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Este relatório técnico se refere aos registros das discussões realizadas durante a primeira oficina do Ceuci 

(Centro de Estudos sobre Urbanização para o Conhecimento e a Inovação), no dia 25/10/2022, cujo título 

é “Faixas de amortecimento para corredores ecológicos - Áreas verdes produtivas". 

A oficina trouxe a proposta da implantação da agricultura urbana, dos Sistemas Agroflorestais (SAF’s) e da 

silvicultura de espécies nativas como práticas nas faixas de amortecimento de corredores ecológicos na 

área do HIDS, em particular, e em áreas periurbanas, em geral (Figura 1). Para esta proposta, as faixas de 

amortecimento possuem uma largura mínima de 30 metros de cada lado, totalizando uma área de 51 

hectares, o representa 4% da área do HIDS. 

  
Figura 1. Localização das faixas de amortecimento produtivas (verde claro) ao longo dos corredores ecológicos do HIDS, totalizando 
uma área de 51ha. 

INTRODUÇÃO 
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As experiências de implantação e gestão de faixas de amortecimento de áreas verdes produtivas como 

estratégias de mitigação do efeito de borda e conservação da biodiversidade ainda são escassas ou 

completamente desconhecidas no território urbano e periurbano no Brasil. Por isso, o Ceuci propôs esta 

oficina com o objetivo de ouvir especialistas da área e iniciarmos diálogos sobre a viabilidade técnica e 

econômica dessa proposta, bem como, mapear os riscos, os conflitos, os impactos ambientais e os desafios 

na implantação dessas faixas de amortecimento como estratégia de conservação da biodiversidade e 

promoção de serviços ecossistêmicos no HIDS- Hub Internacional do Desenvolvimento Sustentável.  

O HIDS se localiza em uma área periurbana de Campinas-SP, onde atualmente se encontra o Polo de Alta 

Tecnologia de Campinas II (Ciatec II), e está sendo planejado para se tornar um distrito de inovação com 

relevância nacional e internacional. A Unicamp faz parte do HIDS, junto com outros institutos de educação, 

de pesquisa e empresas de tecnologia e inovação que estão instalados na área.  

A adoção de áreas verdes produtivas como faixas de amortecimento de corredores ecológicos e outras 

áreas protegidas no contexto urbano e periurbano é uma tentativa de mudança de paradigma na área do 

planejamento territorial e ecologia urbana, e de assumirmos uma postura proativa, indo além do mínimo 

previsto por lei. 

Por fim, é importante frisar que o tema desta primeira oficina é foco de uma das pesquisas associadas do 

CEUCI e se relaciona ao Projeto de Corredores Ecológicos da Unicamp, o qual é financiado pela Reitoria da 

Unicamp e já conta com cronograma para sua execução. Vale lembrar que o Projeto de Corredores 

Ecológicos visa atender à obrigatoriedade legal municipal e está vinculado ao Programa Reconecta RMC. 

Metodologia da Oficina 

A oficina foi conduzida em formato virtual, na plataforma Google Meet, com duração total de 2 horas, e 

estruturada em 3 partes.  

A primeira parte, introdutória, compreendeu a apresentação do Ceuci e do HIDS pela Profª. Gabriela 

Celani, coordenadora responsável do Ceuci. E logo em seguida, houve a apresentação do objeto da oficina, 

bem como, dos objetivos e da dinâmica, realizada pela pesquisadora pós-doutoranda da FECFAU, Patricia 

Mara Sanches.  

A segunda parte compreendeu a divisão dos participantes, de acordo com a especialidade de cada, em 4 

grupos temáticos que foram alocados em 4 salas virtuais. Os grupos são: (1) Viabilidade técnica e físico- 

espacial, (2) Viabilidade econômica e legal, (3) Impacto ambiental e ecológico e (4) Benefícios – análise 

comparativa. Em cada sala havia um moderador e redator, que foram responsáveis por mediar as falas 

dos participantes e registrar a síntese da discussão, respectivamente. As discussões foram norteadas por 

perguntas específicas à cada grupo, com o intuito de conduzir e manter o foco no objeto de discussão, 

porém, sem restringir o diálogo exclusivamente ao redor destas questões. A duração da segunda parte da 

oficina foi de 35 a 40 minutos. 

