ÁREA DE PROTE ÇÃO AMBIENTAL BARREIRO RICO
CONTRIBUI ÇÃO
RECEBIDA

1

An álise NPM / Gest ão / SAP
Fonte

Item

Of. Caracteriza ção

Meio Físico (Chuvas / Calor)
Meio Antrópico

Local no mapa

Contribui ção recebida

Argumenta çã o
Deferimento

Justificativa e observa ções

-

Diminui ção do regime de chuvas - causa de efeitos positivos
e negativos - ex: incêndios

-

Sim

PG (P4 A2.2)

2

Of. Caracteriza ção

Meio Físico
Rios e nascentes - Assoreamento

-

Minera ção - ZA da EE / APA - Areias em contato com argilas
piramb óia - verificar espessuras no mapa geológico fragilidade natural
Vegeta ção - verificar qual situa ção nas áreas de maior
susceptibilidade

-

Sim

De acordo com Caracteriza ção

3

Of. Caracteriza ção

Meio Físico
Rios e nascentes - Assoreamento

-

criação de gado no passado / uso pret érito - condi ções de
vulnerabilidade do solo (ravinamentos, assoreamento, etc)

-

Sim

De acordo com Caracteriza ção

4

Of. Caracteriza ção

Meio Físico
Rios e nascentes - Assoreamento

-

Movimenta ção do solo em condi ções/épocas desfavor áveis

-

Sim

De acordo com Zoneamento

5

Of. Caracteriza ção

Meio Físico

-

Estradas vicinais pouco conservadas, não possuem curva de
nível e conserva ção dos solos

-

Sim

De acordo com Zoneamento

6

Of. Caracteriza ção

Meio Biótico

-

Controle de javaporco - renova ção de licen ças dentro de UC

-

Sim

PG (P1 A1.4/ A2.2, P4 A2.2)
Norma no Zoneamento

7

Of. Caracteriza ção

Meio Biótico

-

Programa de Controle de javaporco

-

Sim

PG (P1 A1.4/ A2.2, P4 A2.2)
Norma no Zoneamento

8

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Incêndios

-

Rede elétrica curto -circuito / piromaniacos / ignição na
colheita da cana e partida de ônibus rurais

-

Sim

PG (P4 A2.2)

9

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Incêndios

-

Limpeza de pasto - atividade pecu ária

-

Sim

De acordo com Caracteriza ção

10

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Incêndios
Estradas
Lixo

-

Estradas - campanhas de conscientiza ção
Agravante: abandono da estrada que corta a UC - lixo,
cigarro, lata, etc - principalmente transeuntes que frequentam
os clubes de campo

-

Sim

PG (P1 A2.3, P2 A4.3 e A4.8, P4 A2.2)

11

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Estradas

-

Velocidade - falta de controle nas estradas

-

Sim

PG (P1 A2.3, P2 A4.3 e A4.8, P4 A2.2)

12

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Estradas

-

Poeira

-

Sim

PG (P1 A2.3, P2 A4.3 e A4.8, P4 A2.2)

-

Sim

PG (P2 D5)

13

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Lixo

-

Coleta de lixo ineficiente - tamanho de caçambas não
comporta demanda / caçambas instaladas em locais errados
- checar

14

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Lixo

-

Lixo revirado na busca de recicl áveis - checar

-

Sim

PG (P2 D5)

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Lixo

-

Falta de educa ção

-

Sim

PG (P2 D5, P2 D1)

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Lixo

-

Falta de triagem

-

Sim

PG (P2 D5)

17

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Lixo

-

Impactos na fauna - atra ção / atropelamento

-

Sim

PG (P2 D5, P3 A2.1, P4 2.2)

18

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Atividade agrossilvopastoril

-

Deriva de pulveriza ção aérea

-

Sim

Inclus ão na Caracteriza ção (fauna)
Inclus ão de norma no Zoneamento - item XIV f

