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1. JUSTIFICATIVA 

Formado por um ecossistema apitado ao clima seco e árido, a 
exclusivamente brasileiro que possui uma fauna ambientada a pouca quantidade de 
água. 

Com algumas peculiaridades como espinhos, folhas pequenas e enceradas, raízes 
profundas e tuberosas que ajudam a reter água, garantindo assim sua sobrevivência, com 
troncos de cor esbranquiçadas, essas plantas são chamadas de 
originada do grego – “xero
praticamente formada por três tipos de extratos: 
entre 8 e 12 metros de altura (Ex.: aroeira, cumaru, oiticica, ...); 
variar de 2 a 5 metros de altura (Ex.: carrapicho, mofumbo, xique
Rasteiras (herbáceas) – de pequeno porte, ficando abaixo de 2 metros de altura (Ex.: 
vassourinha, coroa de frade, ...). (EDUCAÇÃO, 2021; TUDOESTUDO, 2021)

Segundo estudo do Ministério de Meio Ambiente
em solos da caatinga, destes, 318 são endêmicos (MAGALHÃES, 2021). Isso significa 
que são espécies encontradas exclusivame
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Formado por um ecossistema apitado ao clima seco e árido, a caatinga
lusivamente brasileiro que possui uma fauna ambientada a pouca quantidade de 

Com algumas peculiaridades como espinhos, folhas pequenas e enceradas, raízes 
profundas e tuberosas que ajudam a reter água, garantindo assim sua sobrevivência, com 

de cor esbranquiçadas, essas plantas são chamadas de xerófitas
“xero” (espinhos) e “philo” (amigo). Essa vegetação é 

praticamente formada por três tipos de extratos: Arbóreos – uma vegetação que varia 
tura (Ex.: aroeira, cumaru, oiticica, ...); Arbustos

variar de 2 a 5 metros de altura (Ex.: carrapicho, mofumbo, xique-xique, pião, ...) e 
de pequeno porte, ficando abaixo de 2 metros de altura (Ex.: 

frade, ...). (EDUCAÇÃO, 2021; TUDOESTUDO, 2021)

Ministério de Meio Ambiente, quase 1.000 espécies já foi catalogado 
em solos da caatinga, destes, 318 são endêmicos (MAGALHÃES, 2021). Isso significa 
que são espécies encontradas exclusivamente nessa região, muitas delas conhecidas pelo 

  

 

caatinga é um bioma 
lusivamente brasileiro que possui uma fauna ambientada a pouca quantidade de 

Com algumas peculiaridades como espinhos, folhas pequenas e enceradas, raízes 
profundas e tuberosas que ajudam a reter água, garantindo assim sua sobrevivência, com 

xerófitas, palavra 
” (amigo). Essa vegetação é 

uma vegetação que varia 
Arbustos – podendo 

xique, pião, ...) e 
de pequeno porte, ficando abaixo de 2 metros de altura (Ex.: 

frade, ...). (EDUCAÇÃO, 2021; TUDOESTUDO, 2021) 

, quase 1.000 espécies já foi catalogado 
em solos da caatinga, destes, 318 são endêmicos (MAGALHÃES, 2021). Isso significa 

nte nessa região, muitas delas conhecidas pelo 
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auto poder medicinal. Mesmo com toda riqueza encontrada nesse ecossistema, a 
caatinga possui algumas espécies com auto gral de vulnerabilidade e ameaça de 
extinção, é o caso da tão conhecida AROEIRA (
2011) 

O DECRETO N° 55.795 de 24 de fevereiro de 1965 estabelece a 
ÁRVORES, que tem por objetivo ensinar e conscientizar a respeito da preservação das 
florestas, além de divulgar a importância das árvores para o
2º). O Art.3° dispõe sobre a data de realização desde evento:

 

 

Visando contribuir com uma sociedade comprometida com as novas gerações, em 
concordância com o DECRETO N° 55.795, de 24 de Fevereiro de 1965, e em 
comemoração à FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 
Baixio, estado de Ceará, através da Secretaria Municipal de meio Ambiente, 
desenvolverá ações que despertem na sociedade a importância de preservar a 
biodiversidade do nosso ecossistema.

