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SEMANA DO MEIO AMBIENTE – 05 A 12/06 DE 2022
“Nascentes  Preservadas, Água Garantida”

1. SEMANA DO MEIO AMBIENTE DE 2022

A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, instituída oficialmente pelo Decreto Nº 86.028 de 27 de
maio de 1981, tem como finalidade “promover a participação da comunidade nacional na
preservação  do  patrimônio  natural  do  país”.  Esse  evento  é  realizado  anualmente,  na
primeira semana do mês de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente,
dia 05 de junho. A data foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia.

No  Estado  do  Ceará,  a  SEMA –  Secretaria  Estadual  do  Meio  Ambiente,  como órgão
responsável  pela  política  ambiental  do  Estado,  coordena  esse  evento  através  de  sua
Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (COEAS).
Em parceria com os municípios cearenses, ONG’s e instituições públicas e privadas, são
realizadas atividades em todo o estado, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a
população sobre a importância da preservação do meio ambiente.
Os  municípios  do  Estado  comemoram  a  SEMANA  DO  MEIO  AMBIENTE  através  de
diversas atividades de educação ambiental, como palestras, rodas de conversa, passeios
ciclísticos e de barco, blitze ecológicas, apresentações artístico-culturais, distribuição de
material educativo, campanha nas rádios, oficinas educativas, aulas de campo, concursos
de  fotos  e  redações,  trilhas  ecológicas,  distribuição  e  plantios  de  mudas,  visita  às
nascentes, recuperação de mata ciliar, dentre outras.
(Fonte: https://www.sema.ce.gov.br/semana-do-meio-ambiente/ acesso em 05/05/2022).

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS UC’s.

2.1 – A APA da Serra de Baturité é a primeira e mais extensa APA criada pelo Governo
do Estado do Ceará,  e foi  instituída através do Decreto Estadual  N° 20.956, de 18 de
setembro de 1990, alterado pelo Decreto N° 27.290, de 15 de dezembro de 2003. Abrange
uma área de 32.690 hectares e está localizada na porção Nordeste do Estado, na região
serrana  de  Baturité.  Delimitada  pela  cota  600  (seiscentos)  metros,  é  composta  pelos
municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Caridade e
Redenção. Esta situada a 90 km de Fortaleza e tem como principais acessos a rodovia CE
060, sentido Fortaleza-Baturité e a rodovia CE 065, sentido Fortaleza-Palmácia.

Na área da APA da Serra de Baturité as temperaturas, de modo geral, são atenuadas pelos
níveis altimétricos elevados variando entre 19 e 22°C. As máximas são registradas durante
a estação seca, onde os efeitos da insolação tendem a ser intensificados. Constata-se
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também, a ocorrência de  duas estações:  uma chuvosa,  correspondente ao período de
verão-outono,  e  outra  seca,  relacionada  com  o  período  de  inverno-primavera.  As
precipitações médias anuais máximas e mínimas tem um significativo afastamento das
médias normais, daí resulta uma acentuada variabilidade das chuvas no decorrer dos anos.

A APA apresenta um dos mais importantes enclaves da mata úmida do Estado do Ceará,
representando  um  ambiente  de  exceção  do  bioma  caatinga,  sendo  o  principal  centro
dispersor de drenagem do setor norte ocidental do Estado. Três sistemas fluviais tem suas
nascentes na área serrana, sendo o mais importante o que é formado pelo rio Pacoti. Na
vertente oriental úmida, a superfície é drenada pelo subsistema do rio Aracoiaba, integrante
da bacia do rio Choró. Nas vertentes ocidentais a drenagem integra, através dos riachos
Siriema e Bom Jardim, a sub-bacia do rio Canindé, que compõe o sistema da bacia do rio
Curu.

A  cobertura  vegetal,  embora  bastante  descaracterizada,  comporta  grande  variação  de
padrões  fisionômicos e florísticos, sendo encontrados dois grandes tipos florestais, que
representam  a  condição  da  vegetação  primitiva  em  equilíbrio,  são  eles:  mata  úmida
(Floresta  Tropical  Plúvio  Nebular  Perenefólia/Subperenefólia)  e  a  mata  seca  (Floresta
Tropical  Subcaducifólia).  Uma  das  grandes  diferenças  entre  elas  é  o  fator  ecológico
umidade, responsável pelo comportamento permanência ou queda de folhas dos indivíduos
da comunidade vegetal.

Em meio a estes aspectos básicos do potencial ecológico da região, encontra-se um forte
agente modificador e explorador destas fontes de recursos naturais, o homem. Este exerce
inúmeras  atividades  na  sua  relação  com a  natureza  da  Serra  de  Baturité,  tais  como:
extrativismo  vegetal  e  mineral,  pecuária,  produção  agrícola  no  que  diz  respeito  à
fruticultura, policultura, olericultura e floricultura. Todas estas atividades se revestem de
custo  e  benefício  que  se  refletem na  alteração  da  paisagem natural  e  nas  condições
fitoecológicas.  Ademais,  a  sua proximidade a  capital  do  Estado (Fortaleza),  aliada aos
atrativos  naturais  e  culturais  tem  implicações  positivas  que  motivam  o  adensamento
demográfico e potencializam a pressão sobre a base dos recursos naturais.