Na terceira parte da oficina, os participantes voltaram para a sala original, e foram apresentados pelos 

redatores as sínteses das discussões dos grupos temáticos, as quais estão relatadas nas próximas páginas.   
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Participantes: 
Leila Pires 
Vanilde Esquerdo 
Gastão Bosco Rodrigues 
Livia Agujaro  
Ciro Abbud Righi  
Rodrigo Sanches Garcia 
 

Moderadora: Patricia Mariuzzo 

Redatora: Beatriz Arruda 

 

Perguntas 

1. Existe viabilidade física para a implantação de áreas de silvicultura com nativas em faixas de 

amortecimento de 30 m ao longo de corredores ecológicos em uma matriz urbana? 

2.Como seria a viabilidade operacional destas áreas, como por exemplo, o manejo e a extração da 

madeira? 

3.Haveria algum impacto (conflito ou incompatibilidade) dessa atividade em frente a quadras residenciais? 

Por exemplo, poderia haver algum tipo de incomodidade, como o ruído do corte da madeira e o transporte 

da mesma, transtorno no trânsito veicular local devido à necessidade de algum maquinário ou 

equipamento especial para o manejo florestal? 

Síntese da discussão 

O grupo concluiu que a silvicultura nas faixas de amortecimento com finalidade de extração da madeira 

não seria uma opção viável tecnicamente, justamente pela prática estar em uma matriz urbana. A 

exploração de produtos florestais não-madeiros, como seivas, óleos essenciais, frutos, sementes, entre 

outros, poderia ser uma alternativa para a manutenção do modelo silvicultural. Já os sistemas 

agroflorestais (SAFs) e a agricultura urbana são vistas como práticas viáveis e bem vindas nestas faixas- 

desde que não haja a obtenção de produtos madeireiros nos SAFs – pois podem favorecer a manutenção 

dos serviços ecossistêmicos, melhoria da biodiversidade local e produção de alimentos orgânicos.  

Deve ser pensado em modelos de SAF que garantam indivíduos arbóreos de grande porte principalmente 

nas bordas externas das faixas de amortecimento, a fim de minimizar os efeitos biofísicos (luz, umidade, 

ventos, temperatura, ruído, iluminação noturna, riscos de predação e competição interespecíficas) da 

urbanização nas áreas verdes.  

VIABILIDADE TÉCNICA E FÍSICO-ESPACIAL 
Grupo 1 
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Ressaltou-se a importância da agricultura urbana e SAFs serem implantados e geridos a partir de iniciativas 

“bottom-up”, de forma a garantir a manutenção e perpetuação dos sistemas. Ainda sobre este tema, os 

participantes questionaram sobre o tipo de organização que iria fazer a gestão da área, enfatizando a 

necessidade de manejo permanente e a relevância da inclusão social e de parcerias com movimentos 

populares para a gestão destas áreas.  

Sugeriu-se o aumento das faixas de amortecimento de 30 metros para 50 metros incidentes em áreas 

públicas, entendendo que não haveria restrições ou fatores negativos que impedisse esse aumento físico. 

Além disso, sugeriu-se que as agroflorestas não fiquem restritas apenas às faixas de amortecimento e se 

estendam nos espaços livres intersticiais da matriz urbana, de forma a torna-la mais permeável do ponto 

de vista ecológico. 

Além disso, ressaltou-se a importância de se pensar estratégias distintas para a implantação destas 

práticas em propriedades públicas e privadas. Nesta última, a viabilidade físico-espacial deve caminhar 

junto com a viabilidade econômica, de forma que o proprietário seja estimulado a implantar a atividade, 

enxergando-a como um negócio atrativo e com vantagens econômicas. 

