
 
 

 

 

 

 

 

 

NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA. 

REIMAGINE. RECRIE. RESTAURE. 

ESTE É O NOSSO MOMENTO. 

 

 

É nosso objetivo colaborar para que a consciência ambiental e ecológica que está na base da 

preservação dos olhos d’água e fontes cresça, se amplie e ecoe em todo canto. É nosso objetivo enim 

estimular e orientar a sociedade para a mobilização em prol dos cuidados com a água em nascentes, 

em áreas de cabeceiras e com esse recurso natural em qualquer lugar, sem o qual não é possível 

mantermos a vida no planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RIO COAÇU                                                       RIO PACOTI                                                        LAGOA PRECABURA 
 

JUSTIFICATIVA 

 
No início da história humana foi ao redor das nascentes, dos rios e de outros corpos d’água 

que os primeiros conglomerados urbanos se concentraram. Onde a água jorrava, muitos podiam viver, 

trabalhar e negociar. Nas regiões de deserto, as cidades nasceram ao redor dos oásis, onde a água 

alorava entre as tamareiras.  

As nascentes, portanto, testemunharam a alvorada das civilizações e cumprem, desde sempre, 

um papel histórico e social, como determinantes da localização e progresso de populações humanas. 

Mas esta é apenas uma das suas funções, e talvez nem seja a mais importante.  

 



 

O crucial, sobre as nascentes, é que elas possibilitam e são uma das manifestações geradoras 

da vida, de forma geral. Nascentes formam rios e lagos, irrigam Florestas e todo tipo de vegetação, 

dão de beber ao gado e a toda a fauna, fornecem água limpa para consumo humano. Ou seja, são 

essenciais para o ambiente: a abundância de água relaciona-se em razão direta com a opulência da 

biodiversidade. 

Infelzmente esta sendo uma ameaça real: as causas diretas do consumo de água ter sido duas 

vezes maior que o crescimento populacional nos últimos 100 anos foram as novas formas de produção 

(industrialização intensa e mecanização da agricultura) e as conseqüentes mudanças nos padrões de 

uso dos recursos hídricos. Na verdade, onde as indústrias se concentram o consumo cresce 

exponencialmente, tanto pela necessidade industrial, quanto pelo adensamento territorial da mão-

de-obra, gerando o fenômeno da urbanização, ilha primogênita da industrialização. 

Apesar das ações técnicas que estão ao alcance dos cidadãos, destinadas a preservar as 

nascentes, como expostas acima, é preciso lembrar que as prestadoras de serviço de saneamento têm 

ou deveriam ter um papel fundamental na proteção das fontes de água brasileiras. 

 

 

 

 AÇÕES DA SEMANA 

 

DATA : 05/06 – Domingo 

Horario: 08 as 10 horas 

Atividade: Corrinda da entorno da lagoa do Polo 

Local: Praça do polo 

Publico: população em geral, servidores , tecnico e AJA 

Responsavel: AMMA E CULTURA 

 

 

 

 

 

DATA : 06/06 – Segunda- feira 

Horario: 08 as 10 horas 

Atividade: Plantio de mudas no entorno da lagoa do coaçu 

Local: Lagoa do coaçu 

Publico: população em geral, servidores , tecnico e AJA  

Responsavel: AMMA 

 

 

 



 

 

 

 

DATA : 07/06 – Terça- feira 

Horario: 08 as 10 horas 

Atividade: Instalação de Placas de educação ambiental  

no entorno da lagoa guaribas e Precabura  

Local: Lagoa das Guaribas e Precabura 

Publico: população em geral, Associação de Moradores, Fiocruz e servidores  

Responsavel: AMMA 

 

 

 

 
 
 
 
 

DATA : 08/06 – Quarta- feira 

Horario: 08 as 10 horas 

Atividade: palestra tema : NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA 

Local: Auditorio AMMA 

Publico: população em geral, AJA, Servidores 

Responsavel: AMMA e CAGECE 

 

 
 
 
Responsavel: Stella Barros (85)99934-1206- COORDENADORA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Jaíres Lima (85)98589-8066- COORDENADORA DE COLETA SELETIVA 


