
 

 

Plano de Trabalho – Semana do Meio Ambiente 2022 

Período: 05 a 12 de junho de 2022 

Município: Tamboril – CE 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÌDRICOS E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

TEMA: NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamboril-CE, Maio de 2022.  



 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

As nascentes podem ser entendidas como a emersão do lençol freático, dando 

origem a uma fonte superficial de água que geram ribeirões, lagoas, córregos e rios, sendo 

um elo entre o subterrâneo e a superfície. Por via de regra, toda nascente faz parte de uma 

Bacia Hidrográfica e os recursos hídricos que a formam são provenientes da precipitação 

que infiltra no solo, escoa superficialmente ou volta para a atmosfera através da 

evaporação e evapotranspiração. Sendo assim, são as nascentes que abastecem os 

mananciais que comportam a água utilizada para as mais diversas atividades, e sua 

preservação é sinônimo de cuidado com todo o ciclo hidrológico.  

Ao implementar estratégias que visem a conservação das nascentes, estar-se em 

contrapartida corroborando com a melhoria da qualidade da água local e aumentando o 

volume armazenado no lençol freático, impactando diretamente de forma positiva na 

saúde e qualidade de vida das pessoas. Logo, o cronograma de atividades englobado no 

presente documento lista uma série de ações com a finalidade de preservar as nascentes 

do município de Tamboril, cooperando com a conscientização ambiental da população e 

contribuindo para valorizar os bens da natureza.  

OBJETIVOS 

O Objetivo central da programação da Semana do Meio Ambiente 2022 em 

Tamboril é implementar ações que visem recriar as condições ambientais indispensáveis 

à infiltração da água no solo, bem como proteger a área circunvizinha as nascentes de 

animais que podem acabar acarretando na compactação do solo. Os objetivos específicos 

estão listados abaixo: 

- Preservar a nascente do Rio Acaraú, através de estratégias de Educação 

Ambiental, limpeza da área e cercamento.  

- Ressaltar a importância do correto Manejo de Resíduos Sólidos, uma vez que a 

má destinação destes acaba poluindo corpos hídricos 



 

 

 

 

- Promover, junto a população, o mapeamento das nascentes existentes no 

município e apresentar as pessoas a importância de cada uma delas na sua própria 

qualidade de vida.  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data: 06/06 – SEGUNDA-FEIRA 

Horário: 8h 

            Atividade: Lançamento do Concurso de Fotografia AJA. Tema: Nascentes    

preservadas, água garantida. 

Local: Câmara Municipal de Tamboril 

Público: AJA 

Responsáveis: SEMAGRI 

Horário: 9h às 11h 

            Atividade: Multirão de limpeza e reflorestamento das margens do rio com plantas 

nativas. 

Local: Pedra e Cal do Rio Acaraú 

Público: AJA e comunidade. 

Responsáveis: SEMAGRI 

Data: 07/06 – TERÇA-FEIRA 

Horário: 9h 



 

 

Atividade: Palestra para apresentar e discutir a preservação das nascentes  

Local: EMEIF Antônio Mendes de Almeida - Curatis 

Público: Estudantes 

Responsáveis: SEMAGRI 

Data: 08/06 – QUARTA-FEIRA 

Horário: 9h 

Atividade: Cinema Ambiental: Wall-E 

Local: EMEIF Venceslau Pereira Damasceno – Sucesso 

Público: Estudantes 

Responsáveis: SEMAGRI 

Data: 09/06 – QUINTA-FEIRA 

Horário: 9h 

Atividade: Adote uma árvore: Plante a esperança 

Local: Praça Eudes Campos 

Público: Sociedade civil  

Responsáveis: SEMAGRI 

Horário: 10h 

Atividade: Premiação do Concurso de fotografia do AJA 

Local: Praça Eudes Campos 

Público: AJA 



 

 

Responsáveis: SEMAGRI 

 

 

 

 

 

 

 

Moizeis dos Santos Feitosa 

Secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente  
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