Por fim, destacou-se as zoonoses como um aspecto negativo, de saúde pública, ao se implantar silvicultura, 

SAF e agricultura ao lado de corredores ecológicos, pois a população e os gestores destas áreas estariam 

em contato direto com doenças, como a febre maculosa. Esta doença é disseminada pelos carrapatos que 

estão frequentemente associadas às capivaras, as quais circula em áreas verdes protegidas da região.  
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Participantes: 
Angela Guirão 
Luciana Schenk 
Mariana Maia 
Rafael Costa Freiria  
Robson Canuto da Silva 
Sidney Piochi Bernardini 
Vitória Ribeiro 
 

Moderadora: Patricia Sanches 

Redatora: Gabriela Celani 

 

Perguntas 

1.Sabendo que existe a obrigatoriedade municipal de se destinar um percentual mínimo de áreas verdes 

na criação de novos loteamentos (Ex. em Campinas, as áreas verdes fazem parte do Espaços Livres de Uso 

Públicos (ELUP), os quais correspondem a 20% do loteamento - Lei Nº 208, de 20/12/2018), consideremos 

2 cenários: 

1.1 Cenário 1: Áreas verdes produtivas privadas. Imagine que uma gleba, que será parcelada para criar 

novo loteamento urbano, já possui os 20% necessário de ELUP, como APP’s e remanescentes de vegetação 

nativa. A criação de áreas verdes produtivas como faixas de amortecimento dessas áreas verdes existentes 

poderia ser um negócio atrativo e rentável para o proprietário da gleba, que posteriormente poderia 

arrendá-la? 

1.2 Cenário2: Áreas verdes produtivas públicas. Imagine que essa mesma gleba não possui ainda os 20% 

necessário de ELUP, e, portanto, precisarão ser criadas novas áreas verdes públicas. A criação de áreas 

verdes produtivas poderia ser um negócio atrativo e rentável para o proprietário da gleba ou loteador 

antes e durante o processo de parcelamento do solo e, posteriormente, garantindo a arborização e a 

qualidade ambiental destas áreas que serão públicas? Hoje muitos espaços destinados as áreas verdes não 

possuem nenhuma qualidade ambiental, e acabam se tornando “terras de ninguém”, terrenos vazios 

associados à diversos fatores negativos. 

2. Que entidade ou organização seriam mais adequadas para gerir e realizar o manejo destas áreas em 

propriedade privada?  E qual formato / natureza: empresa privada, organização sem fins lucrativos, 

cooperativa ou outro tipo? 

VIABILIDADE ECONÔMICA E LEGAL 
Grupo 2 
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3. Que entidade ou organização seriam mais adequadas para gerir e realizar o manejo destas áreas em 

terras públicas? PPP por meio de concessão, arrendamento, termo de cooperação? Esse é o caso das faixas 

de amortecimento na Faz. Argentina (Unicamp) que faz parte do HIDS. 

4. As áreas de SAF e Silvicultura poderiam gerar pagamento por serviços ambientais (PSA), principalmente 

pela produção de água? 

5. Há algum impedimento legal para estas duas práticas em áreas periurbanas? Caso não haja, há algum 

incentivo ou respaldo legal para a regulamentação dessas práticas em áreas periurbanas? 

Síntese da discussão 

O grupo entende que o Cenário 1 se refere a uma postura proativa do proprietário/ loteador, enquanto 

que o Cenário 2 diz respeito a uma postura reativa de atendimento legal.  

No cenário 2, que se trata dos Espaços Livres de Uso Públicos (ELUP), foi informado que em Campinas a 

proporção costuma ser 14% de área verde e 6% de área de lazer, mas não necessariamente este último 

uso deve ser entregue pronto com equipamentos.  

