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     “A responsabilidade social e a preservação 

ambiental significa um compromisso com a vida. ” 
(João Bosco da Silva) 



 

 

RESUMO 

PESSOA, U.M. Estratégias de educação ambiental: um trabalho com o ensino 

médio no município de Palmeira do Piauí. 2019. 54 p. Trabalho de Conclusão de 

Mestrado (Mestrado em Ensino de Biologia) – Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

 

Os processos formativos devem esclarecer os educandos sobre sua participação na 

modificação do meio ambiente promovendo assim, mudanças de valores e 

consequente transformação da sociedade. Por isso, este trabalho buscou promover 

uma discussão acerca do atual estado de conservação dos riachos do município de 

Palmeira da Piauí, com alunos e alunas do ensino médio de uma escola estadual. 

Utilizando para isso, estratégias de Educação Ambiental em duas turmas do 1o ano, 

envolvendo 50 discentes. Para a verificação do conhecimento sobre os riachos e sua 

importância para o município, foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, antes e depois do desenvolvimento das Estratégias de Educação 

Ambiental. Os resultados da pesquisa demonstraram que os discentes das turmas 

investigadas apresentavam de um modo geral, um conhecimento superficial sobre os 

riachos, sobre sua biodiversidade nativa, como também, sobre os problemas 

ambientais provocados pelas ações antrópicas nesses ambientes tão importantes 

para as comunidades locais. As estratégias desenvolvidas proporcionaram um 

significativo aprendizado sobre os riachos, ao promover uma experiência prática de 

sensibilização que pode contribuir positivamente no modo como esses discentes se 

relacionavam com o ambiente. Por meio das estratégias, os discentes passaram a 

identificar os problemas ambientais que afetam os riachos e as formas de reverter tais 

problemas; bem como a biodiversidade do ambiente; adquiriram também um maior 

entendimento sobre as práticas agrícolas da região e a relação dessas práticas com 

as áreas que apresentam riachos. No entanto, há a necessidade da continuação dos 

trabalhos de Educação Ambiental na escola com o intuito de um maior envolvimento 

da comunidade local em prol da conservação dos riachos, tendo em vista, sua 

importância ecológica e socioeconômica para o município.  

 

Palavras-chave: Riachos; Conhecimento; Sustentabilidade; Pensamento Crítico  

 



 

 

ABSTRACT 

PERSON, U.M. Strategies of environmental education: a work with the high 

school in the city of Palmeira do Piauí. 2019. 54 p. Master's Degree Paper (MSc in 

Biology Teaching) - Piauí State University. Teresina. 

 

The training processes should clarify the students about their participation in the 

modification of the environment thus promoting changes of values and 

consequent transformation of society. Therefore, this paper sought to promote a 

discussion about the current state of conservation of streams in the municipality 

of Palmeira da Piauí, with high school students from a state school. Using for this, 

strategies of Environmental Education in two classes of the 1st year, involving 50 

students. To verify the knowledge about the streams and their importance for the 

municipality, a questionnaire with open and closed questions was applied, before 

and after the development of the Environmental Education Strategies. The results 

of the research showed that the students of the groups investigated presented, 

in general, a superficial knowledge about the streams, their native biodiversity, 

as well as about the environmental problems caused by anthropic actions in these 

environments so important to local communities. The strategies developed 

provided a significant learning about the streams, promoting a practical 

awareness experience that can contribute positively to the way these students 

related to the environment. Through the strategies, the students began to identify 

the environmental problems that affect the streams and the ways to reverse these 

problems; as well as the biodiversity of the environment; They also gained a 

greater understanding of the region's agricultural practices and the relationship 

of these practices to stream areas. However, there is a need to continue the work 

of Environmental Education at school with a view to greater involvement of the 

local community in the conservation of streams, in view of their ecological and 

socioeconomic importance for the municipality. 

 

Keywords: Streams; Knowledge; Sustainability; Critical Thinking 
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 INTRODUÇÃO 

 
A Educação Ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e 

importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação 

estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais disponíveis. 

O trabalho educacional é, sem dúvida, um dos mais urgentes e necessários 

meios que pode reverter a situação de degradação que se estabeleceu, pois 

atualmente, muitos dos desequilíbrios ambientais possuem relação com condutas 

humanas inadequadas, que geram desperdícios e também pelo uso inadequado dos 

bem naturais. Por meio da Educação Ambiental, desenvolvida de forma crítica 

formaremos sujeitos que se reconheçam como pertencentes e dependentes do meio 

em que estão inseridos, com plena consciência sobre a utilização dos recursos 

naturais de forma sustentável. 

Através da Educação Ambiental Crítica poderemos criar ambientes educativos 

envolvidos na discussão dos processos de intervenção no meio ambiente e 

consequentes problemas socioambientais, com disso, propiciar um processo 

educativo que envolva a sociedade, em busca de uma cidadania ativa e da 

transformação da grave crise socioambiental que vivenciamos (1). 

O reconhecimento da participação de cada indivíduo nos processos de 

degradação do meio ambiente se faz necessário, uma vez que, as ações antrópicas 

acabam afetando até mesmo, a disponibilidade de um bem que é extremamente 

necessário para a vida, a água, onde as intervenções em rios, lagos, riachos e 

aquíferos acabam por alterar sua qualidade e distribuição. Essa problemática em torno 

da utilização da água em áreas que apresentam riachos afeta todos os seres vivos 

que vivem nesses lugares. Necessitando assim, de estratégias de Educação 

Ambiental que contribuam para minimizar os problemas presentes nessas áreas. 

