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ANEXO 2 – RELATÓRIO DA OFICINA DE ZONEAMENTO PARTICIPATIVO DO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO 
 
O presente relatório refere-se à Oficina de Zoneamento Participativo do Plano de Manejo do 
Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, a quinta e última oficina do ciclo de oficinas 
de planejamento participativo do plano de manejo. A relação de participantes encontra-se na 
lista de presença no final deste documento. 
 
A oficina de zoneamento participativo foi um momento de construção coletiva das propostas 
de zoneamento do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, estimulando o 
envolvimento dos atores e instituições que de alguma maneira interagem com a unidade de 
conservação, e, portanto, conhecem a realidade local através de um ponto de vista próprio e 
contribuinte. A oficina contou com facilitação do Marcelo Martins Ribeiro e apoio de Angela 
Pellin, Giovana Dominicci Silva, Jussara Christina Reis e Fábio Bueno, teve duração de 1 
dia (9:30h-16:30h), totalizando 22 representando 11 instituições, conforme lista de presença. 
 
As técnicas e ferramentas utilizadas propiciaram um ambiente construtivo e estimulante, em 
que os participantes assumiram o papel de protagonistas e compartilharam suas percepções 
e propostas sobre o zoneamento interno da UC, zona de amortecimento e corredores 
ecológicos. 
 
1. METODOLOGIA DA OFICINA DE ZONEAMENTO 

 
As oficinas de planejamento participativo foram momentos de construção coletiva, onde a 
equipe do Plano de Manejo, juntamente com a equipe do PNMFC teve a oportunidade de 
discutir junto à comunidade e atores-chave relacionados ao Parque temas prioritários e 
estratégicos para a gestão da UC, bem como ouvir propostas e reivindicações dos 
participantes.  
 
A definição do número de oficinas, da lógica de participação e da metodologia a ser 
proposta foi realizada conjuntamente entre a equipe do IPÊ - Instituto de Pesquisas 
Ecológicas e da Prefeitura Municipal de São Paulo. A mobilização para as oficinas foi feita 
pela equipe de coordenação do Plano de Manejo junto com a equipe de Gestão do PNMFC.  
 
A Oficina de Zoneamento teve duração de um dia, contando, respectivamente, com a 
presença de representantes de associações de moradores, organizações não 
governamentais e governamentais, universidades, entre outros, representando a diversidade 
de atores e instituições que se relacionam com a UC. 
 
Iniciou com a apresentação dos presentes e posterior apresentação dos conceitos de 
zoneamento pela coordenadora do Plano de Manejo, Angela Pellin. Em seguida os 
presentes foram divididos em 3 grupos (3 mesas), respectivos aos 3 âmbitos do 
zoneamento proposto, quais sejam: Zoneamento Interno da Unidade, Zona de 
Amortecimento e Corredores Ecológicos. Em cada uma das 3 mesas haviam mapas 
impressos para subsidiar o exercício e uma pessoa responsável por fornecer orientações 
gerais (Fábio Bueno, Giovana Dominicci e Jussara Reis). As mesas também contavam com 
um roteiro para as atividades propostas (conceitos e critérios para zoneamento e passos 
para discussão) e papéis vegetais com lápis e giz de cera para que os presentes pudessem 
colocar suas ideias no papel, utilizando os mapas como pano de fundo.  
 
A cada 40 minutos, durante 3 rodadas, os grupos giravam nas mesas utilizando-se da 
metodologia do  “Carrossel” com Open Space (ao toque do sinal da rodada cada um 
escolhia em que mesa trabalhar). Deste modo, livremente os presentes passaram pelas 
mesas contribuindo a respeito do Zoneamento Interno da UC, Zona de Amortecimento e 
Corredores Ecológicos e elaborando propostas nas folhas de papel vegetal plotadas nos 
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mapas.  Em cada mesa havia um anfitrião que recebia o grupo nivelando informações e 
seguia na facilitação do processo. Posteriormente, houve plenária de apresentação das 
propostas pelos grupos e consensuação das mesmas com o apoio de um técnico de SIG - 
Sistema Geográfico de Informação, Fábio Bueno. Ao final ocorreu avaliação geral de todo o 
ciclo de oficinas participativas: diagnóstico, planejamento e zoneamento, pelos presentes. 
 
