CONTRIBUIÇÕES AO ZONEAMENTO APA SISTEMA CANTAREIRA

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA

nº

Fonte

Item de
Zoneamento

Documento
Encaminhado

1

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

Critérios para
Zoneamento

nenhum

2

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

1 (mapa)

nenhum

Contribuição
Várzea é hidrografia e também relevo

Incluir áreas de contribuição de todas as represas
(represa de Paiva Castro)

ANALISE DO COMITE DE INTEGRAÇÃO

ITEM

Justificativa da contribuição

Aceitação do
Comite

Justificativa do Comite

não há

não descrito

deferido

já contemplado como criterio para delimitação de zoneamento

não há

não descrito

parcialmente
deferido

1. foram incluidas em ZPA apenas as áreas que não
concentram os aglomerados urbanos com atividades
economicas intensas (industria e torres comerciais)
2. as normas não conflituam com o plano diretor do municipio

3

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

4

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

5

6

7

nenhum

Divisão das subacias dos reservatórios

ZPA
Norma VII

nenhum

Acrescentar "considerando os critérios do licenciamento ambiental".

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

ZPA
Norma VII

nenhum

Acrescentar "considerando o estudo de viabilidade tecnico econômico para o
reuso de água"

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

Normas IX e XI

nenhum

Juntar norma IX junto com o item D da norma XI. Agrupar normativas de
empreendimentos minerários

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

8

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

9

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

10

11

12

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

Normas XI

Norma XIV

Norma XIV

Norma XIV

Norma XIV

Norma XIV

nenhum

nenhum

nenhum

nenhum

nenhum

não descrito

deferido

VII. Não é permitida a criação de organismos aquáticos exóticos sem a
observância de medidas que visem impedir sua dispersão, acidental ou não

não descrito

indeferido

VII. Não é permitida a criação de organismos aquáticos exóticos sem a
observância de medidas que visem impedir sua dispersão, acidental ou não

não descrito

indeferido

não descrito

parcialmente
deferido

item 9 trata de renovação e
item 11 trata de ações de mitigação

indeferido

trata-se de norma já consolidada
em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

não descrito

incluído no mapa de zoneamento
as normativas vigentes que tratam do tema não garantem a
adoção das medidas para impedir a dispersão dos
organismos aquaticos exóticos
as normativas vigentes que tratam do tema não garantem a
adoção das medidas para impedir a dispersão dos
organismos aquaticos exóticos

Acrescentar no final " quando couber" ou discriminar o porte dos
empreendimentos.

XI. Os empreendimentos minerários devem apresentar, no âmbito do
licenciamento ambiental, medidas mitigadoras dos impactos identificados,
quando couber, com destaque para: a. Plano de lavra, com a indicação de ações
e estratégias para exploração e reabilitação, de modo a considerar o seu avanço,
e minimizar os impactos visuais e o efeito de borda;
b. Modelo 3D da área para avaliar o impacto na paisagem cênica, de modo a
simular a situação durante e após a operação da atividade;
c. Estudos geotécnicos da lavra e da pilha de estéril, a fim de avaliar a
estabilidade da atividade.

Ao invés de "implementadas" trocar por "recomendar".

Para novos parcelamentos e loteamentos deve ser observado o disposto na
legislação vigente e observar as recomendações de medidas mitigadoras para
evitar os impactos sobre a fauna e a disposição inadequada de resíduos da
construção civil (classes A e B) gerados, sendo que:

não descrito

indeferido

trata-se de norma já consolidada
em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

Manter "implementadas"

Para novos parcelamentos e loteamentos deve ser observado o disposto na
legislação vigente e implementadas medidas mitigadoras para evitar os impactos
sobre a fauna e a disposição inadequada de resíduos da construção civil (classes
A e B) gerados, sendo que:

não descrito

deferido

contribuição pertinente

Item B - retirar palavra "preferência".

