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PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

 
 

ATIVIDADES: 

 Limpeza dos arredores da Nascente Modelo, sendo assim os colaboradores reuniram-se 

e executaram toda a manutenção costumeira da nascente, retirando galhos e entulhos do 

local, limpando entre as árvores nativas e as calçadas que circundam os bairros próximos 

a nascente, combatendo os cupins e formigas, e adubações (fotos em anexo). Outra 

atividade que será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a 

Secretaria de Educação e a Empresa Sabesp, é a limpeza da Nascente Modelo com os 

alunos das escolas municipais, expondo aos mesmos o quão importante a nascente 

modelo é, e principalmente sua limpeza e de toda a cidade. 



 

 

 A Secretaria de Meio Ambiente convidou alguns grupos para visitas na nascente 

modelo, os pioneiros foram os alunos do 5º ano da EMEF Antônio Maurício dos períodos 

da manhã e tarde. Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente levaram os alunos para 

conhecer a nascente modelo, entender a importância da água para nós seres vivos e 

aprender como preservá-la. Mostraram também o valor da mata ciliar para a preservação 

da nascente e do Rio Santa Rita, e a importância dela para os animais. Por fim, os alunos 

e técnicos alimentaram os peixes que habitam a nascente modelo, e plantaram mudas de 

árvores nativas no entorno da nascente (fotos em anexo). 

 Outro grupo a realizar a visita na nascente modelo foi a Universidade Aberta da 

Terceira Idade(UNATI), o grupo era composto de mulheres e homens da terceira idade, 

eles foram direcionados pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente até a nascente 

modelo, muitos sem conhecer uma nascente e nem sua importância. Durante a visita os 

técnicos explicaram todo o processo realizado para proteger a nascente, quais as árvores 

estavam ali plantadas e o quanto elas são importantes para que a preservação daquela 

nascente seja feita.  
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RELATÓRIO 

 

NASCENTE MODELO DE FERNANDÓPOLIS 

 

Quando falamos em recursos, sabemos que para países em 

desenvolvimento o principal problema está relacionado com desperdício do que 

diretamente com escassez. Nos recursos hídricos, a falta d’agua está ligada 

em muitos locais à falta de gerenciamento. Principalmente quando temos como 

exemplo o Brasil, com recursos abundantes que se bem distribuídos e bem 

usados seriam suficientes.    

 O crescimento desordenado das grandes cidades, com bairros a 

invadirem áreas que deveriam ser de preservação de mananciais e as fontes 

desses recursos tornando-se cada vez mais distante, nos gera grande perda de 

controle das reservas hídricas. Não só neste caso, como em quase todos os 

outros, a busca de soluções passa por ações integradas do poder público e da 

sociedade civil, sendo a conscientização da população um passo 

indispensável. 

 Além da consciência ambiental e social, é importantíssimo despertar na 

população a percepção do alto custo demandado para que a água que chega 

em nossas casas esteja limpa e cristalina. Essa consciência deve ser 

estimulada desde cedo nos lares e nas escolas, criando uma condição 

permanente de segurança ambiental. 

 Deste modo, a Secretaria de Meio Ambiente de Fernandópolis 

programou atividades em torno a Nascente Modelo da cidade, com o intuito de 

estimular a preservação dos recursos hídricos, o uso sustentável e racional da 

água, a conservação das reservas de água.  

 A Nascente Modelo localiza-se no município de Fernandópolis, a 

Noroeste do Estado de São Paulo, distante 555 km da capital, 120 km de São 

José do Rio Preto, 85 km do limite do Estado de Mato Grosso do Sul e 80 km 

do Estado de Minas Gerais. Para ter acesso a Nascente Modelo de 

Fernandópolis, deve-se seguir pela Avenida dos Arnaldos sentido ao bairro 



 
 

 
 

Parque Universitário, virar na Rua Iraci E. O. Segato na qual a mesma 

confronta-se com a área do início da Nascente Modelo, que está na Rua 

Anésio Batista Malacrida, que faz quadra com a Rua Manoel Gonçalves, aonde 

pode ser localizada pelas coordenadas geográficas UTM Latitude 7755840.99 

m S e Longitude 576898.70 m E Zona (22k), localizada na UGRHI 15 (em 

anexo). 

 Entre as atividade propostas pela Secretaria de Meio Ambiente está uma 

atividade frequente realizada por seus colaboradores: a limpeza dos arredores 

da Nascente Modelo, sendo assim os colaboradores reuniram-se e executaram 

toda a manutenção costumeira da nascente, retirando galhos e entulhos do 

local, limpando entre as árvores nativas e as calçadas que circundam os 

bairros próximos a nascente, combatendo os cupins e formigas, e adubações 

(fotos em anexo). Outra atividade que será realizada pela Secretaria de Meio 

Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação e a Empresa Sabesp, é a 

limpeza da Nascente Modelo com os alunos das escolas municipais, expondo 

aos mesmos o quão importante a nascente modelo é, e principalmente sua 

limpeza e de toda a cidade. 

