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1. INTRODUÇÃO 

O estado do Ceará está situado na porção nordeste do Brasil, e abrange três 

microclimas de regiões bem distintas, trata-se: Litoral, serra e sertão, este 

cobrindo a maior área do ente federativo. Assim, suas condições 

edafoclimáticas, são formadas por sistemas frágeis, que requerem 

condições especiais e maiores cuidados quanto às ações antrópicas, 

Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará – IPECE, 2020. 

O sistema meteorológico de formação de chuvas concentra-se nas estações 

de verão e outono, e, as precipitações têm formações influenciadas, de 

forma mais direta, pela Zona de Convergência Inter Tropical – ZCIT. Este 

frágil sistema ainda sofre influencias das mudanças de temperatura do 

oceano Pacífico Equatorial, que traduzem um dipolo gerando influencias 

denominadas de: “El Niño e La Niña”, com ocorrências circunstanciais 

anormais de aquecimento ou esfriamento, em detrimento de eventos, 



 

 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME, 

2020. 

O solo em sua maioria trata-se de elementos poucos desenvolvidos com 

profundidade limitada, cristalinos, onde muitas vezes, em determinadas 

regiões a rocha matriz é aflorada, fato que entrará como dificultador para 

desenvolvimento radicular de vegetais. 

É fato que todos os dados supracitados influenciam diretamente na 

formação da cobertura vegetal da região, das quais destaca-se, na região do 

estado do Ceará, os biomas: Caatinga, Floresta Tropical, Cerrados e 

Vegetação Litorânea. Ressalta-se: Caatinga, por cobrir maior área, e, a 

Floresta Tropical, Mata Atlântica, que tem considerável percentual do estado 

localizado no município de Pacatuba. Importante frisar que há sob esta, 

reconhecimento internacional como a área de mata atlântica mais bem 

preserva da do mundo.  

O governo do estado do Ceará vem sempre realizando esforços em várias 

frentes, desde a educativa, passando pela executiva, indo até instancias 

legais para proteger a cobertura vegetal em sua jurisdição. Exemplo disso é 

a lei conhecida como: Lei da carnaúba, a qual trata do Decreto-Lei nº 

27.413, de 30.03.2004, instituiu a carnaúba como símbolo do Estado, e 

assim, protegida por lei, se encontra no brasão do Estado do Ceará. O artigo 

2º diz que: ficam, a derrubada e o corte da carnaúba, condicionados à 

autorização dos órgãos e entidades estaduais competentes. Já na área de 

educação ambiental destaca-se a Festa Anual das Árvores, marco 

educacional de capital importância ambiental, desenvolvido todos os anos no 

mês de março, em parte da região norte e na região nordeste. Evento 

normatizado pela legislação, qual seja: O Decreto Federal Nº 55.795, de 24 

de Fevereiro de 1965. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Observa-se de forma técnica e cidadã que realizar um evento da monta da 

Festa Anual das Árvores em um município com o perfil de Pacatuba, traz 

frutos de rara e incalculável importância. Ora pode-se considerar por ser um 



 

 

integrante da região metropolitana de Fortaleza. E, outra ponderação, pode-

se pensar que: trata-se, como conta sua história, de uma sesmaria 

desenvolvida a partir das riquezas naturais oriundas de uma área que hoje 

se reconhece por meios legais como uma Área de Preservação Ambiental – 

APA da serra da Aratanha. A qual, está em processo de criação, com 

entendimentos interinstitucionais bem avançados, de uma considerável parte 

desta, ser protegida através da criação de uma Unidade de Conservação – 

UC, sob protocolo de N° 02001.022753/2018-29, encontrando-se no 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Núcleo de Licenciamento 

Ambiental no Ceará – NLA – Ce, do referido órgão. Tratando-se de uma 

media mitigadora do empreendimento da Linha de Transmissão Dunas, que 

passa pelo município de Pacatuba.  

Ademais, a esfera governamental em seu arcabouço possui o viés ambiental 

em comum acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará – 

SEMACE, trabalhando inclusive como ente licenciador, detentor de suas 

alçadas legais. Dessa forma, é deveras conformidade relevância que se faça 

ações de educação ambiental para sensibilizar os contribuintes e população 

em geral.  

No que se refere à agregação do tema desse ano, cita-se: Árvores Nativas do 

Ceará corrobora com várias das solicitações inclusive compensatórias da 

Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMAPA, que solicita aos 

empreendedores, plantio ou doação de mudas nativas para reflorestamento. 

Contudo, intenciona-se em reflorestar matas ciliares ao longo da bacia do rio 

Cocó, diga-se de passagem, tem sua nascente, na Área de Preservação 

Ambiental – APA da Serra da Aratanha, local de ecoturismo, no Açude Boaçu. 