19

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico
Minera ção

-

Eros ão

-

Sim

De acordo com Caracteriza ção

-

Sim

PG (P5, P4 A2.2, P2 D4)

15
16

20

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico

-

Cadastro de propriet ários rurais - PSA / CAR / PRA / CF cadastro de atividades realizadas - estabelecer e promover
conjunto de ações; ex:
- Monitorar atividades pecu árias em propriedades rurais
- Suporte econ ômico para propriet ários melhorarem
tecnologias nas produ ções no sentido de impactos
ambientais - maquin ário para associa ções, cooperativismos
- Medidas de adapta ção e mitiga ção às mudan ças clim áticas

21

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico

-

Programa de Educa ção Ambiental

-

Sim

PG (P2 D1)

22

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico

-

Parceria com prefeituras para melhoria do sistema de coleta
de lixo - reestrutura ção dos Ecopontos - indicar/pensar locais
estrat égicos

-

Sim

PG (P2 D5)

23

Of. Caracteriza ção

Meio Antrópico

-

Meliponicultura - potencial econ ômico e ambiental na região Programa de Abelhas Nativas FF

-

Sim

PG (P5 D2)

24

Of. Caracteriza ção

-

Ouvir comunidades locais / interessados / moradores possibilitar participa ção

-

Não se
aplica

25

Of. Zoneamento

Geral

-

Quest ões que sejam permitidas devem ser submetidas a
aprecia ção do conselho gestor, de forma prévia - quest ões de uso e ocupa ção do solo, principalmente

Não

26

Of. Zoneamento

ZUS, item XVII - Cria ção de
organismos aqu áticos

-

Em programas de gest ão - definir medidas, que sejam
viabilizadas, divulgadas, e monitoradas pelo CG

-

Sim

27

Of. Zoneamento

ZUS, item XXI - Empreendimentos
viários

-

Aplicar norma tamb ém em estradas vicinais n ão licenciadas e
no seu entorno, qdo estiver relacionado

-

Parcial

28

Of. Zoneamento

-

Prever medidas medigadoras para áreas de rejeitos

-

Parcial

-

Prever Programa de recupera ção de área degradada de
acordo com o zoneamento e PM

-

Sim

-

CG deve ter ciência antes da renova ção da licen ça

-

Não

-

Parcial

29

Of. Zoneamento

30

Of. Zoneamento

ZUS, item XXII - Empreendimentos
miner ários
ZUS, item XXII - Empreendimentos
miner ários

De acordo com pinc ípios, pressupostos e diretrizes da
elabora ção do Plano de Manejo (oficinas abertas,
contribui çoes permanentes, canais de comunica ção e
diálogo, etc.)
Decreto 48.149/2003 disp õe sobre atribui ções de CG de APA,
não cabendo ao PM definir suas compet ências;
Quest ões relacionadas a uso e ocupa çào do solo são de
compet ência municipal
Inclu ído PG (P2 A3.3)
Inclu ído na norma: estabelecidos pelos órgãos competentes
Norma vale apenas para licenciamentos; não pode ser exigida
aplica ção para empreendimentos não licenci áveis;
PG possui ação sobre estradas (P1 A2.3, P2 A4.3 e A4.8, P4
A2.2)
Licenciamento já solicita medidas mitigadoras aos impactos
gerados por áreas de rejeitos
PG (P1 A1.1)
Decreto 48.149/2003 disp õe sobre atribui ções de CG de APA;

ZUS, item XXIII - Empreendimentos
miner ários

Empreendimentos licenci áveis já possuem diversas
legisla ções sobre rito de renova ção de licen ça, não
contemplando ciência de CG de UC em renova ção de licen ça;
Gest ão pode manter o CG informado, atrav és dos seus canais
de comunica ção e diálogo - PG (P2 A7.2)