Com isso, uma das formas de se promover EA visando a conservação desses 

ambientes, é o desenvolvimento e utilização de estratégias, como mapas de realidade 

e cartilhas educativas que podem ser direcionadas aos estudantes, como também, 

para as comunidades locais. Pois, segundo Rabelo et al. (2) a confecção de cartilhas 

torna mais atrativa a discussão de determinadas temáticas pela sociedade, 

contribuindo assim, para o desenvolvimento científico e social. 
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Nesse contexto, a presente pesquisa apresentada na forma de artigo científico, 

tem como objetivo geral promover uma discussão acerca do atual estado de 

conservação dos riachos do município de Palmeira da Piauí, com alunos e alunas do 

ensino médio de uma escola estadual do Município de Palmeira do Piauí. Tendo, como 

objetivos específicos verificar o conhecimento dos discentes sobre a importância e 

estado de conservação dos riachos do município, além de construir conhecimentos 

científicos relativos à importância ecológica e socioeconômica da conservação dos 

riachos para o município por meio de diferentes estratégias de educação ambiental. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Educação ambiental crítica 

 As discussões em torno dos problemas ambientais, é um tema considerado 

estratégico nos compromissos e tratados internacionais promovidos por agências 

intergovernamentais, pois o modelo de consumo dos recursos naturais que se elevou 

notadamente a partir da Revolução Industrial o que gerou um aumento quantitativo e 

qualitativo no processo de degradação da natureza (3). Diante desse crescente 

aumento da degradação do meio ambiente, a Educação Ambiental surge como 

alternativa para minimizar essa problemática a partir da uma mudança de valores e 

de comportamentos (4). 

A primeira vez que se adotou esse termo, Educação Ambiental, foi em 1965 

num evento de educação no Reino Unido promovido pela Universidade de Keele (5). 

Alguns anos depois, em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, em Estocolmo, foi ressaltada a importância de se vincular ambiente e 

educação como estratégia para se repensar e rever o desenvolvimento da sociedade. 

Este evento desencadeou o início de uma série de discussões em âmbito mundial e 

de prioridade para a ONU, que culminou com a grande Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental aos Países Membros, realizada em 

Tbilisi, na Geórgia, União Soviética, em 1977 (6).   

As mobilizações internacionais acabaram estimulando conferências e debates 

nacionais ao longo das décadas de 80 e 90. No Brasil, a Educação Ambiental (EA) 

ganha dimensões públicas com sua inclusão na Constituição Federal em 1988 que 

estabeleceu, no inciso VI do artigo 225, a necessidade de “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. Consoante com esta tendência, em 1992 no Rio de 

Janeiro, foi elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (RIO 92), o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global. Durante a RIO-92 foi também produzida, 

com a participação do MEC (Ministério da Educação), a Carta Brasileira para EA, que 
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reconhece, entre outras coisas, a EA como importante instrumento para viabilizar a 

sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida humana (6). 

Em virtude do panorama político voltado para o fortalecimento e normatização 

das ações em EA, bem como dos acordos firmados na Conferência do Rio de Janeiro, 

em 1994 foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA). A partir 

de então, criou-se subsídios para a formulação da Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), instituída pela Lei Federal n° 9.795/99 que é regulamentada pelo 

Decreto nº 4.281/2002 e reconhece a EA, em seu artigo 2º, como “um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não formal”. 

No contexto da educação formal, a partir da Resolução nº 2 do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) de 15 de junho de 2012 foram estabelecidas as 

“Diretrizes Curriculares Nacionais em Educação Ambiental”, onde foi reconhecido o 

papel transformador e emancipatório da EA no ensino formal, como estabelece, por 

exemplo, no seu artigo 6º que “a Educação Ambiental deve adotar uma abordagem 

que considere a interface entre a natureza, a sociocultural, a produção, o trabalho, o 

consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito 

presente na prática pedagógica das instituições de ensino”, bem como, no inciso III 

do artigo 14º que estabelece que a EA nas instituições de ensino deve contemplar “o 

aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos, 

socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, 

valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 

comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração 

presentes na realidade atual.” 

A ênfase em uma educação escolar problematizadora, contextualizada e 

interdisciplinar, voltada para a formação de sujeitos críticos está presente também na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDBEN) (7), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (8) e no Plano Nacional de Educação (PNE) (3).  

Todos estes objetivos e atributos supracitados em documentos legais, estão 

em sintonia com os objetivos da vertente Crítica  EA, ou seja, em sintonia com uma 

educação inspirada no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos 

sujeitos e na compreensão do mundo em sua complexidade (9).  
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Pelo fato do processo de assimilação dos novos conhecimentos ser um 

processo permanente e dinâmico, há a necessidade de uma EA crítica, libertadora, 

que vá além da promoção de novas atitudes ou comportamentos em relação à 

natureza e ao meio ambiente. Ou seja, uma educação ambiental que tenha o objetivo 

de promover mudanças de valores e consequente transformação da sociedade (10).  

