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OBJETIVO DETALHAMENTO

Incremento da 

Arrecadação Municipal

A UC proporcionará o ingresso do município aos destacados para recebimento do ICMS

Ecológico.

Proteção e Recuperação 

do Ecossistema

A UC contribuirá significativamente para a proteção e recuperação do ecossistema do

Cerrado, principalmente de APP, somando-se aos esforços até aqui realizados.

Recreação
A UC oferecerá espaços onde o público poderá aproveitar melhor os prazeres da natureza e

das atividades ao ar livre em ambiente saudável, limpo e organizado.

Apreciação
A UC oferecerá oportunidades para explorar e apreciar o rico patrimônio natural e histórico

do município.

Fomento a pesquisa
A UC oferecerá local e matéria prima para realização de pesquisas com ênfase em manejo e

recuperação florestal e etnobotânica.

Estímulo à economia local
A UC possibilitará a geração de emprego e a realização de atividades econômicas para a

comunidade.



Viabilidade
Relevância 
Ambiental



Floresta Municipal 
Turmim Azevedo



Estudos Técnicos

• Inventário Florestal

• Herpetofauna – Anfíbio e répteis

• Avifauna – Aves

• Mastofauna - Mamíferos



Flora Local

• 109 espécies identificadas



NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO LEGISLAÇÃO

Ipê-verde Cybistax antisyphilitica SECIMA/GO

Ipê-amarelo Handroanthus chrysotrichus SECIMA/GO

Ipê-roxo Handroanthus impetiginosus SECIMA/GO

Ipê-amarelo Handroanthus ochraceus SECIMA/GO

Ipê-branco Tabebuia roseoalba SECIMA/GO

Angico-branco Anadenanthera colubrina SECIMA/GO

Gonçalo-alves Astronium fraxinifolium SECIMA/GO / Portaria Ibama nº 37-N/1992

Aroeira Myracrodruon urundeuva
SECIMA/GO / Portaria Ibama nº 37-

N/1992/MMA/IUCN

Baru Dipteryx alata IUCN



Herpetofauna – Anfíbios e Répteis

• 23 espécies identificadas

Anfíbios

• 04 espécies Endêmicas de 
Anfíbios 

• 01 espécie Cinegética de Anfíbios

Répteis

• 01 espécie Endêmica de Réptil

• 02 espécies Cinegéticas



Avifauna - Aves

• 89 espécies identificadas

• 01 espécies de alta sensitividade

• 25 espécies de média sensitividade

• 01 espécie Endêmica do Cerrado



Mastofauna

• 03 espécies identificadas



Proposição da Categoria



Assim, é preciso identificar a tipologia que melhor se 
adéqua aos seguintes objetivos: 

• Preservar a diversidade biológica;

• Proteger as espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, ocorrentes na 
área de remanescente florestal da região;

• Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade ecológica da região, 
ampliando a representatividade dos ecossistemas estaduais protegidos como 
unidades de conservação; 

• Criar refúgio para a biodiversidade na região;

• Incentivar ações que promovam a recuperação das áreas degradadas; 

• Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental;

• Promover a educação e interpretação ambiental e a recreação em contato com a 
natureza;



Parque Natural 

• Parque Natural tem como objetivo básico a 
preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de 
turismo ecológico.



Parque Natural Municipal Turmim Azevedo



Conclui-se então que, como contribuição para conservação ambiental 
e desenvolvimento sustentável, o Parque Natural Municipal Turmim
Azevedo se mostra relevante por:

• Abrigar espécies endêmicas da flora e da fauna do Bioma Cerrado, além de 
espécies de flora ameaçadas de extinção; 

• Contribuir para a dispersão e abrigo de fauna em meio a uma paisagem 
fragmentada e antropizada;

• Prestar diversos serviços ambientais para a região, principalmente ligados a 
presença de um corpo hídrico de grande expressividade local;

• Representar um banco de sementes considerável, contribuindo para o banco 
genético das espécies locais; 

• Possibilitar a implantação de um viveiro de espécies nativas para projetos de 
reflorestamento regionais;

• Representar um local com diversidade vegetal considerável que pode subsidiar 
pesquisas científicas nas vertentes de reprodução e manejo vegetal, 
etnobotânica, etc.



Parque Natural Municipal Turmim Azevedo

• A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo;

• A pesquisa científica é permitida e incentivada, sendo regulamentada pelo órgão 
responsável pela administração da unidade.

• O Parque Natural Municipal deve dispor de um Conselho Consultivo, presidido 
pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 
de órgãos públicos, e de organizações da sociedade civil.
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