Para novos parcelamentos e loteamentos deve ser observado o disposto na
legislação vigente e implementadas medidas mitigadoras para evitar os impactos
sobre a fauna e a disposição inadequada de resíduos da construção civil (classes
A e B) gerados, sendo que:
b. Os taludes e os lotes, até a sua ocupação definitiva, devem ser recobertos por
vegetação herbácea, de preferência nativa;

indeferido

trata-se de norma já consolidada
em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

Incluir item " ocupação na zona rural prever sistema de saneamento rural".

não há

não descrito

não descrito

não descrito

parcialmente
deferido

1. não cabe como alinea pois trata-se
de medidas de mitigação para novos parcelamento
2. ação especifica no Programa
de Interação Socio Ambiental

Item A - retirar "imediato" incluir "de acordo com projeto de execução de
terraplanagem".

Para novos parcelamentos e loteamentos deve ser observado o disposto na
legislação vigente e implementadas medidas mitigadoras para evitar os impactos
sobre a fauna e a disposição inadequada de resíduos da construção civil (classes
A e B) gerados, sendo que: a. Caso seja necessária a realização de
terraplanagem para implementação de novos loteamentos, deve ser prevista a
remoção e estocagem do solo superficial existente, com o recobrimento de
acordo com projeto de execução de terraplanagem das áreas a serem
recuperadas com o solo orgânico original estocado;

não descrito

deferido

contribuição pertinente

nenhum

Item F- retirar "danos a biodiversidade" e substituir por "fauna e flora" ou
"biodiversidade".

Para os empreendimentos e atividades que demandem terraplanagem,
escavação e dragagem devem ser implementadas medidas mitigadoras para,
minimamente, os seguintes impactos:
a. Desencadeamento de processos erosivos;
b. Aumento da turbidez e interrupção do fluxo contínuo dos cursos d’água;
c. Contaminação dos corpos hídricos;
d. Diminuição da disponibilidade hídrica;
e. Perda das características físicas, químicas ou biológicas do solo;
f. Danos à fauna e flora.

não descrito

indeferido

trata-se de norma já consolidada em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

Ao final do processo de lavra, o Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD deverá atender aos objetivos da Zona, bem como atender às
condicionantes indicadas pelo órgão gestor/entidade gestora, no âmbito do
processo de licenciamento

não descrito

indeferido

cabe ao PRAD indicar o uso futuro e cronograma de
implementação

não descrito

está na tabela de
programas

está na tabela de programas

nenhum

13

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 1)

14

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 2)

Norma XII

nenhum

Adicionar ação para conter a invasão após o
final do processo de lavra.

15

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 2)

Programas de
gestão

nenhum

Ação para conter a ocupação no entorno da represa.

Norma XV

não há

está na tabela de programas
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16

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 2)

17

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 3)

18

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 3)

19

Oficina Zoneamento
ZUS

20

Oficina Zoneamento
ZUS

21

Oficina Zoneamento
ZUS

22

Oficina Zoneamento
ZUS

23

Oficina Zoneamento
ZUS

24

Oficina Zoneamento
ZUS

25

Oficina Zoneamento
ZUS

Art. IV

nenhum

Rever texto do artigo - texto muito amplo. "adotar"

26

Oficina Zoneamento
ZUS

Programas

nenhum

Incluir tópicos do Art. V nas ações dos Programas de Gestão.

27

28

Oficina Zoneamento
ZUS

Oficina Zoneamento
ZUS

Norma XIV

Norma XIV

nenhum

Adicionar "disposição de resíduos em geral".

está na tabela de
programas

está na tabela de programas

não há

não descrito

deferido

municipio enviou kml com o perimetro da area apontada para
recuperação

não descrito

indeferido

não há necessidade de inclusão

Rever perímetro da área de recuperação com o município de Joanópolis.

nenhum

Verificar a necessidade de colocar a Resolução SIMA sobre exóticas
invasoras.

nenhum

Rever a classificação dos rios (Jaguari)
em diálogo com Minas Gerais.