Torres et al. (9) sinalizam a importância de abordagens teórico-metodológicas 

adequadas que propiciem a formação de sujeitos escolares conscientes das relações 

existentes entre sociedade, cultura e natureza. Sendo assim, a abordagem crítica da 

EA caracteriza-se como uma importante ferramenta para o desenvolvimento de ações 

e atitudes em estudantes que permitam que eles se reconheçam como sujeitos 

pertencentes e dependentes do ambiente em que vivem. Para isso, a emancipação é 

a finalidade principal de todo o processo educativo, de modo que ocorra a 

transformação do seu modo de vida, transformando-os em pessoas autônomas, com 

liberdade para conhecer e gerar cultura (11).  

Nesse sentido, a escola deve assumir um papel de instituição social focada nas 

discussões entre cultura e natureza, por meio da unificação dos saberes e da 

interdisciplinaridade, rumo a uma sociedade cada vez mais consciente da 

necessidade da construção de um futuro sustentável (12).  Esse processo deve ocorrer 

a partir de atividades educativas desenvolvidas através de propostas pedagógicas 

apropriadas que tenham como objetivo um novo pensamento ambiental crítico (13).  

Segundo Guimarães(14), a transformação da sociedade é causa e consequência 

da transformação que ocorre em cada indivíduo, ou seja, um processo recíproco que 

culmina na transformação de ambos, onde a EA tem como princípio promover uma 

aproximação da comunidade com os problemas socioambientais. 

 

2.2  A problemática ambiental como tema gerador 

Em virtude do crescente avanço de degradação dos recursos naturais, há a 

necessidade da implantação de estratégias metodológicas que busquem promover 

uma educação focada na formação do sujeito ecológico, para isso, os problemas 

ambientais locais, podem ser utilizados como temas geradores de uma formação 

crítica. Os temas geradores são, no Método Paulo Freire, o eixo da proposta 

metodológica, uma vez que contribuem para o processo de conscientização dos 

indivíduos, pois propicia uma reflexão crítica da realidade, contribuindo para uma 
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pratica social emancipatória, somente assim, poderemos construir uma sociedade 

sustentável (15).  

Os temas geradores em Educação Ambiental promovem também a 

interdisciplinaridade, unificando os diferentes campos de saber em prol da resolução 

ou minimização dos problemas provocados ao meio ambiente pelas ações antrópicas 

(16). 

De acordo com Guimarães(17), os problemas ambientais podem se transformar 

em temas geradores a partir do momento que discutam e problematizem a realidade 

para poder compreendê-la, conduzindo os indivíduos para uma postura crítica, 

postura essa, que tem como princípio maior a modificação da realidade em prol da 

sustentabilidade socioambiental. Santos e Guimarães(10), reiteram ainda, que através 

dos trabalhos que envolvam a problemática socioambiental a comunidade escolar irá 

desenvolver um saber ambiental critico, capaz de resolver ou minimizar os problemas 

ambientais que atingem a comunidade na qual a escola está inserida. 

Layrargues (18), afirma ainda, que os temas geradores locais precisam ser 

utilizados como produtores de reflexão para um entendimento crítico sobre o processo 

de degradação provocado pelas ações humanas ao meio ambiente e com isso, utilizar 

a participação social em busca da resolução dos problemas ambientais locais. 
Para que isso ocorra, há a necessidade de buscarmos estratégias que 

possibilitem uma aproximação maior entre educadores, educandos e comunidade 

objetivando alcançar os propostos expressos em documentos nacionais e 

internacionais que têm como premissa a sustentabilidade ambiental (19). 

 A sustentabilidade, é vista como o fundamento da Educação Ambiental Crítica, 

entendida como uma estratégia que possibilita a construção de sociedades mais 

justas e sustentáveis, através da participação de todos os sujeitos envolvidos 

mediante a apropriação de qualidades e competências transformadoras em relação 

ao meio ambiente (15).  
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3. ARTIGO   

 
 
ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM TRABALHO COM 

O ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ* 

 

 

Uedras Macedo Pessoa1 

Carla Ledi Korndörfer2 
 

 

Resumo: A transformação da sociedade é causa e consequência da transformação 

que ocorre em cada indivíduo. Diante isso, este trabalho buscou promover uma 

discussão acerca do atual estado de conservação dos riachos do município de 

Palmeira da Piauí, com alunos e alunas do ensino médio de uma escola estadual. 

Para a coleta de dados e sua análise de forma quantitativa, foi aplicado um 

questionário em duas turmas de 1o ano, envolvendo 50 discentes, antes e depois do 

desenvolvimento das Estratégias de Educação Ambiental. Os resultados apontaram 

para um conhecimento superficial sobre os riachos. Isso pôde ser revertido por meio 

das estratégias desenvolvidas, que propiciaram um entendimento sobre os impactos 

antrópicos e importância desse ambiente para as comunidades do município. 

 

Palavras-chave: Riachos; Conhecimento; Sustentabilidade; Pensamento Crítico  

 

 

 

___________________ 
1Aluno do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia- PROFBIO, Universidade Estadual 

do Piauí (UESPI) 

2Professora do PROFBIO, Centro de Ciências da Natureza - Universidade Estadual do Piauí (UESPI), 

Teresina, Piauí, Brasil 

* O artigo será enviado à Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), cujas normas 

encontram-se no Anexo A. 
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Introdução 
 

A Educação Ambiental na Escola 

A Educação Ambiental pode ser conceituada como um processo por meio dos 

quais a sociedade e os indivíduos que a formam constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

O termo Educação Ambiental começou a ser usado em 1965 num evento de 

educação no Reino Unido promovido pela Universidade de Keele (LOREIRO, 2012). 