31

Of. Zoneamento

ZUS, item XIV - Pulveriza ção aérea

-

Profissional/t écnico deve acompanhar com ART - tamb ém
aplic ável à implanta ção de irriga ção - principalmente em
termos de conformidade ambiental

32

Of. Zoneamento

ZUS, item XXIV a) i. - Obras lineares

-

Inclus ão: Impactos de obras devem considerar a área de
entorno e propriedades vizinhas

-

Não

33

Of. Zoneamento

AIC

-

Promover turismo em RL e APP

-

Sim

34

Of. Zoneamento

-

-

Prever mecanismos para trazer ações e ideias para implantar
na APA BR, em especial, sobre quest ão imobili ária na região e projetos de conserva ção de solo

Sim

Inclus ão apenas para emiss ão de receitu ário agron ômico no
Zoneamento - item XII
Outorga de capta çãso de água para irrigação é cedida atrav és
da ANA e tem exigências espec íficas
Os impactos socioambientais em obras lineares já são
considerados no licenciamento, não cabendo repeti ção de
todas as exigências
PG (P5 A3.4)
PG (P2 A7.2)
Determinar custo de desapropria ção de propriedade privada não é
compet ência do órgão gestor, e para compensar a RL em outra

propriedade não é necess ário a desapropria ção. O incremento de
área da UC tamb ém não cabe a essa norma de Reserva Legal.

A inten ção da norma é incentivar a implementa ção de reservas

legais dentro dos limites da APA, e não criar obst áculos para tal.
Ademais, os critérios técnicos previstos na Lei 12.651/12 já
contemplam as necessidades da APA:

35

Of. Zoneamento

ZUS, item X - Reserva Legal

-

A compensa ção de reserva legal de propriedades rurais que
sejam efetuadas dentro de UC dever ão contemplar as
diretrizes quantitativas e qualitativas que o órgão gestor da
UC determine (como, por exemplo, custos de
desapropria ção, obras de melhorias e incremento da área da
UC, inclusive)

Art. 14. A localiza ção da área de Reserva Legal no imóvel rural dever á levar em

-

Não

considera ção os seguintes estudos e critérios:
I - o plano de bacia hidrogr áfica;

II - o Zoneamento Ecol ógico -Econ ômico

III - a forma ção de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de
Preserva ção Permanente, com Unidade de Conserva ção ou com outra área
legalmente protegida;

IV - as áreas de maior import ância para a conserva ção da biodiversidade; e
V - as áreas de maior fragilidade ambiental.

§ 7º A defini ção de áreas priorit árias de que trata o § 6º buscar á favorecer, entre

outros, a recupera ção de bacias hidrogr áficas excessivamente desmatadas, a cria ção
de corredores ecológicos, a conserva ção de grandes áreas protegidas e a
conserva ção ou recupera ção de ecossistemas ou espécies amea çados.

As Áreas de Interesse para a Conserva ção e Recupera ção já indicam
fragmentos ou áreas priorit árias para a gest ão da UC.

Quest ões relacionadas a uso e ocupa çào do solo são de
compet ência municipal

36

Of. Zoneamento

-

-

Estabelecer no Plano de Manejo, regras no sentido do
Conselho Gestor ter que se manifestar PREVIAMENTE de
pretens ões empresariais de uso e ocupa ção do solo

-

Não

37

Reuni ão Setorial Zoneam.

-

Vl. do Tanqu ã

Existem in úmeras comunidades pesqueiras no Tanqu ã.
Podem ser consideradas AIHC?

-

Parcial

38

Reuni ão Setorial Zoneam.

-

Vl. do Tanqu ã

39

Reuni ão Setorial Zoneam.

ZUS, item XI - Emprego do fogo

-

40

Reuni ão Setorial Zoneam.

-

-

41

Reuni ão Setorial Zoneam.

ZUS, item IX - Eventos

-

42

Reuni ão Setorial Zoneam.