não há

não descrito

indeferido

a reclassificação de um rio é muito complexa, ainda mais um
rio federal, é necessário alteração do uso do solo da bacia
alteração de Planos Diretores, estabelecimento de novos
padrões de emissões, etc e outras medidas

nenhum

Buscar localização da Pedra do Carmo e Nascente do Atibainha.

não há

não descrito

deferido

municipio enviou kml com o perimetro da area apontada para
recuperação

nenhum

Articular a montagem de um Corpo de Bombeiro no entorno da Represa de
Piracaia.

está na tabela de programas

não descrito

está na tabela de
programas

está na tabela de programas

não descrito

indeferido

trata-se de norma já consolidada em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

está na tabela de programas

não descrito

está na tabela de
programas

está na tabela de programas

A compensação pela supressão de vegetação nativa em estágio inicial, médio ou
avançado de regeneração, ou pela intervenção em Áreas de Preservação
Permanente desprovidas de vegetação nativa deve:
a. Observar, minimamente à normativa vigente, quando realizada em áreas
dentro desta unidade de conservação;
b. Ser de área equivalente a, no mínimo, nove vezes a área autorizada para
supressão ou intervenção quando realizada em áreas fora desta unidade de
conservação.

não descrito

deferido

contribuição pertinente

Art. IV

Art. IV

Programas

Art. VII item
AeB

Art. VII VIII IX X

nenhum

não há

não descrito

parcialmente
deferido

Ressaltar no texto que há sobreposição das normas dos Parques e da APA.

Resoluções SMA 118; 120 e 121 de 2018, que aprovam o Plano de Manejo do
Monumento Natural da Pedra Grande, Parque Estadual de Itaberaba e Parque
Estadual de Itapetinga respectivamente, UCs de Proteção Integral sobrepostas à
APA Sistema Cantareira

não descrito

deferido

nenhum

"e programa específico da Fundação".

Fomentar projetos de apoio ao desenvolvimento de boas práticas e manejo
adequado, considerando as especificidades ambientais

não descrito

parcialmente
indeferido

Ampliar a conectividade e a conservação de fragmentos de remanescentes de
vegetação nativa por meio da criação de parques naturais municipais e RPPNs e
reservas legais, entre outros instrumentos

não descrito

indeferido

não há

não descrito

deferido

contribuição pertinente

Tratamento adequado de acordo com a legislação.
(haverá contribuição online)

Não é permitido o lançamento de efluentes ou quaisquer resíduos
potencialmente poluentes diretamente sobre o solo, cursos ou espelhos d´água
sem tratamento adequado de acordo com a legislação, devendo ser priorizadas
técnicas sustentáveis.

não descrito

deferido

contribuição pertinente

"e considerando a redução da carga..."

Nas áreas urbanas dos municípios abrangidos pela Área de Proteção Ambiental,
devem ser estabelecidos programas ou medidas para melhoria do sistema de
coleta e tratamento dos efluentes sanitários, tais como:
d. Melhoria da eficácia e eficiência dos sistemas de tratamento de esgoto,
considerando a redução da carga orgânica remanescente.

não descrito

deferido

contribuição pertinente

Mapa

nenhum

Ressaltar os limites das sub-bacias.

Art. III Item D

As obras, atividades e empreendimentos, incluindo os de utilidade pública e de
interesse social, novos ou existentes, quando da emissão, renovação e
regularização da licença ambiental, devem adotar:

compensação a sub-bacia (território grande) com o pessoal de Recursos
Hídricos, quando o assunto for compensação focar na área da mesma subbacia Criar 3 níveis de compensação: Na mesma sub-bacia da APA; Em
outras áreas da APA, fora da sub-bacia afetada; Fora da APA

Oficina Zoneamento
ZUS

Art. IV Normas
Gerais

Não é permitida a utilização de espécies exóticas com potencial de invasão nas
ações de restauração ecológica, conforme disposto na Resolução SMA nº
32/2014.