A própria legislação do município trata de valores que englobem 

reflorestamento que descreve de forma clara e tratada como essencial 

realizar plantio ou replantio, em qualquer que seja a ação educativa, 

punitiva, mitigadora e compensatória, uso de árvores nativas do nosso bioma 

preponderante. Como referencia tem-se: lei complementar nº 007/2007, de 

11 de dezembro de 2007, lei de Uso e Ocupação do Solo. 



 

 

 

3. OBJETIVO GERAL 

Informar e sensibilizar as pessoas para a compreensão da complexa temática 

ambiental e para o envolvimento em ações que promovam hábitos 

sustentáveis de uso dos recursos naturais 

 

4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

4.1.  Incentivar e apoiar população para a compreensão e atuação sobre a 

realidade socioambiental e educacional ambientalista; 

4.2. Possibilitar aos corpos: docente e discente a construção de 

conhecimentos sobre educação e ambientalismo – da utopia à 

pedagogia: caminhos na construção de políticas públicas de Educação 

Ambiental; 

4.3. Incentivar os participantes a enunciarem suas utopias e a debaterem 

caminhos para superação dos obstáculos à sua construção; 

4.4. Fomentar a potência de ação, individual e coletiva, na construção de 

sociedades sustentáveis; 

4.5. Propiciar a constituição de uma comunidade interpretativa e de 

aprendizagem; 

4.6. Facilitar o acesso e a construção de um variado cardápio de conteúdos 

úteis aos aprendizados sobre Educação Ambiental; 

4.7. Cumprir ao Decreto Federal Nº 55.795, de 24 de Fevereiro de 1965; 

4.8. Conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das 

árvores para o equilíbrio da vida no planeta.  

4.9. Acompanhar a diretriz organizacional do tema escolhido para nortear o 

evento, o qual servirá como base da sensibilização e conscientização 

ambiental na divulgação e no decorrer de todas as ações no evento; 

4.10. Oficializar o município de Pacatuba no evento, transmitindo o interesse 

ao mesmo tempo em que se traduz a preocupação dos gestores 

administrativos sobre as questões de responsabilidades voltadas ao 

ambiente em que vivemos, em todos os âmbitos da particularidade de 

cada; 



 

 

4.11. Detalhamento das atividades a serem realizadas, para tanto, atender 

aos requisitos necessários do convênio, assim podendo potencializar a 

divulgação do evento ampliando seus canais, e, a posteriori ter-se uma 

resposta mais contundente da sociedade civil; 

4.12. Manter o município em evidência constante, perante sua população 

local , bem como visitantes, em relação às causas ambientais; 

4.13. Junto com a sensibilização, promover a inclusão ambiental em todos 

os recantos do município; 

4.14. Circunscrever a zona rural para que sua população envolve-se no tema 

passando a praticá-lo, em nível de campo, reflorestando áreas antes 

esquecidas; 

4.15. Disseminação de consequências conceituais e praticas, quanto à 

conservação das florestas; 

4.16. Estimular as práticas conservacionistas disponíveis, para haver uma 

sustentabilidade mais consistente de nossas florestas; 

4.17. Trazer à tona a importância das árvores para vida no planeta; 

4.18. Mostrar um tema necessário para o município de Pacatuba: 

Arborização urbana; 

4.19. Enfatizar a relevância das árvores para o bem-estar na vida da 

população 

 

5. CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Data: 28/03 

Horário: 09:00 

Ação: Blitz educativa  

Público Alvo: População em trânsito  

Local: Praça mais infância 

Responsável: Adriano – Tel.: 85 99184 7149 

 

Data: 29/03 

Horário: 09:00 

Ação: Plantio de mudas nativas  



 

 

Público Alvo: Estudantes do ensino fundamental  

Local: Ao lado do clube próximo ao centro pop 

Responsável: Adriano – Tel.: 85 99184 7149 

 

Data: 30/03 

Horário: 09:00 

Ação: Visita ao Park ecológico APOENA Ecopark, com distribuição de 

mudas nativas 

Público Alvo: Alunos da escola profissionalizante  

Local: Park ecológico APOENA Ecopark 

Responsável: Adriano – Tel.: 85 99184 7149 

 

 

 

 

Pacatuba, 16 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

Cláudio Henrique Chaves Oliveira, Engo Agro, M.Sc. 

Analista Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Asdfasdfdsadsaf 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contatos do setor de educação ambiental – coordenadoria da Secretaria e 
Meio Ambiente do Estado do Ceará 
Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social – COAS 
3108 2778/79 – Diogo, Suelde  Melo, Milton Alves                                            
Contatos da Secretaria e Meio Ambiente do Estado do Ceará 
3108 2760/68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA ANUAL DAS 
ÁRVORES 

 