Após isso, em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

em Estocolmo, foi ressaltada a importância de se vincular ambiente e educação como 

estratégia para se repensar e rever o desenvolvimento da sociedade. Com isso, 

iniciou-se uma série de discussões em âmbito mundial e de prioridade para a ONU, 

que culminou com a grande Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental aos Países Membros, realizada em Tbilisi, na Geórgia, União Soviética, em 

1977 (BRASIL, 2014).   

No Brasil, a Educação Ambiental (EA) ganha dimensões públicas com sua 

inclusão na Constituição Federal em 1988. Em 1992 no Rio de Janeiro, foi elaborado 

também, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(RIO 92), o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global (BRASIL, 2014). 

Quanto a sua inserção na educação formal, a partir da Resolução nº 2 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) de 15 de junho de 2012 foram estabelecidas 

as “Diretrizes Curriculares Nacionais em Educação Ambiental”, onde foi reconhecido 

o papel transformador e emancipatório da EA na educação. 

A formação de sujeitos críticos através de uma educação formal 

problematizadora, contextualizada e desenvolvida de forma interdisciplinar, ganha 

destaque na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDBEN) (BRASIL, 

1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997; 1998; 2000) e 

no Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2001).  
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Os pressupostos e atributos apresentados nos documentos que regulamentam 

a EA, estão em sintonia com os objetivos da vertente Crítica de EA, ou seja, em 

sintonia com uma prática escolar que exige que os estudantes tenham conhecimento 

de sua participação na estrutura econômica, na dinâmica da instituição de ensino, nas 

especificidades culturais e nos processos de modificação do meio ambiente 

(LOUREIRO, 2007).  

A abordagem crítica da EA caracteriza-se como uma importante ferramenta 

para o desenvolvimento de ações e atitudes em estudantes que permitam que eles se 

reconheçam como sujeitos pertencentes e dependentes do ambiente em que vivem. 

Para isso, é necessário que o processo educativo vá além da sala de aula, focado não 

apenas na transmissão de comportamentos “ecologicamente corretos”, mas também 

na formação de indivíduos críticos, capazes de transformar a realidade local 

(GUIMARÃES, 2004). 

De acordo com Leff (2012), a escola deve promover discussões sobre as 

relações entre cultura e natureza, por meio da unificação dos saberes e da 

interdisciplinaridade, rumo a uma sociedade cada vez mais consciente da 

necessidade da construção de um futuro sustentável. Santos e Guimarães (2017), 

acrescentam ainda, que na perspectiva crítica da Educação Ambiental, esse enfoque 

interdisciplinar deve ocorrer de forma mais radical, indo além do conteúdo de cada 

disciplina, de modo que adquira um aspecto de totalidade, indo além do diagnóstico 

das causas dos problemas ambientais. 

Por isso, no contexto escolar as atividades devem ser norteadas por propostas 

pedagógicas que tenham como objetivo principal, esclarecer os estudantes, sobre 

seus papeis nos processos de alteração do meio ambiente e com isso, possibilitar um 

novo pensamento e uma postura ambiental crítica. (JACOBI, 2005). Pois, segundo 

Guimarães (2016), a transformação da sociedade é causa e consequência da 

transformação que ocorre em cada indivíduo, ou seja, um processo recíproco que 

culmina na transformação de ambos, onde a EA tem como princípio promover uma 

aproximação da comunidade com os problemas socioambientais. 

Para que isso ocorra, há a necessidade de buscarmos estratégias que 

possibilitem uma aproximação maior entre educadores, educandos e comunidade 

objetivando alcançar os propostos expressos em documentos nacionais e 

internacionais que têm como premissa a sustentabilidade ambiental (SILVA, 2008). 



21 

 

Problemas Ambientais como Tema Gerador  

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo uma área de 

aproximadamente dois milhões de km² (IBGE 2007). Sua vegetação apresenta várias 

fisionomias, uma delas, são as veredas, caracterizadas por serem circundadas de 

campo limpo, geralmente úmido, sendo sua ocorrência condicionada ao afloramento 

do lençol freático (RIBEIRO; WALTER, 2008).  

As veredas funcionam como um reservatório de água, caracterizando-se como 

um importante recurso para as populações locais, que exploram sustentavelmente o 

buriti (Mauritia flexuosa L.f.), que é uma palmeira típica de áreas tropicais brejosas 

encontradas no cerrado. Além disso, são de grande importância para a manutenção 

da biodiversidade, pois apresentam diversas espécies da flora e da fauna típicas do 

cerrado. Sendo utilizado como refúgio fauno-florístico principalmente nos períodos de 

seca. (FONSECA; SILVA, 1998; PINTO et al., 2005; BASTOS; FERREIRA, 2010). 