Trocar texto " da unidade de conservação"
para "desta unidade de conservação".

32

ZPE Art. III

não há

nenhum

nenhum

Oficina Zoneamento
ZUS

não descrito

nenhum

31

37

está na tabela de programas

Mapa

"conservação de fragmentos vegetais que estimulem a conectividade, entre
outros instrumentos".

Oficina Zoneamento

incluída ação no Programa de
Interação Socioambienal

Estabelecer diálogo com estado vizinho.

AIC Art. II
texto

36

parcialmente
deferido

nenhum

Oficina Zoneamento
ZUS

Oficina Zoneamento

não descrito

Programas

AIR Art. III

35

indeferido

Regulamentação de eventos nos municípios. Dar ciência à gestão sobre os
eventos culturais (norma XX).

30

Oficina Zoneamento
ZUS

não descrito

trata-se de norma já consolidada
em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

não descrito

nenhum

Oficina Zoneamento
ZUS

34

Norma trata de residuos da construção civil, vinculados a
parcelamento e loteamento, retirou-se as classes de modo a
atender o escopo

Item B - retirar palavra "preferência".

Oficina Zoneamento
ZUS

Oficina Zoneamento
ZUS

parcialmente
deferido

nenhum

29

33

Para novos parcelamentos e loteamentos deve ser observado o disposto na
legislação vigente e implementadas medidas mitigadoras para evitar os impactos
gerados disposição inadequada de resíduos da construção civil (classes A, B )
gerados, sendo que:

nenhum

nenhum

nenhum

contribuição pertinente
1. será incluido no programa de recuperação e manejo ações
para compensação da mesma sub bacia

contribuição pertinente

contemplado nas disposições gerais, programas de gestão da
UC contemplam
estes temas
contemplado no objetivo geral da área
"Conservar os ecossistemas naturais mais relevantes e manter
os processos ecológicos por meio do estímulo ao incremento
de conectividade ecológicos e criação de outras áreas
protegidas."

Criação de um inciso novo para áreas rurais.

Nas áreas urbanas dos municípios abrangidos pela Área de Proteção Ambiental,
devem ser estabelecidos programas ou medidas para melhoria do sistema de
coleta e tratamento dos efluentes sanitários, tais como:

não descrito

parcialmente
deferido

1. justificativa do item 12 na alinea G das atividades
agrossilvopastoris, abrange este tema
2. não cabe como alinea pois trata-se
de medidas de mitigação para novos parcelamento
3. incluída ação especifica no Programa
de Interação Socio Ambiental

nenhum

"Aplicar boas práticas".

As atividades agrossilvipastoris, novas e existentes, devem:
f. Adotar boas práticas para destino adequado de resíduos agrícolas ou
pecuários provenientes de granjas, esterqueiros, chiqueiros e lavagens.

não descrito

indeferido

trata-se de norma já consolidada em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

nenhum

No gradiente de compensação melhorar o texto do caput. Atenção ao
tamanho da sub-bacia em relação a área que deve ser compensada.

não descrito

indeferido

trata-se de norma já consolidada em outros planos de manejo,
pelo Roteiro Metodológico

não descrito

indeferido

a frase "norma que venha a substitui-la " já atende o solicitado.

não descrito

deferido

contribuição pertinente

ZUS
Art. III

nenhum

ZUS
Art. V Item F

Art. VIII a X

38

Oficina Zoneamento

ZUS
Art. XII

nenhum

Retirar a Instrução Técnica - deixar apenas " na norma vigente".