Neste sentido, atividades educativas serão realizadas para mostrar que a preservação d
árvores nativas tem o papel imprescindível na regulação de fatores ecológicos nesse 
processo, gerando assim, melhor qualidade de vida e bem estar para as pessoas.
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auto poder medicinal. Mesmo com toda riqueza encontrada nesse ecossistema, a 
caatinga possui algumas espécies com auto gral de vulnerabilidade e ameaça de 
extinção, é o caso da tão conhecida AROEIRA (Schinopsi Brasiliensis). (KILL e LIMA, 

O DECRETO N° 55.795 de 24 de fevereiro de 1965 estabelece a FESTA ANUAL DAS 
, que tem por objetivo ensinar e conscientizar a respeito da preservação das 

florestas, além de divulgar a importância das árvores para o país (BRASIL, 1965, 
3° dispõe sobre a data de realização desde evento: 

Art.3° - A Festa Anual das Árvores, em razão das 
diferentes características fisiográfico-climáticas do Brasil, 
será comemorada durante a última semana do mês de março 
nos estados do Acre, Amazônia, Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pe
Alagoas, Sergipe e Bahia, e Territórios Federais do Amapá, 
Roraima, Fernando de Noronha e Rondônia; e na semana 
com inicio no dia 21 de setembro, nos estados do Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Guanabara; Rio Grande do Sul e 
Distrito Federal. (BRASIL, 1965,Art. 3°)

Visando contribuir com uma sociedade comprometida com as novas gerações, em 
concordância com o DECRETO N° 55.795, de 24 de Fevereiro de 1965, e em 
comemoração à FESTA ANUAL DAS ÁRVORES – 2022, a Prefeitura Municipal de 

Ceará, através da Secretaria Municipal de meio Ambiente, 
desenvolverá ações que despertem na sociedade a importância de preservar a 
biodiversidade do nosso ecossistema. 

Neste sentido, atividades educativas serão realizadas para mostrar que a preservação d
árvores nativas tem o papel imprescindível na regulação de fatores ecológicos nesse 
processo, gerando assim, melhor qualidade de vida e bem estar para as pessoas.

  

 

auto poder medicinal. Mesmo com toda riqueza encontrada nesse ecossistema, a 
caatinga possui algumas espécies com auto gral de vulnerabilidade e ameaça de 

). (KILL e LIMA, 

FESTA ANUAL DAS 
, que tem por objetivo ensinar e conscientizar a respeito da preservação das 

país (BRASIL, 1965, Art. 

A Festa Anual das Árvores, em razão das 
climáticas do Brasil, 

será comemorada durante a última semana do mês de março 
nos estados do Acre, Amazônia, Pará, Maranhão, Piauí, 

, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia, e Territórios Federais do Amapá, 
Roraima, Fernando de Noronha e Rondônia; e na semana 
com inicio no dia 21 de setembro, nos estados do Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Guanabara; Rio Grande do Sul e 

3°) 

Visando contribuir com uma sociedade comprometida com as novas gerações, em 
concordância com o DECRETO N° 55.795, de 24 de Fevereiro de 1965, e em 

2022, a Prefeitura Municipal de 
Ceará, através da Secretaria Municipal de meio Ambiente, 

desenvolverá ações que despertem na sociedade a importância de preservar a 

Neste sentido, atividades educativas serão realizadas para mostrar que a preservação das 
árvores nativas tem o papel imprescindível na regulação de fatores ecológicos nesse 
processo, gerando assim, melhor qualidade de vida e bem estar para as pessoas. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo Geral 

 
O presente trabalho tem como objetivo geral 
conscientização ambiental, divulgar e refletir medidas de preservação da mata nativa 
do município de Baixio

 
2.2. Objetivos Específicos

 

 Despertar o envolvimento das pessoas sobre tema da conservação, apontando os 
desafios e fomentar as discursões a respeito das soluções possíveis no âmbito 
municipal; 

 Envolver diversos órgãos que compõem administração municipal na realização 
das atividades, assim como o envolvimento da Câmara Municipal de 
Vereadores, Associações e a comunidade em ger
Árvore; 
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O presente trabalho tem como objetivo geral principal, despertar uma 
conscientização ambiental, divulgar e refletir medidas de preservação da mata nativa 
do município de Baixio-CE. 

