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JUSTIFICATIVA 

Não é de hoje que temos grandes problemas ambientais no Brasil, assim como 

no restante do mundo, são variados e afetam diretamente a qualidade de vida da 

população, diante disso é fundamental conhecermos as consequências dos impactos que 

causamos no planeta e criarmos medidas que visem a diminuir tais efeitos, e de acordo 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 90% dos 

municípios brasileiros enfrentam problemas ambientais.  

Entre os mais relatados, estão queimadas, desmatamentos, principalmente as 

margens das nascentes, causando a morte dos chamados olhos d’água e se não 

bastassem matar as fontes de água causam também o assoreamento de rios. Entre as 

queimadas podemos destacar, biomassa e podem ocorrer ou não em decorrência da ação 

do ser humano, o desmatamento, ocorre a retirada total ou parcial da vegetação de uma 

área, geralmente, para exploração de madeira, observa-se o acúmulo de partículas 

sólidas, causando a obstrução do corpo d'água. 

Podemos perceber, os problemas ambientais brasileiros são muitos e devem, 

portanto, ser solucionados rapidamente a fim de melhorar a nossa qualidade de vida e a 

das futuras gerações. Diante do exposto acima podemos destacar algumas medidas 

simples que podem resolver alguns problemas ambientais como o reflorestamento e 

preservação utilizando da vegetação de árvores nativas. O estado do Ceará, dente os 

estados nordestinos é o que possui maior parte do seu território formado por bioma, 

caatinga e segundo alguns dados mais recentes o Ceará perdeu 845 hectares de florestas 

em 2019, com média de quatro campos de futebol (4 ha) desmatados por dia. Destes, 

818 ha foram decorrentes de processos irregulares, sem autorização ambiental, o que 

equivale a 96,7% do total de hectares. o desmatamento pode ocasionar a perda da 

biodiversidade nas regiões afetadas e gerar impactos a curto, médio e longo prazo. A 

Caatinga absorve CO2 do ar, tanto no período chuvoso como no seco. 
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O município de Graça tem como a sua grande preocupação, e que tira o sono 

todos, que é o desmatamento e as queimadas, nas centenas de nascentes que se tem ao 

pé da serra da Ibiapada, a qual fica localizado o município que compreende mais de 20 

km, de raio onde nascem as nascentes, que alimentam como veios os rios da região 

norte do Ceará, como um dos mais famosos o Rio Jaibaras, também tem a sua vegetação 

bem variada, como um bioma da caatinga arbustiva aberta, floresta caducifólia 

espinhosa, floresta subcaducifólia tropical pluvial e floresta subperenifólia tropical 

plúvio-nebular, ficando ainda sobre a sombra do parque nacional do Ubajara, e ainda 

detendo de um pequeno bioma de mata atlântica, tendo em seu relevo serra e depressões 

de lindos e perigosos abismos em sua parte de serras, também se tem dezenas de 

cachoeiras, algumas até então não exploradas com pouco acesso e com um pouco de 

água o ano inteiro, não diferente das nascentes e olhos d´águas que se encontram 

encravados ao pé da serra, a qual difere da maioria das cidades do nordeste brasileiro, 

fazendo que sejamos cada vez mais empenhados na sua preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

 
 

 

 

 

 OBJETIVO 

O referido Plano tem como o seu principal objetivo, a morte das nascentes e 

ajudar a garantir água para todos,  trabalhar a conscientização, aprimorando os planos 

dos Jovens Ambientais(AJA) dentro do foco das nascentes, mostrando a sua grande 

importância para a fauna e flora, trabalhar junto com as associações de catadores e 

catadores de matérias recicláveis, a sua contribuição na manutenção das águas dos rios e 

nascentes, garantindo que esses recursos que não sejam afetados pelos diversos fatores 

que insistem na degradação do meio ambiente, como desmatamento, queimadas, 

fazendo com que todos sejam responsáveis na preservação, garantindo que as futuras 

gerações uma água potável e uma vida mais sustentável. 

• i) Informação sobre o tema proposto “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA 

GARANTIDA” 

. 

• ii) Realização de seminários para o trato preservação das fontes água do 

município. 

• iii) Realização de gincanas nas escolas com alunos do ensino 

fundamental. 