Mencionou-se alguns instrumentos legais e exemplos reais em Campinas que podem ser utilizados no 

Cenário 2. Uma das iniciativas é a criação de hortas nas áreas de lazer do loteamento, como uma forma 

de compensação e minimização dos impactos de vizinhança, que foram identificadas a partir dos Estudos 

de Impacto de Vizinhança.  Reconheceu-se que de fato há uma disputa entre os departamentos da 

prefeitura de Campinas sobre como e que destino dar as estas áreas de lazer previstas na criação dos 

loteamentos, mas que apesar disso, há precedentes que mostram que é possível transformar a prática de 

agricultura urbana em um local de lazer comunitário. 

Houve questionamento no grupo sobre o mecanismo legal (parcelamento do solo) a partir do qual a 

pergunta é formulada. Acredita-se que podemos lançar mão de instrumentos urbanísticos mais 

sofisticados, previstos no Estatuto da Cidade, para lidar com áreas verdes públicas produtivas, como o 

Direito de Transferência do Potencial Construtivo. Assim, não é necessário ficarmos presos ao 

parcelamento convencional uma vez que nem se sabe se o HIDS irá seguir essa forma de parcelamento. 

O grupo conclui que seria mais difícil a criação de áreas verdes produtivas como faixas de amortecimento 

no Cenário 1, uma vez que não seria obrigatório, já que foi atingido os 20% de área verde e lazer previstos 

na criação de loteamento. Essa dificuldade de deve principalmente à ausência de segurança jurídica que 

ofereça respaldo e clareza para iniciativas privadas ou parcerias público-privadas na criação de áreas 

verdes produtivas como faixas de amortecimento ao longo dos corredores ecológicos.  O próprio marco 

regulatório do corredor ecológico Ribeirão Anhumas-Mata Santa Genebrinha, na qual na área do HIDS 

incide, é frágil do ponto de vista jurídico e de geração de políticas públicas, por ser uma resolução e não 

ser escopo de lei ou decreto, além de não haver nenhum detalhamento quanto restrições, diretrizes ou 

até incentivos nestas áreas lindeiras aos corredores ecológicos. Portanto, seria necessário um 

fortalecimento jurídico para o fomento de políticas públicas e oferecer segurança jurídica àqueles que 

querem adotar uma postura proativa. 

Existe ainda falta de estudos de viabilidade econômica que apontem principalmente o SAF e a silvicultura 

de espécies nativas como atividades econômicas atraentes e rentáveis ao loteador ou incorporador de 
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forma a internalizar essas práticas nos loteamentos urbanos. A venda lote parece ser como algo 

indiscutivelmente mais rentável do que qualquer prática agrícola, agroflorestal ou silvicultural. 

Apesar de tudo, foi reconhecida a importância das áreas verdes produtivas como faixas de amortecimento 

como minimização dos efeitos da urbanização sobre os corredores ecológicos e também como um 

elemento de transição para evitar os conflitos de usos contrastantes entre si. O assunto é muito novo no 

contexto urbano e o fato de não termos experiencias anteriores dificulta ainda mais a compreensão e 

obtenção de lições e aprendizados nesta área.  

Outra estratégia que foge à esfera jurídica, mas que poderia favorecer a criação de áreas verdes produtivas 

em faixas de amortecimento de corredores ecológicos, tanto no cenário 1 como no 2, é a estratégia de 

marketing em adotar tais práticas em empreendimentos residenciais, associando-os à qualidade de vida, 

bem-estar e alimentação saudável, gerando um produto imobiliário com grande apelo publicitário. Há de 

se lembrar que há nichos do mercado consumidor também mais conscientes e abertos a estas inovações. 

Destacou-se que a discussão do grupo sobrevoa um nível ainda muito macro e abstrato, dificultando a 

busca por soluções. É necessário descer a discussão em uma escala territorial mais fina, entendendo as 

dinâmicas caso-a caso, para que possamos delinear cenários e possibilidades, traçando estratégias mais 

palpáveis e concretas. Concomitantemente, é fundamental buscar exemplos e estudos de caso que tratem 

dessa temática e pensar como traduzir ou adaptar para nossa realidade.   