Os riachos encontrados no Município de Palmeira do Piauí são essenciais para 

a população, pois sua principal atividade econômica é a agricultura de subsistência 

praticada nas áreas úmidas desses riachos, onde se cultiva a mandioca, realiza-se a 

coleta e o beneficiamento do buriti, a criação de gado, e o plantio de cana-de-açúcar 

para a fabricação de cachaça e comercialização desses produtos na região. No 

entanto, as práticas de exploração ambiental nessas áreas, causam sérios danos ao 

meio ambiente, pois ocorre o desmatamento da mata, ocasionando a perda de 

biodiversidade e a diminuição do volume d’água (MATA, 2010; OLÍMPIO, 2004). 

Arrojo (2010), afirma que as ações humanas acabam afetando a disponibilidade 

de água, um bem que é tão importante para a permanência da vida na terra, onde a 

contaminação e intervenções abusivas em rios, riachos, lagos e aquíferos, construção 

de grandes obras hidráulicas e desmatamento afetam diretamente a sua distribuição 

e qualidade. As ações antrópicas como a retirada da mata ciliar dos riachos, ocasiona 

a erosão e assoreamento, trazendo inúmeras consequências diretas e indiretas às 

comunidades que dependem desses ambientes (CARVALHO, 2009). 

Oliveira e Gomes (2012), em um diagnóstico ambiental realizado nas nascentes 

do Rio Parafuso em Pedro II – PI, verificaram que os impactos ambientais causados 

pelas ações antrópicas em uma área que apresenta riachos, promoveram a 

fragmentação dos habitats devido a retirada da vegetação para a implantação dos 
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cultivos agrícolas, que levou a uma consequente diminuição da diversidade da fauna 

e da flora da região. 

A problemática ambiental em torno da utilização dos riachos afeta todos os 

seres vivos que vivem nesses ambientes. Necessitando assim, de intervenções nas 

comunidades para minimizar tais problemas. Em virtude disso, há a necessidade da 

implantação de estratégias metodológicas que busquem promover uma educação 

focada na formação do sujeito ecológico, para isso, os temas ambientais locais, 

podem ser utilizados como temas geradores de uma formação crítica, uma vez que 

contribuem para o processo de conscientização dos indivíduos para uma prática social 

emancipatória, pois, somente assim, poderemos construir uma sociedade sustentável 

(TOZONI-REIS, 2006). 

Na visão de Guimarães (2007), a partir do momento que ocorra uma discussão 

e problematização da realidade para poder compreendê-la, os problemas ambientais 

podem se transformar em temas geradores, possibilitando conduzir os indivíduos para 

uma postura crítica, que tem como premissa maior, a modificação da realidade em 

prol da sustentabilidade socioambiental. Essa postura capaz de resolver ou diminuir 

os impactos causados pela ação humana, pode ocorrer a partir de estratégias que 

abordem a realidade socioambiental e problemas que afetem a comunidade na qual 

a escola está inserida (SANTOS; GUIMARÃES, 2017).  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral promover uma 

discussão acerca do atual estado de conservação dos riachos do município de 

Palmeira da Piauí, com alunos e alunas do ensino médio de uma escola estadual do 

Município de Palmeira do Piauí. E tem como objetivos específicos verificar o 

conhecimento dos discentes sobre a importância e estado de conservação dos riachos 

do município, além de construir conhecimentos científicos relativos à importância 

ecológica e socioeconômica da conservação dos riachos para o município por meio 

de diferentes estratégias de educação ambiental.
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Material e Métodos 

A presente pesquisa teve caráter quantitativa e seguiu os caminhos 

metodológicos da pesquisa-ação-participativa, que utiliza um conjunto de princípios, 

normas e metodologias que permitem obter conhecimentos coletivos sobre uma 

determinada realidade (TONOZI-REIS, 2008). Foi submetida e aprovada pelo comitê 

de ética da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, com o parecer de número 

2.996.701, sendo realizada nos meses de novembro e dezembro de 2018, em uma 

escola da rede estadual de educação no município de Palmeira do Piauí, com duas 

turmas do 1º ano do Ensino Médio Noturno, onde, a turma “A” apresentava 28 alunos 

e a turma “B”, 22 alunos, totalizando 50 alunos matriculados no ano letivo de 2018. A 

escolha da escola ocorreu devido ao fato de ser a única escola do município que 

oferece ensino médio regular.  

O município de Palmeira do Piauí-PI, está localizado a 600 km da capital 

Teresina (Figura 1). Sua população segundo o censo de 2010 é de 4.993 habitantes 

(IBGE, 2010). Possui uma área de 2.024 km², o que corresponde a 0,81% do território 

piauiense, tendo como bioma predominante o Cerrado (IBGE, 2007). Por apresentar 

muitas áreas de veredas o município possui vários riachos onde as comunidades se 

instalaram próximo a seus percursos, entre eles podemos citar: Riacho dos Castros, 

Riacho do Uruçuí, Riacho Brejo Novo, Riacho do Belo Monte, Riacho do Cocal. 

 

            Figura 1: Localização de Palmeira do Piauí. 

