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1 – Introdução  

O presente projeto visa trazer melhorias e crescimento sustentável em Aquiraz.  A 

semana do Meio ambiente é um projeto idealizado pelo sema e será realizado pela 

Prefeitura de Aquiraz, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, 

Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos. Incluindo a participação de todos os 

servidores do órgão, além da colaboração dos Agentes Jovens ambientais de Aquiraz 

(AJAS).   

As margens dos rios possuem uma mata muito importante: as matas ciliares. São 

elas que garantem a qualidade da água, a vida selvagem, que evitam o assoreamento e 

que os restos de detritos de esgotos cheguem até o rio. Reduzem a erosão, filtram a 

poluição e proporcionam sombra e proteção aos peixes. Além disso, ainda deixam o rio 

mais bonito e arborizado.           

 Aquiraz ficou conhecida como a primeira capital do Ceará, sendo criada no ano 

de 1699. Está localizado na costa leste do litoral, a 21 km de Fortaleza em linha reta. O 

Município faz divisa com o Oceano Atlântico e os municípios de Fortaleza e Eusébio ao 

norte, com os municípios de Horizonte, Cascavel e Pindoretama ao Sul, com os 

municípios de Eusébio, Itaitinga e Horizonte a Oeste e com o Oceano Atlântico a Leste. 

Aquiraz faz parte da Região Metropolitana de Fortaleza. A taxa de densidade demográfica 

no Município é de 150,50 hab./km2. O clima do município é Tropical Quente Sub-Úmido, 

com temperatura média de 26°C a 28°C e pluviosidade de 1.379,9mm, sendo seus 

períodos chuvosos distribuídos entre os meses de janeiro a maio. Aquiraz está inserido 

em Planície Litorânea e Tabuleiros Pré-Litorâneos, composto pelo Complexo 

Vegetacional da Zona Litorânea. 

2- Justificativa  

A história humana é construída de forma dinâmica e flexiva às realidades que vão 

surgindo ao longo dos tempos. As diversas formas de interação que estabelece com a 

natureza e com os outros seres humanos compõe complexas redes de conexões. Toda ação 

humana, por menor que seja, desencadeia uma série de reações naturais e/ou sociais, e 

vice-versa. Existe uma relação de tudo com todos, e nada foge dessa teia perfeita que é a 

vida.   

Dessa forma a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento 

Agrário e Recursos Hídricos do Município de Aquiraz, em parceria com a Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado do Ceará e outras instituições, protagonizará, articulará, 

promoverá e sistematizará atividades socioambientais, educacionais, de lazer e culturais, 

voltadas para o bem-estar da comunidade.              

 A Semana de Meio Ambiente de Aquiraz 2022, iniciará dia 06 de junho ao dia 10 

de junho de 2022, tendo como foco o fortalecimento da educação ambiental no município. 

3- Objetivos  
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 Objetivos Gerais  

Realizar atividades de educação ambiental voltada para a importância da água e 

preservação das nascentes, no Município de Aquiraz  

 

 

Objetivos específicos  

• Informar e discutir sobre a preservação das nascentes. 

• Informar e discutir sobre a importância da água, entendendo o caminho 

que ela percorre até chegar nas residências. 

• Contribuir e promover o plantio e reposição de vegetação nativa e 

preservação das áreas próximas a recursos hídricos do Município de 

Aquiraz.  

• Contribuir com o conhecimento dos estudantes acerca compartilhar do 

cuidado com a água e com os recursos hídricos e incentivar que eles 

compartilhem o conhecimento com seus familiares e amigos. 

• Elaborar atividades escolares relacionadas ao tema do evento, buscando 

agregar o conhecimento dos estudantes. 

 

 

Cronograma de Atividades 

 

  

Data: 06/05 – Segunda-feira  

Horário: 09h às 11h  

Atividade: Abertura Oficial, apresentações artísticas, apresentação do projeto do Jardim 

Botânico municipal. 

Local: Secretaria municipal de Meio Ambiente de Aquiraz.  

Público: Representantes municipais, secretários, AJAs e população em geral 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 

Recursos Hídricos.  

 

Horário: 14h às 16h  

Atividade: Blitz educativa com distribuição de mudas nativas  

Local: Av Torres de Melo, centro, Aquiraz.  

Público: População em geral 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 

Recursos Hídricos, e Departamento Municipal de Trânsito de Aquiraz. 

 

Data: 07/05 – Terça-feira  

Horário: 09h às 11h e 14h às 16h 

Atividade: Palestra “Nascentes de Aquiraz e sua Importância” 

Local: EMEF Tia Alzira  

Público: Alunos de 3° ao 6° ano (manhã e tarde) 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 

Recursos Hídricos.  

 

Data: 08/05 – Quarta-feira 

 Horário: 08h às 10h 
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Atividade: Apresentação do projeto de monitoramento de ninhos e preservação de 

tartarugas marinhas na orla de Aquiraz. 

Local: APREMACE 

Público: Representantes municipais, secretários, AJAs e população em geral. 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 

Recursos Hídricos - SEMAD, e Associação de desenvolvimento da educação, 

Preservação de Meio Ambiente, Cultura, do Esporte, patrimônio Histórico e a valorização 

do Ser Humano - APREMACE. 

 

 

Data: 08/05 – Quarta-feira  

Horário: 14h às 16h 

Atividade: Palestra “Nascentes de Aquiraz e sua Importância” 

Local: EMEF José Almir da Silva  

Público: Alunos de 5° ano e 6° ano (manhã e tarde) 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 

Recursos Hídricos.  

 

 

Data: 09/05 – Quinta-feira  

Horário: 08h às 10h  

Atividade: Trilha ecológica “Gentio Terra” 

Local: APREMACE - IGUAPE 

Público: Alunos da rede municipal de ensino 6° e 7° ano  

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 

Recursos Hídricos - SEMAD, e Associação de desenvolvimento da educação, 

Preservação de Meio Ambiente, Cultura, do Esporte, patrimônio Histórico e a valorização 

do Ser Humano - APREMACE. 

 

 

Data: 10/05 – Sexta-feira  

Horário: 8h às 10h  

Atividade: Limpeza da foz do Rio Pacoti, e plantio de árvores nativas nas proximidades 

do rio e encerramento do evento. 

Local: Foz do Rio Pacoti – praia de Porto Das Dunas  

Público: Alunos das escolas municipais, servidores e população em geral 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 

Recursos Hídricos, com apoio do Beach Park.  

 

Apoio 

 

 

• Mudas de espécies nativas; 

• Camisas e bonés do evento; 

• Material para limpeza de praia (sacos e luvas); 

• Material de divulgação da Semana do Meio ambiente; 

• Material didático para elaboração das palestras; 


