


PALAVRA DO CONFEA

No mundo em que cada vez mais são imprescindíveis soluções

baseadas na natureza – tanto para preservar ecossistemas quanto para

ampliar infraestruturas –, o Programa Cidades Verdes funciona como

boa prática de desenvolvimento urbano sustentável.

 

A iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

(Crea-GO) é exemplar por ser contribuição técnica, prática e direta para

melhoria da qualidade de vida da população. Isso porque a arborização

urbana é capaz de diminuir a incidência de luz, aumentar a

permeabilidade do solo e promover microclimas favoráveis. Outro

benefício é a recuperação de áreas degradadas e de nascentes, o que

permite proteger fontes de recursos hídricos. 

 

Importante ressaltar que essas vantagens serão entregues também às

próximas gerações, pois o plano de viabilizar espaços verdes nas cidades

passa pela elevação da consciência coletiva acerca da sustentabilidade.

Ao compreender, portanto, a conservação ambiental como meta

permanente da humanidade, os atuais habitantes de Goiás não

exportarão dívidas ecológicas para o futuro, mas deixarão um legado

ambiental significativo. 

 

Parabenizo a iniciativa que, por levar em conta o bem-estar dos

cidadãos, é aplicável em todos os municípios goianos, e mais: pode ser

multiplicada nos outros estados do Brasil. Que o programa ganhe mais

força e repercussão entre habitantes, profissionais e instituições

parceiras do Crea-GO. O Confea acredita e apoia este projeto!
 

Eng. Civ. Joel Krüger
Presidente do CONFEA



PALAVRA DO CREA-GO

O Programa Cidades Verdes é um programa que avança para um novo

urbanismo, vinculando valores socioambientais e recursos naturais,

envolvendo paisagem urbana, meio ambiente e sociedade e, assim,

contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos municípios

goianos. Em toda sua extensão, o Programa Cidades Verdes visa

melhorar a qualidade de vida dos habitantes e a promoção da

conscientização destes quanto a relação harmônica com os recursos e

bens naturais.

  

Numa era sem precedentes de crescente urbanização, entendemos que

as cidades deverão ser fonte de soluções dos desafios enfrentados pelo

mundo e, que se bem planejadas e administradas, serão poderosas

ferramentas para o desenvolvimento sustentável integrado e

participativo.

 

O Viveiro Cerrado é o eixo do Programa Cidades Verdes, um centro

de produção de mudas que abastecerão os projetos de arborização

urbana e de recuperação de áreas degradadas. Todas as ações que

fazem parte do escopo do presente programa terão seus

desdobramentos a partir do Viveiro Cerrado e desencadearão uma

série de medidas com intuito de melhorar a qualidade de vida nos

municípios.

 

O Programa Cidades Verdes é um projeto DE ESTADO e deve envolver

principalmente a população local, por meio da sociedade organizada

em parceria com o empresariado e apoio do poder público.

 

Eng. Agr. Francisco A. Almeida
Presidente do Crea-GO



O QUE É O PROGRAMA?

Partindo da premissa que a arborização urbana é particularmente

importante ao compatibilizar espaços urbanos e questões

socioambientais, o Cidades Verdes é um programa de incremento no

planejamento e administração das áreas urbanas sob as óticas ambiental

e social, na busca de melhores condições de vida para os habitantes dos

municípios goianos.

PRINCIPAIS OBJETIVOS
- Impulsionar o desenvolvimento sustentável nos municípios;

 

- Implantar uma política de arborização urbana;

 

- Implantar o Viveiro Cerrado com objetivo de:

- produzir e distribuir, de forma assistida e gratuita, cerca de 10.000

mudas;

 

- fornecer orientação técnica para o plantio das mudas aos fins que

se destinam, quais sejam: arborização de calçadas e vias,

paisagismo de áreas públicas, ocupação de espaços ociosos,

recuperação de áreas degradadas, de captação de água e matas

ciliares.

 

- Assessorar a estruturação de um órgão ambiental na prefeitura e a

criação de uma agenda ambiental urbana para o município;



ARBORIZAÇÃO URBANA
A arborização adequada responde

significativamente pela melhoria da

qualidade do ambiente, minimizando

o impacto ambiental causado pela

expansão desordenada das cidades e

resultando em maior conforto para a

população. A vegetação nos

ambientes urbanos traz os seguintes

benefícios:

 

- purificação do ar (fixando poeira,

materiais residuais e gases tóxicos);

 

- manutenção do equilíbrio térmico

(sombreamento, solos úmidos e

ventos amenos);

 

- redução de ruídos;

 

- valoração histórico-cultural dos

municípios;

 

- valoração paisagística dos imóveis;

 

- prevenção da erosão, aumentando a

permeabilidade do solo;

 

- atração e abrigo à fauna regional;

 

- lazer, descanso e contemplação para

a comunidade.



VIVEIRO CERRADO
Com capacidade de produção de cerca de 10.000 mudas de espécies do

Cerrado e ornamentais, o projeto do Viveiro Cerrado prevê a construção de um

espaço de convivência (para desenvolver atividades de educação ambiental), um

depósito, sanitários, área coberta por soambrite e sistema de irrigação. O

conjunto de projetos para a execução do viveiro, fornecido gratuitamente,

contém: projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, irrigação, maquete

eletrônica e orçamentos estimados.





PRODUÇÃO DE MUDAS
A produção de mudas do Viveiro Cerrado será fracionada para atender

as demandas necessárias.

ARBORIZAÇÃO URBANA
Espécies utilizadas na melhora da qualidade

do ar, diminuição da incidência de luz,

aumento da permeabilidade do solo e

promoção de microclimas favoráveis.