Objetivos Específicos 

Despertar o envolvimento das pessoas sobre tema da conservação, apontando os 
r as discursões a respeito das soluções possíveis no âmbito 

Envolver diversos órgãos que compõem administração municipal na realização 
das atividades, assim como o envolvimento da Câmara Municipal de 
Vereadores, Associações e a comunidade em geral nas atividades da Festa das 

  

 

principal, despertar uma 
conscientização ambiental, divulgar e refletir medidas de preservação da mata nativa 

Despertar o envolvimento das pessoas sobre tema da conservação, apontando os 
r as discursões a respeito das soluções possíveis no âmbito 

Envolver diversos órgãos que compõem administração municipal na realização 
das atividades, assim como o envolvimento da Câmara Municipal de 

al nas atividades da Festa das 
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 Abordar de forma explanativa o assunto da preservação do bioma Caatinga, 
desenvolvendo atividades atrativas para trabalhar o tema da Festa Árvore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CRONOGRAMA 

A Festa Anual das Árvores será realizada no períod
cidade de Baixio terá a seguinte programação:

 

 20 de março – DOMINGO

Horário: 8h00min 

Ação: Divulgação do evento e a programação da semana na 
Educadora FM 

Público alvo: Munícipes  

Objetivo: Alcançar e envolver o maior número de pessoas dentro do município

Local: Rádio  

Responsáveis: Sec. de Meio Ambiente e AJAs
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Abordar de forma explanativa o assunto da preservação do bioma Caatinga, 
desenvolvendo atividades atrativas para trabalhar o tema da Festa Árvore.

A Festa Anual das Árvores será realizada no período de 20 a 27 de março de 2022
cidade de Baixio terá a seguinte programação: 

DOMINGO 

Divulgação do evento e a programação da semana na Rádio Alternativa 

envolver o maior número de pessoas dentro do município

Sec. de Meio Ambiente e AJAs 

  

 

Abordar de forma explanativa o assunto da preservação do bioma Caatinga, 
desenvolvendo atividades atrativas para trabalhar o tema da Festa Árvore. 

20 a 27 de março de 2022, e a 

Rádio Alternativa 

envolver o maior número de pessoas dentro do município 
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 21 de março – SEGUNDA FEIRA

Horário: 6hs00min 

Ação: Nas Trilhas da Serra 

Público alvo: AJA’s e Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Mons.
Teixeira 

Objetivo: Com a ajuda de um colaborador local, que conheça a região e as espécies 
encontradas no Serrote das Pombas, como é conhecida a serra de Baixio e um professor  
os alunos e os AJA’s iram desenvolver a capacidade de observação da bi
local, conhecer o nomes populares das espécies encontradas, além da coleta de sementes 
para a oficina de FUKUOKA

Local: Saída em frente a Escola citada a cima seguindo para o Serrote das Pombas 

Responsáveis: Sec de Meio Ambiente, AJA’s e Esco
Teixeira. 

 

 22 de março – TERÇA FEIRA

Horário: 9h00min 

Ação: Oficina de confecção de 

Público alvo: Alunos das escolas Municipais, Particular e Estadual do município de 
Baixio  

Objetivo: Despertar a consciência para a preservação e a importância do 
reflorestamento em áreas degradadas 

Local: Sede da Secretaria de Agricultura

Responsáveis: Sec. de Meio Ambiente, AJAs e representantes das referidas escolas

 

 23 de março – QUARTA FEIRA
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SEGUNDA FEIRA 

Nas Trilhas da Serra  

AJA’s e Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Mons.

