
 

PLANO DE TRABALHO  

 

 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 

AMMA QUIXADÁ 

 

 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

 

TEMA: NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA 

PERÍODO: 05 A 12 DE JUNHO DE 2022 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Semana do Meio Ambiente, instituída oficialmente pelo Decreto Nº 86.028 de 27 de maio de 

1981, é um evento realizado anualmente no mês de junho, uma vez que o Dia do Meio Ambiente é 

comemorado mundialmente dia 05 de junho. Essa data foi recomendada pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia, e tem como objetivo principal 

chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da 

preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis. 

Todos os anos é escolhido um tema para ser trabalhado e discutido, o tema central da Semana do 

Meio Ambiente de 2022 é “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”. As atividades 

realizadas devem abordar a importância da preservação e da recuperação das nascentes para a vida no 

planeta, assim como para o abastecimento de água.  

Segundo a Lei n° 12.651/2012 (novo código florestal), na qual dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa, nascente é o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início 

a um curso d’água. No município de Quixadá tem-se a nascente do Rio Sitiá, onde este faz parte da bacia 

hidrográfica do rio Banabuiú. O Rio Sitiá banha apenas dois municípios: Quixadá, que é onde está 

localizado a sua nascente, vale ressaltar ainda que o mesmo alimenta o açude cedro (patrimônio histórico 

cultural); e Banabuiú, que é onde está sua foz.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos 

que as ações antrópicas vêm causando nele. A destruição constante de habitat e a poluição de grandes 

áreas, por exemplo, são alguns dos pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas 

espécies. 

A Semana do Meio Ambiente é justamente uma oportunidade para aprofundar as discussões e 

sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de buscar formas de garantir um planeta saudável por meio da 

preservação dos recursos naturais, por exemplo, a preservação das nascentes. Isso passa por redução do consumo 



de água, cuidados e proteção com as nascentes, manuseio correto do solo da região e outras formas que garantam 

a preservação do ecossistema.  

Logo, a realização deste evento é de suma importância tanto para a natureza, como para a saúde e 

bem-estar da população.  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Promover a participação da comunidade municipal em atividades de preservação e 

conscientização sobre importância das nascentes para população. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar atividades voltadas para a preservação das nascentes; 

• Estimular na população uma maior conexão com o meio ambiente; 

• Conscientizar da necessidade de tomar como hábito atitudes de conservação do meio ambiente, 

visando à sustentabilidade; 

• Estimular a formação de valores, atitudes e habilidades que viabilizam melhorias no meio 

ambiente dentro de uma perspectiva futurista; 

• Priorizar a realização de atividades com todas as medidas de prevenção à Covid-19. 

 

4 PROGRAMAÇÃO 

A Semana do Meio Ambiente de 2022 se dará com a seguinte programação: 

 

Data: 04/06 - SÁBADO 

Horário: 09h às 11h 

Atividade: Ações educativas sobre a Semana do Meio ambiente, distribuição de mudas 

Local: Praça José de Barros. 

Público: Comunidade em geral. 

Responsável: IFCE, AMMA e SEMA. 

 

 

Data: 05/06 - DOMINGO 

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Geotrilha. 

Local: Pedras do ET e Caverna dos Ventos. 

Público: Universitário.  

Responsável: IFCE, AMMA e SEMA. 

 

Data: 06/06 – SEGUNDA-FEIRA 

Horário: 18h às 20h 

Atividade: Mesa redonda com a temática: Recursos Hídricos e suas potencialidades. 

Local: Auditório IFCE 

Público: Universitários e comunidade em geral. 

Responsável: IFCE, AMMA e SEMA. 

 

 



Data: 07/06 – TERÇA-FEIRA 

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Oficina para produção pomadas de recuperação de caules de árvores. 

Local: Fundação Cultural da Secretaria de Cultura 

Público: Universitários, estagiários, AJA e voluntários. 

Responsável: IFCE, AMMA, SEMA e FUNGETH. 

 

 

Horário: 18h às 20h 

Atividade: Minicurso ambiental sobre coleta seletiva (1/3) 

Local: IFCE 

Público: Catadores 

Responsável: IFCE, AMMA, SEMA e FUNGETH. 

 

Horário: 19h às 20h 

Atividade: Cine Ambiental.  

Local: Custódio. 

Público: Comunidade local. 

Responsável: IFCE, AMMA, SEMA e FUNGETH. 

 

 

Data: 08/06 – QUARTA-FEIRA 

Horário: 08h às 11h 

Atividade: minicurso sobre o georreferenciamento de nascentes 

Local: Laboratório do IFCE. 

Público: Universitário. 

Responsável: IFCE, AMMA e SEMA. 

 

Horário: 14h às 16h 

Atividade: Ações de pinturas de “boca de lobo”. 

Local: Centro de Quixadá 

Público: AJA, estagiários e voluntários. 

Responsável: IFCE, AMMA e SEMA. 

 

Horário: 18h às 20h 

Atividade: Minicurso ambiental sobre coleta seletiva (2/3) 

Local: IFCE 

Público: Catadores 

Responsável: IFCE, AMMA, SEMA e FUNGETH. 

 

 

Data: 09/06 – QUINTA-FEIRA 

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Ações de revitalização das nascentes junto à comunidade da Serra do Estevão. 

Local: Serra do Estevão. 

Público: Comunidade em geral. 

Responsável: IFCE, AMMA, SEMA e FUNGETH. 

 

Horário: 18h às 20h 

Atividade: Minicurso ambiental sobre coleta seletiva (3/3) 

Local: IFCE 

Público: Catadores 

Responsável: IFCE, AMMA, SEMA e FUNGETH. 

 

 



Data: 10/06 – SEXTA-FEIRA 

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Encerramento da Semana do Meio Ambiente com a temática: Turismo Rural Sustentável. 

Local: IFCE 

Público: Empresários, universitários e público em geral. 

Responsável: IFCE, AMMA, SEMA 

 

 

 