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
Espécies utilizadas na recomposição de áreas

degradadas, erosões urbanas, recuperação de

áreas de nascentes e captação de água.

ORNAMENTAÇÃO - CRIAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
Espécies utilizadas em projetos de paisagismo e

ornamentação de praças e canteiros centrais e

na ocupação de vazios ociosos das cidades.



PRINCIPAIS ESPÉCIES DO CERRADO

Angico Branco Embaúba

Jenipapo Ingá
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Barbatimão
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Ipê Branco Marinheiro

Jatobá Marmelada



RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
A falta de planejamento urbano e a expansão da ocupação de áreas,

principalmente aquelas de risco, evidenciam a ocorrência de áreas degradadas

nas cidades, que ocorrem de diversas formas e estão quase sempre associadas à

remoção da vegetação. Reabilitar ou recuperar áreas degradadas via uso da

vegetação, pressupõe conhecimento do solo, da vegetação a ser usada e tem

como principais objetivos:

 

- recuperação e conservação da flora local e/ou regional;

 

- controle de processos erosivos e recuperação de áreas assoreadas;

 

- proteção dos recursos hídricos via implantação de mata ciliar e/ou de galeria;

 

- melhoria do microclima na área e no seu entorno próximo;

 

- criação de áreas para recreação, entretenimento, lazer e de proteção ambiental;

 

- melhoria estética e embelezamento.



AGENDA AMBIENTAL URBANA
Arborização urbana, proteção e recuperação de mananciais, educação
ambiental, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana, entre outros
aspectos contribuem para uma cidade mais sustentável.
 

O Programa Cidades Verdes tem como um dos seus objetivos assessorar
na criação de uma Agenda, que visa propor políticas e planos para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais de
planejamento e gestão urbana que incorporem a variável ambiental.

Governança compartilhada
 

 

Gestão ambiental municipal e suas atribuições
 

 

Planejamento da transição do município para a
sustentabilidade
 

 

Gestão integrada da sustentabilidade
a) Planejando o futuro das cidades e o
protagonismo municipal;
b) Gestão de parcerias e recursos;
c) Educação ambiental;
d) Ações municipais em benefício da biodiversidade;

e) Adaptação das cidades para os efeitos das
mudanças climáticas.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Articular ações de educação ambiental baseadas nos conceitos de ética
e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização,

participação e práticas interdisciplinares, sensibilizando a população em
defesa da qualidade de vida. Essas ações visão promover principalmente:  

 

Formação de grupos temáticos de trabalho junto à
comunidade local, para desenvolver projetos nas áreas de
manutenção e preservação de áreas verdes, resíduos sólidos e
reciclagem, consumo consciente, alimentação, água, energia e
outros dentro da temática ambiental;

 

Mobilização da comunidade para atividades em datas
comemorativas;

 

Promoção de campanhas utilizando mídias sociais de
comunicação online para conscientização e preservação
ambiental;

 

Envolver todos os segmentos da sociedade, comércio,

associações, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além de
entidades públicas e privadas numa campanha visando o
desenvolvimento sustentável das cidades.



PRINCÍPIOS DE MEIO AMBIENTE

As empresas devem
apoiar uma

abordagem preventiva
aos desafios
ambientais.

Desenvolver iniciativas
para promover maior

responsabilidade
ambiental.

Incentivar o
desenvolvimento e

difusão de tecnologias
ambientalmente

amigáveis.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
APLICÁVEIS AO PROGRAMA

Como signatário do Pacto Global, o Crea-GO alinha suas estratégias e operações
aos 10 Princípios Universais nas áreas de Meio Ambiente, Direitos Humanos,
Trabalho e Anticorrupção, além de atuar fortemente na promoção dos 17 ODS -

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
 

O Programa Cidades Verdes reforça o compromisso do Crea-GO com a
sustentabilidade, mostrando que um mundo melhor é possível quando pessoas e
organizações se juntam para transformar o ambiente e a sociedade em que vivem.

ALINHADO AOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Para conhecer todos os Princípios do Pacto Global, bem como os 17 ODS, acesse
https://pactoglobal.org.br



O Crea-GO se consolida mais uma vez como promotor do desenvolvimento
sustentável por meio de importantes projetos e parcerias.
 

O Programa Cidades Verdes é um conjunto de ações continuadas que vão
incrementar o planejamento e administração de áreas urbanas através da
inovação em POLÍTICAS PÚBLICAS efetivas, produzindo efeitos significativos
na melhoria das condições de vida dos habitantes dos municípios goianos,
inovando em GOVERNANÇA compartilhada, propulsora de um programa
que permitirá uma arborização urbana coerente, compatibilizada com
espaços urbanos, além de questões SOCIAIS e AMBIENTAIS.

 

O lançamento do Programa Cidades Verdes integra o Circuito Urbano,

uma plataforma do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos – ONU-Habitat, para debate e divulgação da Nova Agenda Urbana
e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 11
(“Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis”).
 

É também central para o trabalho da Agência a Nova Agenda Urbana, que
definiu padrões globais para o alcance do desenvolvimento urbano
sustentável, repensando a forma como construímos, gerenciamos e vivemos
nas cidades.
 

Faça parte deste programa com a gente!

CIDADES INCLUSIVAS E INOVADORAS

Para mais informações, entre em contato com o Crea-GO

www.creago.org.br
(62) 3221-6200

gabinete@creago.org.br



ANOTAÇÕES



REALIZAÇÃO

APOIO

www.creago.org.br creago @creagoias


