1 - PROGRAMA DE MANEJO E RECUPERAÇÃO

Objetivo Estratégico: Estabelecimento de parcerias para identificar focos de degradação e apontar melhores técnicas para seu saneamento
Problemas
1ª Ordem

2ª Ordem

3ª Ordem
Perda de conectividade

Paisagem fragmentada e falta de
conectividade

Supressão
Irregular
de Vegetação

Perda de biodiversidade e de habitats

Soterramento de matéria orgânica com
alteração da qualidade da água

Políticas e/ou programas institucionais Baixa participação dos atores do
com pouca abrangência de implantação território para ações em conservação

Ações
(O quê?)

Atividades
(Como?)

Articulação de planos, programas e projetos de
recuperação ambiental, realizados na Bacia
Estabelecer estratégias para Hidrográfica do Rio Batalha
viabilizar a recuperação dos
atributos
ambientais da APA
Articular com Comitê de bacias Tietê-Batalha a
priorização dos recursos de recuperação
florestal para esta UC

Estabelecer arranjos
institucionais
locais e regionais voltados
para conservação

Levantar junto aos órgãos competentes todos
os projetos e programas institucionais em
andamento no território da UC

Priorizar com os potenciais parceiros as ações
de recuperação

2 - PROGRAMA DE INTERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Objetivo Estratégico: Estabelecer por meio das relações entre os diversos atores do território, os pactos sociais necessários para garantir o objetivo superior da UC.

Problemas
1ª Ordem

Ações
(O quê?)

2ª Ordem

Atividades
(Como?)

3ª Ordem

Adoção do Programa de Educação Ambiental da FF
Pesca e caça predatória

Ausência dos planos de
educação ambiental dos
municipios e da própria APA

Estabelecer arranjos institucionais locais e regionais
de projetos para desenvolvimento socioambiental

Poucas atividades formativas sobre o tema
(educação ambiental)

Perda de espécies

Estimular periodicamente a criação ou consolidação
dos canais de comunicação
ente UC e comunidade

Incentivar por meio de campanhas, a elaboração dos
planos municipais de educação ambiental

Criação e divulgação de canais de comunicação com a
comunidade, favorecendo seu contato com a gestão
da APA e sua participação em campanhas de
educação ambiental e ações de gestão do território

Elaboração de calendário anual de atividades a
serem realizadas em parcerias com as Secretarias
Municipais de Educação, Cultura e Meio Ambiente

Implementar Sistema de Sinalização Indicativa para
APA, conforme padrão SMA

Ausência de sinalização

Atropelamento de fauna
no interior da UC

Rodovias e estradas rurais

Estabelecer arranjos institucionais locais e regionais
de projetos para desenvolvimento socioambiental

Realizar periodicamente as exposição itinerantes da
FF, entre elas "Bicho quem te viu quem te vê"

Falta de controle de velocidade
Articular com as concessionárias de rodovias a
realização de campanhas de redução de velocidade
nas principais estradas/rodovias existentes na UC

Conteúdo histórico cultural
apartado da comunidade.

Fortalecer ações educativas ambientais e de defesa
do patrimônio

Apoio ao poder público local para implementação de
ações pedagógicas voltadas a recuperação e difusão
da memória local

Falta de registro histórico
cultura da região

pontos com potencial para
o turismo sustentável sem articulação com o poder público local

Ausência o plano municipal de
resíduos sólidos

Gestão inadequada dos
resíduos sólidos

Contribuir com a consolidação dos pontos turísticos
dos municipios

Colaborar com o estabelecimento de ações de gestão
sustentável de resíduos nos municípios da APA

Loteamento dentro da UC
Consolidar a presença da APA na revisão ou criação
de instrumentos legais, que abordem as questões
ambientais

Uso do solo não contribui para
que a UC alcance seus objetivos
Zoneamento industrial de municípios

Diminuição de disponibilidade hídrica
Degradação dos recursos hídricos
Poluição dos corpos hídricos

Promoção de ações que estimulem a restauração e
manutenção das estruturas físicas das construções,
garantindo sua conservação, valorização e visitação,
obedecendo a legislação vigente
Apoio ao poder público para o estabelecimento de
pontos de coleta seletiva (Ecopontos) e ações de
gestão de resíduos
Divulgação das campanhas da SMA de ações
educativas sobre o destino apropriado dos resíduos
sólidos

Descarte irregular de embalagens

Contribuir com a elaboração de
políticas públicas setoriais

Despejo de esgoto sanitário sem
tratamento

Apoio à criação de projetos que estimulem a pesquisa
sobre a história, referências e patrimônios locais,
sejam eles imateriais ou materiais, tombados ou não.

