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PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2016 
 

 

PROJETO ARBORIZA MANAUS 
 
  Este Projeto teve como propósito plantar dez mil mudas de árvores e realizar ações de arborização urbana nas seis zonas 

geográficas da cidade de Manaus, em 35 bairros e em 58 logradouros públicos, dispostas sobre canteiros centrais, rotatórias, praças 

e áreas verdes degradadas, superando dificuldades, como a falta de canteiros centrais em algumas vias ou a existência de canteiros 

centrais e calçadas apresentando larguras insuficientes para o plantio de árvores e, também, superar a maior das dificuldades, o 

vandalismo contra as árvores recém-plantadas e até mesmo contra as velhas árvores na Cidade. 

 

O Projeto Arboriza Manaus teve o prazer de comemorar no dia nacional da árvore, 21 de setembro, após sete meses de 

execução, o plantio da muda 10 mil, solenidade marcada com a homenagem a uma cidadã manauara precursora no ativismo pela 

arborização urbana de Manaus, falecida uma semana antes, a Professora Martha Falcão. A família da homenageada foi quem 

realizou o plantio desta que se tornou a muda-símbolo do resgate da massa verde perdida durante o processo de crescimento da 

Cidade nos últimos 40 anos.  
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O projeto fechou o ano com cerca de 14 mil mudas arbóreas de 1,5 metro ou mais de altura, conforme determina o Plano 

Diretor de Arborização Urbana de Manaus, plantadas em 72 localidades, superando a meta inicial de quantidade e localidades 

beneficiadas.  

O FMDMA custeou a locação de carros-pipa para a rega no período crítico de seca corroborando para o sucesso da 

arborização pública, bem como o financiamento da contratação de equipe especializada para a execução desde programa. 
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  EVENTOS COMEMORATIVOS E ESTRATÉGICOS 
 

Os recursos do FMDMA foram decisivos para a realização de todos os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, que são momentos com grande efeito de sensibilização para despertar atitudes de cidadania 

ambiental na população em geral e nas comunidades trabalhadas pela educação ambiental. 

  

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 
 
Em 2016, como atividade comemorativa à semana do meio ambiente, foi realizada a I Jornada de Educação Ambiental no 

Parque Municipal do Mindu.       
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REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAGOA SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO  
 

 Em 2016, como atividade comemorativa à semana do meio ambiente, foi entregue à população a I Etapa do Parque Lagoa 

Senador Arthur Virgílio Filho revitalizada, localizada no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.   

Com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (FMDMA), a revitalização contemplou obras de 

intervenções nas estruturas físicas do anfiteatro e banheiros públicos, prédio da administração, área de quiosques, instalação de 

área de convivência, playground e academia ao ar livre, pintura dos muros, revitalização de meio-fio e calçadas, dentro e fora do 

parque e troca de luminárias.   
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           DIAS DA ÁGUA E DA ÁRVORE  
 

O Dia da Água e Dia da Árvore na região Norte foram comemorações integradas à programação do aniversário de dez 

anos do Parque Municipal Nascentes do Mindu, uma Unidade de Conservação Ambiental do tipo Área de Proteção Integral, com 

16,2 hectares de área e cujo objetivo de implantação foi defender três nascentes do principal Igarapé que corta a Cidade de Manaus. 

O evento promoveu a reaproximação entre a comunidade e escolas do entorno com o Parque o que motivou a implantação 

de melhorias como a instalação de uma academia ao ar livre na Unidade e a transformação das passarelas de madeira em passarelas 

de concreto. 
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FEIRA DO LIVRO  
 

 
Outro evento comemorativo foi a II Feira do Livro ocorrida no dia 16 de abril no Parque Municipal Ponte dos Bilhares, em 

comemoração ao Dia do Livro. Esta edição da Feira doou mais de 5 mil exemplares aos participantes e proporcionou atrações de 
música, dança, teatro, declamação de poesias e sorteio de coleções de livros. 
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HORA DO PLANETA  

 
Como acontece há seis anos consecutivos, o Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho sediou a Hora do Planeta, evento 

anual mundial promovido pela ONG WWF, que tem a adesão da Prefeitura Municipal de Manaus. 

 

       