Algumas imagens dos trabalhos realizados na Oficina são apresentadas na Figura 01. 
 

   

   

   
Figura 01. Imagens dos Trabalhos da Oficina Participativa de Zoneamento do PNMFC. 
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A seguir, apresenta-se a Programação da oficina de Zoneamento Participativo e o roteiro 
para as atividades propostas em cada uma das 3 mesas: 
 
A seguir, apresenta-se a programação da oficina de zoneamento do PNMFC: 

 
 

Oficina – 09/08/2013 
 

  
Manhã:  
 
09:30 – 9:40 (10 min) Apresentação dos presentes. 
 
9:40 – 10:20 (40 min) Apresentação dos conceitos de zoneamento pela coordenadora do 
Plano de Manejo. 
 
10:30 – 12:30 (2 hora) – Trabalhos em grupos sobre os mapas – Carrossel e Open Space – 
Zoneamento Interno, Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos. 
 
12:30 – 14:00 (1:30h) - almoço 
 
Tarde: 
 
14:00 – 16:00 (2h)– Apresentação das propostas de zoneamento dos grupos, discussão e 
sistematização das mesmas no SIG.   
 
16:00 -16:30  (30min) – Avaliação das oficinas de diagnóstico, planejamento e zoneamento 
e encerramento. 
 
2. RESULTADOS: PROPOSTA DE ZONEAMENTO PRELIMINAR DO PNMFC 
 
2.1 ZONEAMENTO INTERNO 
 
O zoneamento de uma UC é um instrumento de ordenamento territorial usado para se 
atingir melhores resultados de manejo, pois esse recurso estabelece usos diferenciados 
para cada zona, segundo seus objetivos e normas, buscando obter, desta forma, maior 
proteção à unidade.  
 
Segundo o SNUC (Lei 9.985/2000) o zoneamento trata da definição de setores ou zonas em 
uma UC com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de oferecer os 
meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de 
forma harmônica e eficaz. 
 
As zonas utilizadas para fazer o exercício na Oficina de Zoneamento do PNMFC foram as 
estabelecidas no Roteiro Metodológico para a Elaboração de Planos de Manejo (IBAMA, 
2002). A Tabela 01 apresenta uma breve caracterização de cada zona. 
 
Tabela 01. Caracterização das Zonas segundo o Roteiro Metodológico para a Elaboração de Planos 
de Manejo (IBAMA, 2002). 

Caracterização das Zonas 

Zonas de Nenhuma ou Baixa Intervenção 

Zona Intangível (ZI): é aquela onde a primitividade da natureza permanece o mais 
preservada possível, não sendo toleradas quaisquer alterações humanas, representando o 
mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de repovoamento de outras zonas, 
onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada à 
proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental. 
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O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a evolução natural. 
Zona Primitiva (ZP): é aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção 
humana, contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor 
científico. Deve possuir características de transição entre a Zona Intangível e a Zona de 
Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é a preservação do ambiente natural e ao 
mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental, 
permitindo-se formas primitivas de recreação. 

Zonas de Média Intervenção 

Zona de Uso Extensivo (ZUE): é aquela constituída em sua maior parte por áreas 
naturais, podendo apresentar algumas alterações humanas. Caracteriza-se como uma 
transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O objetivo do manejo é a 
manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar de oferecer 
acesso ao público com facilidade, para fins educativos e recreativos. 
Zona Histórico-cultural (ZHC): é aquela onde são encontradas amostras do patrimônio 
histórico, cultural, religioso, arqueológico e paleontológico, que serão preservadas, 
estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo à pesquisa, educação e 
uso científico. O objetivo geral do manejo é o de proteger sítios históricos ou arqueológicos, 
em harmonia com o meio ambiente. 

