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Introdução/ Justificativa 

 

 
O crescimento da população mundial se deu de forma mais acelerada a 

partir da revolução industrial, iniciada no século XVIII na Inglaterra. Esse 

crescimento demográfico, associado ao processo de industrialização, modificou 

significativamente a dinâmica do meio ambiente, contribuindo assim para 

impactos de pequena, média e grande magnitude nos sistemas naturais. 

Essa degradação tem repercutido decisoriamente na qualidade de vida 

das pessoas, principalmente das que habitam as zonas urbanas, pois nesses 

espaços há uma maior concentração de indivíduos. Dentre os vários problemas 

ambientais urbanos, podemos relatar a degradação dos corpos hídricos, sejam 

eles superficiais ou subterrâneos. 

De forma global, a degradação dos recursos hídricos é vivenciada em 

todos os países, sendo necessário rever as políticas econômicas, adaptando-as 

a um modelo sustentável para garantir as futuras gerações a existência de fontes 

hídricas com qualidade e quantidade e que  os múltiplos usos da água possam 

ser de fato realizados por todos os seguimentos. 

Para resolver esta problemática é necessária uma 

participação/comprometimento conjunta das representações da sociedade civil, 

do poder público e das instituições privadas, com objetivo de contribuir  nas 

mudanças de paradigma cultural para assim conseguirmos introduzir os 

princípios da sustentabilidade ambiental.  

No intuito de contribuir em ações que visem o maior conhecimento sobre 

a importância da conservação/preservação dos recursos hídricos, à Prefeitura 

Municipal de Quixeré, através do Departamento de Meio Ambiente, 

Departamento de Vigilância Sanitário, Secretaria de Educação, juntamente com 

Centro Vocacional Tecnológico (CVT) e a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado do Ceará (SEMA), pretende desenvolver ações educativas no município 

de Quixeré, a fim de mostrar a importância dos recursos hídricos para população 

quixereense.  

Vale ressaltar que tais ações fazem parte da Semana do Meio Ambiente 

que se realizará no período de 05 a 12 de junho 2022, a nível do Estado do 

Ceará, apresentando como tema geral: Nascentes Preservadas, água garantida. 

 



 

Objetivos 

✓ Apresentar as principais reservatórios hídricos do município de Quixeré; 

 ✓ Incentivar a implantação das ações de reuso de água nas escolas municipais 

e instituições públicas do município de Quixeré. 

✓Mostrar a importância da preservar das nascentes hídricas. 

 

Programação 
 
Dia: 06/06 – Segunda 
Horário: 07h:30mim  
Ação: Macha Ambiental e Bitlz Ambiental 
Público: Escolas municipais, particulares e população em geral. 
Local: Praça do mercado (Centro)  
Responsáveis: Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e 
CVT de Quixeré e Secretaria de Saúde. 
 
Dia: 07/06 – Terça. 
Horário: 07h:30mim.  
Ação: Palestra: Coleta Seletiva: Desafios e oportunidades. 
Público: Escolas municipais, particulares e população em geral. 
Local: Auditório do CVT/Quixeré  
Responsável: Departamento de Meio Ambiente 
 
Dia: 08/06 – Quarta.  
Horário: 07h:00mim.  
Ação: Reflorestamento da Mata Ciliar do Rio Jaguaribe (Trecho: Barragem de 
Quixeré).  
Público: Público em Geral. 
Local: Rio Jaguaribe. 
Responsáveis: Departamento de Meio Ambiente e Agente Jovem Ambiental 
(AJA). 
 
Dia: 09/06 – Quinta.  
Horário: 14h:00mim.  
Ação: Construção da Trilha Ecológica da Barragem de Quixeré.  
Público: AJAS/Quixeré. 
Local: Barragem de Quixeré. 
Responsáveis: AJA e Departamento de Meio Ambiente. 
 
Dia: 10/06 – Quinta. 
Horário: 07h:30mim.  
Ação: Gincana de Pilhas.  
Público: Alunos do 5° ao 9° do Fundamental da Escola Cantinho do Céu. 
Local: Escola Cantinho do Céu. 
Responsáveis: Direção da Escola Cantinho do Céu. 



 
 
Dia: 11/06 – Quinta. 
Horário: 19h:00mim.  
Ação: Gincana da Coleta Seletiva.  
Público: Escola municipais e privadas e público em geral. 
Local: Auditório do CVT. 
Responsáveis: Departamento de Meio Ambiente 
 

 

Parcerias 

Diante da importância da Semana do Meio Ambiente e das ações 

educativas de sensibilização ambiental que podem ser concretizadas, 

solicitamos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA) mudas para 

distribuição e plantio, assim como material educativo para distribuir durante o 

evento. 


