
Meio Ambiente
Atividades desempenhadas em 2021
• SAI – Associação Amigos de Itamambuca



1. Breve 
introdução ao 
patrimônio 
ambiental de 
Itamambuca



1.1 Patrimônio Ambiental

• No contexto da praia de 
Itamambuca e respectivo 
loteamento, existem cerca de 
188.000 m² de áreas verdes, 
distribuídas no interior das 
quadras (38 unidades de aprox. 
2.000 m²) e na orla da praia, com 
29 polígonos de aprox. 4.000 m² 
cada.

• A cobertura vegetal das áreas 
verdes compreende distintas 
formações de Vegetação de 
Restinga. São elas: Vegetação de 
Praias e Dunas, Escrube, Floresta 
Baixa e Floresta Alta. Ilustração – configuração das áreas verdes de 

Itamambuca.



1.2 Totalizando a Patrimônio Ambiental

• Áreas Verdes incrustadas no loteamento, quadras: 188.000 m²

• Áreas Verdes na orla da praia (APP de restinga): 116.000 m²

• Áreas Verdes ao longo dos 2 rios, de Mata Ciliar, ou contínua aos 
mesmos: 310.340 m² 

• Total aproximado: 614.340 m² (61, 4 ha)

Fonte: levantamento Agrodrop, 2021



2. Das atividades de 2021
• Implantação do programa de restauração ecológica de áreas verdes em Itamambuca. 

Área Verde na orla da praia da Rua 23 (primeira a ser implementada) com 
monitoramento de indicadores ambientais;

• Diagnóstico piloto de restauração e proteção de Mata Ciliar do Rio Itamambuca;

• Inclusão da porção sul da praia de Itamambuca no Sistema Informatizado de Apoio a 
Restauração Ecológica do Estado de São Paulo (SARE); 

• Elaboração de guia/manual para adequação no plantio de espécies arbóreas nos lotes e 
áreas comuns, assim como o procedimento legal para o manejo de poda de árvores nos 
lotes ou passeios;

• Monitoramento das intervenções em Áreas Verdes do loteamento – 2 notificações 
encaminhadas aos proprietários (ocupação irregular ou impedimento da regeneração);

• Elaboração de procedimento de abordagem junto as novas supressões e obras em lotes;

• Trabalho junto a Prefeitura para destinação de compensações ambientais no local, ou 
seja, procurar compensar impactos causados de forma mais próxima ao local de origem.



3. Importante para 2022

• Continuidade dos trabalhos em andamento;
• Fortalecer a comunicação (mkt) em relação a preservação e conservação 

da vegetação nativa em Itamambuca;
• Criação de comissão consultiva de análise de licenças ambientais 

(verificação das aprovações).
• Enriquecimento ecológico da Mata Ciliar do Rio Itamambuca;
• Avaliar a implementação de um plano piloto de poda racional de árvores 

no viário, a fim de reduzir os impactos das mesmas no fornecimento de 
energia elétrica; 

• Estudo de criação de infraestruturas verdes; por exemplo, algumas 
melhorias (rusticas) de drenagens em determinadas ruas e diminuição nos 
espaços destinado ao estacionamento de carros nas ruas (redução do fluxo 
de veículos);



4. Resultados esperados
• Restauração e fortalecimento de 

corredores ecológicos;

• Elevação do “status” de proteção 
do patrimônio ambiental;

• Preservação da biodiversidade;

• Proteção da praia;

• Regulação térmica e climática;

• Garantia do direito ao bem estar 
das presentes e futuras gerações;

• Educação.