Zonas de Alta Intervenção 

Zona de Uso Intensivo (ZUI): é aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo 
homem. O ambiente é mantido o mais próximo possível do natural, podendo conter 
infraestruturas de suporte ao uso público com equipamentos compatíveis à implementação 
do programa de uso público da Unidade. O objetivo geral do manejo é o de facilitar a 
recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio. 
Zona de Uso Especial (ZUE): é aquela que contém as áreas necessárias à administração, 
manutenção e serviços da UC, abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas 
serão escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com seu caráter natural e 
devem localizar-se, sempre que possível, na periferia da UC. O objetivo geral de manejo é 
minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente 
natural ou cultural da Unidade. 
Zona de Recuperação (ZR): é aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas. 
Zona provisória, uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas 
permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas e a restauração 
deverá ser natural ou naturalmente induzida. O objetivo geral de manejo é deter a 
degradação dos recursos ou restaurar a área. Esta zona permite uso público somente para 
a educação. 
Zona de Uso Conflitante (ZUC): constitui-se em espaços localizados dentro de uma UC, 
cujos usos e finalidades, estabelecidos antes da criação da Unidade, conflitam com os 
objetivos de conservação da área protegida. São áreas ocupadas por empreendimentos de 
utilidade pública, como gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, captação de 
água, barragens, estradas, cabos óticos e outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar 
a situação existente, estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre as 
UC.  
Zona de Ocupação Temporária (ZOT): são áreas dentro das UC onde ocorrem 
concentrações de populações humanas residentes e as respectivas áreas de uso. Zona 
Provisória, uma vez realocada a população, será incorporada a uma das zonas 
permanentes. 
Zona de Interferência Experimental (ZIE): específica para as Estações Ecológicas, é 
constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, sujeitas a alterações definidas no 
Artigo 9. parágrafo 4. e seus incisos da Lei do SNUC, mediante o desenvolvimento de 
pesquisas, correspondendo ao máximo de três por cento da área total da estação 
ecológica, limitada até 1500 hectares conforme previsto em lei. O seu objetivo é o 
desenvolvimento de pesquisas comparativas em áreas preservadas. 
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Os critérios empregados para a definição e ajuste de cada uma das zonas consideraram os 
valores para a conservação, a vocação de uso das áreas e critérios de ajustes para a 
localização e limites, e foram disponibilizados na mesa de trabalho para os participantes, 
sendo eles: 
 
Quanto às características/valores: 
I) Estado de conservação da vegetação;  
II) Presença de espécies da fauna/flora raras, endêmicas ou ameaçadas;  
III) Riqueza/diversidade de espécies da fauna/flora;  
IV) Presença de sítios abióticos relevantes; 
V) Presença de Áreas de Fragilidade Ambiental (susceptíveis à erosão, movimentos de 
massa, áreas sensíveis);  
VI) Presença de sítios arqueológicos/peleontológicos; 
 
Quanto aos Potenciais/vocação de uso: 
I) Potencial para visitação (recreação e educação ambiental); 
II) Presença de infraestrutura; 
III) Presença de moradores e/ou usos (plantações, pastagens); 
IV) Presença de usos conflitantes (estradas, linhas de transmissão); 
V) Nível de pressão antrópica. 
 
Critérios para ajustes: 
I) Acessibilidade; 
II) Gradação do uso; 
III) Regularização fundiária; 
IV) Facilitar reconhecimento em campo. 
 
Após o exercício na mesa de trabalho o zoneamento interno foi discutido em plenária, com 
apoio de um técnico de SIG. A Figura 02 apresenta os resultados do zoneamento interno 
preliminar do PNMFC. 
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Figura 02. Zoneamento interno preliminar do PNMFC. 
 

Comentários gerais sobre o zoneamento preliminar do PNMFC:  
 
Zona Intangível: não foi definida uma zona intangível em função de não existir, no interior 
do Parque, áreas com as características de primitividade exigidas pela zona, principalmente 
por se tratar de uma UC Urbana e de pequeno porte. Além disso, devido as características 
do Parque, não é desejável uma zona com tamanho grau de restrição de uso. 
 
