ambientais, houve moções contra problemas internacionais, guerras. Uma dessas foi
enviada ao governo da Índia, manifestando pesar pelas vítimas do acidente de
Bhopal. O imperador Hiroíto, do Japão, também foi destinatário de moção. Hoje o
Consema discute o desenvolvimento socioambiental paulista. •
OlharVerde N.4•2013

áreas são permitidas atividades de ecoturismo, desde que os planos
de manejo assim determinem.
As comunidades tradicionais habitam bairros rurais, de baixa densidade demográfica e mantêm sistemas antigos de produção. São
comunidades caboclas e caiçaras que conseguem seu sustento por
meio de agricultura de subsistência, pesca, extração de recursos naturais com baixa capitalização. Com o mosaico, foram criadas duas
Reservas de Desenvolvimento Sustentável, a do Despraiado e a da
Barra do Una, que regularizam a situação da população tradicional,
como previsto na lei.
A área é um dos últimos locais de São Paulo que abriga praias
arenosas, costões rochosos e uma série de outros ambientes, como
brejos, lagunas, dunas, manguezais, matas de restinga, florestas de
baixada, de encosta e de altitude num continuum de Mata Atlântica. O Refúgio de Vida Silvestre garantirá que inúmeras espécies
endêmicas e migratórias usem as áreas protegidas para descansar e
para se reproduzir. De maneira similar, fica anexada a APA Marinha
Litoral do Sul.
A instalação do mosaico, com suas grandes extensões de florestas, permitirá o fluxo genético dos ecossistemas do norte, das escarpas da Serra do Mar, com os do sul, da região estuarina-lagunar do
baixo Ribeira, além de atrelá-los aos parques estaduais paulistas e
paranaenses do Vale do Ribeira. •
foto Adriana Mattoso
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ma parceria bem-sucedida, estabelecida
por meio de um protocolo agroambiental
entre a nossa secretaria de Meio Ambiente
e a de Agricultura e Abastecimento com o setor
sucroenergético, está permitindo a São Paulo colher sustentabilidade. O que nos possibilita fazer
esta figura de linguagem são os resultados do
balanço da colheita de cana-de-açúcar da safra
2012/2013. Nela, 3,38 milhões de hectares de cana,
73% da área, foram colhidos utilizando-se máquinas ao invés de serem queimados. Desde o início
do protocolo em 2007, 20,6 milhões de toneladas
de poluentes e 3,4 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, que seriam produzidos se a
queima não fosse evitada, não foram lançados na
atmosfera.

