
Nº Fonte Item Contribuições deferimento justificativa

1 of.
planejamento ameaça

Desmoronamento de barrancos - extração de areia (?) 
(ver localização no mapa) sim contemplada no programa de desenvolvimento 

sustentável

2 of.
planejamento ameaça

Lagoa do Furadinho - ampliação por atividade de 
mineração - checar - área importante para aves 
aquáticas (ver localização no mapa)

parcial lagoa está inserida totalmente na ZPA

3 of.
planejamento ameaça

Em ilhas, principalmente na área da Vila do Tanquã -
presença de gado, cavalo, búfalo - risco de pisoteio em 
ninhal

parcial comtemplado indiretamente no Programa 3, diretriz 
2

4 of.
planejamento ameaça Inexistência de matas ciliares sim comtemplado no programa recuperação e manejo, 

diretriz 1

5 of.
planejamento ameaça

Em ilhas e margens - lixo reciclável e não reciclável -
origem rio Piracicaba (checar) - descarte - Plano de 
conscientização 

sim
ações serão desenvolvidas no âmbito do plano de 

educação ambiental da UC, na Diretriz 1, do 
Programa de Interação Socioambiental

6 of.
planejamento ameaça

Ao longo das margens - Ocorrência de capivaras e 
febre maculosa - usar como modelo trabalho do 
SEDEMA Piracicaba (folheto explicativo) - armadilhas 
no local para análise do carrapato (espécie, vetor)

sim
comtemplado nos programas de interação 

socioambiental (diretriz 1) e programa de pesquisa e 
monitoramento (diretriz 1)

7 of.
planejamento ameaça

Atividades náuticas em grandes velocidades (jet ski, 
lanchas, etc) podem trazer impactos para fauna de 
aves aquáticas

não estas atividades estão a jusante da
zona de proteção ambiental

8 of.
planejamento

oportunidade
Início dos roteiros turísticos observação de aves - Vila 
do Tanquã - todo o trecho do Tanquã sim contemplada no programa de interação 

socioambiental

9 of.
planejamento

oportunidade Aves migratórias e seus ninhais sim
contemplada no programa de interação 
socioambiental diretriz 3 e programa de 

desenvolvimento sustentável diretriz 1,2 e3



Nº Fonte Item Contribuições deferimento justificativa

10 of.
planejamento

oportunidade

Observação de protocolos e regramentos no 
desenvolvimento de atividades turísticas e 
fortalecimento de parcerias com a prefeitura de 
Piracicaba

sim ações incluídas nos programas de desenvolvimento 
sustentável

11 of.
planejamento

oportunidade
Treinamentos e formalização de operadores de 
ecoturismo sim ação incluída na diretriz 1 do programa de 

desenvolvimento sustentável

12 of.
planejamento

oportunidade
Início dos roteiros turísticos observação de aves - Vila 
do Tanquã - todo o trecho do Tanquã sim

ação incluída na diretriz 1 do programa de 
desenvolvimento sustentável e diretriz 3 do 

programa de interação socioambiental

13 of.
planejamento

oportunidade
Parte terrestre - instalação de ecopontos e 
remodelamento das caçambas sim contemplada no programa de interação 

socioambiental, diretriz 4

14 of.
planejamento

oportunidade Turismo de observação de fauna sim
ação incluída na diretriz 1 do programa de 

desenvolvimento sustentável e diretriz 3 do 
programa de interação socioambiental

15 of.
planejamento

oportunidade

Suporte à gestão - cobrança taxa mínima de quem 
produz renda dentro da APA (restaurante, mineração, 
granja, lavoura, agropecuária, etc) - produções devem 
ser sustentáveis - taxa de gestão à UC

não não cabe ao plano de manejo este tipo de ação

16 of.
planejamento

Oportunidade

Mineração - contribuição à economia local, estadual, com empregos, 
recolhimento de impostos, ICMS, CEFEM, PIS, COFINS, parte 
trabalhista e pessoal, possui todos os documentos da legislação 
minerária com licenças na CETESB, SIMA - compensações ambientais, 
taxas IBAMA, cadastro no CREA/SP, autorizações da AES (uso do 
entorno do reservatório, possui concessão, e não a propriedade) e 
DAEE, envolvimento com PCJ, portarias de lavras junto ao ministério 
de Minas e Energia, certidão de uso de solo com prefeituras, 
averbação de áreas para plantio; mineração de cava tem todo rejeito 
recolhido e levado para local adequado a ser utilizado no plantio de 
novas mudas - orientação da Polícia Ambiental/SP, sede Rio Claro e 
Botucatu - não cabe mais imposto