Zona Primitiva: a maior parte do Parque foi definida como Zona Primitiva, atendendo, 
principalmente, o desejo do grupo de primar pela conservação do ambiente natural da UC, 
mas ao mesmo tempo, facilitar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental, 
permitindo-se formas primitivas de recreação. 
 
Zona de Uso Extensivo: ocupa uma pequena parte da UC, onde o uso poderia ocorrer com 
o mínimo impacto humano possível, apesar de oferecer acesso ao público com facilidade, 
para fins educativos e recreativos. A princípio as áreas selecionadas para essa finalidade 
seriam uma trilha nas proximidades da sede e uma trilha que sairia da região norte, 
atravessando o Parque e chegando na Rua Jacu Pêssego. 
 
Zona Histórico-Cultural: não foram identificadas áreas que pudessem ser enquadradas 
nessa zona. 
 
Zona de Uso Intensivo: é aquela onde o ambiente será mantido o mais próximo possível 
do natural, podendo, mas conterá infraestruturas de suporte ao uso público com 
equipamentos compatíveis à implementação do programa de uso público, facilitando a 
recreação intensiva e educação ambiental. As áreas preliminarmente definidas para esse 
fim são as destinadas para implantação de centro de educação ambiental e trilhas na região 
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do Tabor; e trilha que faria o acesso entre o Tabor e a Avenida Fernando do Espírito Santo 
Alves de Mattos. 
 
Zona de Uso Especial: são as áreas destinadas a administração e manutenção da UC. No 
PNMFC foram preliminarmente definidas como a região da sede, na Rua Jacu Pêssego, 
limites do PNMFC, onde estão localizados os muros e gradil, e as estradas de manutenção 
do interior do Parque. 
 
Zona de Recuperação: uma grande área do Parque foi definida como zona de recuperação 
por serem objeto de projetos de restauração atualmente e conterem áreas degradadas ou 
plantio de eucalipto. Essas áreas deverão contar com projeto de restauração e 
gradualmente serão incorporadas na Zona Primitiva.  
 
Zona de Uso Conflitante: são os espaços cujos usos conflitam com os objetivos de 
conservação da área protegida. No caso do PNMFC são áreas de utilidade públicas 
compostas por uma faixa de oleduto da Petrobrás e uma faixa de linha de transmissão da 
Eletropaulo. O principal objetivo, nessa zona é buscar  minimizar os impactos destes usos 
sobre a UC. 
 
Zona de Ocupação Temporária: constitui uma pequena zona composta por moradias no 
interior do Parque, sendo elas: região das casas numeradas, casa isolada no fragmento 
oeste, dois pontos de comércio na região da Avenida Aricanduva e residências isoladas na 
gleba do Pêssego. 
 
A Tabela 02 apresenta as áreas destinadas para cada zona e respectiva % sobre a área 
total do PNMFC. 
 
Tabela 02. Áreas ocupadas e % sobre o total do território do PNMFC, segundo os 
resultados do zoneamento preliminar. 

ZONA ÁREA % 

Primitiva  278,58 61,90 

Uso Extensivo  1,78 0,40 

Uso Intensivo  15,20 3,38 

Recuperação 135,74 30,16 

Uso Conflitante 4,10 0,91 

Uso Especial 11,07 2,46 

Ocupação Temporária 3,57 0,79 

TOTAL 450,04* 100 

* A diferença sobre o valor total do Parque é referente a zona de uso especial que, neste 
exercício, extrapolou os limites da UC. 
 
2.2 ZONA DE AMORTECIMENTO 
 
A Zona de Amortecimento (ZA) de uma UC é a área adjacente imediatamente contígua aos 
seus limites, delimitada especificamente para cada UC no seu Plano de Manejo, onde as 
atividades humanas estão sujeitas à normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a UC (Lei no 9.985/2000 Art. 2. inciso XVIII). 
 