Contribuir com a articulação de políticas públicas em
infraestrutura, essenciais a conservação dos
atributos

Articulação com os municipios para a elaboração dos
planos municipais de resíduos sólidos
Acompanhar dos fóruns municipais e regionais que
abordam as questões ambientais
Articular agenda permanente de diálogo entre a APA
e o poder público local com vistas ao conciliamento
dos diversos interesses no território da UC

Estabelecer e divulgar canal permanente de
comunicação entre a gestão da APA e municípios

3 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Objetivo Estratégico: Minimizar os efeitos de degradação gerados pelos vetores de pressão na UC
Problemas
1ª Ordem

2ª Ordem

Ações
(O quê?)
3ª Ordem

Diminuição de disponibilidade hídrica
Mineração irregular
nos corpos hídricos

Degradação dos recursos hídricos
Poluição dos corpos hídricos

Atividades
(Como?)

Articulção com a CFA e Polícia Militar
Ambiental para incrementar a fiscalização no
território da APA

Definir agenda de priorização da fiscalização nas
Áreas de Interesse para Conservação

Articular com a SMA e os atores locais a
implantação do programa Corta Fogo

5 - PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO

Objetivo Estratégico: Aumentar o conhecimento sobre o território com o objetivo de aprimorar a gestão da APA
Problemas
1ª Ordem

Lacunas de
conhecimento
sobre o território

Ações
(O quê?)

Atividades
(Como?)

Promover a celebração de parcerias
voltadas à produção de conhecimento
sobre o território

Fomento à pesquisas em técnicas para a
recuperação ambiental de ecossistemas
degradados
Promoção junto às instituições de ensino de
pesquisas sobre os impactos das atividades
econômicas aos atributos da UC

2ª Ordem

5 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo Estratégico: Adequar os usos dos recursos naturais da APA aos objetivos de conservação dos seus atributos
Problemas
1ª Ordem

2ª Ordem

3ª Ordem

Ações
(O quê?)
4ª Ordem

Atividades
(Como?)

5ª Ordem

Plantio de Transgênicos
Uso de espécies exóticas invasoras

Manejo
inadequado do solo

Falta de
informações sobre
Contaminação de água e solo por
assistencia técnica
agrotóxicos e poluentes
aos proprietárias
Falta de apoio à produção rurais
agrícola sustentável
Uso excessivo de defensivo agrícola
Dispersão áerea de defensivo agrícola
Estradas e caminhos mau
projetados
Manutenção inadequada
das estradas rurais
Políticas e/ou programas
institucionais com pouca
abrangência de
implantação

Falta de
ordenamento no
uso das estradas

Arraste de solo

Processos Erosivos

Promover arranjos institucionais para
difusão das políticas e programas
existentes sobre sustentabilidade da
produção agrícola

Divulgação das ações e protocolos dos
órgãos da SMA sobre difusão de
tecnologias e práticas sustentáveis

Implementação de ações em parceria com
CATI / SAA sobre o tema, como cursos de
boas práticas

Facilitação da interlocução entre
Prefeituras e Secretaria de Agricultura e
Incentivar a celebração de parcerias entre Abastecimento para
as esferas governamentais
implementação de programas de
conservação do solo e de recuperação de
estradas rurais

Buscar apoio institucional para o
Desenvolver programa de certificação de
estabelecimento de cultura de certificação
produtos, processos e serviços gerados no
dos produtos, processos e serviços gerados
território da APA
nas UCs estaduais