39

Oficina Zoneamento

ZPE

nenhum

Uniformizar texto relativo a legislação.

não há

Para as captações de água subterrânea destinada ao abastecimento público
devem ser observadas as normas e orientações contidas na Instrução Técnica
DPO nº 10/2017, ou norma que venha a substitui-la, no que se refere à
instalação e manutenção da proteção sanitária e implantação da Área de
Proteção de Poços.
não há
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40

Oficina Zoneamento

ZPE

nenhum

Áreas de Recuperação - levar em consideração as APPs dentro do Sistema
Cantareira.

deferido

Eventos culturais, de ecoturismo e de esporte de aventura deverão compatibilizarse com os objetivos estabelecidos neste plano de manejo, devendo ser
observadas os objetivos da unidade de conservação.

não descrito

indeferido

conceito é definido pelo ministério, ou secretaria de turismo,
não pela SIMA

nenhum

Instituir Lei de Uso e Ocupação do Solo no Município de Joanópolis, incluindo
uma faixa de 50 m de preservação ambiental com obrigatoriedade de
reflorestamento no entorno da Represa do Rio Jacareí.

não há

não descrito

indeferido

Atribuição municipal

nenhum

Tornar obrigatório o repasse de pelo menos 5% do lucro da SABESP
provenientes do serviço de abastecimento público das águas oriundas das
duas micro-bacias do município de Joanópolis, destinados exclusivamente à
ações para recuperação e preservação ambiental nas próprias bacias.

não há

não descrito

Indeferido

Não cabe ao Plano de Manejo
este tipo de norma

não há

Como técnica da prefeitura de Joanópolis, engenheira agrônoma concursada da Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, venho por meio deste solicitar a obrigatoriedade do município de
instituir a Lei de Uso e Ocupação do solo.
Diante da grande pressão gerada pelos empreendimentos imobiliários sobre os recursos naturais, a ausência
desta lei no município tornam os fragmentos florestais e corpos d'águas extremamente vulneráveis. Em especial o
entorno da represa do Rio Jacareí onde se encontram grande parte dos projetos de parcelamento do solo para fins
residencias. É imprescindível que as aprovações desses empreendimentos sejam paralisadas até que se tenha
uma lei de Uso e Ocupação do Solo no município, pois não está sendo possível proteger esse importante
manancial diante dos interesses imobiliários.
Outro problema enfrentado pelo município é a exploração predatória dos pontos turísticos, as inúmeras cachoeiras
e picos (Pedra do Carmo, Pico do Selado, Pico do Lopo e Pedra do Lopo por exemplo) se encontram vulneráveis e
em propriedades particulares, a saúde desses ecossistemas se encontram em processo de decadência . É
necessário que o poder público municipal se empodere no olhar de preservação e racionamento das visitas e
manejo correto dessas áreas pelos proprietários para que o turismo, grande fonte de renda da cidade, venha
agregar no desenvolvimento e não contribuir para a degradação dos recursos naturais.
Completando sobre os desafios encontrados na gestão ambiental da cidade de Joanópolis, as serrarias,
lavanderias de Jeans e fábricas de costura, empreendimentos que acontecem no município, geram grande volume
de resíduos que em sua maioria estão sendo mal manejados, gerando poluição ao Meio Ambiente. É
imprescindível que o poder público municipal tome controle dessas atividades e não permitir que seja delegado ao
estado essa responsabilidade.
Por fim, venho explanar sobre o potencial e aptidão à agricultura orgânica e à agroecologia de Joanópolis. Como
área de cabeceira, o manejo convencional da agricultura com o uso de produtos agroquímicos, vem apresentando
sérios riscos à qualidade da água destinada ao abastecimento público e a manutenção do equilíbrio ecológico de
toda a bacia hidrográfica. A proibição dos agrotóxicos nas Áreas de Proteção Ambiental do sistema cantareira
traria grandes avanços na preservação ambiental e contribuiria para tornar o município resiliente às mudanças
climáticas, garantindo no futuro a produção de alimento na região.

parcialmente
deferido

tanto nas normas quanto nos
programas de gestão estão
previstos ações, boas práticas
e ações para promoção da
agroecologia e agricultura
organica.