            Fonte: Fundação CEPRO (2010). (Adaptado) 
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Coleta de Dados 

A pesquisa teve início com a contextualização da proposta por meio de uma 

“chuva de ideias” que teve como tema gerador “Água: não vivemos sem ela”. A partir 

de então, a pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na primeira, foi aplicado um 

questionário contendo perguntas abertas e fechadas (Apêndice A), como instrumento 

de coletas de dados para uma avaliação do conhecimento prévio dos alunos e alunas 

sobre o estado de conservação e problemas encontrados nos riachos, em seguida, 

foram desenvolvidas as estratégias de Educação Ambiental. Na turma 1º ano A foi 

realizada uma aula de campo no riacho Belo Monte, na qual os alunos e alunas 

puderam diagnosticar o estado atual de conservação dos riachos através de registro 

fotográfico e investigação sócio histórica da utilização dos riachos, através de perguntas 

feitas às pessoas que vivem nas proximidades dos mesmos. Essas perguntas 

contemplaram uma investigação sobre as práticas agrícolas praticadas pelos 

moradores nas proximidades dos riachos, se utilizavam agrotóxicos nessas culturas, e 

quais atitudes eram praticadas visando a preservação desse ambiente tão importante 

para a comunidade. Enquanto que, na turma 1º ano B os estudantes foram instruídos 

a construir mapas sobre a realidade do uso da água no território, ou seja, uma descrição 

construída a partir das percepções e experiências de cada discente, apontando os 

sujeitos sociais que utilizam os recursos hídricos e os problemas encontrados nos 

riachos da região. Para finalizar as estratégias, foi proposto que ambas as turmas 

confeccionassem uma cartilha sobre a importância ecológica e socioeconômica da 

conservação dos riachos para o município e medidas para o enfrentamento dos 

problemas encontrados.  

Na última etapa da pesquisa, foi aplicado o mesmo questionário com o intuito de 

analisar se as estratégias de educação ambiental tiveram influência sobre o 

conhecimento e percepção dos discentes no que se refere à importância ecológica e 

socioeconômica da conservação dos riachos para o município, como também, sobre os 

problemas ambientais encontrados nesses ambientes. 

 

Análise dos Dados 

Os dados obtidos nos questionários foram analisados por meio de estatística 

descritiva.  
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Resultados e Discussão  

A análise dos dados obtidos nos questionários permitiu verificar a distribuição 

dos estudantes entre a zona rural e urbana em que 65% do alunado mora na zona rural. 

Como se tratam de comunidades que se instalaram próximo ao leito dos riachos para 

a utilização da água para diversos fins, pode-se inferir que a maior parte dos discentes 

tem contato direto com os riachos.  

Quando questionados se já haviam participado de alguma atividade que tivesse 

como objetivo a conservação dos leitos d’água, na turma “A” 46.4% (13 discentes) 

haviam participado de alguma atividade de EA, enquanto na turma “B”, 31,8% (7 

discentes) assinalou já ter participado desse tipo de atividade. O baixo percentual de 

alunos que já participaram de atividades de Educação Ambiental, é um indicativo da 

necessidade do desenvolvimento de atividades de EA de forma interdisciplinar, que 

promovam a sensibilização dos discentes sobre os problemas ambientais locais. De 

acordo com Jacobi (2007), as atividades de EA desenvolvidas nas escolas na 

perspectiva interdisciplinar ainda são recentes e pouco relevantes, se restringindo a 

ações socioambientais em algumas disciplinas como biologia e geografia.  

No que diz respeito aos problemas ambientais presentes nos riachos das 

comunidades, 53,5% do alunado da turma “A” e 50 % da turma “B” assinalaram que 

sua comunidade apresenta problemas ambientais envolvendo os riachos. Após as 

atividades desenvolvidas nas turmas, todos os discentes afirmaram haver problemas 

ambientais. Conhecer o ambiente e diagnosticar os seus problemas existentes, é 

essencial para a conservação do mesmo.  Pois, de acordo com Silva (2008), o 

conhecimento sobre o meio ambiente em que as pessoas estão inseridas, é construído 

a partir de um conjunto de experiências, ações e cultura dos indivíduos ali estabelecidos 

e que a falta de informação pode contribuir para o agravamento dos problemas 

ambientais. Somente a partir do diagnóstico de que existem problemas ambientais na 

comunidade é que podem ser desenvolvidas ações de sensibilização e consequente 

mudança de postura.  
Na investigação sobre quais os problemas ambientais existem nos riachos, foi 

solicitado que aqueles discentes que afirmaram existir problemas, descrevessem três 

problemas. Os problemas com maior ocorrência nas duas turmas durante os dois 

questionários, foram o desmatamento, a poluição e as queimadas (Figura 2 e 3).  
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 Através das estratégias de EA houve um aumento significativo do número de 

alunos que citou a presença dos problemas citados anteriormente, como mostram as 

figuras 2 e 3. Sendo observado que a turma “B” acrescentou também, a erosão dos 

riachos e a presença de bombas para a retirada de água para a irrigação. 

 

Figura 2: Problemas ambientais citados pelos discentes do 1º ano “A”. 

 

Figura 3: Problemas ambientais citados pelos discentes do 1º ano “B”. 

 

Os três principais problemas citados pelos discentes vão de encontro com o 

resultado de uma pesquisa realizada por Haubricht e Fiorini (2014) que investigou a 

percepção ambiental de moradores de uma comunidade rural de Alta Floresta - MT, 
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onde os principais problemas ambientais afrontados pelos moradores são poluição dos 

rios/córregos (96%), queimadas (74%) e desmatamentos (12%). 

