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Plano de trabalho apresentado – 

a Coordenadoria de Educação 

Ambiental e Articulação Social 

(COEAS) da Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente (SEMA), para apoio e 

inclusão do município no nas ações 

desenvolvidas em parceria do estado 

com os municípios. 
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JUSTIFICATIVA 
 
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. 

 
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 

macroclima 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. 

 
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 
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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. 

 
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 
dereflorestamento e combate as queimadas. 

 
Dia: 22/03 – Terça-Feira 
Horário: 09:00h 
Atividade: distribuição de mudas de árvores nativas Público: População em 
geral Local: Praça Central de Pacoti 
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 
Sustentável com apoio dos AJAs. 

 
Dia 24/03 – Quinta-feira 

Horário: A partir das 09:00h  
Atividade: Visita ao Horto Florestal do Município de Pacoti/Ce, incentivando o 
plantio de sementes nativas da região com palestra. 
Público: Alunos da rede publica  
Local: Horto Florestal em Areias  
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimento Sustentável com 
apoio dos AJAs. 
 
Dia 25/03 – Sexta-feira 

Horário: 09:00h  
Atividade:Palestra a importância da Agenda Ambiental na Administração Pública 
na Construção de uma responsabilidade Socioambiental.  
Público: Gestores, Coordenadores, Técnicos e Educadores  
Local:Google Meet 
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Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimento Sustentável com 
apoio da AMSA. 
 
 

 
APOIO SOLICITADO À SEMA (MATERIAL DE APOIO) 

 
  

N° ITEM QTD 

01 BLUSAS PROMOCIONAIS 150 

02 BONÉS PROMOCIONAIS 150 

03 MUDAS DE ÁRVORES 300 

04 PALESTRANTE 01 

 
 
 
 
 

 


