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Diagnóstico do Patrimônio Verde de Itamambuca é finalizado
Atualmente a SAI conta com uma importante ferramenta de gestão ambiental em mãos: o Diagnóstico do Estado de
Conservação das Áreas Verdes de Itamambuca.
Este estudo permitirá uma maior eficiência e planejamento estratégico na recuperação da vegetação encontrada dentro do
loteamento, tanto das Áreas Verdes, que ficam localizadas entre as ruas e casas, como a vegetação que faz os limites com a
praia, onde inclui-se o jundu.
O diagnóstico avaliou 52 áreas, com relação a sua composição, estrutura e principais fatores de degradação. O que
predominou em Itamambuca foi um estado de conservação variando de regular a ruim (degradação média a alta), onde os
principais fatores de degradação foram: deposição de resíduo de poda, resíduo de obras e presença de espécies invasoras.
O diagnóstico foi apresentado à CETESB, no dia 03 de agosto, para o conhecimento por parte do órgão ambiental, discussão
e orientação de sua aplicação.
A SAI vai iniciar no mês de setembro o Programa de Restauração e Manejo Ecológico das Áreas Verdes, tão importantes para
o equilíbrio do nosso eco sistema e preservação do loteamento. Ressaltamos que ás áreas verdes são áreas publicas
pertencentes a Prefeitura de Ubatuba. Mesmo assim entendemos que devemos colaborar para estancar o nível de
degradação e ajudar na recuperação das áreas. A SAI não tem recursos financeiros para restaurar todas as áreas. Os
Associados interessados em patrocinar/apoiar o Programa deverão procurar a administração da SAI.
O diagnóstico foi produzido pela empresa de consultoria ambiental Agrodrop. Quem desejar conhecer o estudo e o projeto,
poderá consultar na biblioteca da SAI e no site (em breve).

Erosão na Praia
Nos últimos meses é notável que nossa praia está mudando de cara ficando com uma faixa de areia bem mais estreita,
principalmente a partir da Rua 10 até a Rua 26. Assim sendo, pedimos ao coordenador do PGA (Plano de Gestão Ambiental
de Itamambuca), o Biólogo Marcio José dos Santos que esclarecesse este fato a nossos associados. Segue abaixo a
explicação dada por ele:
"A erosão costeira é um processo natural que afeta grande parte das praias do mundo e, basicamente, ocorre quando a taxa
de remoção de sedimentos é maior do que a de deposição. Inúmeros são os fatores que causam este desequilíbrio entre “o
que chega” e “o que sai”, tais como tempestades, elevação do nível relativo do mar, falta de fonte de sedimentos, correntes
paralelas à costa, entre outros. Geralmente nos períodos de inverno notamos a remoção deste material, a este processo dáse o nome de período destrutivo. Já no verão o material é novamente depositado na zona de praia, a este processo dá-se o
nome de período construtivo. A diferença é que nem sempre a quantidade retirada da costa no período destrutivo volta ao
continente no construtivo. O resultado desse desequilíbrio é a migração da linha de costa em direção ao continente, e um
terreno que, por exemplo, hoje está longe da praia pode, no futuro, ser a praia.
Apesar de ser um fenômeno natural, a erosão pode ser considerada como problema a partir do momento em que causa
perdas e danos a propriedades e construções, sejam elas públicas ou privadas. Hoje quase 80% da linha de costa do mundo
encontra-se em retração, ou seja, com avanço do mar na linha da costa. Levando-se em consideração que a grande maioria
das pessoas vive no ambiente costeiro, onde se localizam os maiores centros urbanos, podemos notar que muitos são
afetados pelas conseqüências deste fenômeno. Porém, há alguns procedimentos simples, que podem ao menos diminuir a
intensidade desta ação, como por exemplo, a manutenção da borda vegetal das praias, mais conhecida como jundu que ajuda
a proteger a linha da praia da ação das marés, evitando-se assim o processo de retirada intensa do material da linha de costa.
Recomenda-se a manutenção e enriquecimento desta vegetação não só pelo aspecto legal de proteção disposto nas
legislações, mas sim pela importância ambiental que a mesma exerce".