Carvalho (2009), em estudo desenvolvido em uma Escola Estadual de Caarapó 

- MS, afirma que a percepção que os alunos têm sobre os riachos e seus problemas 

ambientais se restringe a falta de conhecimentos ecológicos que demonstre a 

importância desse ecossistema para a manutenção do equilíbrio do meio. As 

informações coletadas no questionário inicial apontam para um conhecimento 

superficial e fragmentado com uma tendência para problemas típicos do meio ambiente, 

por exemplo, o aluno “x” da turma B, citou como problema, “jogar lixo doméstico nos 

riachos”. Após as atividades desenvolvidas já foi possível identificar problemas 

específicos daquele ambiente, como a erosão das margens dos riachos e o pisoteio de 

animais próximo ao leito ou das nascentes dos riachos. 

Buscando complementar a questão anterior, foi perguntado quais as atitudes que 

deveriam ser tomadas para reverter tais problemas citados, inicialmente, os alunos que 

identificaram a presença dos problemas ambientais, descreveram no questionário 

inicial, três principais medidas: evitar o desmatamento, a poluição e queimadas. Com 

as estratégias de EA, as três principais medidas de reparação dos problemas, foram 

mencionadas por 90% dos discentes. Já na turma “B”, 95% do alunado citou as três 

formas de reparação mais frequentes e ainda acrescentaram que a criação de animais 

nas proximidades e consequente pisoteio nas margens dos riachos, comprometendo 

estes ambientes. Além de um maior controle do uso de bombas para irrigação, prática 

essa, que compromete a quantidade de água nos leitos dos riachos. 

Também foi investigado se os discentes conheciam o nome popular de alguma 

planta nativa, ou seja, plantas encontradas no seu ecossistema natural, típicas das 

áreas que apresentavam riachos. Na turma “A”, metade dos alunos durante o primeiro 

questionário descreveram que não conheciam nenhuma planta, e a outra metade dos 

alunos citou algumas plantas como o Buriti e a Samambaia. No questionário final, todos 

os alunos da referida turma, citaram pelo menos o Buriti, acrescentando a Imbaúba 

(Cecropia pachystachya) e Samambaia (Nephrolepis exaltata). Na turma “B” os dados 

foram muito semelhantes onde 60% dos discentes no questionário inicial relataram não 

conhecer as plantas típicas das áreas de riachos, após as atividades desenvolvidas, o 

Buriti (Mauritia flexuosa L.f.) foi uma planta citada por todos, e algumas outras foram 

citadas, como a Imbaúba e o Coco Babaçu (Attalea speciosa). 
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 A percepção de que o Buriti é uma planta que está diretamente associada aos 

riachos foi relevante, devido à importância tanto ambiental, quanto econômica para as 

comunidades locais. O conhecimento sobre o ambiente no qual o indivíduo está 

inserido é essencial para a conservação do mesmo. Na visão de Oliveira et al. (2013), 

as atividades de sensibilização podem interferir de forma positiva na forma de se 

relacionar com o meio ambiente, com o lugar habitado e podem desenvolver o 

comprometimento dos alunos e ajudá-los a ter uma visão mais crítica.  

  Quanto ao conhecimento dos discentes sobre os animais nativos das áreas que 

apresentam riacho no município, na turma “A” 40% dos alunos citaram durante o 

primeiro questionário, o jacaré, e alguns alunos citaram outros como cobras e aves. Na 

turma “B” 20% relatou não conhecer os animais nativos da região, enquanto o restante 

citou alguns animais como o jacaré, aves e sapos. Na turma “A” após as estratégias de 

EA os animais citados se repetiram, isso se deve ao fato que durante a aula campo, 

não foi visualizado animais silvestres da região como: jacaré, guaxinim, aves, iguanas, 

etc. Na turma “B” foi observado que com o desenvolvimento das estratégias, 65% dos 

alunos citou animais como bois, cavalos e até porcos criados nas proximidades dos 

riachos, animais estes que promovem o pisoteio do solo, causando erosão e 

comprometimento da flora local. 

Ficou evidenciado o pouco conhecimento que os discentes detinham a respeito 

da diversidade da fauna nativa, no entanto, a partir das atividades desenvolvidas, 

passaram a identificar vários animais nativos daquela região. Porém, ainda existe uma 

certa dificuldade em diferenciar animais nativos e domésticos, ou seja, animais naturais 

daquela região e animais que foram domesticados e melhorados pelo ser humano, 

respectivamente. Essa distinção se faz necessária para um entendimento dos 

desequilíbrios ambientais causados por espécies cujo ciclo de vida natural ocorre em 

território distinto daquele utilizado como referência, ou então, do local onde o animal se 

encontra no momento, (exóticos) e pela criação de animais domésticos próximo aos 

leitos d´água. De acordo com Carneiro (2009), esse pouco conhecimento da fauna 

nativa, bem como, da função desses animais para a manutenção do equilíbrio 

ambiental, se deve em partes, a deficiência encontrada nos livros didáticos que acabam 

não contemplando a fauna nativa de cada bioma, priorizando assim animais exóticos, 

ou domésticos, que podem prejudicar as relações ecológicas que ali existem. 
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Para Haubricht e Fiorini (2014), a falta de conhecimento sobre os elementos que 

compõe a natureza e a pouca informação sobre as leis e relações que determinam o 

seu funcionamento, podem ocasionar enormes desequilíbrios em qualquer ambiente. 

