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Proteção Ambiental da Represa Guarapiranga
O verão terminou, a cidade de São Paulo não é banhada
pelo mar, mas as praias na zona sul da cidade ficam
lotadas nos finais de semana em que o sol mostra seu
rosto.

Desde o final do ano passado não existe mais
contradição entre as palavras “cidade de São Paulo” e
“Praia”, após a regulamentação do uso das 18 praias da
Represa Guarapiranga. Nos dias de maior movimento
até 10 mil pessoas utilizam esses locais, que estão
distribuídos ao longo dos 85 km2 do reservatório.
A área é tão extensa que abrange as Subprefeituras
de Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Parelheiros,
estendendo-se, inclusive até as divisas dos municípios
de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra.

A partir da regulamentação, a Guarda Civil
Metropolitana iniciou um trabalho de mapeamento
da região, com a finalidade de planejar suas atuações.
Foram identificados problemas como o uso de Jet
Skis muito próximos a banhistas na praia do Sol, onde
se concentra o maior número de banhistas; pesca
predatória na praia Riviera e a utilização inadequada
de embarcações na praia Parque da Barragem. Após
o mapeamento, as equipes da Guarda Ambiental
passaram a orientar a população através de ações
educativas, como a distribuição de panfletos com
orientações sobre como utilizar a represa com
segurança.
Em dezembro de 2012, a prefeitura assinou convênio
com a Marinha do Brasil e passou também a ser
responsável pela fiscalização das embarcações
utilizadas na represa. Essa fiscalização é realizada

pela Guarda Civil Metropolitana, pelos agentes da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente e agentes das
Subprefeituras da região.
Desde então, a GCM iniciou sua participação na
“Operação Verão”. Coordenada pela Marinha, a
operação fiscaliza embarcações em todo o país
durante o período de dezembro a março, nessas
inspeções são checados diversos itens, entre eles:
habilitação dos condutores; documentação das
embarcações; material de salvatagem, como coletes
e boias salva-vidas; extintores de incêndio; luzes
de navegação; lotação e estado de conservação das
embarcações. Neste ano a operação foi encerrada no
último dia 17/03. Além desse conjunto de medidas,
a fiscalização possibilitou o acesso das embarcações
à represa apenas pelas marinas dos clubes, dos
condomínios ou através das 2 rampas públicas, que
também são fiscalizadas durante toda a operação.
Ao todo, durante a operação foram realizadas mais
de 300 abordagens a embarcações e realizadas 5
apreensões de barcos e Jet Skis.
Essas medidas fizeram com que não fossem
registrados casos de acidentes graves envolvendo
banhistas e embarcações durante o último verão.

Além da fiscalização e orientação aos banhistas
e praticantes de esportes náuticos, a atuação da
Guarda Ambiental auxilia na preservação do meio
ambiente da região, na medida em que impede a
pesca em épocas de reprodução, a ocupação irregular
das margens da represa e a destruição da vegetação
desses locais, além de impedir a ampliação de
ocupações irregulares já estabelecidas. O trabalho
na região da represa também é realizado em
conjunto entre as equipes motorizadas e sobrevoos
de helicóptero. Esses sobrevoos permitem detectar
irregularidades em locais de difícil acesso. Após a
identificação desses problemas as equipes náuticas
e terrestres podem atuar de forma muito mais
efetiva, controlando as irregularidades ou acionando
os órgãos competentes.
A segurança e o combate à desordem urbana em
toda a orla também é realizada pela Guarda Civil
Metropolitana, com a coibição do comércio irregular
nas praias, o policiamento na ciclovia da Avenida
Atlântica e o combate ao descarte irregular de
resíduos na represa.
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Contatos para sugestões e reclamações: smsumimprensa@
prefeitura.sp.gov.br
Telefones: 3124-5192 / 3124-5193 / 3124-5194
Endereço: Rua Augusta, 435 - Centro