Com a ajuda de um colaborador local, que conheça a região e as espécies 
encontradas no Serrote das Pombas, como é conhecida a serra de Baixio e um professor  
os alunos e os AJA’s iram desenvolver a capacidade de observação da bi
local, conhecer o nomes populares das espécies encontradas, além da coleta de sementes 
para a oficina de FUKUOKA 

Saída em frente a Escola citada a cima seguindo para o Serrote das Pombas 

Sec de Meio Ambiente, AJA’s e Escola Estadual Mons. Horácio 

TERÇA FEIRA 

Oficina de confecção de FUKUOKA (Bolinhas de sementes) 

Alunos das escolas Municipais, Particular e Estadual do município de 

Despertar a consciência para a preservação e a importância do 
reflorestamento em áreas degradadas  

Sede da Secretaria de Agricultura 

Sec. de Meio Ambiente, AJAs e representantes das referidas escolas

QUARTA FEIRA 

  

 

AJA’s e Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Mons. Horácio 

Com a ajuda de um colaborador local, que conheça a região e as espécies 
encontradas no Serrote das Pombas, como é conhecida a serra de Baixio e um professor  
os alunos e os AJA’s iram desenvolver a capacidade de observação da biodiversidade 
local, conhecer o nomes populares das espécies encontradas, além da coleta de sementes 

Saída em frente a Escola citada a cima seguindo para o Serrote das Pombas  

la Estadual Mons. Horácio 

Alunos das escolas Municipais, Particular e Estadual do município de 

Despertar a consciência para a preservação e a importância do 

Sec. de Meio Ambiente, AJAs e representantes das referidas escolas 
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Horário: 9hs00min 

Ação: Exibição de um curta 
desenvolvido pelo NUCA (O que vi e vivi) na Sec. de Assistência Social. 

Público alvo: Crianças e jovens da comunidade

Objetivo: Sensibilizar para o cenário em que se encontra o nosso município através do 
olhar dos nossos idosos, por meio de um “curta metragem” desenvolvido pele NUCA do 
município, onde eles iram abordar temas como: as arvores que se encontravam em 
abundancia e hoje não se vê mais, conhecimento popular: plantas medicinais e seu uso, 
como era a agricultura antigamente no município, etc.

Local: Escolas existentes no município e Sec. de Assistência Social

Responsáveis: Sec. de Meio Ambiente, AJAs, Sec. de Educação, Sec.
Social e Sec de Transparência e Ccomunicação.

 

 24 de março – QUINTA FEIRA

Horário: 17hs00min 

Ação: Apresentação ao Poder Legislativo “A Festa Anual das Árvores”, distribuir entre 
os parlamentares “Ecobargs” com mudas de árvores nativas 

Público alvo: Vereadores, funcionários da Câmara Municipal e a população em geral, 
já que as cessões são transmitidas ao vivo via Facebook. 

Objetivo: Levar ao conhecimento de todos os envolvidos a Lei de criação do Festa 
Anual das Árvores e as ações que estã
semana  

Local: Câmara Municipal de Baixio

Responsáveis: Sec. de Meio Ambiente e AJAs 

 

 25 de março – SEXTA FEIRA
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Exibição de um curta – “João Ambiente” nas Escolas e apresentação de um curta 
desenvolvido pelo NUCA (O que vi e vivi) na Sec. de Assistência Social. 

Crianças e jovens da comunidade 

Sensibilizar para o cenário em que se encontra o nosso município através do 
olhar dos nossos idosos, por meio de um “curta metragem” desenvolvido pele NUCA do 
município, onde eles iram abordar temas como: as arvores que se encontravam em 

não se vê mais, conhecimento popular: plantas medicinais e seu uso, 
como era a agricultura antigamente no município, etc. 

Escolas existentes no município e Sec. de Assistência Social 

Sec. de Meio Ambiente, AJAs, Sec. de Educação, Sec.
Social e Sec de Transparência e Ccomunicação. 

QUINTA FEIRA 

Apresentação ao Poder Legislativo “A Festa Anual das Árvores”, distribuir entre 
os parlamentares “Ecobargs” com mudas de árvores nativas  

Vereadores, funcionários da Câmara Municipal e a população em geral, 
já que as cessões são transmitidas ao vivo via Facebook.  