Com relação a gestão das áreas verdes produtivas, as cooperativas, associação comunitárias ou outros 

tipos de organizações de origem popular foram indicadas como as melhores opções quando se trata da 

produção de alimentos. Atualmente, por meio do programa de agricultura urbana da Prefeitura de 

Campinas, as áreas públicas são cedidas para organizações através da concessão de uso a título precário. 

Sobre os pagamentos de serviços ambientais (PSA) como uma estratégia de geração de renda nas áreas 

verdes produtivas, foi apontado que somente é possível caso elas incidam em área rural. Atualmente, o 

único PSA regulamentado na Prefeitura de Campinas é o de produção de água. Dessa forma, ficou claro 

ao grupo a necessidade de se promover incentivos financeiros aos proprietários de terras urbanas e fundos 

específicos, pois atualmente não há nenhum instrumento ou política pública que incentive a manutenção 

de áreas verdes urbanas privadas, sejam elas com a finalidade de conservação ambiental ou de produção. 
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Participantes: 
Camila Alonso Santos  
Daniele Silva 
Cleia Araujo 
Paulo de Tarso 
Sylvia Teixeira 
Thaina Cruz 
Vanderlei Braga 
 

Moderadora: Thalita Dalbelo 

Redatora: Maria Estela Ribeiro 

 

Perguntas 

1. Sob quais aspectos as áreas verdes produtivas podem ser conflitantes com os corredores ecológicos, 

considerando que: 

- haverá cercamento com 2,10 metros de altura, segundo resolução municipal nº 12 e nº13, 08/07/2016 
- a região abriga animais silvestres de médio porte (como onça, jaguatirica e capivara) 
- a região abriga animais arborícolas e outros que conseguem ultrapassar o cercamento previsto nos 
limites dos corredores ecológicos 
 

2. As áreas verdes produtivas poderiam ser locais para a fauna silvestre se alimentar a ponto de interferir 

na produtividade da cultura agrícola? 

Síntese da discussão 

O grupo trouxe como reflexão a necessidade de se aumentar o corredor ecológico para 100 metros de 

cada lado do córrego (se houver), totalizando uma faixa de 200 metros. Esse valor foi justificado pelo 

monitoramento do trânsito de animais silvestres de grande porte, como a onça parda, da qual se tem 

registros recentes e pelas pesquisas da Esalq (coordenados pelo Prof. Ricardo Ribeiro Rodrigues) sobre a 

faixa mínima necessária de mata ciliar para que componentes químicos (como herbicidas) usados na 

agricultura, não cheguem nas águas dos rios, e sejam interceptados pela vegetação. Apesar de herbicidas 

químicos não serem utilizados em culturas orgânicas, preconizadas pelo SAF, esse indicador é mais um 

argumento para uma medida prudente de proteção dos corredores ecológicos. 

IMPACTO AMBIENTAL E ECOLÓGICO 
Grupo 3 
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Além disso, também foi levantado a necessidade de alargamento da faixa de amortecimento para 50 

metros, no mínimo, a fim de atenuar os efeitos biofísicos e microclimáticos (temperatura, umidade, 

ventos). Esse parâmetro foi embasado em uma pesquisa da Unesp que estudou o efeito de borda em 

florestas estacionais semidecíduas, que demonstrou a estabilização dos efeitos de borda a partir de 50 m.  

O grupo concorda com a importância do SAF nas faixas de amortecimento como forma de conservação da 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos para a comunidade da Unicamp. 

Trouxeram a relevância dos corredores ecológicos na proteção dos recursos hídricos e contra riscos de 

inundação a jusante da área urbanizada da Unicamp e da necessidade da futura proposta urbanização do 

HIDS (que é uma iniciativa posterior aos corredores ecológicos) de se adequar a essa realidade, e não o 

contrário. 

