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Munlclplo Monções 

UGRHI O 19- BAIXO DO T1E~ 
1-õidos MuniCipais População es1imada [2017) • 2.249 pessoas 
(IBGE, último censo) População no último censo [2010[ • 2.132 pessoas 

Densidade demográlica [20101 20,45 hablkm• 

Diretiva: Ges1âo das Águas 

GA·7 Ação no VerdeAzul de Educação Ambienlal com loco na "'pro1eção de 

nascentes". 
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DIAGNOSTICO DA AÇÃO 

A água é fundamen1al para a manutenção dos ecossistemas e contribui para o 

processo de absorção dos nutrientes no solo pelos vegelais além de atenuar a 

temperatura do ambiente, entre OUiros bene"clos. Conwdo. esse recurso natural 
enoontra·se ameaçado peta atvação lmpactante do homem nas bacias hidrográficas, 

devido as cargas poluidoras lançOOas na narureza e a remoção da oobertura ve~aJ. O 

município de Monções/SP possui 40 nascootes intocadalprOtegida/recup(uada. Mais 

ainda temos 109 nascente$ degmdadas. 

Nesse contexto. o meio rural e uma das suas princC>ais atividades. a agricultura, estão 

alterando a quantidade e qualidade da água disponível A redução na cisponibilidade 

desse recurso natural tem se tornado um dos grandes l imitadores para a produtividade 

das culturas. Além da escassez desse recurso, a agricultura, Quando ex.e<:utada sem 

conttole, gem efeitos incliretos no ecos.:sistema e aJteta a qualidade da água disponível, 

causando potuiçlo dos CUI&OS dágua devido a utilização intens~a de defensivos e 

lertiizantes; bioaa.mulação. eulrolização dos mananciais e salinização dos solos. Além 

disso. a polulçâo atmosférica. às atlvlc:laOOs Intensivas de criaçAo de animais. a poluição 

hfdrlça pela awT~utar;âo ele metais pesados e produtos tôxlcos provenientes da 

a~\lic:tade Industrial, desmatamentos, qoolmadas e impermeabilização dos solos petas 

atividades humanas acarretam problemas de O$Cassez: e diminuição da qualidade da 

água Util disponível. Todas essas a!Nidaeles colocam em risco a manutenção da vida na 

terra, dentro de um curto espaço de tempo, Assim. dada a impotláncia do manancial 

para o suprimento de água com quantidade e qualidade e o papel fundamental de filtro 

natural da vegetação ciiar, as florestas ou outro tipo de vegetação, localizada no 

entorno de nascentes. Oh:>s <fàgua, ao lOngo dos l'ir>s. e Clemat$ slt~6es 

eslabetecidas na Legistaçoo Feeletat, Lei 12.651 de 2012, sa.o oonsidetadas CO«<O Áteas 

de Preservação Permanente (APP) (BRASIL. 2012). Considerando a necessidade de 

preservação desses locais e a probtemática da qualidade da âgua, no moo.icipio de 

MonQÕes, iniciou·se desde selembro de 2017 um Programa, denominado Proteção de 

Nascemes. vl$8nelo prote-ger esses locais o acesso de animais e manutenção da 
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vegetação do entorno, por ter uma quantidade significaliva de nascentes degradadas. 

Aliado a isso, são realizadas atividades de educação ambiemal, com adultos e crianças, 

de escolas do município, visando demonstrar a importâncía e a necessidade de 

preservação desses locais, para a manutenção dos recursos hídricos, fauna e flora 

associada. 

PROPOSTA: 

Educação ambiental com o foco na Proteção de Nascente com alunos da 

Escola Estadual José Florêncio do Amaral e com os alunos da Escola 

Municipal Dionísio Tone!e. 

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

Divulgação no Si!e do Município 

Facebook Verde azul moncões 
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EXECUÇ ÃO 

Como forma de dar continuidade ao trabalho de sensibibação e 

consciontizaçao toi t.alizado uma camir'lhacla no sítio Sao Vitorino, mediante- a 

e~Ce'CUÇàO dO PtOQtama Ptot&Çâc> de Nascentes. &ol rea.liuda nesse trabalho 

atividades de educação ambiental com as crianças em idade escolar. atunos do 

2' ano da Escola Municipal OioniSio Tonete. Durante a caminhada. realizada 

até a nascente do Sitio São ViiOrino, toram destacadOs a5f*'OS dO ambiento o 

junto a nascente com a mata ciliar pouco formada, loi enfalizados aspectos 

relacionados com a importância das maLas ciliares para as encostas, 

nascentes. arroios o rios e os cuidados necessários oom os recursos hídricos. 

também foram planladas 10 mudas de áiVOres em tomo da nascente. E oom os 

alunos da Escola Estadual José Florêncio do Amatalloi realizado uma maqueta 

e apres.entação do trt!Qalho sobre o reflorestamento da mata dtlar na proteçêo 

das nascentes na própria esoola com os aklnos do "?Vano. 

Caminhada no si tio São VItorino 
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VISITA A NASCENTE E PLANTANDO ÁRVORES 
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Produção da Maquele e Apresen1ação do Trabalho do relloreslamemo 

da mala ciliar na proleção da nascenle 



• 
Munic-íp io d e Monções 

Ç~IPJ 5i.i$4.i:VI0001-31 • Etudo dt SilO Ps..-o 

l!!!teituramoncOoe!t!Yal'loo,com.bt - alte: www.monooes,sp.gov,bf Rua 

Parané~'805 - Fone: (17) 3484-1217/ 3484· 1347/3484· 1248 

ApféSentaÇãO dO Trabalho pelOs alunos do ]O ano da EE José FIOI'êncio do 

Amara! 



Município de Monções 
CNPJ 59.854.92'710001·31 ·Estado de Slo PtuiO 

prtftlturamonc6es@vahoo..eom.br - slte: www.mopçott.tp.ao\l,bf Rua 

Parank'805 - Fone: (17) 3484-1217/ 3484-1307134&4·1248 

lnlerloculora do PMVA explicando sobre a importanola da proleção das 

nascentes para os alunos do 5' , 6' e 7'ano da EE José Florêncio do Amaral 