não há

a falta de vegetação nativa, ou a falta de proteção à existente acelera o processo de
assoreamento da represa, além de isolar animais nas "pequenas ilhas" de mata nativa,
que com isso, param de se reproduzir.
Após 7 anos do início do projeto de reflorestamento, já são evidentes os sinais de volta da
fauna nativa.
Incentivar a comunicação via corredores de matas é fundamental para que a fauna se
recupere.
Além do mais, isso é fundamental para o TUrismo, provavelmente a maior fonte de receita
que o município poderá contar no futuro

parcialmente
deferido

município de Joanópolis já
esta inteiramente dentro
da zona de proteção dos
atributos

não há

Área endêmica de várias espécies da fauna, como sauás (Callicebus nigrifrons) e do raro saguii-da-serra escuro (Callithrix aurita) considerado uma das 25 espécies de primatas mais ameaçados do mundo.
Na área há um viveiro para aclimatação e soltura de animais capturados pelo Ibama, oriundos de tráfico
de animais.
Área de atenção da SOS Mata Atlântica, que coordena dois projetos de reflorestamento de árvores
nativas ali.
Além destes, outros proprietários fizeram plantios em parceria com outras ONGs, como a Mata Ciliar ou
por conta própria, totalizando mais de 100 mil mudas de nativas já plantadas. Alguns projetos de plantio
na área já saíram de 30 anos, e já foram identificadas mais de 240 espécies de árvores nativas na área.
Pelo menos 7 pequenas nascentes e uma cascata
Proximidade da represa Jacareí-Jaguari com a serra do Lopo, estabelecendo importante corredor
Ecológico.
A Estrada Passagem dos Biguás, que percorre a área, faz parte de projeto de Corredor Ecológico
chamado "Estrada Ciliada", recentemente encantado pelo COMDEMA de Joanópolis.
Moradores recentemente no Dia Mundial da Limpeza fizeram um mutirão para limpeza da beira da
represa e campanha de conscientização, com colocação de placas educativas.
Há pressão de loteamentos e parcelamentos irregulares de solo no entorno.

deferido

contribuição pertinente

nenhum

Aprimorar Áreas de Interesse para Recuperação.

42

Oficina Zoneamento
ZPE

ZPE

nenhum

Trabalhar o conceito de Ecoturismo para
ressaltar quais são essas práticas.

44

45

46

47

Formulário
eletronico

Formulário
eletronico

Formulário
eletronico

Inserção de
norma à Zona
ou Área

APPs passiveis de recuperação já estão contempladas na
recomendação 1 das Areas de Interesse para Recuperação

não descrito

ZPE

Formulário
eletronico

indeferido

não há

Oficina Zoneamento

Formulário eletronico

não descrito

foram inclusas mais áreas de interesse para recuperação o
perimetro das áreas de recuperação foram delimitados a partir
de microbacias que alimentam os reservatórios, além de se
tratarem de regiões da UC que necessitam de incremento da
conectividade

41

43

não há

nenhum

Tornar proibido a venda e ouso de
agrotóxicos nas Áreas de Proteção Ambiental do Sistema Cantareira.

Importante para a preservação da área ao redor da represa Jaguari Jacareí,
que a região do bairro da Lagoa, em Joanópolis, seja considerada área de
preservação e proteção máxima em especial pelos inúmeros projetos de
reflorestamento com espécies nativas que foram e ainda estão sendo feitos
na região por iniciativas particulares - mais de 100 mil mudas nativas já foram
plantadas, mais de 200 espécies. Não devemos permitir que as áreas de mata
sejam destruidas e ainda deve-se obrigar o reflorestamento na faixa que
margeia a represa, numa extensão mínima de 50 metros.

Área sugerida para AIC (área de interesse para a conservação) situada no
Bairro da Lagoa (Joanópolis). Inicia-se próximo ao km 11 da Estrada Entre
Serras e Águas, e estende-se em direção à represa Jaguari-Jacareí por cerca
de 4 km, com cerca de 2km de largura.