Levar ao conhecimento de todos os envolvidos a Lei de criação do Festa 
Anual das Árvores e as ações que estão sendo desenvolvidas no município durante a 

Câmara Municipal de Baixio 

Sec. de Meio Ambiente e AJAs  

SEXTA FEIRA 

  

 

“João Ambiente” nas Escolas e apresentação de um curta 
desenvolvido pelo NUCA (O que vi e vivi) na Sec. de Assistência Social.  

Sensibilizar para o cenário em que se encontra o nosso município através do 
olhar dos nossos idosos, por meio de um “curta metragem” desenvolvido pele NUCA do 
município, onde eles iram abordar temas como: as arvores que se encontravam em 

não se vê mais, conhecimento popular: plantas medicinais e seu uso, 

Sec. de Meio Ambiente, AJAs, Sec. de Educação, Sec. de Assistência 

Apresentação ao Poder Legislativo “A Festa Anual das Árvores”, distribuir entre 

Vereadores, funcionários da Câmara Municipal e a população em geral, 

Levar ao conhecimento de todos os envolvidos a Lei de criação do Festa 
o sendo desenvolvidas no município durante a 
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Horário: 8hs00min 

Ação: Adote uma árvore 
município e nas comunidades de Jurema, Campos, Timbaúba, Baixio Grande, Saco dos 
Bois e Ameixa. 

Público alvo: A comunidade em geral

Objetivo: Despertar para a necessidade da conservação de arvores nativas despertando 
para a beleza do que é nosso e a funcional

Local: Largo da Estação, Praça Vicente Caitano de Brito e nas comunidade acima 
citatas. 

Responsáveis: Sec. de Meio Ambiente e AJAs,  Sec. de agricultura, Sec. de Educação e 
Associações. 

 

 26 de março – SÁBADO

Horário: 9hs00min 

Ação: Visita a Centro e Educação Profissional e Superior Zózimo Farias 
roda de conversa  

Público alvo: Acadêmicos e Estudantes Técnicos da instituição

Objetivo: Abordar assuntos pertinentes ao meio ambiente

Local: Visita a Centro e Educação Profissi

Responsáveis: Sec. de Meio Ambiente e AJA’s 

 

 27 de março – DOMINGO

Horário: 7hs00min 

Ação: Pedalada Ecológica 

Público alvo: Ciclistas e a comunidade em geral
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Adote uma árvore – distribuição de mudas em praças públicas na sede do 
icípio e nas comunidades de Jurema, Campos, Timbaúba, Baixio Grande, Saco dos 

A comunidade em geral 

Despertar para a necessidade da conservação de arvores nativas despertando 
para a beleza do que é nosso e a funcionalidade de cada uma. 

Largo da Estação, Praça Vicente Caitano de Brito e nas comunidade acima 

Sec. de Meio Ambiente e AJAs,  Sec. de agricultura, Sec. de Educação e 

SÁBADO 

Visita a Centro e Educação Profissional e Superior Zózimo Farias 

Acadêmicos e Estudantes Técnicos da instituição 

: Abordar assuntos pertinentes ao meio ambiente 

Visita a Centro e Educação Profissional e Superior Zózimo Farias 

Sec. de Meio Ambiente e AJA’s  

DOMINGO 

 

Ciclistas e a comunidade em geral 

  

 

distribuição de mudas em praças públicas na sede do 
icípio e nas comunidades de Jurema, Campos, Timbaúba, Baixio Grande, Saco dos 

Despertar para a necessidade da conservação de arvores nativas despertando 

Largo da Estação, Praça Vicente Caitano de Brito e nas comunidade acima 

Sec. de Meio Ambiente e AJAs,  Sec. de agricultura, Sec. de Educação e 

Visita a Centro e Educação Profissional e Superior Zózimo Farias – CPROFES – 

onal e Superior Zózimo Farias – CPROFES  
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Objetivo: Incentivar a observação ecológica. Na ocasião será lançada as bolinha de 
FUKUOKA(bolinhas de sementes) que foram feitas na oficina do dia 22.