território formado pelas encostas da Serra do Mar e do Vale
do Ribeira, no estado de São Paulo, é um dos últimos redutos
em que a Mata Atlântica, uma das mais ameaçadas florestas
tropicais do planeta, segue de forma contínua do topo da montanha,
de 1.500 metros de altitude, até a linha da costa. Parte desse território, ganha um novo instrumento legal de proteção com a sanção
da lei nº 14.982/13 que cria o Mosaico de Unidades de Conservação
da Jureia-Itatins, constituído pela Estação Ecológica Jureia-Itatins
(EEJI), pelos parques do Itinguçu e do Prelado, pelas Reservas de
Desenvolvimento Sustentável do Despraiado e da Barra do Una, e
os Refúgios de Vida Silvestre das ilhas do Abrigo ou Guaraú e Guararitama, perfazendo um território de 97.475 hectares. Até a criação
da EEJI, em 1986, houve diversas ameaças aos ecossistemas dessa
área, tendo sido inclusive escolhida como local para instalação de
usinas nucleares. O mosaico consolida a proteção da biodiversidade
e pacifica os conflitos de terra existentes, desde o século passado.
A sanção da lei foi precedida de debates em audiências públicas
e depois na Assembleia Legislativa. Uma das maiores preocupações
foi com a manutenção do último território do estado onde a interação mar montanha, ainda, está assegurada, permitindo o desenvolvimento de estudos em local único. A criação dos parques estaduais
do Itinguçu e do Prelado, em Peruíbe e Iguape, respectivamente, representa um ganho para as populações locais, uma vez que nessas
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s visitas ao Zoológico de São Paulo ficaram ainda mais didáticas
e divertidas. Os animais receberão ainda mais cuidados. Para
isso o maior zoológico do Brasil ganhou uma Arena Cultural e um
Complexo Laboratorial do Centro de Conservação da Fauna Silvestre
do Estado de São Paulo. As novidades garantem lazer, educação ambiental, conservação da fauna e proteção da biodiversidade.
Os mais de 1,6 milhão de visitantes do Zoo poderão usufruir do novo
espaço destinado a apresentações culturais que vão da música a oficinas de artes. Com capacidade para cerca de 300 pessoas, os eventos
serão realizadas por meio da Programação de Ação Cultural (ProAC) da
Secretaria Estadual da Cultura. Em breve, com a finalização das obras
do Vida de Bicho, a arena terá atrações didáticas com animais.
O complexo laboratorial, um dos mais modernos do mundo, zelará pelos mais de 3.200 animais do Zoológico. A iniciativa garantirá
bem-estar, saúde e reprodução dos animais. São três laboratórios
- de análises clínicas, de microbiologia aplicada e de biologia molecular. O novo complexo é uma parceria entre a Fundação Parque Zoológico, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade de São Paulo (USP) e
a Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP).
O laboratório de análises clínicas realiza a maioria dos exames de
saúde dos mamíferos, aves, répteis e anfíbios da população animal
da Fundação Parque Zoológico, com ampla autonomia proporcionada pelo seu quadro técnico qualificado e equipamentos modernos.
É fundamental para as ações de conservação dos animais dentro e
fora do habitat natural, permitindo diagnóstico e tratamento seguro
dos animais.
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Novos equipamentos
garantem mais lazer aos
visitantes do Zoológico
Os animais terão melhor tratamento de saúde
No laboratório de Microbiologia Aplicada é mantida uma coleção
de cultura de microrganismos ambientais com potencial biotecnológico para produção de enzimas microbianas, probióticos, bioplásticos, biosurfactantes e biorremediação, entre outros. O de Biologia
Molecular é destinado a identificar microrganismos de potencial
biotecnológico ao diagnóstico de doenças de animais silvestres da
Fundação, além da prestação de serviços a entidades de conservação em trabalhos in situ. Ele é essencial à definição de qualidade
genética de amostras criopreservadas do banco de germoplasma e
ao suporte dos Laboratórios de Reprodução Assistida e de Microbiologia Aplicada. •
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Centro de Visitantes

Eldorado, Guapiara, Iguape, Ilhabela, Ilha Comprida, Iporanga, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Ribeirão Grande, São Miguel Arcanjo, Sete
Barras e Tapiraí.
O Projeto de Ecoturismo foi realizado por meio de um contrato de
empréstimo firmado entre o BID e o Estado de São Paulo, por intermédio da SMA. O contrato firmado 2006 e as atividades do projeto
se encerraram em dezembro de 2012. O valor total do empréstimo foi
de US$ 9.000.000,00, com contrapartida do Estado no valor de US$
6.000.000,00.
As ações do projeto visaram melhorar os equipamentos turísticos
e a organização dos parques estaduais para a gestão do ecoturismo;
organizar e consolidar o produto turístico na área de influência direta
do Projeto; e fortalecer a capacidade de gestão do ecoturismo na própria SMA, na Fundação Florestal, instituição gestora das Unidades de
Conservação participantes do projeto. •

Natureza, quanto
mais te conheço,
mais te admiro.
Quanto mais
te observo,
mais me conheço.
Heloisa Rugai

Parques no seu smartphone
O ecoturista agora conta com mais uma ferramenta de informação sobre os Parques
Paulistas. O aplicativo Parques SP, para smartphones e tablets nos sistemas Android e iOS,
contém um guia virtual de ajuda ao visitante que vão do planejamento da viagem ao
conhecimento básico dos Parques Estaduais
Carlos Botelho, Ilha do Cardoso, Intervales,
Caverna do Diabo, Ilhabela e PETAR.
O usuário encontra informações sobre
trilhas, atrativos e equipamentos turísticos
nos parques e das regiões de entorno, mapas interativos, fotos, vídeos, dicas de hospedagem, alimentação, transporte, agências
de receptivo e operadoras de turismo, lojas
de artesanatos e souvenirs, bancos, hospitais, entre outros equipamentos de apoio
ao turismo.
O aplicativo está disponível para download
gratuito no Google Play e na AppStore.