sim comtemplado no texto da caracterização do meio 
antrópico



Nº Fonte Item Contribuições deferimento justificativa

17 of.
planejamento

oportunidade
Atividades realizadas dentro das APAs - reconhecidas e 
pontuadas em mapa de uso e ocupação do solo sim

na caracterização da UC, foi produzido relatório e 
mapa de uso e cobertura do solo, disponível no site 

do plano de manejo

18 of.
planejamento

oportunidade
Fauna - integração dos órgãos ambientais para 
inventário de fauna sim ação contemplada no programa de pesquisa e 

monitoramento

19 of.
caracterização

programa de 
gestão

Que o Estado estimule que as áreas das reservas 
florestais legais seja direcionadas preferencialmente 
nas bordas do reservatório

parcial
o plano incentiva a recuperação de

APPs dentro da APA (artigos referentes a 
compensação)

20 of.
caracterização

programa de 
gestão

que os município criem Areas de Preservação 
permanente entorno do reservatório, de forma a 
compensar a perda da APP federal.

não
não é competencia do município criar ou não APPs, 
é necessário seguir o Código Florestal, que legisla a 

respeito

21 of.
caracterização

programa de 
gestão

autorização da CETESB e AES Brasil para TCRas em 
APPs da concessionária, criar mecanismo para que ela 
dê anuência a projetos de recuperação destas APPs; 
banco de áreas (SIMA) a recuperar

sim
comtemplado no programa recuperação e manejo, 
diretriz 1, será articulado com a concessionária as 

ações para recuperação das APPs

22 of.
caracterização

programa de 
gestão

campanhas para destinação ambientalmente 
adequada de resíduos, como para a coleta de 
embalagens de agrotóxicos na área rural

sim serão desenvolvidas campanhas no âmbito do plano 
de educação ambiental da UC

23 of.
caracterização

programa de 
gestão

implementar politicas publicas de saneamento rural: 
com fornecimento de sistema de fossa séptica, coleta 
de resíduos etc

parcial

contemplada parcialmente no programa de 
interação socioambiental, diretriz 5. saneamento 

básico é de atribuição do poder público municipal e 
não da UC, no entanto, gestão e conselho da UC 

podem apoiar as iniciativas a serem desenvolvidas

24 of.
Caracterização

programa de 
gestão

sobre as embalagens de agrotóxicos, seria legal 
divulgar o sistema campo limpo da INPEV, existe 
cooperativas e pontos de recolhimento desse material

sim serão desenvolvidas campanhas no âmbito do plano 
de educação ambiental da UC



Nº Fonte Item Contribuições deferimento justificativa

25 of.
Caracterização

programa de 
gestão

campanhas para destinação ambientalmente 
adequada de resíduos, como para a coleta de 
embalagens de agrotóxicos na área rural

sim serão desenvolvidas campanhas no ambito do plano 
de educação ambiental da UC

26 of.
Zoneamento limite de zonas

localização no mapa (1) Ampliação da ZPA, justificativa: 
existência de vegetação utilizada pelas aves; elo mais 
próximo entre apa br e apa tanqua e comtempla mais 
dois corpos hídricos principais

sim Contemplado - conforme mapa de zoneamento

27 of.
Zoneamento

programa de 
gestão

articulação para programas de PSA com o objetivo de 
recuperar as áreas sim Programa de manejo e recuperação, ação 1.2

28 of.
Zoneamento

programa de 
gestão necessidade de monitoramento de fauna sim contemplado no programa de Pesquisa e 

Monitoramento

29 of.
Zoneamento

programa de 
gestão monitoramento de fauna sim contemplado no programa de Pesquisa e 

Monitoramento

30 of.
Zoneamento

programa de 
gestão

monitoramento dos resíduos sólidos (descartes 
irregulares) parcial

monitoramento dos descartes  irregulares é função 
da prefeitura, no entanto, gestão da UC, juntamente 

como conselho da unidade, pode acompanhar a 
implementação do plano de resíduos, tal como 

proposto no programa de interação socioambiental

31 of.
Zoneamento

programa de 
gestão

estudo da qualidade da água (chega suja, filtra e sai 
limpa) sim atendido no programa de pesquisa e monitoramento

32 of. programas

Diretriz 1, 
Programa de 

Manejo e 
Recuperação

ação 1: incluir como parceiros - Prefeituras, AES Brasil, 
Comitê de Bacias PCJ, CATI/SAA sim

inclusão de parceiros para desenvolvimento das 
atividades é sempre importante para a unidade de 

conservação

33 of. programas

Diretriz 1, 
Programa de 

Manejo e 
Recuperação

ação 2: incluir como parceiros em 1.2 o Comitê de 
Bacias PCJ sim

inclusão de parceiros para desenvolvimento das 
atividades é sempre importante para a unidade de 

conservação



Nº Fonte Item Contribuições deferimento justificativa

34 of. programas

Diretriz 1 - do 
Programa de 

Interação 
Socioambiental

ação 3: Realizar levantamento junto a parceiros,  do 
número de propriedades que já aderiram a algum 
protocolo de boas práticas da SAA, e/ou SIMA, e 
também de suas ações.