Local: Saída: Praça 15 de Setembro 
Redonda, Jurema  

Responsáveis: Sec. de Meio Ambiente, AJAs, Sec. de Esporte, Sec. de Educação, Sec. 
e Assistência Social.  

 

 

 

 

 

 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO

 

 

BRASIL, Decreto N° 55.795
a Festa Nacional das Arvores. Decreto, Brasília, 19

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d55795.htm
fevereiro de 2022. 

 

EDUCAÇÃO UOL. Caatinga 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/caatinga
nordestino.htm#:~:text=A%20caatinga%20%C3%A9%20um%20ecossistema,de%20pe
queno%20porte%20e%20espa%C3%A7adas.&text=A%20palavra%20caatinga%2C%2
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Incentivar a observação ecológica. Na ocasião será lançada as bolinha de 
(bolinhas de sementes) que foram feitas na oficina do dia 22.

Saída: Praça 15 de Setembro - Rota: Baixio Grande, Saco dos Bois, Várzea 

. de Meio Ambiente, AJAs, Sec. de Esporte, Sec. de Educação, Sec. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Decreto N° 55.795, de fevereiro de 1965. Institui em todo território nacional, 
a Festa Nacional das Arvores. Decreto, Brasília, 1965. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d55795.htm Acesso em 01 de 

Caatinga – o ecossistema do sertão do nordeste. 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/caatinga-o-ecossistema
nordestino.htm#:~:text=A%20caatinga%20%C3%A9%20um%20ecossistema,de%20pe
queno%20porte%20e%20espa%C3%A7adas.&text=A%20palavra%20caatinga%2C%2

  

 

Incentivar a observação ecológica. Na ocasião será lançada as bolinha de 
(bolinhas de sementes) que foram feitas na oficina do dia 22. 

Rota: Baixio Grande, Saco dos Bois, Várzea 

. de Meio Ambiente, AJAs, Sec. de Esporte, Sec. de Educação, Sec. 

, de fevereiro de 1965. Institui em todo território nacional, 
 

Acesso em 01 de 

deste. Disponível em 

ecossistema-do-sertao-
nordestino.htm#:~:text=A%20caatinga%20%C3%A9%20um%20ecossistema,de%20pe
queno%20porte%20e%20espa%C3%A7adas.&text=A%20palavra%20caatinga%2C%2



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 
 

 

 
 

0%C3%A9%20ind%C3%ADgen
Acesso em 01 de fevereiro de 2022

 

KIILL, Lucia Helena Pidade; LIMA, Paulo Cesar Fernandes. 
Espécies da Caatinga Ameaçadas de Extinção na Reserva Legal do Projeto Salitre. 

Documento on-line - 
Acesso em 01 de Fevereiro de 2022

 

 

 

 

 

 

 ANEXO I – ORÇAMENTO

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO
Camisetas (Adulto) 
Camiseta (infantil) 
Bonés 
Ecobags    (M) 
Ecobags    (P) 
Mudas de Plantas  
Adesivos 
Material Educativo  
Lanches (pessoas) 
Argila 
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0%C3%A9%20ind%C3%ADgena,%22%20ou%20%22mata%20espinhenta%22
Acesso em 01 de fevereiro de 2022 

KIILL, Lucia Helena Pidade; LIMA, Paulo Cesar Fernandes. Plano de Manejo para 
Espécies da Caatinga Ameaçadas de Extinção na Reserva Legal do Projeto Salitre. 

 https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/916733
Acesso em 01 de Fevereiro de 2022 

ORÇAMENTO 

MATERIAL NECESSÁRIO QUANTIDADE

  

 

a,%22%20ou%20%22mata%20espinhenta%22. 

Plano de Manejo para 
Espécies da Caatinga Ameaçadas de Extinção na Reserva Legal do Projeto Salitre.  

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/916733 

QUANTIDADE 
350 
150 
350 
200 
100 
300 
500 
500 
200 

10 pcts 
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Adubo 
Sementes de Arvores frutíferas e nativas
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Sementes de Arvores frutíferas e nativas 

  

 

 
 
 
 