Mencionou-se a proposta, coordenada por pesquisador da Unicamp, de instalação de placas de energia 

fotovoltaica sobre culturas agrícolas ou SAF de baixo estrato. Essa proposta estaria localizada próximo ao 

corredor ecológico na divisa entre o Campus Zeferino Vaz e a Fazenda Argentina, e poderia ser 

compatibilizada e trabalhada junto com as faixas de amortecimento. 

Levantou-se ainda a possibilidade das áreas verdes produtivas serem implantadas em áreas de maior 

declividade (estendendo a proposta de buffers), a fim de evitar erosão e assoreamento próximo aos cursos 

d’água. 
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Participantes: 
Yeda Maria Malheiros  
Profa. Emília Wanda Rutkowski  
Prof. Evandro Ziggiatti Monteiro  
André Ruoppolo Biazoti  
Renato Carriti  
 

Moderadora: Ana Maria Sperandio 

Redatora: Rodrigo Bloes 

 

Perguntas 

1. Quais são os benefícios socioeconômicos e ambientais de cada prática (agricultura urbana, silvicultura 

de nativas e SAF) considerando as especificidades de cada uma? 

 

Síntese da discussão 

Primeiramente, o grupo reconheceu a importância da necessidade de faixas de amortecimento em áreas 

urbanas para proteção de matas ciliares e outras áreas verdes frágeis ecologicamente. Essas faixas se 

constituem como zonas de transição entre uma área mais natural e área urbana intensamente 

antropizada, e contribuem não somente para a segurança hídrica, alimentar, climática (sequestro de 

carbono), como também para a segurança pública. Corredores ecológicos e outras categorias de áreas 

verdes protegidas - como APP’s - podem se tornar problemáticas em áreas urbanas, percebidas pela 

sociedade como áreas inseguras por terem vegetação mais densa, de menor visibilidade, com pouca 

iluminação, e alvo de atividade ilícitas. As práticas de silvicultura, SAF e especialmente, agricultura nas 

faixas de amortecimento de áreas verdes protegidas demandariam a presença humana constante, seja 

para o manejo da vegetação, seja para produção das culturas ou pela simples presença no sentido de lazer, 

recreação e visitação, melhorando a percepção de segurança pública, a fiscalização voluntária pelos 

usuários e a vitalidade social destes espaços.    

Do ponto de segurança climática, dentre as três práticas, foi identificado que os SAFs e a silvicultura teriam 

maior contribuição, devido à maior taxa de sequestro de carbono, proporcionada pelos indivíduos 

arbóreos. 

BENEFÍCIOS – ANÁLISE COMPARATIVA 

Grupo 4 
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Já sob os aspectos de participação e envolvimento humano nestes locais, a agricultura foi apontada como 

a prática que exigiria maior envolvimento e participação humana, em decorrência de própria natureza da 

atividade, que requer manejo intensivo e constante. Além disso, hortas urbanas tendem a ser locais 

convidativos para uma gestão participativa da comunidade, sob a forma de organizações e movimentos 

populares, como cooperativas, associações de bairro, coletivos, etc., acolhendo diferentes segmentos e 

faixas etárias da sociedade e promovendo, assim, maior inclusão e diversidade social. Portanto, optar por 

uma das três práticas propostas como faixas de amortecimento implica em entender o quanto de energia 

e envolvimento humano se deseja para estes locais.  

Além da intensidade do envolvimento urbano, também foi levantado o nível de impacto socioespacial e 

geográfico das três práticas. O SAF e, principalmente, a agricultura tendem a envolver a comunidade local 

mais fortemente que a silvicultura, a qual não demanda um grande contingente de envolvidos no manejo, 

além de exigir uma mão de obra mais especializada, que não necessariamente reside próximo ao local. Os 

consumidores dos produtos gerados também seguem a mesma lógica: os produtos cultivados em hortas 

e SAF podem e espera-se que atenda à população local, enquanto que os produtos de origem florestal 

(madeireiros e não madeiros) da silvicultura são mais específicos e não necessariamente atenderão a 

população geral local, e sim segmentos específicos da indústria. 

