
Prefeitura

Curitiba-PR Brasil
Março 2007



Gerenciamento da Biodiversidade Urbana 
e Promoção da Conscientização da 
Biodiversidade em Comunidades Urbanas .

Biodiversidade

Curitiba-PR-Brasil
Março 2007

Clarismino Luiz Pereira Junior
Secretário de Meio Ambiente de Goiânia – GO-Brasil



Responsabilidade Comum

Para proteção da biodiversidade.
União- Estados - Municípios 

A Constituição brasileira instituiu, em seu art. 23, a competência 
também dos municípios para :

- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas;
- preservar as florestas, a fauna e a flora;



Os Parques  Naturais Urbanos:

São áreas que abrigam vários seres vivos que ainda se encontram nas 
cidades e são importantes para a manutenção do equi líbrio no 
ecossistema urbano, trazendo benefícios a saúde da população e ao seu 
bem-estar. 
Goiânia possui cerca de 160 áreas destinadas a Unid ades de 
Conservação.
Esses importantes fragmentos de ecossistemas preexi stentes protegem 
e conservam a biodiversidade local.







Residencial das Acácias



Intervenções Positivas

Adequando o uso dos PARQUES NATURAIS 
URBANOS além da preservação ambiental e 
introduzindo equipamentos para pratica esportiva, trilhas 
contemplativas etc. Faz com que   a comunidade tenha 
maior conscientização na proteção da biodiversidade.



Antes da Intervenção Pública



Após a Intervenção Pública



Parque Vaca Brava – Região Sul-Goiânia



Bosque dos Buritis- Região Central -Goiânia



Parque Taquaral –Região Oeste – Goiânia (Área perifé rica)



Parque Beija Flor- Região Norte Goiânia (Em implanta ção)



Parque Flamboyant – Região Sudeste – Goiânia (Em impl antação) 



Parque Areião – Região Sul- Goiânia



Parque Botafogo- Região Central –Goiânia



Intervenções Negativas  

Praticas que degradam e comprometem a 
biodiversidade urbana.



Lagoa Natural – Bairro João Braz -Área periférica  d e Goiânia  
Inicio da década de 90 



Área da Lagoa, totalmente aterrada pela prefeitura municipal



Restauração do patrimônio natural com a implantação  do parque da lagoa
Março 2007



Introdução de espécies exóticas e 
invasoras que comprometem  a 

biodiversidade nativa pois concorrem 
com ela de forma desigual



Tilapias, brachiaria e leucenas
comprometem a biodiversidade local



O Gerenciamento da Biodiversidade

Monitoramento dos recursos naturais e o 
manejo adequado são fundamentais para 

preservação das espécies nativas.



Prefeito e equipe da SEMMA avaliam a analise dos mananciais 
da região leste de Goiânia e definem  estratégias no combate a 
poluição



Inventario permanente da fauna nativa, levantando a identificação e  
quantificando as espécies 



Recomposição floristica dos fundos de vale e arborização urbana com especies
nativas são fundamentais para preservação da biodiversidade urbana



Manejo adequado: plataforma de alimentação de primatas no parque Areião, evitando 
assim que sejam alimentados de forma inadequada pelos freqüentadores



Conscientização da comunidade

Educação ambiental é fundamental na 
proteção e preservação da biodiversidade 
urbana.



ECOMOVEL: programa de educação ambiental volante



Sala Verde:espaço para pesquisa em  livros e vídeos sobre meio 
ambiente 



Vila Ambiental: espaço destinado a educação ambient al 
para crianças



Participação da Comunidade na proteção da 
biodiversidade 

Aliança entre a população e o poder publico em 
eventos e programas que visam proteger os 
recursos naturais e a boa qualidade de vida



Crianças participando ativamente dos programas de reflorestamento



Torneio de pesca infantil: crianças ajudam de uma forma divertida a 
retirar espécies exóticas dos mananciais



Programa Plante a Vida: programa de plantio voluntário, onde a 
população busca nos postos de distribuição mudas de espécies nativas  



Telefone Verde: central de atendimento (24hs) ao cidadão para fazer 
denuncias de agressão ao meio ambiente e dar sugestões para atuação do 
órgão ambiental



Abraço ao Lago do Parque Vaca Brava no dia mundial da água



Informações sobre Goiânia

– 1.200.000 habitantes
– 73 anos de fundação
– Localizada no bioma cerrado
– 94 m² de área verde por habitante



Conclusão:

“

”

(Francisco Carrera -2005)
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