 A Secretaria de Meio Ambiente convidou alguns grupos para visitas na 

nascente modelo, os pioneiros foram os alunos do 5º ano da EMEF Antônio 

Maurício dos períodos da manhã e tarde. Os técnicos da Secretaria de Meio 

Ambiente levaram os alunos para conhecer a nascente modelo, entender a 

importância da água para nós seres vivos e aprender como preservá-la. 

Mostraram também o valor da mata ciliar para a preservação da nascente e do 

Rio Santa Rita, e a importância dela para os animais. Por fim, os alunos e 

técnicos alimentaram os peixes que habitam a nascente modelo, e plantaram 

mudas de árvores nativas no entorno da nascente (fotos em anexo). 

 Outro grupo a realizar a visita na nascente modelo foi a Universidade 

Aberta da Terceira Idade(UNATI), o grupo era composto de mulheres e 

homens da terceira idade, eles foram direcionados pelos técnicos da Secretaria 

de Meio Ambiente até a nascente modelo, muitos sem conhecer uma nascente 

e nem sua importância. Durante a visita os técnicos explicaram todo o processo 



 
 

 
 

realizado para proteger a nascente, quais as árvores estavam ali plantadas e o 

quanto elas são importantes para que a preservação daquela nascente seja 

feita.  

O grupo percorreu a lagoa, alimentou os peixes e plantou diversas mudas de 

árvores nativas no reflorestamento da nascente (fotos em anexo). 

 Com a divulgação das visitas na nascente modelo através das 

ferramentas de comunicação ambiental, houve um grande interesse da 

população em participar de visitas e atividades. Em virtude disso, as visitas 

estão sendo marcadas pela Secretaria de Meio Ambiente, para que os técnicos 

possam acompanhar, esclarecendo dúvidas e trazendo novas informações a 

todos, para que a preservação da nossa nascente modelo tenha continuidade 

em nossas gerações futuras. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS 

Placa de Identificação da nascente modelo de Fernandópolis. 

Figura 1 - Croqui de acesso a nascente modelo de Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

Figura 3 - Manutenção da nascente modelo de Fernandópolis. 

Figura 2 - Manutenção da nascente modelo de Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

Figura 4 - Alunos do 5º ano da EMEF Antônio Maurício em visita na 
nascente modelo de Fernandópolis. 

Figura 5 - Figura 6 - Alunos da EMEF Antônio Maurício plantando mudas 

de árvores em torno da nascente modelo de Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

Figura 7 - EMEF Antônio Maurício olhando os pequenos peixes na lagoa. 

Figura 6 - Alimentando os pequenos peixes da lagoa. 



 
 

 
 

 

Figura 9 - Alunos da EMEF Antônio Maurício reflorestando o entorno da 

nascente modelo de Fernandópolis. 

Figura 8 - Alunos da EMEF Antônio Maurício reflorestando o entorno da 

nascente modelo de Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

 

Figura 10 - Palestra dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente para a 
UNATI na nascente modelo de Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

Figura 11 - Técnico alimentando os peixes na lagoa. 



 
 

 
 

 

Figura 12 - Plantio de mudas nativas no entorno da nascente 
modelo de Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

Figura 13 - Plantio de mudas no entorno da nascente modelo de 

Fernandópolis. 

 

Figura 14 - Plantio de mudas no entorno da nascente modelo de 
Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

Figura 16 - Visita da UNATI na nascente modelo de Fernandópolis. 

Figura 15 - Divulgação da visita à nascente modelo de na Página do Facebook da Secretaria de 

Meio Ambiente de Fernandópolis, link: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009598621689 . 



 
 

 
 

 

Figura 17 - Divulgação das visitas à nascente modelo no site oficial da Prefeitura de 
Fernandópolis, link: http://www.fernandopolis.sp.gov.br/noticias/detalhe/7188/meio-
ambinte-destaca-importancia-do-ribeirao-santa-rita. 

Figura 18 - Divulgação da visita à nascente modelo de na Página do Facebook da 
Secretaria de Meio Ambiente de Fernandópolis, link: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009598621689 . 



 
 

 
 

 

Figura 19 - Divulgação pelo Jornal OExtra sobre as visitas na Nascente 
Modelo pela Secretaria de Meio Ambiente de Fernandópolis. 



 
 

 
 

 

Figura 20 - Lista de presença da visita à Nascente Modelo, pela UNATI 



 
 

 
 

 

Figura 21 - Lista de presença da visita à Nascente Modelo, pelo CRAS 



 
 

 
 

 

Figura 22 - Lista de presença da visita à Nascente Modelo, pela EMEF Antonio 

Maurício. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Figura 23 - Lista de presença da visita à Nascente Modelo, pela EMEF Antonio 
Mauricio. 


