
Material elaborado nas Oficinas de Planejamento para o Plano de Manejo da EE do Barreiro RIco,
ocorridas em 26/02/2021 e 05/03/2021 por meio virtual, junto ao Conselho Gestor e convidados da UC.
Os números se referem aos pontos no mapa anexo. Número vermelho = ameaça; número azul =
oportunidade.

EE Ibicatu
AMEAÇAS

1. Ausência de delimitação física da UC e invasão de gado
2. Ravinamentos - diversos pontos em cabeceiras que drenam para a UC
3. Plantação de soja - área declivosa - impactos
4. Falta de ponto de apoio para pesquisadores, gestores, usuários da UC
5. Presença de javaporco e caçadores
6. Checar produção (cana?) e impactos que vertem para a UC; cuestas e

atendimento à legislação
Território inteiro
 Avanço de loteamentos (experiência em Botucatu - ZA) - checar Plano

Diretor de Piracicaba
 Loteamentos irregulares na zona rural de Piracicaba entre a área de

abrangência e zona urbana do município
 Quadrante D - Loteamento irregular
 Acesso ruim pela Faz. Boa Esperança
 Oeste da UC (área de abrangência) presença de javaporco
 Falta de treinamento dos técnicos analistas da CDRS para adequação

ambiental das propriedades rurais

OPORTUNIDADES
1. Levantamento de avifauna

Território inteiro
 Parceria entre a UC e Jardim Botânico de Piracicaba - conservação do

jequitibá-rosa
 Manutenção dos corredores ecológicos / APPs com demais fragmentos

do entorno, por meio de parcerias e programas
 Parceria com EEx Tupi - educação ambiental, escolas
 Regularização de loteamentos através Reurbe (Decr. Federal jul/2017)
 Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Piracicaba
 Acesso melhor pela UDV, inclusive para emergências
 Parcerias com secretarias de meio ambiente do entorno para casos de

emergências (incêndios)
 Adequação ambiental das propriedades rurais / CAR
 ZA - treinamentos, capacitações, fomento às parcerias, fortalecimento

das propriedades com educação ambiental, certificação de produção,
etc




