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JUSTIFICATIVA 
 
A degradação ambiental surge do crescimento desordenado e da globalização da 
economia, originando uma crise de civilização que questiona a racionalidade dos sistemas 
sociais, os modos de produção, os valores e os conhecimentos que os sustenta. 
Atrás de uma árvore nativa se esconde toda uma cultura, características seja elas 
ambientais ou não, ou seja, é sem dúvidas algo de grande importância para o cenário 
contextualizado. 
Conservar as árvores é preservar o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida e 
melhorar o clima, a lei estadual tem o foco em conservar as árvores nativas do nosso 
estado, em parceria com os municípios é importante ser trabalhado ações que busquem 
fortalecer e sensibilizar a população sobre tal importância. 
A árvore é sem dúvida uma grande parceira da humanidade, a mesma é responsável por 
diversas funções sobre o nosso ecossistema, Segundo Cecchetto, Christmann, Oliveira 
(2014), afirmam: 
 

1. A estabilidade do solo onde está inserida: as raízes das árvores propiciam a maior 
fixação da terra, diminuído os riscos de deslizamentos; 

2. O conforto térmico associado à umidade do ar e à sombra: melhora o macro clima 
com o equilíbrio da temperatura através da sombra e da evapotranspiração; 

3. A redução da poluição: está diretamente relacionada com as características da 
espécie, quanto mais pilosa, cerosa ou espinhosa, mais absorve gases e folículos 
poluentes nas superfícies; 

4. A melhoria da infiltração da água no solo: evita erosões associadas ao 
escoamento superficial das águas das chuvas; 

5. A proteção e direcionamento do vento: apresenta-se como barreira natural, 
criando obstáculo entre as edificações e as rajadas de vento; 

6. A proteção dos corpos d’água e do solo: filtra as impurezas das águas, além de 
impedir a condução direta de poluentes ao lençol freático; 

7. A conservação genética da flora nativa: com a proliferação das espécies nativas, 
salvaguardamos os exemplares da própria região; 

8. O abrigo à fauna silvestre: contribui para o equilíbrio das cadeias alimentares, 
diminuindo pragas e agentes vetores de doenças; 

9. A formação de barreiras visuais e/ou sonoras, proporcionando privacidade: 
funciona como obstáculos para que os ruídos não reflitam continuamente entre as 
paredes das casas e edifícios, além de oferecer proteção visual; 

10. O embelezamento da cidade, proporcionando prazer estético e bem-estar 
psicológico: com texturas, cores e formas diferentes propiciam a quebra da 
monotonia da paisagem arquitetônica na urbe, conferindo novos campos visuais; 

11. A melhoria da saúde física e mental da população: proporciona o aumento da 
umidade relativa do ar, a despoluição das cidades, além de proporcionar apelo 
ornamental a urbe; 

12. São  importantes  agentes  na  infiltração  das  águas  pluviais:  evitam  o  
escoamento superficial  das  águas  e  contribuindo  para  que  não  ocorram  
alagamentos  e  enchentes  no  meio urbano.    

 
Como citado acima, o plantio de árvores é importante sob os aspectos 
ecológico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico. No entanto, percebe- 
se que ainda é necessário muito caminho a ser trilhado, para que de fato, 



 

 

possamos efetivar uma política ambiental sólida, assim, nossos municípios 
conseguir planejar e viabilização ações para conseguir os benefícios 
mencionados anteriormente. Em outras palavras, atingido e prolongado à 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 
É preciso trazer à tona o poder contribuinte das plantas, que além de embelezar, 
consequentemente, refletem em uma melhora das expectativas de vida da 
população e amenizam os impactos do efeito estufa, de forma que na cidade 
todos possam “agir globalmente e pensar localmente” tendo um maior cuidado e 
preservação dos ambientes naturais. 
 
Por isso, o município de Itapiúna cumprindo com a responsabilidade 
socioambiental com as atuais e futuras gerações, vem através dessa parceria 
com o estado, trabalhar um plano de ação focado na sensibilização dos 
munícipes em relação a preservação, conservação das árvores nativas do 
território, por meio de campanhas educativas e de sensibilização da populção. 
 
OBJETIVO GERAL 
Sensibilizar os munícipes sobre a preservar e conservação das árvores nativas 
demostrando sua importância para os ecossistemas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Criar a noção da importância de se preservar e conservar as árvores nativas para os 
munícipes; 
Fortalecer os vínculos com o estado e parceiros locais para que seja trabalhado uma 
política de preservação e conservação. 
Buscar estratégias para desenvolver programas e projetos na área de reflorestamento e 
combate as queimadas. 
 
Dia: 21/03 – Segunda-Feira 
Horário: 07:30h 
Atividade: distribuição de mudas de árvores nativas  Público: População em geral 
Local: Praça do Distrito Palmatória  
Responsável: Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente com apoio dos AJAs. 
  
Dia 22/03 – Terça-feira  
Horário: A partir das 08:00h Atividade: Visita e Apresentação na escola de projetos 
Ambientais de Arborização desenvolvido pelo os Agentes Jovens Ambientais.  
Público: Comunidade Escolar  
Local: Escola de Ensino Fundamental Democrito Rocha 
Responsável: Sec. De Defesa do Meio Ambiente e AJAs. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dia 23/03 – Quarta Feira 
Horário: A partir das 08:00h 
Atividade: Palestra “a importancia da Preservação das arvores nativas na fauna local”                                                       
Público: Comunidade em geral 
Local: Plataforma Google Meet  
Responsável: Sec. Meio Ambiente e Parceiro 
 
Dia: 24/03 – Quinta-Feira 
Horário: A partir das 07:00h 
Atividade: Ação de conscietização ambiental sobre compostagem na Feira Livre e 
distribuição de mudas   
Responsável: Secretaria municipal de Defesa do Meio Ambiente e AJAs 
 
Dia: 25/03 – Sexta-feira 
Horário: 08:00h 
Atividade: Cinema Ambiental  
Local: Distrito Itans 
Responsável: Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente e parceiros 
 
Dia: 26/03 – Sábado 
Horario: 08:00 h 
Atividade: Caminhada de Sensibilização Comunitária  
Local: Comunidade Sabiá 
Responsavel: Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, AJAs e Associação 
Comunitária do Sabiá  
 
Dia: 27/03 – Segunda a Domingo 
Atividade: Publicação em Mídias Sociais voltadas para Conscientização da preservação 
das arvores nativas. 
Local: Mídias Digitais  
Resposavel: Secretaria Municipal de Defesa do meio Ambiente  
 
 
APOIO SOLICITADO À SEMA 
 
MATERIAL DE APOIO 

 ITEM QTD 
1. BLUSAS PROMOCIONAIS  300 

2. BONÉS PROMOCIONAIS 300 

3. MUDAS DE ÁRVORES (300 MUDAS) 300 
4. PALESTRANTE 01 

 


