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O topo do Morro do Juqueri, a região do Pico do Olho D´água foi tombado

como bem natural de interesse ecológico e paisagístico pela Resolução Estadual

SC nº 50 de 13 de outubro de 2004 da Secretaria Estadual da Cultura

(CONDEPHAAT). Embora tenha enorme potencial natural devido a mata

preservada, toda a região do Morro do Juqueri necessita de um projeto

específico da base ao topo. O loteamento Sierra Madre localizado no Morro do

Juqueri tem gravame de insuscetível de regularização. Observando invasões na

área pela falta de fiscalização dos órgãos competentes fica claro a necessidade de

implantação de instrumentos legais que venha disciplinar o uso e a ocupação do

solo, determinar o melhor aproveitamento para garantir a permeabilidade de

toda a região, para atender os objetivos de uma área de proteção e recuperação

de mananciais.



Embora tenha enorme potencial turístico natural devido

a mata preservada, toda a região do Morro Juqueri

necessita de um projeto turístico específico da base ao

topo para criar uma identidade de parque. Existem hoje

acessos ruins, sujos e mal estruturados, a infraestrutura,

a sinalização, instalações receptivas, a segurança

disponível são de fracas a regulares, inexistem sanitários

e as áreas de estacionamento organizadas.



MORRO DO JUQUERI 1930



MORRO DO JUQUERI 1950



MORRO DO JUQUERI 2020













LEI 3.808 DE 22  DE MARÇO DE 2019 







PLANO PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO (UC) NO PICO DO OLHO 

D’ÁGUA.

RESUMO 

O presente Relatório Técnico apresenta o Plano de Criação da Unidade de Conservação (UC) do Pico do Olho

d’Água. O objetivo deste Relatório foi atender ao estabelecido nos termos do Contrato n°067/2016, celebrado entre a

Prefeitura de Mairiporã e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, contemplando os

resultados da quarta etapa do projeto, que consistem na apresentação de justificativa técnica, escolha da categoria da

UC, limites geográficos da UC e minuta do termo jurídico para a criação. O relatório apresenta ainda as

complementações do Diagnóstico da fauna da área de estudo para a criação da UC. A UC a ser criada será uma Área

de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), que terá como objetivo principal compatibilizar o uso sustentável dos

recursos naturais com a conservação da vegetação secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana, que abriga o

Pyroderus scutatus (pavó), espécie de distribuição rara, ameaçada localmente, bem como os macacos Alouatta

guariba (bugio-ruivo), Callithrix aurita (sagui-da-serraescuro) e Callicebus nigrifrons (sauá), endêmicos do bioma da

Mata Atlântica, ameaçados ou quase em ameaça de extinção, altamente dependentes da preservação da vegetação

nativa com fisionomia florestal.