ZUS - itens XXVI, XXVII e XXVIII

-

43

Portal - Caracteriza ção

-

-

44

Portal - Caracteriza ção

-

-

45

Portal - Caracteriza ção

-

-

46

Portal - Caracteriza ção

-

-

47

Portal - Caracteriza ção

-

-

48

Portal - Caracteriza ção

-

-

49

Portal - Zoneramento

-

-

Há interesse de moradores de vilas de pescadores serem
regularizados, invadindo a área da APABR, pois est ão à beira
do rio Piracicaba - pode vir a se tornar área de expans ão
urbana do munic ípio de Piracicaba, com expans ão imobili ária
- Abertura de estradas vicinais devem ser consideradas na
APABR
Discuss ão do fogo deve permear outros grupos dentro da
APA - incendi ários. Agravamento de episódios de incêndios
em períodos de secas - mudan ças clim áticas.
Prever possibilidade de acolhimento de projetos e atividades
pró-ativas alinhadas aos objetivos da APABR, bem como
divulga ção dos mecanismos de financiamentos.
Existência de inúmeros grupos de cicloturismo e
motociclismo rural na regi ão - prever implanta ção de
rotas/roteiros

Gostaria de saber sobre a área conhecida como
"Domingada" - São Pedro ficou fora do perímetro da APA?

Caso possuam atributos históricos, culturais (materiais ou
imateriais) ou cênicos relevantes para o turismo e
desenvolvimento socioecon ômico local, podem ser mapeadas
como AIHC, porém por se tratar de ocupa ção humana, a
própria comunidade deve manifestar interesse em ser
mapeada como tal;
Mapeamento de área de interesse pode ser realizada a
qualquer momento, durante a implanta ção do PM, ap ós sua
aprova ção, seguindo rito simplificado próprio.
Regulariza ção e altera ção de zoneamento de Plano Diretor é
compet ência do munic ípio e normas do zoneamento da APA
não inviabilizam regulariza ção das vilas.

-

Não

-

Sim

PG (P4 A2.2)

-

Sim

PG (P1 D2, P2 A4.2)

-

Sim

PG (P5 A3.5)

Abertura de estradas, caso sejam licenciadas, dever ão seguir
normas que constam no PM

Destacar esp écies especificas de interesse para vegeta ção da
APA, que atraiam fauna, etc. Ver exemplo de MS - Resolu ção Semade n. 17 de 28 de agosto de 2015 (artigo 52º)
A presen ça de javaporco (Sus scrofa) nas áreas da Esta ção
Ecológica e áreas vizinhas é uma grande amea ça à fauna
nativa local. A esp écies precisa de manejo ou captura e
eutan ásia com urg ência;
O Fogo é uma das maiores amea ças a vegeta ção e fauna
local. Seria muito importante manter uma brigada treinada no
local, bem como equipamentos, caminh ão pipa e outros
Proibir dispers ão aérea de agrot óxicos em áreas próximas/
contiguas aos grandes fragmentos florestais para evitar a
deriva
Alguns fragmentos grandes est ão com a vegeta ção
completamente degradada, devido aos incêndios anteriores e
efeito de borda. É necess ário o plantio de mudas não só para
reflorestamento das áreas queimadas, mas para conter o
efeito de borda, que avan ça para todo o fragmento.
Evitar o deslocamento de veículos em grande velocidade nas
estradas da Estação Ecol ógica e seu entorno, com quebra molas, ou radares, para complementar as placas já existentes
de velocidade
Apoio às campanhas anti-caça, com fiscaliza ção, placas e
outros

Decreto 48.149/2003 disp õe sobre atribui ções de CG de APA,
não cabendo ao PM definir suas compet ências;

Parcial

Definir e restringir esp écies a serem utilizadas pode não ser
interessante no decreto de Zoneamento;
Inclu ído no PG (P1 A1.2), no sentido de estimular prioriza ção
de esp écies de interesse nos plantios realizados

