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5 EXUBERANTES PARQUES
ESTADUAIS NA RMVALE
Vanessa Menezes

P

ara quem busca um
passeio ao ar livre
e rodeado de muito
verde, os Parques Estaduais
na RMVale oferecem diversas
opções de lazer em meio à
Mata Atlântica.
Ricos em fauna, flora, rios e
mares, eles representam áreas
de conservação e proteção da
natureza, voltados à pesquisa e
turismo. Com exceção do Parque
Estadual dos Mananciais de Campos
do Jordão, que ainda não possuiu
previsão para visitação pública,
oferecem atividades para todas
as idades e podem ser visitados
durante todo o ano.
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ESTADUAL SERRA DO MAR
Criado em 1977, representa a maior porção
contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.
Seus mais de 360 mil hectares possuem uma série
de trilhas e pontos de apoio ao turista e percorrem
25 municípios paulistas, desde a divisa do estado
com o Rio de Janeiro até o litoral sul de São Paulo.
É o maior corredor biológico da Mata Atlântica no
Brasil e possui 1.361 espécies de animais e cerca de
1200 tipos de plantas registrados, segundo o Ibama.
Abriga animais em risco de extinção no país, como
o macaco-prego, o bicho-preguiça e a anta.
Na região seus núcleos são: Caraguatatuba,
Cunha, Picinguaba, Santa Virgínia e São Sebastião.
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ESTADUAL DE ILHABELA
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Fundado em 1977 em Ilhabela, o parque é melhor
definido como um parque-arquipélago, com uma área
de 27 mil hectares. Composto por um total de 12 ilhas,
sendo a principal a Ilha de São Sebastião, 3 ilhotes,
3 lajes e 1 parcel. Ele abriga ecossistemas como a
mata atlântica, a restinga e os manguezais. Possui
um ecossistema rico com centenas de espécies de
mamíferos, répteis e aves, muitas delas em extinção,
como o rato cururuá. O parque tem trilhas a pé, trilha
de jipe, cachoeiras e birdwatching - são inúmeras
espécies, como os tucanos, maritacas, tiê-sangues,
macucos, gaviões, jacus e jacutingas – são mais de
320 espécies de aves catalogadas.
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ESTADUAL ILHA
ANCHIETA

Este parque protege a segunda maior ilha do
litoral norte de São Paulo. Possui 828 hectares,
17 km de costões rochosos e sete praias de
águas cristalinas que contrastam com o verde da
mata atlântica, conferindo uma paisagem única.
Criado em 1977, o PEIA preserva e conserva os
ecossistemas naturais, amplia o desenvolvimento
de pesquisas e a realização de atividades de
educação ambiental. Ao turista, oferece atividades
como caminhadas, mergulho e contemplação da
paisagem, além do patrimônio histórico do local,
que conta com um presídio desativado.
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ESTADUAL DE
campos
CAMPOS DO JORDÃO
Conhecido regionalmente como
Horto Florestal, foi criado em 1941.
Atualmente, possui uma área de
8.341 hectares e ocupa um terço da
superfície do município da região
serrana do estado. O parque abriga
área remanescente importante da mata
atlântica, num mosaico composto pela
mata de araucária e podocarpus, dos
campos de altitude e de mata nebular.
Esses ambientes contam com uma
riquíssima fauna, com mais de 186
espécies de aves catalogadas e animais
ameaçados de extinção, como a onçaparda, a jaguatirica e o papagaio-depeito-roxo. g
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Foi criado em 1993, com uma
área que totaliza 502 hectares,
no município de Campos do
Jordão. O grande destaque
dessa área de preservação é a
Represa do Salto, que chega a
abastecer até 30% da demanda
hídrica da cidade. Além disso,
o parque abriga uma extensa
plantação de pinus no entorno
da represa e diversas espécies
da fauna e flora nativas da
região. Atualmente não é
possível fazer visitação e ainda
não há previsão para que seja
aberto ao público.
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DE CAMPOS DO
JORDÃO
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