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CAUSA 

EFEITO 

Fragilidade muito alta (73%), 
há processos erosivos fortes 

instalados em algumas 
vertentes que drenam para a 

Unidade de Conservação. 
 

Perigo de escorregamento alto 
associada ao relevo de escarpas e 
morros da área de abrangência. 

 
Buscar dados sobre 

outros poços não 

cadastrados. 

Afeta os recursos 

hídricos da região. 

Ponto de captação de água dentro 

da UC, no momento não há água. 

Sobre vetores de pressão: sugiro a 
consulta junto ao Pelotão Ambiental 

e Patrulha Rural, ambos da 
GCM.GCM Piracicaba - Endereço: R. 

Benedito Bonzon Penteado, 645 - 
Verde, Piracicaba - SP, 13424-485 

Telefone: (19) 3422-3531 
 

EE Ibicatu se encontra no meio rural 

da cidade, seria interessante um 

melhor detalhamento sobre a 

questão da densidade, esgotamento 

sanitário e atividade agrícola. 

Plano de Desenvolvimento RuraL de 
Piracicaba 

http://planorural.piracicaba.sp.gov.b
r/ 
 

Surgiu a possibilidade de 

levantamentos sobre ANFÍBIOS, por 

um dos professores da ESALQ/USP, 

caso não seja possível sua 

incorporação até setembro, ou 

posterior, a ser incorporada no 

programa de pesquisa e 

monitoramento. 

http://planorural.piracicaba.sp.gov.br/
http://planorural.piracicaba.sp.gov.br/


 

 

MEIO BIÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroba-rosa Jequitibá-rosa Guarantã 

Papagaio 
Azulão Canário-da-terra Curió 

Sagui-de- tufos-
brancos 

Sagui-de- 
tufos-pretos 

Javali ou 
javaporco 

CAUSA 

EFEITO 

Introduzidos por meio de soltura e escapes de criação  
exóticas /  invasoras 

javaporco: estraga 
plantações de milho 

sagui: já existe em outros 
locais de Piracicaba 

Visto em toda a região 
da EE Ibicatu, 

recentemente, foram 
encontradas fezes do 

animal a leste da UC, e 
há dúvidas sobre 

possível contaminação 
para outras espécies. 

Piracicaba tem casos 
de febre maculosa 
(com óbitos) em 

função da capivara, 
mas com o número 
de javaporco esse 

número pode 
aumentar. 

Destruição das áreas 
de baixio, florestas 

alagadas, partes mais 
baixas, animal destrói 

as áreas em 
recuperação. 

Em armadilhas 
fotográficas 
morcegos 

hematófagos 
próximos a 
javaporco. 

Comercialização de animais 

Caça 

Captura para cativeiro 

Conservação 
genética  da área ex: 

jequitibá (estudos 
realizados) apesar do 

desmatamento. 

Com relação às espécies ameaçadas destaque para Peperomia 
hydrocotyloides Miq., erva considerada presumivelmente extinta 

no estado de São Paulo e quase ameaçada na lista nacional. 

Presença grande de palmito 
juçara dentro da UC. 

Palmito Juçara dentro da UC 
apresenta mistura genética 
(estudos realizados na UC). 

Em risco de extinção. 

Desmatamento há décadas 

Seriam importante parcerias com 
proprietários do entorno da UC para 
melhorar a qualidade das conexões. 

O maior problema para a conservação da Floresta Estacional 
Semidecidual da Estação Ecológica de Ibicatu é o tamanho 

reduzido do fragmento e o seu isolamento em relação a outros 
remanescentes. 



 

 

MEIO ANTRÓPICO 

 

 

 

 

Autos de Infração 
 

CAUSA 

EFEITO 
Mapa do Plano Diretor de Piracicaba 

Estudos do processo de 
elaboração do PDE têm 

dados do meio rural que 
pode contribuir com o 

plano de manejo. 

PLANO DIRETOR 
Ferramenta que orienta 
como e onde a cidade 
deve se desenvolver. 

 

2014 a 2020, na área de entorno 
de 3km, identifica-se apenas 2 
autuações, sendo tipificadas na 

categoria “Flora” - 
INTERVENÇÃO EM APP. 

Alteração da estabilidade 
geológica, diminuição de fluxo 

gênico de fauna e flora, 
empobrecimento do solo. 

Soltura / Escape de Gado 

Dentro da UC e no 
entorno imediato o 

passeio de gado, provoca 
pisoteio no solo. 

PROGRAMA NASCENTES 
UC já esta quase toda 
cercada (1.300m), mas 

ainda sim há espaços com 
a presença do gado. 

PROGRAMA 
NASCENTES II 

mais (2mil 
metros cerca) 

SOJA 

CANA DE AÇÚCAR 

Uso de herbicidas 

Precisa de dados 

Buscar Secretaria 
Estadual de Saúde 

(Centro de Vigilância) 
dado por município 

Deriva 

Afeta plantações vizinhas. 

Queima 

QUEIMADAS 

SP-147 foco 
constante de 

incêndios. 

Propagação de 
incêndios para 
dentro da UC. 

Presença de decidual 
no entorno nos morros 

(época seca). 

Ausência de infraestrutura 
para pesquisa, fiscalização 

e monitoramento. 

ACESSO À UC 

Dificulta parcerias e uso 
público na EE Ibicatu. 


