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Fonte: IF/SIMA (2020) adaptado WRI Brasil (2020) 

Biomas: 
◆ Floresta Atlântica 
◆ Cerrado

Situação da Vegetação:
◆ 15% da área total da RMC 
◆ Isolada
◆ Fragmentada

Resultado da urbanização 
intensiva:
◆ Supressão da vegetação
◆ Impermeabilização do solo

Região Metropolitana de Campinas



Reunião Conselho de Desenvolvimento-RMC Sumaré (2017)

Primeiros passos



1º Workshop Reconecta RMC - Campinas (2017)

Oficina: Biodiversidade, serviços ecossistêmicos e gestão metropolitana - Campinas 

(2017)

Primeiros passos



Assinatura do Termo de 
Cooperação do 
Interact-Bio entre 
Campinas, Agemcamp 
e ICLEI (2017)

Compromissos

Assinatura do Termo de 
Cooperação entre os 20 
municípios da RMC -
Nova Odessa (2017)



Áreas estratégicas para biodiversidade, 
oferta de serviços ecossistêmicos, 

recuperação da paisagem, melhora a 
qualidade de vida da população da RMC.



Uso do DATAGEO/ SIMA 
Campinas (2018)

Oficina de Serviços Ecossistêmicos com 
IF/SIMA Vinhedo (2018)

Capacitações Técnicas



Nova Odessa (2017) Campinas (2017)

Paulínia (2018)Cosmópolis (2018)

Reuniões Técnicas



Sto Antonio de Posse (2019)

Santa Bárbara D’oeste  (2019)

Itatiba  (2019)

Campinas (2019)

Reuniões Técnicas



Campinas 

População Residente 1080.113

Área total de 796,4 Km²

Taxa de urbanização de 98,28%

70 mil domicílios em favelas e loteamentos irregulares

11,5% da área do território possui vegetação  nativa

87,67m² de área verde por habitante

09 unidades de conservação

2.300 nascentes mapeadas

70% das APP degradadas

LEGENDA:
Municípios
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Mapa dos Serviços Ecossistêmicos 
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Mapa ilustrado dos Serviços Ecossistêmicos 



+120 
atores 

mapeados

25
metas

7 
oficinas de co-

criação

Processo de elaboração

Alinhamento - abr-mai/2020

Diagnóstico - jun-jul/2020

Elaboração - jul-nov/2020

Lançamento - abr/2021

Instituto COURB e ICLEI 
América do Sul



Estratégias para Implantação da 

Área de Conectividade - Pilares



Arborização Urbana



Corredores Ecológicos



Apoio técnico no desenvolvimento 
de projetos locais em prol das 
florestas

Catalisar apoio político, 
social e econômico entre 
os governos municipais e 
habitantes das cidades 
para integrar as florestas 
nos planos e programas 
de desenvolvimento

Conectando programas e iniciativas



Conectar os remanescentes 
florestais da região mais 
relevantes, sob diversas lentes 
e considerando os obstáculos 
e limitações da RMC

Refinamento da Área de Conectividade



Regulamentação, Fiscalização e 

Compensação
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Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
PDUI RMC



Fauna Silvestre Regional



Projeto Piloto

Prevê a garantia da conectividade e fluxo gênico em trecho de corredores ecológicos presentes:
● na Área de Conectividade da RMC;
● na Resolução Municipal de Corredor Ecológico;
● no Plano Municipal do Verde; e
● no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas.

As Passagens incluem:
● Estrutura;
● equipamentos de armadilhas fotográficas para monitoramento; e
● sinalização viária adequada.

E o Termo de Referência contou com o apoio e revisão do Departamento de Estradas e Rodagens - DER-
SP e ciência da Concessionária Rota das Bandeiras.

As passagens de fauna também 
terão um papel de 

conscientização social, pois, por 
serem as primeiras implantadas 

na região além de contar com 
sistemas de sinalização, trarão a 
questão da conectividade e da 

preservação da fauna silvestre a 
luz das discussões ambientais 

do município.



Parques Lineares



Implantação de Parques Lineares
Áreas Privadas              Áreas Públicas



Articulação e Comunicação



Articulação e comunicação



● A estruturação de sistemas informacionais nos municípios

● A priorização da agenda da biodiversidade

● O monitoramento e avaliação do Plano

● A mobilização contínua de atores diversos

● A consolidação da estrutura organizacional

● Planejamento inclusivo

Próximos Passos

Para a continuidade do processo, recomenda-se as 

seguintes ações como elementos-chave:



ACESSE O 

PLANO

reconectarmc@gmail.com

https://americadosul.iclei.org/documentos/plano-de-acao-para-
implementacao-da-area-de-conectividade-da-rmc/



https://reconectarmc.wixsite.com/meusite-2
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