Foto tirada por Heloisa Rugai no Parque Estadual de Porto Ferreira

CuriOsidadeS

1.

A vovó e o bebê das UCs paulistas

O Diario Official do Estado era escrito com dois
efes. Na edição de 10/2/1896, publicou o dec. 335, declarando de utilidade pública terras para a “installação
de um Horto Botânico com Campos de Experiencia e
Serviço Florestal, na Pedra Branca, na Serra da Cantareira”. É essa a certidão de nascimento da primeira
UC paulista, o hoje Parque Estadual Alberto Löfgren,
conhecido da população como Horto Florestal. Na outra ponta, no dia 8 de abril, foi sancionada Lei 14.982,
instituindo a caçula das UCs do Estado: o Mosaico de
Unidades de Conservação da Jureia-Itatins. •
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2.

Tudo vira história

A democracia se consolidava. Movimentos sociais ocupavam espaços. No meio ambiente, nem tudo
eram flores. Havia peixe podre no caminho da SMA. A
discussão – bombear água do rio Pinheiros para a represa Billings – estava na agenda. A usina precisava de
água para gerar energia. Ambientalistas do ABC discordam. Quem não pôde se defender foi a ascensorista do
elevador da rua Tabapuã. Estranhos entraram no elevador. Antes dela reclamar, quase mil quilos de peixe
foram derramados na cabine e o cheiro de podre tomou
conta do prédio. “Água do Pinheiros na Billings, peixe
podre no elevador. Deu certo. Um decreto limitando o
bombeamento às ameaças de enchente no Tietê. •

OlharVerde
o meio
ambiente paulista
em foco
NotasAmbientais
SMA lança Cadastro de Entidades de
Catadores de Materiais Recicláveis
As entidades de catadores de materiais recicláveis do estado de São Paulo já podem se cadastrar
no CADEC, banco de dados que permitirá conhecer
melhor as entidades do setor, facilitando o planejamento de ações de apoio a atividades de reciclagem, coleta seletiva e melhoria na destinação
final de resíduos sólidos. O Cadec permitirá à SMA
interagir com os cadastrados seja promovendo
capacitação, financiamento de equipamentos, ou
suporte à formalização e constituição jurídica das
entidades.
Todas as organizações, incluindo cooperativas,
associações ou grupos não formalizados, que contribuem de alguma forma com as atividades de reciclagem são convidadas a participar do cadastro
disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/
cadec/ •

ZEE da Baixada Santista
Baixada Santista já conta com mais uma ferramenta de ordenamento territorial
– o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE, que estabelece padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade e desenvolvimento sustentável da população e do território formado pelos municípios de Santos, Cubatão,
Guarujá, Bertioga, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.
O ZEE contribui no planejamento regional e deve ser seguido na implantação de
planos, obras e atividades públicas e privadas.
O texto do decreto nº 58.996/13 está no link: http://www.ambiente.sp.gov.br/
cpla/zoneamento/gerenciamento-costeiro/ •

Resolução disciplina licenciamento de PRIS em áreas de mananciais
A resolução nº 25/13 da Secretaria do Meio Ambiente disciplina o licenciamento ambiental dos Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS) nas áreas abrangidas pelas leis de proteção e recuperação dos mananciais das bacias
hidrográficas dos reservatórios Billings e Guarapiranga.
O documento é resultado de trabalho conjunto entre a SMA e prefeituras dos
municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
Com a resolução, haverá maior agilidade para o licenciamento ambiental dos
PRIS, resultando em um avanço socioambiental que melhorará a qualidade de
vida das pessoas que vivem nessas áreas, bem como a qualidade ambiental dos
mananciais que abastecem grande parte dos municípios paulistas.