A educação ambiental, sentimento de pertencimento e identidade com a paisagem regional e a integração 

com a natureza foram apontadas como benefícios socioambientais vinculados mais a agricultura e ao SAFs. 

A oportunidade de a população local conhecer e consumir espécies nativas comestíveis regionais da Mata 

Atlântica e do Cerrados é fundamental para o processo de conservação destes biomas, e para a busca de 

uma alimentação e vida mais saudável. Além disso, esse contato mais próximo com a paisagem natural e 

genuína do local podem fomentar o vinculo e o sentimento de pertencimento ao local, essenciais não so 

para a manutenção e sucesso destes espaços inovadores como também para a construção de cidades mais 

sustentáveis e resilientes como um todo. 

Dentro deste contexto, foi levando o conceito contemporâneo de Paisagem Urbana Produtivas Contínuas, 

(em inglês, Continuous Productive Urban Landscape-CPUL), na qual se propõe o estabelecimento de uma 

rede de áreas verdes que mesclam produção de alimentos e medicinal com outras funções vinculadas às 

áreas verdes, como lazer, recreação, drenagem sustentável, mobilidade ativa etc. A partir desse conceito, 

apontou-se a necessidade das faixas de amortecimento, em questão, serem compreendidas e concebidas 

de forma a acolher outras atividades, concomitantemente, tornando-se áreas verdes multifuncionais, 

alinhadas aos princípios da Infraestrutura Verde (IV) e das Soluções Baseada na Natureza (SbN). 

Foi ressaltado que a silvicultura com espécies nativas exige um olhar cuidadoso e atento às demandas e 

especificidades locais e regionais. A prática silvicultural em áreas periurbanas de cidades de pequeno e 

médio porte são bem diferentes da realidade de cidades de grande porte ou de regiões metropolitanas 

como é o caso de Campinas, implicando em relações muito mais complexas. Por isso, é fundamental 

compreender o território, as demandas e as motivações que levam a proposição de plantações de florestas 

para fins econômicos. 

Por fim, foi levantado que os SAFs têm como vantagem as características intrínsecas da versatilidade e 

adaptabilidade em diferentes situações e contextos, uma vez que podem ser gerados inúmeros arranjos 

de SAF. Diante isso, as agroflorestas como faixas de amortecimento são muito positivas, pois elas podem 

ser customizadas para a realidade e o atendimento específico das demandas de uma determinada área 

periurbana considerando toda a complexidade e fragilidades ecológicas intrínseca a estas áreas.  
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Pelo nível da qualidade do conteúdo das discussões, pode-se dizer que a oficina foi muito produtiva, 

instigante e inspiradora, cumprindo seu papel na ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre a 

proposta das áreas verdes como faixas de amortecimento ao longo de corredores ecológicos. Os 

participantes trouxeram muitos pontos de reflexão, que com certeza se desdobrarão em subtemas 

fundamentais para a sustentabilidade do território do HIDS e de outras áreas de contexto semelhantes. 

Ficou claro também pelos organizadores, e até pelos participantes, a necessidade de realizarmos novas 

oficinas focando em subtemas e no aprofundamento dos aspectos levantados nesta primeira oficina. 

Reunimos um corpo técnico altamente especializado, envolvido com o tema e interessado na 

implementação de propostas como a que foi trazida neste evento. 

Dessa forma, não se esperou esgotar aqui a discussão sobre a viabilidade técnica e econômica e o 

mapeamento dos riscos, dos conflitos, dos impactos ambientais e os desafios na implantação dessas faixas 

de amortecimento como estratégia de conservação da biodiversidade e promoção de serviços 

ecossistêmicos no HIDS- Hub Internacional do Desenvolvimento Sustentável. Pelo contrário, esta oficina 

junto com este relatório técnico inaugura o início de profícuas discussões técnicas e científicas do Ceuci, 

de maneira que possam contribuir futuramente na geração de políticas públicas e mudanças 

paradigmáticas do planejamento e gestão territorial.      

CONCLUSÃO 