-

Sim

PG (P1 A1.4/ A2.2, P4 A2.2)
Norma no Zoneamento

-

Sim

PG (P3 D2)

-

Sim

Inclus ão de norma no Zoneamento - item XIV f

-

Sim

PG (P1 A1.1)

-

Sim

Norma no Zoneamento
PG (P1 A2.3, P2 A4.3 e A4.8, P4 A2.2)

-

Sim

PG (P2 A2.1, P3 A4.8)

Tendo em vista se tratar de uma
área de extrema susceptibilidade
erosiva e seu entorno esta inserido
na área da APA
Área de susceptibilidade erosiva
Área toda circundada esta inserida
no perímetro da APA

Não se
aplica

Área citada ("Domingada") est á inserida na APA Tanqu ã - Rio
Piracicaba

Entendemos que arcabou ço institucional é um detalhamento
operacional da institui ção, não cabendo incluir nos PG,
embora seja observado na implanta ção.

50

Of. Programas de Gest ão

P1

-

Montar arcabou ço institucional para cada ação

-

Não

51

Of. Programas de Gest ão

Geral

-

GERAL PG - Envolver consórcio municipal - estrutura técnica
da APA que dê suporte aos munic ípios, inclusive para infra estrutura (saneamento, etc)

-

Parcial

52

Of. Programas de Gest ão

P1 A1.5

-

CETAS para animais dom ésticos - como abordar, soltura,
bem estar, etc

-

Parcial

-

Ação mais efetiva - propor mecanismos de disponibiliza ção
de recursos, mais efetivo - equipe da APA para suporte dos
munic ípios - geral: como criar estrutura de apoio para
implementa ção das ações

-

Diversas Ações que são de compet ência municipal a APA
está se colocando como parceira para articular, apoiar, etc.,
dando suporte para diversos projetos e planos municipais;
As prefeituras já estão inseridas na coluna de
Responsabilidades e Parcerias de quase todas Ações,
embora seja uma previs ão que necessite de articula ção entre
os entes públicos

Não se usa CETAS para animais dom ésticos, isso é feito com
parceria com ONGs protetoras para cuidado e destina ção;
Animais dom ésticos são abordados no P2 A4.6
Disponibiliza ção de recursos não compete à gest ão da APA
no PM, e sim de Secretarias de onde prov ém o Fundo. Outras
fontes de recursos devem ser pensadas pela SIMA, FF, etc

53

Of. Programas de Gest ão

P2 A4.3

Parcial

O PM pode trazer a disponibiliza ção de recursos da CCA para
restaura ção, e isso já consta no Zoneamento.
A APA é parceira dos munic ípios para diversas Ações, para
estimular, apoiar, dar suporte aos projetos e programas
municipais. PRefeituras constam na coluna de
Responsabilidades e Parcerias.

54

Of. Programas de Gest ão

P3 A2.4

-

Incluir Conselho Gestor na coluna Responsabilidades e
Parcerias

-

Sim

Inclu ído

55

Of. Programas de Gest ão

P5 D3

-

Incluir esportes de aventura na diretriz

-

Sim

Inclu ído

56

Of. Programas de Gest ão

P5 D3

-

Incluir Reserva da Biosfera na coluna Responsabilidades e
Parcerias

-

Sim

Inclu ído

57

Of. Programas de Gest ão

P5 A5.2

-

Incluir APPs na Ação

-

Sim

Inclu ído

58

Of. Programas de Gest ão

-

-

O Morro do Cristo poderia entrar como um geos ítio entrando
com um local de maior prote ção no PM

-

Parcial

TOTAL

58

100%

SIM
PARCIAL
NÃO
NÃO SE APLICA

40
9
7
2

69.0
15.5
12.1
3.4

Não há tipologia de Geos ítio na concep ção de zoneamento;
Local já est á em ZPA, que é a zona mais protetiva no PM

