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RBCV
RBCV - Reserva da Biosfesra do 
Cinturão Verde de São Paulo

Nota geral
Representação dos mapeamentos: Toda a comp o s ição re p re s e ntativa do s map e ame nto s  são  
de cisõe s  de  de sign para a melhor leitu ra das informaçõe s.
Fonte  do s dado s e  Nome nclatu ra: Todo s o s  dado s ge o rre fe re nciado s, qu antitativo  e  qu alitativo , 
originam-s e  de  banco de dado s aberto s  do go ve rno e  da contratante  (Prefe itu ra e demais ó rgão s), 
como informado nas fonte s  p rimárias logo  abaixo. De s ta forma, não há criação de dado s, 
re s p e itando a nome nclatu ra da fonte  o riginal/primária. Toda e qu alqu e r alte ração o u  criação do 
me smo  s e rá informado aqu i. 
_________
Perímetro Urbano: É igu al ao limite  do Mu nicípio.
Mancha Urbana: Segu ndo o  IBGE, foram conside radas áreas u rbanizadas aqu e las qu e , de acordo com 
a morfolo gia obs e rvada nas imagens de  satélite , apre s e ntavam caracte rís ticas tip icamente  u rbanas, 
como a pre s e nça de p ro ximidade e ntre  as e dificaçõe s, lo te ame nto , padrõe s de  arru amento  
caracte rís tico de áreas u rbanizadas e  u ma inte nsa ocu p ação hu mana.

ZONA DE NÚCLEO
⦁ Áreas de  Pro te ção Inte gral (Parqu e s  fe de rais, e s tadu ais e  mu nicipais, e s taçõe s e co ló gicas, 
re s e rvas bioló gicas, monu me nto s  natu rais, refúgio s de  vida silve s tre  e  as Re s e rvas 
Particu lare s do Patrimô nio Natu ral –RPPN).

⦁ Zonas de  Vida Silve s tre  das Áreas de  Pro te ção Ambiental –APAs
OBS: O grau de proteção legal desta zona é muito alto.

ZONA DE AMORTECIMENTO E CONECTIVIDADE 
⦁ Áreas de  Pro te ção Ambiental –APAs (e s tadu ais e  mu nicipais);
⦁ Áreas de  Pro te ção ao s Mananciais (exce to  áreas u rbanizadas);
⦁ Flore s tas Madu ras;
⦁ Corredo r Ecoló gico e  de  Biodive rsidade e ntre  o s  Parqu e s  Es tadu ais da Cantareira e Ju qu e ry;
⦁ Rede  de  p arqu e s  e  áreas ve rde s  do s mu nicípio s de  São Pau lo  e  Santo  André;
⦁ Zona Es p e cial de Inte re s s e  Ambiental (refe rindo -s e  a mata ciliar áreas de  cons e rvação e  
re cu p e ração e  APPs) do mu nicípio  de  Santo  André;

⦁ Áreas p rioritárias p ara cons e rvação marinha.
OBS: O grau de proteção legal desta zona varia de baixo a alto.

ZONA DE TRANSIÇÃO E COOPERAÇÃO 
⦁ As áreas re s tante s , com e xce ção das grande s manchas u rbanas.

OBS: O grau de proteção legal desta zona varia de baixo a médio.

Fonte:http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi_07_rbcv.asp
Acessado em 29 de Julho de 2018.