CETESB divulga relatórios de qualidade do
ar, praias e águas interiores e subterrâneas
Os relatórios anuais de qualidade do ar, praias,
águas superficiais e águas subterrâneas encontram-se, desde abril passado, disponíveis no site
da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (www.cetesb.sp.gov.br). Os documentos consolidam dados coletados ao longo de 2012,
e dos últimos três anos no caso do estudo sobre
águas subterrâneas, oferecendo subsídios para a
formulação de políticas públicas na área ambiental e de saneamento, constituindo-se ainda em importante fonte de pesquisas e de informação para
a sociedade. •

Texto da Resolução SMA nº 25/13, encontra-se em: http://www.ambiente.
sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-sma/ •

Técnicos da CETESB monitoram área da
estação brasileira na Antártica
Especialistas da CETESB participaram do trabalho de desmonte e remoção dos
escombros da Estação Comandante Ferraz, na Península Antártica, destruída
por um incêndio há cerca de um ano. Os funcionários da Companhia, Elton Gloeden e Paulo Henrique estiveram no local para a coleta de amostras de solo e de
água subterrânea para verificar impactos e possíveis contaminações. Segundo
Gloeden, a preocupação dos especialistas é com a hipótese de ter havido um
vazamento maior, que alcance as águas subterrâneas da região, contaminando
o mar. Pelo Tratado Antártico, os países signatários se comprometem a não
deixar nenhum tipo de resíduo no continente, para não gerar nenhuma de contaminação ambiental. •

Ilustrações Joana Lira

Envie uma foto sobre uma área verde e, em uma frase, fale porque ela é tão especial.
As fotos/frases mais criativas serão selecionadas pela redação e publicadas com
crédito. A foto deve ter pelo menos 300 dpi com 20 cm de largura e o endereço é
jornalolharverde@gmail.com
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epletos de paisagens deslumbrantes, diversidade biológica e
atrativos que impressionam os visitantes, os parques paulistas
se consolidam como destinos turísticos de relevância no estado
de São Paulo. Antes eram vistos como lugares onde a visitação pública
devia ser desestimulada, para evitar impactos e garantir a preservação
da sua biodiversidade. Hoje o pensamento sobre a presença de visitantes e turistas é bem diferente. Percebeu-se que a visitação pública nos
parques estaduais é uma boa estratégia para a conservação dessas
áreas, seguindo o princípio: “conhecer para conservar”.
A visitação ajuda a inibir atividades ilegais nos parques e alia
sustentabilidade ambiental e geração de emprego e renda, com o incremento do turismo, que aquece a economia local. Além disso, os parques são uma opção de lazer saudável e de qualidade para a população,
que, conhecendo mais a biodiversidade, aumenta a percepção sobre o
meio ambiente e a incorporação de atitudes mais sustentáveis no seu
cotidiano.
Em São Paulo, o Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica é um dos principais responsáveis por difundir
essa visão positiva sobre a visitação nos parques. Seu objetivo foi estruturar os seis parques estaduais participantes, tornando-os produtos
turísticos que atraiam, retenham e satisfaçam um mercado diversificado
de visitantes, consolidando a vocação do turismo sustentável em suas
áreas de influência. Tratou-se, pois, de uma estratégia de conservação
da Mata Atlântica e de apoio ao desenvolvimento socioeconômico das
regiões onde os parques estão localizados.
As unidades beneficiadas são os parques estaduais Caverna do
Diabo, Carlos Botelho, Turístico do Alto Ribeira (Petar), Ilha do Cardoso, Intervales e Ilhabela. A área de influência do Projeto abrange os
municípios de: Apiaí, Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Capão Bonito,

VisãodoLeitor

foto Evandro Monteiro

São Paulo apresenta
resultados dos investimentos
em ecoturismo www.ecoturismo.sp.gov.br.
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Eldorado, Guapiara, Iguape, Ilhabela, Ilha Comprida, Iporanga, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Ribeirão Grande, São Miguel Arcanjo, Sete
Barras e Tapiraí.
O Projeto de Ecoturismo foi realizado por meio de um contrato de
empréstimo firmado entre o BID e o Estado de São Paulo, por intermédio da SMA. O contrato firmado 2006 e as atividades do projeto
se encerraram em dezembro de 2012. O valor total do empréstimo foi
de US$ 9.000.000,00, com contrapartida do Estado no valor de US$
6.000.000,00.
As ações do projeto visaram melhorar os equipamentos turísticos
e a organização dos parques estaduais para a gestão do ecoturismo;
organizar e consolidar o produto turístico na área de influência direta
do Projeto; e fortalecer a capacidade de gestão do ecoturismo na própria SMA, na Fundação Florestal, instituição gestora das Unidades de
Conservação participantes do projeto. •