Cuide das áreas verdes e da vegetação da praia e do loteamento
No loteamento, não jogue lixo, restos de poda, não desmate, não invada, não queime as áreas verdes, chamada de Áreas de
Preservação Permanente.
Na praia, a manutenção da vegetação nativa evita a erosão causada pelas marés e pela água da chuva, além de ser
essencial para a fauna local. Por isso, quando for a praia, não pise no jundu e não utilize como depósito de objetos como
cadeiras, guarda-sóis, isopores, pranchas, etc. Além disso, colabore conosco orientando aqueles que as invadem.
Você estará dando uma grande contribuição para a preservação de Itamambuca e ajudando a manter suas características
originais.
A ameaça das Amendoeiras:
Você sabia que as amendoeiras (chapéus de sol) que hoje se espalham por toda a extensão da praia de Itamambuca não são
plantas nativas e atualmente são as grandes vilãs da vegetação nativa? Estas árvores impedem a propagação do jundu ao
seu redor, além de sua sombra ser mais um convite para que pessoas pisoteiem a vegetação dentro da área protegida.
Técnicos da CETESB irão nos orientar de como evitarmos a propagação desta espécie.
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Novo esquema de retirada de lixo verde
Desde Janeiro de 2010, a SAI coleta o lixo verde ensacado (folhas) e as podas (galhos e árvores),
sendo esse serviço pago a um fornecedor por preço fixo/mês. O objetivo deste projeto era evitar o
"descarte" do lixo verde em áreas comuns (ruas e áreas verdes) ou em terrenos. A coleta dos
sacos (folhas) transcorre sem problemas, porém, a coleta das podas (galhos e árvores) teve um
grande aumento na quantidade, impactando na logística de coleta, onerando o custo do fornecedor
e conseqüentemente o aumento da despesa da SAI com este serviço. Atualmente o gasto é de R$
4.626,00 por mês.
Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico financeiro das contas da SAI, informamos que, a
partir do mês de Setembro de 2011, a SAI irá coletar apenas o lixo verde que estiver ensacado.
Essa providência reduzirá significativamente as despesas da nossa Associação e permitirá mais
investimentos em projetos nas áreas ambientais, na conservação das ruas e na segurança.
Assim, a partir de Setembro de 2011, a coleta do lixo de podas (galhos e árvores) e do lixo verde
que não estiver ensacado será de responsabilidade do proprietário. A SAI poderá indicar uma lista
de fornecedores que prestam o serviço de coleta de poda. Os associados que estiverem com a
contribuição em dia terão um desconto na prestação destes serviços.
Por favor, pedimos que todos orientem os seus jardineiros (as) e caseiros (as) sobre este novo
procedimento. É muito importante que os jardineiros (as) e caseiros (as) ensaquem todo o lixo
verde e coloquem em frente à sua residência. A coleta dos sacos ocorrerá às quintas e sextas
feiras e nas manhãs dos sábados. Ressaltamos que o lixo de poda (galhos e árvores) não deve
ser descartado nas ruas, áreas verdes ou terrenos. Contrate um fornecedor de sua preferência
para fazer este tipo de coleta.
Alertamos que a Prefeitura Municipal de Ubatuba está atenta ao descarte inadequado do lixo verde
e irá multar os infratores.
Contamos com a colaboração e compreensão de todos!

Campeonato de surf trará benefícios ambientais
No dias 21 a 25 de setembro será realizado em Itamambuca o Brasil Surf Pro. Mais uma vez o BSP e seus
parceiros colaboram para um planeta mais sustentável com a Plataforma socioambiental Petrobras Surf Pelas
Florestas, com atividades acontecendo na praia de Itamambuca e em comunidades da região norte do
município, entre os dias 19 e 25 de setembro.
A Petrobras Surf Pelas Florestas em Ubatuba realizada em parceria com a Associação Amigos de
Itamambuca – SAI, através do Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca - PGA, IPEMA, Projeto Tamar, AUS
e a Prefeitura Municipal da Ubatuba será bem movimentada. Contará com espaços de conhecimento e
integração socioambiental, palestras, visitas de escolas com equipe pedagógica, celebração do Dia da Árvore
com mutirão de plantio, Café da manhã Socioambiental, expedição de conhecimento e limpeza do rio
Itamambuca, além da soltura de tartarugas marinhas. As atividades possibilitarão a comunidade, lideranças
socioambientais locais, público e surfistas, a ter uma convivência com a cultura de sustentabilidade, através de
ações de engajamento e conhecimento dos bons exemplos de sustentabilidade da região.
O Brasil Surf Pro conta com um plano de gestão ambiental, que desenvolveu critérios e práticas que mostram
preocupação com a preservação ambiental das praias visitadas pelo circuito, como a preservação da
vegetação de restinga, correta destinação dos resíduos gerados, entre outros. “Esta parceria entre o Brasil
Surf Pro e o PGA torna realidade metas/ações que também vem sendo discutidas pelos integrantes do Plano
sobre estabelecer critérios socioambientais para eventos realizados na Praia de Itamambuca”, comenta Marcio
José dos Santos, coordenador do PGA. Segue um resumo de algumas atividades:

Lembre-se:

3ª feira – visita da equipe pedagógica Surf Pelas Florestas nas escolas municipais do extremo norte do
município;

Evite a
transmissão de
doenças!

4ª feira – Mutirão de plantio de árvores próximo ao rio Itamambuca em celebração ao Dia da Árvore, 21 de
setembro;

Não leve seu
cão à praia!

5ª e 6ª feira – visitação de escolas municipais e APAE no evento;
Sábado – Café da manhã – Ubatuba Sustentável e Expedição rio Itamambuca;
Domingo – Soltura de tartarugas marinhas com o Projeto Tamar.
O programa ambiental do BSP entende da importância da união para um futuro sustentável e cede um amplo
espaço na praia para uma exposição “Ubatuba Sustentável” apresentando projetos, Instituições e ONG’s em
destaque na região como a Associação Amigos de Itamambuca – SAI através do PGA Itamambuca, Projeto
Juçara/ IPEMA,, Projeto TAMAR Ubatuba, Parque Estadual Serra do Mar, APA Marinha-LN, CBH-LN, PEIA,
CETESB, ASSU, Ubatuba Birds, AUS, Escola de Surf do Zecão e Prefeitura de Ubatuba e participarão do
cronograma das ações ao longo dos seis dias.

Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado? Mande um e-mail para sai@itamambuca.org.br
SAI - Associação Amigos de Itamambuca - Av. Itamambuca, 1021 - CEP: 11680-000 - Ubatuba – SP
Fone/Fax: 3845-3156 – www.itamambuca.org.br

Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Agosto/11
Associado da SAI tem vantagens em estabelecimentos de Ubatuba
A CASA DOS PNEUS (rodas, escapamento, suspensão, alinhamento e balanceamento) Pneus novos e recauchutados
Desconto de 5%, em peças e serviços para pagamento em cheque ou dinheiro.
Rua Prof. Thomaz Galhardo, 1059 – Centro – Ubatuba – SP – Fone: (12) 3832-4245
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DRA. LUCIA LIO E DRA. JUSSARA MARTINS - desconto de 10% nos tratamentos de clinica geral,
implantes, próteses e ortodontia(aparelhos). Parcelamento em até 10 vezes sem juros.
Rua Conceição, 530 – sala 3 – Centro – Ubatuba – SP – fone: 3833-9642. Horário de atendimento: de 2ª. A 6ª. Das 08:00 as 18:30hs –
Sábado das 08:00 as 12:00
AQUA VET ANIMAL CENTER – desconto de 5% nas rações e 10% em medicamentos e equipamentos
Av. Dona Maria Alves, 1067 – Centro – telefone (12) 3833-6649
DR. RODRIGO VIANNA POZZO – Médico Oftalmologista – 30% de desconto nas consultas
Rua Prof. Tomas Galhardo, 110 (Santa Casa de Ubatuba) – Ubatuba/SP – Telefone: 3832-2525
EAB Seguros – desconto de 12% - qualquer modalidade – Porto Seguro e Allianz
Av. de Acesso, 120 – Itamambuca – Ubatuba – Telefone: 3845-3303
FARMARYS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO – desconto de 15%
Rua Hans Staden, 285 – Centro – (12) 3832-6984
HIDROFLEX SURF SHOP – desconto de 20%
Av. Felix Guizzard, 348 – Bairro Pereque-Açu, (12) 3833-1147
MARMORARIA COSTA VERDE – desconto de 10%
Rodovia Oswaldo Cruz, 1180 loja 04 – (12) 3832-5802
MGM INFORMATICA – desconto de 10%
Av. Prof. Thomaz Galhardo, 648 loja 4 – Centro – Fone: 3833-6600
OUSADIA SURF SHOP – desconto de 10%
Av. Maria Alves, 441 – Centro – Ubatuba – fone: 3833-3545
PADARIA INTEGRALE – DESCONTO DE 10% NOS PRODUTOS PRÓPRIOS – QUANDO RETIRADOS NO BALCÃO
Rua Dr. Esteves da Silva, 360 – Centro – Ubatuba/SP – fones: (12) 3836-1836 e (12) 7812-7634 Nextel: 90*24508
PIZZARIA PADANG – desconto de 10% somente nas entregas de pizza.
Av. de Acesso, 150 – Itamambuca – Ubatuba – (12) 3845-1160
RESTAURANTE GALETOS – 10% de desconto
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 74 – Centro – Ubatuba – SP
RESTAURANTE E PIZZARIA PEREQUIM – Desconto de 10% - pagamento em cheque ou dinheiro e Desconto de 5% - pagamento no
cartão.
Rua Guarani, 385 – Centro – (12) 3832-1354
RESTAURANTE E PIZZARIA VENEZIA – desconto de 10%
Av. Leovigildo Dias Vieira, 980 – Itagua
SABOR & VINHO – Desconto de 10% - nos vinhos Monte Reale e Valdemiz e também nas taças e acessórios para vinho – exceto nas
mercadorias em promoção.
Av. Rio Grande do Sul, 70 – Centro – (12) 3832-2034
UIARA ARTESANATO – desconto de 10% em todos os produtos da loja.
Av. Leovigildo Dias Vieira, 1042 – Itagua – Ubatuba/SP – fones: 3832-4811 e 3832-4888
ZECÃO SURF BOARD – Desconto de 10% - Fabricação de pranchas e aulas de surf
Rua Bela Vista, 95 – Praia do Felix – Ubatuba – SP – Fones (12) 3845-1003 e (12) 9774-7040

Regras de Participação:
- O Associado que estiver em dia com a contribuição mensal deverá retirar na sede da SAI o cupom que dá direito ao
desconto;
- Retire seu cupom na sede da SAI de Segunda à Sábado das 8:00 às 16:00 hs e aos Domingos das 8:00 às 12:00 hs;
- O cupom é válido somente para o mês vigente;
- O cupom deve ser apresentado ao estabelecimento no momento da compra;
- Sem a apresentação do cupom, o estabelecimento não está autorizado a fornecer o desconto;
- A SAI não se responsabiliza pelos produtos e serviços comprados.

