


Estratégia de resgate da biodiversidade por meio 
da rede de áreas verdes planejadas

 Grupo de Trabalho: Soluções baseada na Natureza - CARUARU - PE
 



1. Ampliar biodiversidade das áreas verdes existentes;
2. Iniciar processo de recuperação de APP na zona urbana;
3. Incluir percentual de Zona de Preservação Ambiental - ZPA ao 

percentual de área verde por habitante;
4. Criar instrução normativa que determine a arborização e 

manutenção das áreas verdes de novos loteamentos; 
5. Criar instrução normativa que determine a arborização em 

calçada; 

OBJETIVOS



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE (URB CARUARU)
Laertte Lima, Sec. Executivo

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUSTENTABILIDADES (SESP)
Ramon Abelenda, Sec. Executivo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)
Wolney Leite, Gerente de Planos Setoriais

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS



INÍCIO
• Identificação do Bioma (Fauna e Flora);
• Descaracterização da vegetação devido ao processo de urbanização;
• Arborização municipal:

§ Produção de mudas;
§ Compensações ambientais; 
§ Reversão de multas em doação de mudas;

• Controle da expansão urbana limitada pela Zona de Preservação Ambiental;
• Identificação de áreas alagadas;
• Corredor Ecológico - Resolução CONAMA N° 09/96;
• Degradação da Mata Ciliar;
• Área verde, Código Florestal e Plano Diretor;
• APP;
• Índice de área verde;

Vetores de expansão urbana

Zonas de Expansão Urbana (ZEU)

Áreas de alagamento



• Corredor ecológico;
• Ruídos Urbano;
• Delimitação pelo código florestal;
• Infraestrutura (ciclovia, passeio, iluminação, 

faixa vegetal de transição);
• Corredor ecológico em áreas consolidadas;
• Corredor ecológico em zonas de expansão;

• Plantio e manutenção;
• Arborização em calçadas;
• Arborização em áreas de risco;
• Plantios (corredor ecológico e APPs);

PLANEJAMENTO

Locação de curso d‘água dentro do peímetro urbano



• Normativa de plantio e manutenção;
• Mapeamento dos corredores ecológicos;
• Normativa de arborização em calçadas;
• Normativa de áreas verdes em loteamentos;
• Índice de área verde;
• Expansão do Programa Adota Caruaru;

EXECUÇÃO



EXECUÇÃO

Mapeamento de infraestrutura verde inserida no perímetro verde



EXECUÇÃO

Corredor ecológico inserido na ZEU



EXECUÇÃO

Corredor ecológico englobando curso d’água



EXECUÇÃO

Perfil do corredor ecológico Zona de Expansão Urbana



EXECUÇÃO

Perfil de corredor ecológico em zonas consolidadas



EXECUÇÃO

Perfil com padrão mínimo de arborização urbana



MONITORAMENTO E CONTROLE
• Divulgação, participação e controle social;
• Fiscalização de áreas verdes em loteamentos;
• Monitoramento de arborização em calçada;
• Controle de ocupação e recuperação das APP;
• Fiscalização de corredores ecológicos;



RESULTADOS ESPERADOS
• Ter diretrizes que contribuam para início do Plano de Arborização;
• Reduzir o risco de inundações e erosões; 
• Garantir a preservação e manutenção das áreas verdes; 
• Recuperar e implementar áreas verdes nas zonas urbanas;
• Melhorar os índices de qualidade do ar; 
• Formar agentes multiplicadores das práticas sustentáveis, podendo assim transformar positivamente outras 

localidades através de educação ambiental;
• Promover ao munícipe condições favoráveis ao acesso a uma cidade verde, como forma de melhorar a 

qualidade de vida.

A Constituição Federal, em seu art. 225, dispõe:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”



Entre em contato!
abelendaramon@gmail.com

laerttelima@gmail.com

wolneyleite@gmail.com

Obrigado/a


