Caracterização - PE Águas da Billings
Coleta de Contribuições
Meio Físico - Positivo

Votes

Relevo - a situação do Parque é importante pois facilita a chegada das
águas das nascentes, é uma sub bacia.

0

paisagem bonita que acalma as pessoas

0

ciclo-trilha na mata

0

Faixa de acostamento de 30 ha de proteção no entorno imediato do
Parque. (faixa de domínio)

0

Rodoanel possui 8 caixas de contenção para impedir a dispersão de
poluentes.

0

A possibilidade de construção de lixeiras a cada 50m com recolhimento
do lixo diariamente

0

O entorno da UC é protegido de invasões por conta da represa e
estradas

0

Proximidade com o Parque do Pedroso,

0

A possibilidade de realizar trabalhos educativos em parceria com os
equipamentos públicos junto à população do entorno da represa.

0

Meio Físico - Negativo

Votes

Poluição do solo ao lado da captação de água até a estrada do
Montanhão por conta da falta de saneamento e impemeabilização do
solo

0

Como houve a supressão de vegetação, existe um grande processo de
erosão.

0

O lixo em parte significativa às margens da represa Billings devido uso
indiscriminado, por munícipes como área de lazer

0

Ocupação do solo de maneira irregular, e impermeabilização do solo.

0

Poluição das águas oriundas tanto da Via Anchieta como dos bairros do
entorno.

0

Falta de saneamento nos municípios que de alguma maneira interferem
no Braço do Rio Grande, que gera problemas enormes.

0

indicar os pontos de descarte de lixo com maior precisão para auxiliar as
ações de fiscalização da prefeitura.

0

Número elevado de jetsky causando poluição sonora e de contaminação
por óleo que esses veículos acabam deixando nas águas. O impacto
negativo é grande e preocupante.

0

Ao invés de lixo, seria melhor indicar resíduos sólidos e lançamento de
efluentes líquidos

0

Poluição difusa - despejo de poluentes por conta do Rodoanel

0

Áreas suscetíveis a empreendimentos como o Ferroanel

0

Na estrada do Capivari (clandestina) tem acesso para Imigrantes e os
caminhões, equipamentos para agredir o meio ambiente saem por lá.
Tem q ter fiscalização preventiva.

0

Nas Balsas precisa existir Câmeras integradas com a GCM e PM
Ambiental

0

Meio Biótico - Positivo

Votes

Caracterização da microfauna - insetos por exemplo - importância como
polinização, decomposição, cadeia alimentar, etc

0

A fauna com grande diversidade, alguns que ainda podem nem ter sido
descritos, pois existem invertebrados que garantem a cadeia alimentar.

0

Possibilidade de construção de passagens de fauna

0

Flora com muita diversidade e possibilidade de espécies que podem ser
utilizadas para estudos de medicamentos e alimentação

0

O parque, com certeza, é um refugio de fauna e flora.

0

Possibilidade de conexão com o Parque do Pedroso

0

Possibilidade de serviços ambientais

0

Presença de outras UCs no entorno de 3km do PE Águas da Billings.

0

Maior fiscalização, nos fds, da Estrada Velha, junto com um trabalho de
conscientização quanto a poluição sonora, e descarte de lixo.

0

Possibilidade de se criar um 'ebódromo' para contenção desse descarte; 0
trabalho de conscientização para consumo de materiais recicláveis ou de
fácil absorção pela pp mata.
Pontes e viadutos do Rodoanel permite o fluxo da fauna

0

Parceria com a Ecovias para encaminhamento desses animais a Centros 0
de Acolhimento e Campanha de Adoção Responsável
Meio Biótico - Negativo

Votes

Supressão de vegetação para construção de edificações de alto poder
aquisitivo

2

Provavelmente deve ter problema com atropelamento de fauna, já que o
parque está próximo a rodovia.

1

Animais que estão tendo, no lixo, sua alimentação cotidiana

1

Abandono de animais domésticos ao longo da rodovia Tibiriçá e Estrada
Velha

0

Necessidade de levantamento da presença do carrapato estrela.

0

grande ameaça por projetos como Rodoanel, ferroanel, hidroanel, dutos,
entre outros

0

Descarte de oferendas nos arredores da rodovia e na Estrada Velha, tb
nas entradas da mata e represa

0

Meio Antrópico - Positivo

Votes

lugar de lazer para a vizinhança

0

• Utilizar melhor os recursos disponíveis para ampliar a formação de
equipe de fiscalização e educação ambiental

0

• Utilizar Drones para GCM Ambiental realizar fiscalizações.

0

Possibilidade de inserir as comunidades nas atividades econômicas
provenientes da implementação do Parque

0

Articulação de uma rede de proteção com os moradores, igrejas,
associações para valorização do Parque

0

Utilizar o Parque como um ponto de conhecimento para contribuir com a
educação ambiental da população do entorno.

0

o uso dos atrativos (cicloturismo, caminhada, corrida e outros) do parque
contribuem para criar uma relação positiva com os moradores.

0

Aponto a necessidade de aquisição e averbação por meio de
compensações ambientais de áreas que possam compor na região de
amortecimento do P

0

Meio Antrópico - Negativo

Votes

Rever a utilização do termo aglomerado subnormal, por ser agressivo

0

• Muitas comunidades estão presentes antes das restrições ambientais,
não possuem acesso a infraestrutura pública de saneamento

0

• Terrenos, casas e barracos em área de Mananciais estão sendo
comercializados indiscriminadamente nas Redes Sociais.

0

Atualmente Prefeitura alugou helicóptero que fica parado lá no campo de 0
Marte e não fiscaliza nada ao invés de termos Drones em SBC
A populacao nao consegue entrar em contato direto com a GCM
AMBIENTAL porque as denuncias foram centralizadas no 153

0

Aproximação mais local da caracterização, pois o IDH do município de
São Bernardo não representa a comunidade mais próxima do entorno.

0

a carência de serviços básicos em bairros do entorno causa exclusão
social e impacta a conservação do parque

0

