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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Estado do Ceará possui 23 (vinte três) Unidades de Conservaçãom e 01 (um) Corredor Ecológico.

As  Áreas  de  Proteção  Ambiental  (APAs)  do  Estuário  do  Rio  Mundaú,  Dunas  da  Lagoinha,  Dunas  do

Paracuru, Estuário do Rio Curu têm como objetivos: Proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os

recursos hídricos e os solos; Proporcionar à população regional métodos e técnicas apropriadas ao uso do

solo, de maneira a não interferir no funcionamento de refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade

dos recursos naturais e respeito as peculiaridades histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com

ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade; Ordenar o turismo ecológico, científico e cultural

e as demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambienta; Desenvolver  na população

regional uma consciência ecológica e conservacionista.

A Educação Ambiental  é  um meio  de  difundir  o  conhecimento  relacionado ao  meio  ambiente,

resgatando valores sociais, com a intenção de sensibilizar a população quanto às problemáticas apresentadas

em diversos contextos socioambientais.

É  de  suma  importância  a  divulgação  das  Áreas  Protegidas  Legalmente  e  o  trabalho  de  gestão

realizado pela SEMA, para a sociedade em geral e demais órgãos públicos, bem como instituições privadas

envolvidas na preservação e conservação do meio ambiente. 

2. JUSTIFICATIVA

O  Dia  Mundial  do  Meio  Ambiente  começou  a  ser  comemorado  em  1972,  com  o  objetivo  de

promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e alertar o público mundial e governos de

cada país para os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente.

A  primeira  das  Conferências  das  Nações  Unidas  sobre  o  ambiente  humano  foi  realizada  em

Estocolmo, teve início no dia 5 de junho de 1972 (durou até dia 16) e por esse motivo foi a data escolhida

como Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data, nos desperta para a reflexão das nossas ações e tem como

premissa, sensibilizar e conscientizar a sociedade em geral sobre a importância do meio ambiente para todos

os seres vivos.

Todos os anos, as Nações Unidas dão um tema diferente ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os

temas  para  o  Dia  Mundial  do  Meio  Ambiente  são  uma  maneira  de  dar  ideias  para  atividades  de

conscientização das populações e de proteção do meio ambiente. Portanto,  como parte do calendário de

eventos anuais do governo do Estado, a Coordenadoria da Biodiversidade e Coordenadoria de Educação

Ambiental e Articulação Social-COEAS realizará a Comemoração do Dia Mundial do  Meio Ambiente nas

APA's  do Estuário do Rio Mundaú e Dunas da Lagoinha, cujo o tema é “ Nascentes Preservadas, Água

Garantida”  e  que  visa  sensibilizar  a  população  das  áreas  protegidas  sobre  os  diversos  aspectos  da
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biodiversidade  local,  a  importância  de  sua  preservação,  disposição  final  dos  resíduos  sólidos  e  sua

reutilização, uso racional da água, espécies da fauna e flora existentes e ameaçadas de extinção e discutir o

uso sustentável através de ações ambientais. As atividades deverão envolver os diversos agentes locais como

forma de defender que as ações locais devem ser promovidas através da integração dos órgãos públicos,

privados, associações e população em geral.

3. OBJETIVO GERAL

Sensibilizar a sociedade e os diversos agentes locais para a importância da preservação e conservação

dos recursos ambientais. 

3.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Orientar  as  comunidades  sobre  a  importância  da  reutilização  da  água  e  reflorestamento  deas

nascentes e áreas desertificadas; 

 Promover  ações  de  educação  ambiental  nas  escolas  como  forma  de  incentivar  práticas  que

possibilitem a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

4. METODOLOGIA

As ações serão coordenadas pela SEMA, com a participação de diversos atores sociais: Prefeituras,

Escolas,  ONGs  e  Associações  atuantes  na  região  e  Conselhos  Gestores  das  Unidades  de  Conservação

mencionadas. 

4. PROGRAMAÇÃO

APA das Dunas da Lagoinha

Data: 09 de junho de 2022 (quinta-feira) - MANHÃ

Horário: 9h00mim às 12h30mim

Atividade:  Abertura  do  Dia  Mundial  do  Meio  Ambiente com  vivência  em  grupos  no  município  de

Paraipaba,  Campeonato  de  Arte-Educação  sobre  o  tema  Nascentes  Preservadas,  Água  Garantida,

distribuição de mudas na comunidade Pôr do Sol,  exposição do acervo da Fauna da APA das Dunas da

Lagoinha e plantio de mudas na comunidade da lagoinha.

Objetivo: Conscientizar a população quanto ao reúso da água, reflorestamento e plantio de árvores nativas e a

importância da preservação do Meio Ambiente.

Local da concentração dos grupos: Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Paraipaba. 

Público: Alunos da Escola Técnica de Paraipaba, comunidade de Lagoinha e técnicos das Secretarias.

Parceiros: Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal

de Paraipaba entre outros.

Responsáveis técnico pela execução: Ana Michelle, Everton, Aurea.
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APA do Estuário do Rio Mundaú

Data: 10 de junho de 2019 (sexta-feira) - MANHÃ

Horário: 9h00mim às 12h30mim

Atividade:  Abertura do Dia Mundial do Meio Ambiente com atividades de Arte Educação na Biblioteca

Comunitária Rede dos Saberes, como anexo da gestão da Unidade de Conservação – APA do Estuário do Rio

Mundaú,  Plantio de mudas na rua do mangue e no entorno da APA (Balsa), distribuição de mudas nativas

para a comunidade de Mundaú e Canaã.

Objetivo: Conscientizar a população quanto ao reúso da água, reflorestamento e plantio de árvores nativas e a

importância da preservação do Meio Ambiente.

Local da concentração dos grupos: Associação Ambiental e Cultural de Mundaú - AACM

Público: Alunos das Escolas: EEF Zefinha Ribeiro Barroso, EEF Saturnino Lopes do Padro,   técnicos da

SEMA e da Prefeitura e Secretarias Municipais do Trairi.

Parceiros:  Prefeitura Municipal de Trairi,  Secretaria de Turismo, Autarquia de Meio Ambiente, Prefeitura

Municipal de Trairi, Cooperativa de Catamarãs, Secretaria de Educação, AACM e ASMON.

Responsáveis técnico pela execução:  Ana Michelle, Marcos Aurélio, Marcelo, Gláucia, Marques, Roberto

entre outros.

6. PARCERIAS

- Rádio Municipal - ONG`s

- Prefeituras Municipais - Empresas Privadas

- Secretarias Municipais - Comércios do Município

- Associações - Conselho Gestor

6. SOLICITAÇÃO MATERIAIS DE APOIO (COEAS)

Materiais APA das Dunas
da Lagoinha

APA do Estuário do Rio
Mundaú

Total

Camisas 100 100 200

Bonés 100 100 200

Folders 100 100 200 
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