• iv) Apresentação dos Jovens Ambientais a População Gracense  e 

associação dos catadores e mostrar a importância dos Mesmos para as Comunidades 

onde vivem. 

• v) Plantação de Mudas de espécies nativas nos diversos as margens das 

nascentes e rios que nascem no município, afim de aflorar a conscientização das 

responsabilidades do setores da sociedade civil e comunidades ribeirinhas. 

• vi) Concurso de Fotografia de fontes de águas, como nascentes, rios, 
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• vii) Aproveitamento do vasto campo das mídias sociais na divulgação 

das ações e informações a serem repassadas para todos, 

• vii) Envolvimento dos Jovens Ambientais(AJA) e associações 

comunitárias, em especial a associação dos catadores de recicláveis, na questão 

ambiental sendo um grande parceiro que merece estarem sempre juntos com a sociedade 

civil e o poder público de mãos dadas na preservação do meio ambiente.  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 05/06/2022 – DOMINGO 

Horário: 8:30h 

Atividade: Abertura e apresentação da Semana do Meio Ambiente, e 

Explanação conceitual para o público em geral, a responsabilidade de todos 

quanto na preservação das “NASCENTES” onde o Município de Graça 

detém ainda em grande quantidade. 

Público: População do município em geral 

Local: Praça Matriz 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente\AJAS(Seguindo o Pac)  

 Dia 06/06/2022 – SEGUNDA FEIRA 

Horário: 8h 

Atividade: Audiência Pública na Câmara Municipal de Graça. 
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Tema: Preservação das Nascentes, Rios e Lagos, e o que deve ser feito por 

todos para conscientização e as queimadas e o que fazer para reverter  essa 

Problema. 

Público: Associações de Moradores(agricultura Familiar), Agricultores, 

Educadores, Poder Público do Legislativo Municipal, Servidores Municipais 

Estadual, Empresários, Sociedade Civil, Igreja, Agente Jovem Ambiental, 

Ribeirinhos. 

Local: Câmara Municipal de Graça. 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente\Secretaria de Educação\AJA 

Dia 07/06/2022 – TERÇA FEIRA 

Horário: 9h 

Atividade: Gincana de coleta de sementes. 

Público: Alunos da Escola de Ensino Fundamental – Distrito de Lapa 

Local: Escola de ensino fundamental do Distrito de Lapa - Graça 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação 

 

   Dia 08/06/2022 – QUARTA FEIRA 

Horário: 9h 

Atividade: Concurso e Exposição de Fotos com tema (Desmatamento, preservação de 

mata ciliar e rio). 

Público: Alunos da Escola de Ensino Fundamental do Sítio Estremas de Santa Luzia. 

Local: Escola de Ensino Fundamental do Sítio Estremas de Santa Luzia 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação. 
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Dia 09/06/2022 –  QUINTA FEIRA 

Horário: 9h 

Atividade: Distribuição e Plantio de Semente de Árvores Nativas nas 

Nascentes 

Público: Alunos da Escola de Ensino Fundamental do Sítio Estremas de Santa Luzia. 

Local: Nascentes do Sítio Extremas e Manzagão 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente\AJAS, Associação de 

Catadores e Secretaria de Educação. 

Dia 10/06/2022 – SEXTA FEIRA 

Horário: 9h 

Atividade: Trilha nas Nascentes e coleta de lixo/material reciclável 

Público: Distrito de Lapa 

Local: Nascentes ao Pé da Serra da Ibiapaba.  

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente\AJAS, Associação de 

Catadores e Secretaria de Educação. 

Dia 11/06/2022 – SÁBADO 

Horário: 19h 

Atividade: Concurso de Versos e Paródia. 

Local: Praça Matriz/Sede do Município/Mídias Sociais 
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Responsável: Secretaria do Meio Ambiente\Secretaria de Cultura e 

Educação. 

 

 

 

Dia 12/06/2022 – DOMINGO 

Horário: 9h 

Atividade: Palestra de Conscientização da preservação das nascentes. 

Público: Geral 

Local: Câmara Municipal 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente\AJAS, Associação de 

Catadores e Secretaria de Educação. 

 


