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Experiência  

 
Programa Refúgio da Biodiversidade. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência apresentada no Seminário Ações Locais pela Biodiversidade no Estado 
de São Paulo: Desafios e Perspectivas, que contou com a participação do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Promover a aproximação da população local com a biodiversidade do Município, 
promovendo a conscientização e sensibilização ambiental ao mesmo tempo em que 
se protege e conserva a biodiversidade. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria do Meio Ambiente; 
 
Secretaria de Serviços Públicos. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento (Programa está em processo de expansão e avaliação 
através de indicadores). 
 
 
Descrição 
 
Identificar locais para servirem como Refúgios da Biodiversidade, protegendo-os e, 
em alguns casos, promovendo intervenções para garantir a manutenção e proteção 
das espécies de cada um destes Refúgios. 

 
Metodologia  
 
Após a realização de alguns trabalhos, como o Plano Diretor Municipal, o Plano 
Municipal de Mata Atlântica e Cerrado e o Inventário Florestal, identificou-se que a 
cobertura vegetal nativa de Sorocaba é bastante fragmentada (áreas com, no 



máximo, dez hectares). 

Buscou-se, assim, identificar alguns locais de ocorrência de fauna silvestre nativa, 
que foram classificados como Refúgios da Biodiversidade. 

Refúgios de Biodiversidade são, assim, áreas estratégicas destinadas à restauração 
ecológica localizadas no ecossistema urbano, como remanescentes florestais, 
parques, áreas verdes, praças e trechos das margens de corpos d´água (Áreas de 
Preservação Permanente), que passam a receber monitoramento contínuo e 
intervenções controladas na vegetação, criando um ambiente adequado para o 
desenvolvimento de espécies arbóreas e exemplares típicos da fauna de Sorocaba, 
restabelecendo a biodiversidade local. 

Em todos os Refúgios da Biodiversidade foram colocadas placas com as espécies lá 
encontradas, suas características e importância para a biodiversidade. Também 
foram instaladas bandeiras de sinalização em seus limites. O trabalho educativo é 
muito importante para a sensibilização da população com relação à existência e 
relevância ecológica dos Refúgios da Biodiversidade. 
 
Neste sentido, também houve intensa divulgação do Programa na mídia, além da 
distribuição de folders em locais de grande circulação. 
 
A mídia e os folders também divulgaram a possibilidade de se adotar um Refúgio da 
Biodiversidade. Ou seja, qualquer interessado pode adotar um Refúgio, contribuindo 
para a recuperação e conservação da biodiversidade urbana de Sorocaba. Esta 
adoção pode trazer benefícios para uma empresa, pois seu logotipo passa a constar 
em todo o material produzido sobre o Refúgio adotado. 
 
 
Desafio(s) 
 
Resistência de alguns munícipes a determinados Refúgios da Biodiversidade, que 
não tinham informações sobre os benefícios da proteção e conservação das 
espécies abrigadas nestes refúgios. 
 
 
Resultado(s) 

 
- Implantação de 29 Refúgios da Biodiversidade; 
 
- Instalação de 110 placas educativas; 
 
- Plantio de 12.500 mudas de espécies nativas; 
 
- Sensibilização da população decorrente de ações de educação ambiental nas 
escolas, com alunos participando dos plantios, divulgação do Programa através do 
Centro de Educação Ambiental do Rio Sorocaba e dos parques municipais, além de 
divulgação na imprensa. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria do Meio Ambiente; 
 
Secretaria de Serviços Públicos. 



 
Beneficiário(s) 
 
Município de Sorocaba. 
 
 
Fonte(s) 
 
Apresentação feita no Seminário Ações Locais pela Biodiversidade no Estado de 
São Paulo: Desafios e Perspectivas, realizado em 24 de maio de 2016 na sede da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
Sinalização de identificação de um dos Refúgios da Biodiversidade – foto da Prefeitura de Sorocaba 

 

 

 