Natureza, quanto
mais te conheço,
mais te admiro.
Quanto mais
te observo,
mais me conheço.
Heloisa Rugai

Parques no seu smartphone
O ecoturista agora conta com mais uma ferramenta de informação sobre os Parques
Paulistas. O aplicativo Parques SP, para smartphones e tablets nos sistemas Android e iOS,
contém um guia virtual de ajuda ao visitante que vão do planejamento da viagem ao
conhecimento básico dos Parques Estaduais
Carlos Botelho, Ilha do Cardoso, Intervales,
Caverna do Diabo, Ilhabela e PETAR.
O usuário encontra informações sobre
trilhas, atrativos e equipamentos turísticos
nos parques e das regiões de entorno, mapas interativos, fotos, vídeos, dicas de hospedagem, alimentação, transporte, agências
de receptivo e operadoras de turismo, lojas
de artesanatos e souvenirs, bancos, hospitais, entre outros equipamentos de apoio
ao turismo.
O aplicativo está disponível para download
gratuito no Google Play e na AppStore.

Foto tirada por Heloisa Rugai no Parque Estadual de Porto Ferreira

CuriOsidadeS

1.

A vovó e o bebê das UCs paulistas

O Diario Official do Estado era escrito com dois
efes. Na edição de 10/2/1896, publicou o dec. 335, declarando de utilidade pública terras para a “installação
de um Horto Botânico com Campos de Experiencia e
Serviço Florestal, na Pedra Branca, na Serra da Cantareira”. É essa a certidão de nascimento da primeira
UC paulista, o hoje Parque Estadual Alberto Löfgren,
conhecido da população como Horto Florestal. Na outra ponta, no dia 8 de abril, foi sancionada Lei 14.982,
instituindo a caçula das UCs do Estado: o Mosaico de
Unidades de Conservação da Jureia-Itatins. •

OlharVerde N.4•2013

2.

Tudo vira história

A democracia se consolidava. Movimentos sociais ocupavam espaços. No meio ambiente, nem tudo
eram flores. Havia peixe podre no caminho da SMA. A
discussão – bombear água do rio Pinheiros para a represa Billings – estava na agenda. A usina precisava de
água para gerar energia. Ambientalistas do ABC discordam. Quem não pôde se defender foi a ascensorista do
elevador da rua Tabapuã. Estranhos entraram no elevador. Antes dela reclamar, quase mil quilos de peixe
foram derramados na cabine e o cheiro de podre tomou
conta do prédio. “Água do Pinheiros na Billings, peixe
podre no elevador. Deu certo. Um decreto limitando o
bombeamento às ameaças de enchente no Tietê. •

OlharVerde
o meio
ambiente paulista
em foco
NotasAmbientais
SMA lança Cadastro de Entidades de
Catadores de Materiais Recicláveis
As entidades de catadores de materiais recicláveis do estado de São Paulo já podem se cadastrar
no CADEC, banco de dados que permitirá conhecer
melhor as entidades do setor, facilitando o planejamento de ações de apoio a atividades de reciclagem, coleta seletiva e melhoria na destinação
final de resíduos sólidos. O Cadec permitirá à SMA
interagir com os cadastrados seja promovendo
capacitação, financiamento de equipamentos, ou
suporte à formalização e constituição jurídica das
entidades.
Todas as organizações, incluindo cooperativas,
associações ou grupos não formalizados, que contribuem de alguma forma com as atividades de reciclagem são convidadas a participar do cadastro
disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/
cadec/ •

ZEE da Baixada Santista
Baixada Santista já conta com mais uma ferramenta de ordenamento territorial
– o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE, que estabelece padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade e desenvolvimento sustentável da população e do território formado pelos municípios de Santos, Cubatão,
Guarujá, Bertioga, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.
O ZEE contribui no planejamento regional e deve ser seguido na implantação de
planos, obras e atividades públicas e privadas.
O texto do decreto nº 58.996/13 está no link: http://www.ambiente.sp.gov.br/
cpla/zoneamento/gerenciamento-costeiro/ •

Resolução disciplina licenciamento de PRIS em áreas de mananciais
A resolução nº 25/13 da Secretaria do Meio Ambiente disciplina o licenciamento ambiental dos Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS) nas áreas abrangidas pelas leis de proteção e recuperação dos mananciais das bacias
hidrográficas dos reservatórios Billings e Guarapiranga.
O documento é resultado de trabalho conjunto entre a SMA e prefeituras dos
municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
Com a resolução, haverá maior agilidade para o licenciamento ambiental dos
PRIS, resultando em um avanço socioambiental que melhorará a qualidade de
vida das pessoas que vivem nessas áreas, bem como a qualidade ambiental dos
mananciais que abastecem grande parte dos municípios paulistas.

