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Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar

aos remanescentes florestais do 
Paraná. A área de Jureia-Itatins 
que se conecta com a Serra do 
Mar, a APA Serra do Mar e a APA 
Federal Cananeia Iguape. Para 
completar a área de abrangência 
desse programa, foram incluídos 
o Mosaico das Ilhas e Áreas Ma-
rinhas Protegidas, que abarcam 
quase a metade do litoral paulis-
ta e complementa a conservação 
dos parques estaduais e áreas de 

recuperação.
É objetivo do governo do Estado de São Paulo a recu-

peração socioambiental dessa importante área de regu-
lação do clima e do controle dos fluxos dos mananciais 
que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo e a 
Baixada Santista. São quase 20 milhões de habitantes que 
necessitam da preservação desse ecossistema. Essa recupe-
ração está sendo feita mediante a redução do impacto das 
populações localizadas nas áreas e regiões de influência, 
realocando as assentadas nas áreas de maior impacto, 
melhorando os serviços urbanos nas áreas possíveis de con-
solidação e readequando os limites dessas unidades a serem 
conservadas, sem diminuição das áreas de proteção.

Busca-se também a recuperação de áreas degradadas 
pela ocupação ilegal e por outros fatores deletérios, em 
todos os parques estaduais e áreas de amortecimento e 
preservação já destacados por legislação específica.

Assim, com esse programa, o governo do Estado de 
São Paulo realiza de forma racional e competente, um dos 
mais importantes projetos de recuperação socioambiental 
e conservação já concebidos para o país, e que certamen-
te vai consolidar institucionalmente essas áreas, além de 
melhorar a capacidade de gestão das áreas protegidas em 
todo o território nacional. Ao Instituto de Engenharia cabe 
manifestar os aplausos e entusiasmo por essa ação, que já 
está em pleno andamento e não deve ser interrompida.
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Egoverno do Estado de São Paulo mostrou-
se atualizado e competente com o lança-
mento, no início de 2007, do Programa de 
Recuperação Socioambiental da Serra do 

Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica. Essa 
iniciativa tem por objetivo promover a conservação, 
o uso sustentável e a recuperação socioambiental de 
importantes unidades de conservação do bioma Mata 
Atlântica no Estado de São Paulo. Além de impedir 
tragédias com moradias em encostas como as que 
afetaram os estados de Santa Catarina e Rio de Janei-
ro no início deste ano devido às intensas chuvas de 
verão, busca coibir a degradação dos remanescentes 
da Mata Atlântica, que representam hoje apenas 7,6% 
da cobertura original e abrigam animais ameaçados 
de extinção.

As tragédias acontecidas no país, neste último ve-
rão, em especial nos estados de Santa Catarina e Rio 
de Janeiro apontaram a necessidade urgente de ações 
nessas áreas. Isso é um dos pontos previstos deste 
programa, que removerá as construções irregulares 
em áreas de risco geológicos e as que estão em áreas 
pertencentes ao Parque Estadual da Serra do Mar. As 
famílias serão transferidas a bairros planejados com 
toda a infraestrutura urbana.

O programa proposto busca criar um modelo de 
solução de passivos ambientais causados pela expansão 
habitacional, industrial e viária em áreas críticas do 
estado, muitas delas definidas como áreas de conser-
vação. Pretende o governo dar andamento ao processo 
iniciado de incorporação paulatina das áreas de con-
servação que protegem a Serra do Mar. É o primeiro 
passo do compromisso de longo prazo estabelecido 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para 
andamento desse programa.

Esse programa, além de se preocupar com a questão 
urbanística, isto é, com o bem-estar da população, 
explicitada com a remoção de famílias de área de 
risco, prevê a recuperação ambiental da região, im-
portantíssima.

Suas principais áreas de recuperação no Estado 
de São Paulo são a Serra do Mar, que acompanha o 
litoral por 400 quilômetros, conectando remanescentes 
da Mata Atlântica do Rio de Janeiro ao norte, com 
o Vale do Ribeira ao sul, por meio dos quais se liga 

O
e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica: o extraordinário 
programa realizado pelo governo do Estado de São Paulo
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