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PLANO DE TRABALHO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

TEMA: “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA” 

 

Ipaumirim - Ceará, 06 de maio de 2022. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

       A principal justificativa para o tema “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA 

GARANTIDA”, está associada à preservação das fontes de água é uma medida adotada para 

evitar os prejuízos causados pelo homem, garantindo que todos continuem tendo acesso a esse 

recurso tão importante. É de fundamental importância para o meio ambiente, pois vale tanto para 

a sobrevivência das pessoas quanto para outros animais e plantas. 

 Pensando justamente na proteção desses espaços, é necessário adotar boas práticas de 

conservação e recuperação do solo e da própria mata em torno das nascentes. Dessa forma, é 

preciso recriar as condições ambientais necessárias que favoreçam a infiltração de água no solo, 

assim como tomar medidas de proteção para que os animais não acabem compactando o solo 

nessas regiões. 

        O crucial sobre as nascentes, é que elas possibilitam 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 meio ambiente e tem como objetivo garantir a 

preservação dos rios e nascentes, com água de qualidade e em quantidade para todos. Porém, 

a presente ação ambiental no Município de Ipaumirim justifica-se pela relevância da 

preservação da água desde sua nascente, para que haja a garantia na sua qualidade para o 

consumo. 
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Portanto, vamos trabalhar com ações educativas sobre a importância das nascentes que são 

fundamentais na manutenção de oferta e abasteci mento de água para os mais variados tipos 

de região, por isso, a necessidade de preservá-las. 

        A água é um elemento essencial para a existência de toda forma de vida. Preservar esse 

bem natural e proteger a biodiversidade é fundamental para a construção de relações humanas 

com mais equilíbrio com o meio ambiente. Salvar as nascentes que hoje se encontram em 

risco assegura uma boa qualidade das águas, fortalece a produção de alimentos saudáveis e 

garantem a vida dos rios, indispensáveis para a manutenção da vida não só no campo, mas 

também nas cidades. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Garantir a preservação dos rios e nascentes com água de qualidade e em quantidade 

para todos; 

 Formar multiplicadores de Preservação Ambiental, das nascentes a partir dos 

proprietários rurais. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Adotar boas práticas de conservação e recuperação do solo e da mata em torno das 

nascentes; 

 Usar ação educativa como ferramenta de conscientização; 

 Difundir o conhecimento sobre as nascentes e sua preservação nas escolas; 

 Estimular medidas de proteção para que os animais não acabem compactando o solo 

nessa região; 

 Criar condições ambientais necessárias que favoreçam a infiltração de água no solo; 

 

 

 Reciclar, repensar e sensibilizar o aluno (a) sobre as questões de preservação e 

conservação das nascentes, através de palestras. 

3. CRONOGRMA DE ATIVIDADES 
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Data: 05/06 – Domingo 

Horário: 9h - 10h 

Atividade: Divulgação das Atividades 

Local: Redes Sociais 

Público: População em Geral 

Responsável: Secretaria de Agricultura 

 

Data: 06/06 – Segunda-feira 

Horário: 9h à 9:40h 

Atividade: Palestra: “Nascentes Preservadas, Água Garantida”. 

Local: Escola E. F. Dom Francisco de Assis Pires 

Público: Estudantes e público em geral 

Responsável: Secretaria de Agricultura / Gestores da Escola 

 

Data: 07/06 – Terça-feira 

Horário: 9h - 10h 

Atividade: Reunião Comunitária 

Local: Associação do Sítio Serrote 

Público: Comunidade em Geral 

Responsável: Secretaria de Agricultura / AJA 

 

Data: 08/06 – Quarta-feira 
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Horário: 8h - 10h 

Atividade: Plantio de Mudas Nativas 

Local: Margens do Riacho Trapiá 

Público: Moradores da Comunidade 

Responsável: Secretaria de Agricultura / AJA 

 

Data: 09/06 – Quinta-feira 

Horário: 8h - 10h 

Atividade: Blitz Educativa 

Local: Associação Olho D’Água 

Público: População em Geral 

Responsável: Secretaria de Agricultura / AJA / EcoJuá 

Data: 12/06 – Domingo 

Horário: 7h (saída) 

Atividade: Pedalada Ambiental 

Local: Ipaumirim ao Açude Pintadinho 

Público: Ciclistas e Público em Geral 

Responsável: Secretaria de Agricultura 

 

 

 

 

4 - CONSIDERAÇÕES 
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Ao concluir este Plano de Trabalho vemos a necessidade da preservação e 

conservação das nascentes em nosso município. As nascentes são de fundamental importância 

para a construção de relações humanas com mais equilíbrio com o meio ambiente, pois tem 

um papel essencial para o equilíbrio do ecossistema. Recomenda-se um olhar diferenciado 

com o apoio de todos com o objetivo de conscientizar a população para a importância das 

nascentes na vida do homem. 

Cabe ainda, no contexto das políticas públicas um desenvolvimento de atividades 

contínuas orientados pelos técnicos do estado e município, podendo ser desenvolvido estudo 

nas áreas de degradação e identificando áreas com o objetivo de garantir a preservação dos 

rios e nascentes, com água de qualidade e em quantidade para todos de fomentar a educação 

ambiental, preservação e conservação, para conscientizar produtores a preservar o meio 

ambiente, como também recuperar as áreas degradadas. 

 

 

Antonio Ilderlan Duarte de Souza 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

 