A Resolução n° 428 de 17 de Dezembro de 2010, que determina que o licenciamento de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar UC e sua ZA 
(fundamentado no estudo de EIA/RIMA), só poderá ser concedido mediante autorização do 
órgão responsável pela administração da unidade, estabelece que essa zona será de 3 km, 
até que o plano de manejo a delimite. A partir da conclusão do plano de manejo a ZA passa 
a apresentar uma nova área que poderá ser maior ou menor do que os 3 km estabelecidos 
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pela Resolução, de acordo com os critérios usados para a sua definição, recomendados 
pelo Roteiro Metodológico. 
 
A definição de Zona de Amortecimento de uma UC inserida em área urbana, densamente 
ocupada e em meio a uma matriz bastante impermeável, como é o caso do PNMFC, é um 
desafio complexo, visto que muitas áreas no entorno já foram completamente alteradas do 
ponto de visto do relevo e da sua fisionomia e, com isso, deixam de exercer o papel de 
tampão sobre a UC. Além disso, uma das principais funções da ZA, que é conter a 
expansão urbana sobre os limites da UC, perde o sentido nesse contexto. 
 
Para a definição da ZA do PNMFC foram empregados os critérios recomendados pelo 
Roteiro Metodológico (IBAMA, 2002), em associação com os critérios de não inclusão e 
ajuste da ZA. Uma síntese dos critérios utilizados é apresentada a seguir: 
 
Critérios de Inclusão 
- As microbacias dos rios que fluem para a unidade de conservação e, quando possível, 
considerar os seus divisores de água. 
- Áreas de recarga de aquíferos. 
- Locais de nidificação ou de pouso de aves migratórias ou não. 
- Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e municipais que 
possam afetar a unidade de conservação (assentamentos, projetos agrícolas, pólos 
industriais, grandes projetos privados e outros). 
- Áreas úmidas com importância ecológica para a UC. 
- Unidades de conservação em áreas contíguas. 
- Áreas naturais preservadas, com potencial de conectividade com a unidade de 
conservação (APP, RL, RPPN e outras). 
- Remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam funcionar ou não como 
corredores ecológicos. 
- Sítios de alimentação, descanso/pouso e reprodução de espécies que ocorrem na unidade 
de conservação. 
- Áreas sujeitas a processos de erosão, de escorregamento de massa, que possam vir a 
afetar a integridade da UC. 
- Áreas com risco de expansão urbana ou presença de construção que afetem aspectos 
paisagísticos notáveis junto aos limites da UC. 
- Ocorrência de acidentes geográficos e geológicos notáveis ou aspectos cênicos próximos 
à UC. 
- Sítios arqueológicos. 
 
Critérios para Não-inclusão  
- Áreas urbanas já estabelecidas. 
- Áreas estabelecidas como expansões urbanas pelos Planos Diretores Municipais ou 
equivalentes legalmente instituídos. 
 
Critérios de Ajuste 
- Limites identificáveis no campo (linhas férreas, estradas, rios e outros de visibilidade 
equivalente). 
- Influência do espaço aéreo (ventos que conduzam emissões gasosas, por exemplo) e do 
subsolo (que possa comprometer os aquíferos e os solos da UC). 
 
Após o exercício na mesa de trabalho a zona de amortecimento foi discutida em plenária, 
com apoio de um técnico de SIG. A Figura 03 apresenta os resultados da zona de 
amortecimento preliminar do PNMFC. 
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Figura 03. Zona de Amortecimento preliminar do PNMFC. 

 
Comentários gerais sobre a zona de amortecimento preliminar do PNMFC:  
 
A definição da zona de amortecimento, pelo grupo, priorizou a inclusão de fragmentos de 
vegetação nativa existentes no entorno do Parque, de forma a buscar uma maior proteção 
para essas áreas que constituem-se como elementos da paisagem fundamentais para 
garantir a conservação da biodiversidade do Parque a  médio e longo prazo. Sempre que 
possível, as áreas urbanas consolidadas foram excluídas. Adicionalmente buscou-se definir 
a zona de amortecimento a partir de limites de fácil reconhecimento em campo. 
 
De acordo com o resultado desse exercício a zona de amortecimento do PNMFC totalizaria 
uma área de 1.317,08 hectares. 
 
2.3 PROPOSTA DE CORREDORES ECOLÓGICOS 
 
São porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, 
que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão 
de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que 
aquela das unidades individuais. 
 
