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SEMANA DO MEIO AMBIENTE – 2022/ SEMA 

PLANO DE TRABALHO – ICAPUÍ 

XXII Semana do Meio Ambiente de Icapuí - 01 a 05 de junho de 2022 

Uma só Icapuí: água subterrânea e mudanças climáticas! 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Em consonância com o tema central da Semana do Meio Ambiente Estadual, que considera a 

importância das nascestes para a existência da água e da vida: “Nascestes preservadas, água 

garantida”, e levando em consideração a inexistência de nascentes, em nosso município, 

elegemos o tema: “Uma só Icapuí: água subterrânea e mudanças climáticas!” para a XXII 

Semana do Meio Ambiente de Icapuí, concentrando esforços na importância da proteção das 

nossas falésias e encostas para o abastecimento de água, o enfrentamento as mudanças 

climáticas, a conservação da biodiversidade, combate às queimadas e poluição dos oceanos, em 

busca de uma vida sustentável e em harmonia com a natureza. 

As águas subterrâneas são umas das mais importantes formas em que se apresentam os 

recursos hídricos na natureza. Apresentando algumas vantagens como a superior qualidade da 

água, passando por processos físico-químicos e biológicos que a tornam própria para consumo 

humano, protegidas de agentes poluidores, entre outras. Já as falésias têm como função proteger 

áreas subsequentes dos processos erosivos marinhos, da poluição das águas subterrâneas e dos 

reservatórios que acumulam água no lençol freático. São importantes ecossistemas, com fauna e 

flora específicas, que contribuem para o equilíbrio ambiental na zona costeira.  Ademais, as áreas 

de falésias são instáveis e muito vulneráveis às mudanças ambientais e antrópicas, por isso, 

requerem estratégias de proteção ambiental específicas. Elas ainda contribuem para o melhor 

entendimento de questões, como as mudanças climáticas. 

Essa iniciativa, contribui para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável e para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 

metas, em particular nos ODS 6 – Água Potável e Saneamento: Garantir disponibilidade e manejo 

sustentável da água e saneamento para todos; ODS 11 – Cidades e Comunidades sustentáveis: 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 

ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: Tomar medidas urgentes para combater a 
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mudança do clima e seus impactos; ODS 14 – Vida na Água: Conservar e usar de forma 

sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; ODS 

15 – Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter à 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Promover a sensibilização da população local através de informações e proposições sobre o 

enfrentamento as mudanças climáticas, estimulando a prática de tais ensinamentos, bem como 

mostrar a importância das falésias, encostas e oceanos para preservação da água subterrânea e 

o equilíbrio da vida no planeta. 

 

ESPECÍFICOS 

 Discutir a importância do enfrentamento as mudanças climáticas e traçar cenários futuros; 

 Desenvolver práticas educacionais sobre a importância e proteção das falésias, encostas; 

 Fomentar o uso sustentável do oceano de forma a preservar os mares e recursos marinhos; 

 Estimular práticas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas com espécies 

nativas. 

 

PÚBLICO ALVO 

 Estudantes da rede municipal de ensino, grêmio estudantil, Agentes Jovens Ambientais e 

população em geral. 

 

PRÉ – PROGRAMAÇÃO (Possibilidade de ser ampliada) 

 

Data: 01/06 - quarta-feira 

Horário: 08h 

Atividade: Abertura Oficial no Programa de Rádio “Bom dia Cidade” com Luís Teixeira.  

Público: Ouvintes da rádio Educativa FM 102,5 e convidados ao estúdio. 

Local: Estúdio da Rádio Educativa FM  
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Responsável: SEDEMA/ Setor de Meio Ambiente. 

 

Horário: 10h 

Atividade: Programa de Rádio “Tempo de Conservar” com Thais e Felipe. Apresentação da 

regulamentação do turismo de observação de peixes-bois-marinho; Conversa sobre 

Ressurgência ou afloramento (olhos d’água) no mar de Icapuí e sua importância para o peixe-boi-

marinho, a produção pesqueira. 

Público: Ouvintes da rádio Educativa FM e convidados ao estúdio. 

Local: Estúdio da Rádio Educativa FM 102,5.  

Responsável: AQUASIS. 

 

Data: 02/06 - quinta-feira 

Horário: 10h 

Atividade: Sessão especial na Câmara de Vereadores – “Mudanças Climáticas: realidade atual e 

cenários futuros” 

Público: ouvintes da rádio Educativa FM 102,5, internautas nas redes sociais, Secretarias e 

Autarquias municipais, AJAs, ONGs e população em geral. 

Local: Plenário José Borges-Câmara de Vereadores 

Responsável: Câmara de Vereadores, SEDEMA, IMFLA. 

 

Data: 03/06 - sexta-feira 

Horário: 08h às 09h 

Atividade: Blitz Ecológica com entrega de mudas nativas e material educativo. 

Público: Ciclistas, motociclistas, motoristas e população em geral. 

Local: Av 22 de janeiro, em frente ao Armazém Music. 

Responsável: SEDEMA, IMFLA, ATMI, AJAs. 

 

Horário: 08h às 12h 

Atividade: Oficinas Temáticas (teatro, educação ambiental, grafite e outras). 

Público: Grêmios estudantis e AJAs. 

Local: Centro de Juventude e Cidadania -CJC. 

Responsável: SEDEMA, SEME, IMFLA. 
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Data: 04/06 - sábado 

Horário: 7:30h as 9:30h 

Atividade: Passeio ciclístico pela sustentabilidade das falésias. 

Público: AJA’s, grupo de ecociclistas, servidores municipais e população em geral; 

Local: APA de Ponta Grossa. 

Responsável: SEDEMA, FBC, IMFLA. 

 

Data: 05/06 - domingo 

Horário: 7h 

Atividade: Plantio de mudas de mangue 

Público: AJAs, pescadores e marisqueiras da comunidade. 

Local: Bosque da Memória Verde Vida, na Requenguela. 

Responsável: SEDEMA, FBC, IMFLA. 

 

Icapuí, 05 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

Iran Rodrigues Félix 

Secretário Municipal - SEDEMA 