sim complemento é convergente a ação

35 of. programas

Diretriz 1, do 
Programa de 

Interação 
Socioambiental

inclusão: Realizar levantamento do patrimônio natural 
e histórico-cultural sim contemplado no Programa de pesquisa e 

monitoramento, diretriz 1

36 of. programas

Diretriz 1, do 
Programa de 

Interação 
Socioambiental

inclusão:  Sensibilizar a população em relação ao 
patrimônio natural e histórico-cultural e seus serviços 
ecossistêmicos

sim contemplado no programa de interação 
socioambiental

37 of. programas

Diretriz 2, do 
Programa de 

Interação 
Socioambiental

ação 2.1: Acompanhar a elaboração, implantação e 
manutenção da sinalização. sim complemento é convergente a ação

38 of. programas

Diretriz 2, do 
Programa de 

Interação 
Socioambiental

ação 1 e 2: incluir como parceiros EIXO SP e Secretaria 
Estadual de Turismo sim

inclusão de parceiros para desenvolvimento das 
atividades é sempre importante para a unidade de 

conservação

39 of. programas

Diretriz 2, do 
Programa de 
Proteção e 
Fiscalização

inclusão:  Articular a aquisição e uso de novas 
tecnologias mais avançadas. Colocar como parceiros: 
Fundação Florestal; AES Brasil; Conselho da UC; 
Prefeituras; CFB; Polícia Ambiental; CETESB; ANM 

sim novo texto: Articular a aquisição e uso de novas 
tecnologias de fiscalização e monitoramento 

40 of. programas

Diretriz 1, do 
Programa de 

Pesquisa e 
Monitoramento

ação 1.2: Incentivar e articular pesquisas e estudos 
técnicos sobre as seguintes áreas prioritárias (como 
identificação dos locais de avifauna e sítios 
aqueológicos/ históricos culturais, nascentes, 
corredeiras, cachoeiras e áreas úmidas)

sim complemento é convergente a ação



Nº Fonte Item Contribuições deferimento justificativa

41 of. programas

Diretriz 1, do 
Programa de 

Pesquisa e 
Monitoramento

ação 1.2: incluir como parceiros RAMSAR sim
novo texto: Proposição do órgão gestor para 

reconhecimento da UC como área úmida pelo 
RAMSAR - programa de proteção e fiscalização

42 of. programas

Diretriz 2, do 
Programa de 

Pesquisa e 
Monitoramento

ação 2.1: Elaboração de projeto de monitoramento 
com tecnologias mais avançadas não mantido o texto original

43 of. programas

Diretriz 2, do 
Programa de 

Pesquisa e 
Monitoramento

inclusão:  Capacitação técnica de análise de campo da 
qualidade das águas com parceiros: Fundação 
Florestal; ESALQ; UNESP Rio Claro e Escola de 
Engenharia de Piracicaba

não isso é detalhamento das ações da diretriz.

44 of. programas

Diretriz 1, do 
Programa de 

Desenvolviment
o Sustentável

inclusão: Apoiar a implementação de infraestrutura 
para o ecoturismo e turismo de natureza, saúde e bem 
estar, e parceiros Fundação Florestal, Conselho da UC, 
Prefeituras, Ministério do Turismo, Secretaria Estadual 
de Turismo

sim incluir ação.

45 of. programas

Diretriz 3, do 
Programa de 

Desenvolviment
o Sustentável

ação 3.1: incluir como parceiros GEO Parque 
Corumbataí, UNESCO, UNESP Rio Claro, UNICAMP sim

inclusão de parceiros para desenvolvimento das 
atividades é sempre importante para a unidade de 

conservação

46 reunião comitê Caracterização 
Vegetação

IPA informou a gestão da UC que ainda há material 
coletado a ser identificado, assim haverão inclusões 
específicas no tema vegetação

sim -

47 reunião comitê
minuta de 

zoneamento, ZPA, 
Item XIV, alínea K

exclusão da alínea K sim é uma ação a ser autorizada, não precisa estar na 
minuta de zoneamento



PROPOSTA DE ZONEAMENTO APRESENTADO EM OFICINA PARTICIPATIV



PROPOSTA DE ZONEAMENTO ALTERADO CONFORME CONTRIBUIÇÃO EM  
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