CETESB divulga relatórios de qualidade do
ar, praias e águas interiores e subterrâneas
Os relatórios anuais de qualidade do ar, praias,
águas superficiais e águas subterrâneas encontram-se, desde abril passado, disponíveis no site
da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (www.cetesb.sp.gov.br). Os documentos consolidam dados coletados ao longo de 2012,
e dos últimos três anos no caso do estudo sobre
águas subterrâneas, oferecendo subsídios para a
formulação de políticas públicas na área ambiental e de saneamento, constituindo-se ainda em importante fonte de pesquisas e de informação para
a sociedade. •

Texto da Resolução SMA nº 25/13, encontra-se em: http://www.ambiente.
sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-sma/ •

Técnicos da CETESB monitoram área da
estação brasileira na Antártica
Especialistas da CETESB participaram do trabalho de desmonte e remoção dos
escombros da Estação Comandante Ferraz, na Península Antártica, destruída
por um incêndio há cerca de um ano. Os funcionários da Companhia, Elton Gloeden e Paulo Henrique estiveram no local para a coleta de amostras de solo e de
água subterrânea para verificar impactos e possíveis contaminações. Segundo
Gloeden, a preocupação dos especialistas é com a hipótese de ter havido um
vazamento maior, que alcance as águas subterrâneas da região, contaminando
o mar. Pelo Tratado Antártico, os países signatários se comprometem a não
deixar nenhum tipo de resíduo no continente, para não gerar nenhuma de contaminação ambiental. •

Ilustrações Joana Lira

Envie uma foto sobre uma área verde e, em uma frase, fale porque ela é tão especial.
As fotos/frases mais criativas serão selecionadas pela redação e publicadas com
crédito. A foto deve ter pelo menos 300 dpi com 20 cm de largura e o endereço é
jornalolharverde@gmail.com
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epletos de paisagens deslumbrantes, diversidade biológica e
atrativos que impressionam os visitantes, os parques paulistas
se consolidam como destinos turísticos de relevância no estado
de São Paulo. Antes eram vistos como lugares onde a visitação pública
devia ser desestimulada, para evitar impactos e garantir a preservação
da sua biodiversidade. Hoje o pensamento sobre a presença de visitantes e turistas é bem diferente. Percebeu-se que a visitação pública nos
parques estaduais é uma boa estratégia para a conservação dessas
áreas, seguindo o princípio: “conhecer para conservar”.
A visitação ajuda a inibir atividades ilegais nos parques e alia
sustentabilidade ambiental e geração de emprego e renda, com o incremento do turismo, que aquece a economia local. Além disso, os parques são uma opção de lazer saudável e de qualidade para a população,
que, conhecendo mais a biodiversidade, aumenta a percepção sobre o
meio ambiente e a incorporação de atitudes mais sustentáveis no seu
cotidiano.
Em São Paulo, o Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica é um dos principais responsáveis por difundir
essa visão positiva sobre a visitação nos parques. Seu objetivo foi estruturar os seis parques estaduais participantes, tornando-os produtos
turísticos que atraiam, retenham e satisfaçam um mercado diversificado
de visitantes, consolidando a vocação do turismo sustentável em suas
áreas de influência. Tratou-se, pois, de uma estratégia de conservação
da Mata Atlântica e de apoio ao desenvolvimento socioeconômico das
regiões onde os parques estão localizados.
As unidades beneficiadas são os parques estaduais Caverna do
Diabo, Carlos Botelho, Turístico do Alto Ribeira (Petar), Ilha do Cardoso, Intervales e Ilhabela. A área de influência do Projeto abrange os
municípios de: Apiaí, Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Capão Bonito,

VisãodoLeitor

foto Evandro Monteiro

São Paulo apresenta
resultados dos investimentos
em ecoturismo www.ecoturismo.sp.gov.br.
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