CONTRIBUIÇÕES AO ZONEAMENTO APA SISTEMA CANTAREIRA
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programas

carta
shapes

Consideramos adequado e solicitamos que o plano de manejo defina uma
área de turismo, visitação ou uso público (além dos tipos de áreas hoje
propostas – de interesse histórico-cultural e de interesse para conservação),
atravessando as zonas (atualmente: zonas sob proteção especial, de
proteção dos atributos e zona de uso sustentável).[*2] Idealmente essa área
deveria considerar uma faixa de pelo menos 30 Km de largura, pela
mobilidade que o traçado especifico da trilha pode vir a ter com sua evolução
no tempo futuro

não há

Seria muito adequado que essa trilha fizesse parte de um programa de turismo sustentável da APA
Sistema Cantareira, articulando-se, por um lado, com outros atrativos, naturais e histórico-culturais da
APA S. Cantareira e, por outro lado, com outras unidades de conservação ao longo da trilha proposta.
Esta proposta é feita em nome do Coletivo Socioambiental de Atibaia e da Associação da Trilha
TransMantiqueira, inclusive de seus grupos de voluntários dessa trilha de longo percurso organizados por
trecho, os quais se prontificam a ser parceiros da APA S. Cantareira e da Fundação Florestal para
implementação dessa trilha de longo percurso (como já antes dialogado com vários níveis dessa
instituição).
A construção da proposta da Trilha TransMantiqueira não é nada nova, mas ganhou nova dinâmica após
a definição da Rede Brasileira de Trilhas e da constituição de grupos de voluntários. (Estes se agrupam
por trecho para montagem da proposta e da trilha, na coordenação da trilha toda e na direção nacional.)
A rede brasileira de trilhas tem duas vertentes, pois, por um lado, foi definida por portaria conjunta entre
os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo e ICMBio, e, por outro lado, vem sendo implementada por
voluntários. [*3]
Para não tornar mais longa esta mensagem, ficamos a sua disposição para esclarecimentos sobre a
proposta da Trilha TransMantiqueira e sobre Rede Brasileira de Trilhas

nenhum

Seria de suma importância a previsão de compensação ambiental através de
SERVIDÃO AMBIENTAL, conforme dispõe a POLÍTICA NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, determinando que a compensação se dê na UGRHI onde houve
o dano.

não há

não descrito

indeferido

implementação do PRA independe do Plano de Manejo

foto

A presente proposta de alteração dos limites de zoneamento para ZUS - Zona
de Uso Sustentável se faz necessário tendo em vista a compatibilização do
Zoneamento Municipal, vez que, cerca de 85% da área Municipal já está
abrangida pela APRM - Alto Juquery. Para melhor caracterização, conforme
imagem apresentada, requer que a área inserida dentro dos limites (amarelo)
passe a ser considerada como ZUS, diferente do proposto.

não há

não descrito

indeferido

ZPA não possui normas impeditivas a execução do Plano
Diretor Municipal

pdf

Item 2.1\. Vegetação (página 14): "Áreas antropizadas
com regeneração de espécies de Cerrado" - no município de Atibaia,
realmente, o Cerrado tende a se pronunciar em áreas mais antropizadas,
ainda que existam espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas que ocorram
esparsamente na Serra do Itapetinga em aforamentos de rocha e adjacências
(Pedra Pequena, por exemplo).

não há

não descrito

parcialmente
deferido

incluso ação no programa de pesquisa

nenhum

Item 3: atentar para o uso da referência "APAs Represa Bairro da Usina"
repetidamente no texto. Acredito, pela descrição realizada, que estejam se
referindo a todas as APAs estaduais e não apenas à APA Represa Bairro da
Usina.

não há

não descrito

deferido

contribuição pertinente

O trabalho abaixo possui contribuições de diagnóstico do meio rural do
sistema cantareira, que podem contribuir para a temática:
http://www.cati.sp.gov.br/portal/themes/unify/arquiv
os/produtos-evicos/acervotecnico/recursosnaturais/ProjetoAguaVivaCATI2016.p

não há

não descrito

deferido

contribuição pertinente

pdf

deferido

contribuição pertinente

