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JUSTIFICATIVA 

 
  As nascentes apresentam um papel muito importante para a vida das plantas, espécies de animais, 

humanos e toda a biodiversidade de forma geral. “Nascente, em hidrografia, é o local do qual se inicia um 

curso de água (rio, ribeirão, córrego), seja grande ou pequeno”, no qual a água subterrânea atinge a 

superfície, dando origem a este curso d'água. Estas nascentes são a base para o surgimento e conservação de 

rios, lagos e córregos. É a etapa mais importante no ciclo hidrológico, visto que é o elo entre o subterrâneo e 

a superfície. Além de ser o ponto mais frágil, pois o homem pode influenciar diretamente no seu 

desaparecimento ou conservação. Desse modo, é fundamental entender como funciona as nascentes para 

tentar conservá-las.  

Diante disso conseguir instigar na sociedade a consciência crítica e atuante sobre a preservação das 

nascentes da região de uma forma geral é um grande desafio, se fazendo necessário encontrar medidas que 

incentivem a população nessa temática. Com isso a Semana do Meio Ambiente 2022 tem como tema: 

Nascentes preservadas, água garantida, a ser realizada durante o período de 05 a 12 de junho de 2022 em 

todos os municípios do Estado do Ceará, esta campanha abre oficialmente o Junho Ambiental, um mês 

dedicado às causas ambientais no Ceará. A Semana do Meio Ambiente propõe uma iniciativa para conseguir 

incentivar a população da preservação das nascentes, por meio de atividades e ações que visem o 

conhecimento sobre nascentes e demais fontes naturais de recursos hídricos e sua importância para a região 

da Caatinga e semiárido.  

Em parceria com os municípios cearenses, escolas, movimentos ambientalistas e entidades privadas, 

serão realizadas diversas ações de educação ambiental em todo o estado com o objetivo de sensibilizar a 

população sobre o funcionamento das nascentes e sua importância para o equilíbrio da vida no planeta. 

Dessa forma os esforços devem se concentrar na importância da proteção e da recuperação das nascentes, 

assim como no abastecimento de água.  
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OBJETIVO GERAL 

 

A Semana do Meio Ambiente tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância das 

nascentes para o equilíbrio do ambiente, conservação das bacias hidrográficas de forma geral incluindo todos 

os demais serviços ecossistêmicos e sociais que estão diretamente relacionados a estas nascentes.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apresentar nascentes existentes no município para a população; 

 Conscientizar os moradores da sede e distritos sobre a importância da conservação dessas nascentes; 

 Realizar atividades em prol da importância das nascentes e seus benefícios; 

 Incentivar a população de Cariús sobre mudanças de hábitos em relação ao consumo consciente da 

água e conservação dos recursos hídricos; 

 Realizar juntamente com escolas, saúde e demais instituições ações que intensifiquem a importância 

dessas nascentes; 

 Distribuir mudas para a população em prol da recuperação da mata ciliar das bacias hidrográficas a 

fim de regenerar áreas desmatadas e conservação de nascentes.  

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 

Data: Segunda – feira (06 de junho) 

Horário: 09h às 11:00h 

Atividade: Abertura Oficial e seminário “Nascentes preservadas, água garantida” 

Público: Representantes municipais, AJAs e população em geral. 

Local: Câmara de vereadores 

Responsável: SEMUMA; 

 

Horário: 14h às 16:00h 

Atividade: Roda de conversa sobre “Nascentes preservadas, água garantida” e Terapia Ambiental 

Local: Praça da República - Centro 

Público: Alunos da rede Pública Estadual 

Responsáveis: SEMUMA e Débora; 

 

Data: Terça – feira (07 de junho) 

Horário: 08h às 11:00h 

Atividade: Troque o plástico pela vida 
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Público: População de Cariús 

Local: Praça da República 

Responsáveis: SEMUMA e AJAs; 

 

 

 

Data: Terça-feira (07 de junho) 

Horário: 07h 

Atividade: Exposição “Nascentes preservadas, água garantida” 

Público: Estudantes do Ensino Médio da EEMTI Adahil Barreto 

Responsáveis: SEMUMA, AJAS e EEMTI Adahil Barreto 

 

Horário: 09h 

Atividade: Dia D da Logística Reversa (Reaproveitamento de resíduos de Lâmpadas fluorescentes, Lixo 

Eletrônico, Pilhas e Baterias e Óleo de Cozinha); 

Público: Estudante e Servidores da EEMTI Adahil Barreto 

Responsáveis: SEMUMA, AJAS e EEMTI Adahil Barreto.  

 

Data: Quarta – feira (08 de junho) 

Horário: 09h 

Atividade: GIRAR - Gincana Interescolar de Reciclagem e Aproveitamento de Resíduos; 

Público: Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal  

Local: Escolas da Rede Pública Municipal  

Responsável: SEMUMA, AJAS e SEDUC.  

 

Data: Quinta – feira (09 de junho) 

Horário: 07:30h  

Atividade: Mutirão de limpeza e Reflorestamento na margem do Rio Cariús; 

Público: População de Cariús 

Responsáveis: AJAs e SEMUMA; 

 

Data: Sexta-feira (10 de junho) 

Horário: 09h 

Atividade: Lançamento do PICPAR – Projeto Intersetorial de Controle Populacional de Animais de rua; 

Público: População em geral 

Responsáveis: SEMUMA, AJAS, Centro de Zoonoses, Secretaria de Saúde e ONG Arca Animal 

 

Data: Sexta-feira (10 de Junho) 

Horário: 15h 

Atividade: Visita de campo a nascentes do município de Cariús. 

Público: SEMUMA, AJAS e EEMTI Adahil Barreto. 

Responsáveis: SEMUMA, AJAS e EEMTI Adahil Barreto. 
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RECURSOS UTILIZADOS E CONTRAPARTIDA 

 

 Para a realização da Semana do Município será solicitado à SEMA mudas nativas e frutíferas para 

distribuição e plantio junto as ações do projeto, bem como, material de publicidade na realização da semana.  

 

 

 

 

 

 

Francisco Martegiane da Silva Lima 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulo de Holanda Alencar 

Coordenador Municipal de Coleta Seletiva, Reaproveitamento de Resíduos e Logística reversa 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Fernandes da Silva 

Coordenadora Municipal de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental 

 

 