2.2  –  O  Refúgio  de  Vida  Silvestre  Periquito  Cara  Suja foi  instituído  pelo  Decreto
Estadual Nº 32.791 de 17 de agosto de 2018. Segundo o atrigo 2º do Decreto, o Refúgio de
Vida Silvestre Periquito cara suja tem como objetivo proteger integralmente os ambientes
naturais onde se assegurem condições para a existência ou reprodução do Periquito cara
suja  e  outras  espécies  ameaçadas  de  extinção  da  região  e  tem  uma  área  de  39,12
hectares.

O localização do REVIS Periquito Cara-suja está situado no Sítio Campo do Batalha, uma

área pública localizada na porção noroeste do município de Guaramiranga, pertencente à

bacia do rio Pacoti, microrregião do Maciço de Baturité, Estado do Ceará. Com altitude

mínima  de  855  metros,  esse  REVIS  se  sobrepõe  completamente  à  APA da  Serra  de

Baturité.

A entrada da sede está localizada na coordenada geográfica 4°13'46.0"S 38°57'38.8"W,
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Km 32 da rodovia CE-356 (partindo da CE-060), conforme o Mapa Rodoviário do Estado do

Ceará do DERT – Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes no ano de 2006.

Na área do REVIS é possível encontrar variadas feições geomorfológicas, como cristas

(elevações  com  topos  agudos  e  vertentes  íngremes),  colinas  (elevações  com  topos

convexos, ligeiramente arredondados e vertentes curtas), lombadas (elevação com topos

arredondados  que  se  alongam  em  sentido  paralelo  aos  fundos  de  vale),  vales  em V

(depressão entre elevações profunda e estreita em forma de V), vales em U (depressão

entre elevações profundas e largas formando um vale de fundo plano, em forma de U)

(CAVALCANTE, 2005).

2.3 – Poligonal do REVIS em sobreposição à APA.

3. PROGRAMAÇÃO

Data: 02/06 (quinta-feira) Horário: 14h

Atividade: Oficina de Produção de Mudas Nativas com substrato de compostagem natural.

Local: Coreto do Campus Experimental de Educação Ambiental e Ecologia da UECE –
Pacoti.

Responsáveis: Equipe da APA da Serra de Baturité e REVIS Periquito Cara Suja através
da Coordenação de Produção de mudas nativas  do Viveiro  do  Horto  da  Granja  (Neto
Sampaio irá ministrar a oficina, Douglas e César Tomás); Parceria com Pesquisadores do
Museu de História Natural do Ceará Professor Dias da Rocha (Prof. Rodrigo Gonzalez e
Profª. Sheila)
Público Alvo: Acadêmicos de Biologia, Veterinária e Gestão Ambiental da UECE.
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Data: 04/06 (Sábado) - Horário: 13:30h

Atividade:  Palestra com o tema:  “A Importância da APA da Serra de Baturité para a
Proteção do Meio Ambiente”.

Local: Auditório  do Campus Experimental de Educação Ambiental e Ecologia da UECE –
Pacoti.

Responsáveis:  Gestão da  APA  da  Serra  de  Baturité  e  REVIS  Periquito  Cara  Suja
(Palestrante - José Aldeni Marinho de Sousa)

Público Alvo: Acadêmicos de Biologia, Veterinária e Gestão Ambiental  da UECE.

Data: 05/06 – Domingo - Horário: 07h às 09h
Atividades: Abertura Oficial da Semana do Meio Ambiente no Município de Guaramiranga.

Pedalada Ecológica.

Local: Saída da Praça Central de Guaramiranga a Sede do REVIS Periquito Cara Suja

Público: População geral, turistas

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Equipe da APA da Serra

de Baturité e REVIS Periquito Cara Suja. 

Data: 07/06 (Terça-feira) - Horário: 13:30h

Atividade:  Mesa Redonda para discutir  a perfuração de poços artesianos e barragens
clandestinas no município de Guaramiranga.

Local: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Guaramiranga.

Responsáveis:  Gestão da  APA da  Serra  de  Baturité  e  REVIS  Periquito  Cara  Suja;
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e COMDEMA de Guaramiranga.
Público Alvo: Técnicos da Prefeitura de Guaramiranga e membros do COMDEMA.

Data: 08/06 – (Quarta-feira) - Horário: 08h às 09h30min

Atividades: Trilha Ecológica

Local: Sitio Campo do Batalha – REVIS Periquito Cara Suja

Público: AJA, Lideres de sala e Professores

Responsável: Gestão da  APA da  Serra  de  Baturité  e  REVIS  Periquito  Cara  Suja,

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Guaramiranga, 05 de maio de 2022.
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