
APA Serra do Itapeti - Caracterização
Coleta de Contribuições

Meio Físico - Positivo Votes

constitui uma bela paisagem para a cidade de Mogi 1

Abriga centenas de nascentes do sistema Cabeceiras da bacia do Alto-
Tietê.

0

os picos do Urubu, Cabeluda e Lagarto são usados como locais de
apreciação de paisagem?

0

alta declividade como barreira para a a expansão urbana e como local de
farta vegetação

0

Fragmentos florestais ainda conectados com outros fragmentos da
região e conectividade com a Serra do Mar.

0

Regulação Climática - A Serra exerce a função de reguladora do clima
reduzindo as ondas de calor

0

Meio Físico - Negativo Votes

Altas declividades com riscos de movimentos de massa. 0

Solos mais rasos - Neossolos Litólitos e Cambissolos - com baixa
fertilidade e alta acidez.

0

Meio Biótico - Positivo Votes

Ampliação do estudo de polinização de orquideas do Parque Municipal 0

Maior porção de regeneração de Mata Atlantica em estágio médio no
município de Mogi

0

Criação de Plano de manejo de espécies exóticas na APA. 0

Alta diversidade de espécies nativas da Mata Atlântica. 0

Abriga espécies raras e ameaçadas de extinção. 0

Meio Biótico - Negativo Votes

Falta de políticas/programas de uso sustentável da APA, gerando
degradação por falta de conhecimento.

2

Presença de espécies exóticas ao Bioma Mata Atlântica. Espécies
vegetais como Eucalipto e Pinus. Espécies animais como sagui C.
Jaccus

0

Ocupação irregular ocasionando a supressão de vegetação 0



parcelamento do solo fora dos regramentos e normas (lotes menores
que os autorizados)

0

Meio Antrópico - Positivo Votes

Incentivar culturas de cultivo em SAF e Orgânicas 1

identificar as produções agrícolas que ocorrem na serra, estas ocorrem?
caqui, ameixa, criação de cabras para produção de queijo, criação de
abelhas para produção de mel, cogumelos, plantação de flores. Há
outras?

1

Inserir a Zona de Amortecimento do Parque Municipal 1

identificar as expressões populares que ocorrem na APA, se ocorrem
festas religiosas ou étnicas

1

Proposta de Plano de Monitoramento e Fiscalização integrado da Serra
do Itapeti (abrangendo todas as UCs)

1

Incentivar as atividades de apicultura sustentável na região 1

Sitio Arqueológico (PN Municipal), Capela de Santo Alberto (Beija Flor),
Gruta de Santa Terezinha (Jardim Araci)

1

há plano de bairro? "Os Planos de Bairro são Projetos Urbanísticos
Específicos destinados à transformação urbana local mediante
integração das políticas públicas setoriais - plano diretor" há conselho
comunitário de bairro?

0

Incentivo de usos sustentáveis da APA como agroflorestas, construções
sustentáveis, ecoturismo..

0

Está em andamento inicial a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo
para se adequar ao novo Plano Diretor

0

Proximidade de Instituições de Ensino e Pesquisa, Universidades, ONGs,
etc.

0

Interagir com os órgãos de fiscalização para aprimorar o
encaminhamento de denúncias.

0

Interação com as concessionárias de energia para evitar a instalação de
energia em locais irregulares. (Resolução da ANEL, Portaria FF 308/18,
Lei da Serra/85)

0

Prefeitura de Mogi realiza o mapeamento e notificação dos loteamentos
irregulares

0

A Suzano possui brigada de incêndio 0

Cadastro Ambiental Rural realizado por uma grande quantidade de
proprietários

0



Acessar recursos de programas governamentais para implementação de
saneamento rural

0

Meio Antrópico - Negativo Votes

Apresentar informações dos moradores do entorno por meio de Pesquisa
de Percepção Ambiental

1

prevenção contra incêndios - há algo no material disponibilizado? 1

Queimadas que ocorrem próximas ao Pico do Urubu 1

Pressão de ocupações irregulares com avanço sobre a vegetação 1

Proximidade de áreas urbanas densamente ocupadas, fontes de
poluição e distúrbios.

0

Falta de serviços de recolhimento de lixo com maior frequencia. 0

Despejo irregular de entulho em estradas da região da Serra. 0

Criação de bovinos, equinos, etc. Os animais são criados soltos pelas
estradas da região. Remexem lixeiras e espalham sujeira pelo entorno.

0

Falta de clareza e unificação nas políticas de uso da APA levando em
consideração que o proprietário de terras na APA não tem instrução
específica para compreender as leis e planos.

0