Para a definição do corredor ecológico foi solicitado que os participantes considerassem a 
possibilidade de ampliação da conectividade do PNMFC com outras UCs, Parques Urbanos 
ou fragmentos de vegetação. Inicialmente foi solicitado que identificassem áreas prioritárias 
para conservação e para restauração, e por fim, que elaborassem uma sugestão de 
polígono para o corredor. O resultado da proposta de corredores está apresentada na 
Figura 04. 
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Figura 04. Proposta preliminar de corredores ecológicos para o PNMFC. 

 
Comentários gerais sobre os corredores ecológicos preliminares do PNMFC:  
 
Os participantes dessa mesa não conseguiram convergir para uma única proposta, sendo 
sugeridos vários traçados e critérios para o estabelecimento de corredores. Desta forma, foi 
necessário fazer uma discussão em plenária e estabelecer novos critérios, conjuntamente. 
Foi sugerido, e aceito pelos demais participantes, que o principal critério inicial fosse à 
utilização de Áreas de Preservação Permanente – APPs e Parques planejados que 
interligassem o Parque a fragmentos de vegetação do entorno – sejam UCs, parques 
urbanos ou fragmentos isolados.  
 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A realização da oficina participativa de zoneamento, assim como as demais oficinas 
participativas, permitiu um rico intercâmbio entre a equipe do plano de manejo, de 
administração do PNMFC e atores/instituições que se relacionam com o território do Parque 
e seu entorno. Os resultados desse processo, além de fornecer subsídios para o 
planejamento da UC também representam um avanço no sentido da consolidação do 
PNMFC, da maior integração dessa área com atores e instituições que tem atuação na 
região e do estabelecimento de parcerias estratégicas. 
 
A possibilidade de discussão de um tema que, a princípio, é bastante técnico, em uma 
oficina participativa auxiliou na melhor compreensão dos participantes sobre um tema que, 
de forma geral, não faz parte do seu cotidiano. Assim, a oficina também constituiu-se como 
um momento de capacitação que auxilia na aproximação da sociedade de conceitos, 
terminologias e desafios muito específicos às áreas protegidas.  
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Os resultados obtidos no zoneamento interno e zona de amortecimento demonstram que os 
participantes compreenderam o significado dos conceitos de zoneamento, e a partir dos 
seus conhecimentos específicos, foram capazes de fornecer grandes contribuições. Todas 
as discussões realizadas foram muito construtivas e baseadas no respeito mútuo e na busca 
por soluções para os desafios do Parque.  
 
Apesar de inicialmente não haver um consenso sobre a proposta de corredor ecológico na 
mesa de trabalho, a discussão em plenária propiciou uma produtiva reflexão entre os 
participantes que culminou em uma nova proposta que foi imediatamente aceita por todos. 
Mesmo não constituindo-se em uma proposta de corredor tradicional, isto é, que liga duas 
unidades de conservação, o conceito de ampliação da conectividade da paisagem foi 
mantido. A proposta buscou, ainda, integrar outras estratégias de conservação já previstas 
como a futura implantação de parques urbanos e lineares. 
 
Os resultados da oficina deverão, a partir de agora, passar por uma avaliação mais 
aprofundada da equipe de planejamento, considerando sua pertinência legal e estratégica, e 
capacidade de implementação da gestão. Mas uma análise superficial sugere que, devido a 
grande qualidade do resultado obtido na oficina, a proposta preliminar de zoneamento e 
corredor carecerá apenas de pequenos ajustes, não havendo a necessidade de grandes 
modificações. 
 
Especificamente para a proposta de corredores ecológicos, está prevista a realização de 
uma análise de métricas da paisagem considerando a ausência dos corredores, a proposta 
elaborada pela oficina, e outros cenários que possam ser construídos no decorrer do estudo. 
O objetivo é reforçar a necessidade de estabelecimentos de corredores ecológicos e de 
ampliação da conectividade da paisagem, fornecendo argumentos técnicos e científicos 
para isso e, assim, fortalecendo a proposta. 
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