Para o conhecimento das práticas agrícolas, foi investigado quais culturas 

agrícolas eram cultivadas nas comunidades do município. Em ambas as turmas foi 

citado por todos os alunos durante o questionário inicial, a cana-de-açúcar para a 

produção de cachaça e rapadura. Após as atividades desenvolvidas, os alunos citaram 

também o plantio de pastagem para o gado e o plantio da mandioca.   

O conhecimento sobre as atividades agrícolas é de suma importância, pois a 

partir disso, é possível associar corretamente tais atividades aos problemas causados 

ao ambiente. Na visão de Silva (2007), as atividades agrícolas e de pecuária, afetam 

diretamente o meio ambiente, na medida que retiram de forma descontrolada a 

cobertura vegetal, isso é mais preocupante ainda nas áreas de brejos devido ao maior 

declive e chuvas acentuadas. Tais atividades comprometem o solo, seja pela erosão 

ou pela compactação devido ao pisoteio dos animais, que ainda podem poluir a água 

com seus dejetos. 

No que se refere à utilização de agrotóxicos, na turma “A” 53,5% assinalaram 

não saber se havia a utilização de agrotóxicos, número este que não se alterou após a 

aula de campo, muito provavelmente porque nos locais onde foi realizada a atividade 

de campo, os entrevistados não relataram o uso de defensivos agrícolas. Na turma “B” 

36% dos alunos afirmou não saber, 30% afirmou que havia a utilização de agrotóxicos, 

e 34% afirmaram que não havia tal prática. Após o mapa de realidade 

aproximadamente 50% dos discentes relataram que havia a utilização de agrotóxicos 

nas plantações. A informação sobre a utilização de agrotóxicos na região é 

imprescindível pois de acordo com Oliveira et al. (2013), em ambientes rurais, o 

principal causador de alterações nos recursos hídricos são os agrotóxicos e fertilizantes 

utilizados na agricultura.  

A aula de campo realizada com a turma de 1º ano A, mostrou-se uma eficiente 

estratégia de Educação Ambiental, pois permitiu ao alunado construir o seu próprio 

conceito de meio ambiente, a partir de uma vivencia direta com a realidade, associando 

teoria e prática. Durante a realização da aula, os discentes tiveram a oportunidade de 

observar a realidade do riacho belo monte, que apresenta vários problemas provocados 

pelas ações antrópicas. Também observaram as principais culturas agrícolas nas 
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proximidades do riacho, bem como, conversaram com os moradores sobre quais 

atividades agrícolas que eram praticadas naquela região, utilização de agrotóxicos, 

diminuição do volume hídrico e atitudes de conservação dos riachos (Figura 4A-D). 

Essa estratégia também foi adotada por Silva (2008), em duas escolas de 

Campina Grande – PB, chegando a resultados semelhantes, a autora ainda argumenta 

que as aulas de campo como estratégia de EA possibilitam a “valorização dos biomas 

locais, interação entre as várias áreas de conhecimento; promoção da socialização do 

grupo envolvido”. 

    

       

Figura 4: Fotos da aula de campo realizada com o a turma do 1º ano “A”. 

        

Já os mapas de realidade (Figura 5A-D) feitos pela turma de 1º ano B, 

apresentaram como conteúdo principal, um resumo de todos os problemas ambientais 

que cada aluno observou em sua localidade, apresentando também uma descrição da 

utilização dos riachos, onde foi apresentado o plantio de cana-de-açúcar, o extrativismo 

do buriti, e a criação de animais nas proximidades dos leitos d’água. Essa estratégia se 

4 - D 

4 - B 4 - A 

4 - C 
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mostrou mais eficiente, em comparação aos resultados da aula de campo, isso 

provavelmente ocorreu pela maior área de observação dos riachos, pois os alunos 

tiveram a oportunidade de investigar e analisar mais locais onde podiam ser observados 

a utilização dos riachos, como também os problemas ocasionados. 

  

  

Figura 5: Mapas de realidade produzidos pela turma do 1º ano “B”. 

 

          A pesquisa teve como produto final cartilhas (Figura 6A-D) produzidas por 

ambas as turmas. Nas cartilhas os (as) alunos (as) apresentaram os resultados das 

atividades desenvolvidas por meio de relatos sobre os riachos da região e suas 

nascentes, sua importância socioeconômica e ambiental, como também os 

problemas enfrentados atualmente e as formas de revertê-los entre as quais podem 

ser citadas: recuperação das matas ciliares; abandono da prática de queimadas 

como forma de preparação do solo para a agricultura; utilização de adubação 

orgânica. Estas cartilhas produzidas foram revisadas e unificadas para a escrita de 

um único exemplar a ser disponibilizado na biblioteca da escola. 

5 - D 

5 - A 5 - B 

5 - C 
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Figura 6: Cartilhas produzidas pelos discentes das turmas de 1º ano “A” e “B”.  

 

Considerações Finais 

 Os resultados da pesquisa demonstraram que os discentes das turmas 

investigadas apresentavam, previamente às estratégias desenvolvidas, um 

conhecimento superficial sobre os riachos e sobre sua biodiversidade nativa, como 

também, sobre os problemas ambientais provocados pelas ações antrópicas nesses 

ambientes tão importantes para as comunidades locais. 

 Com o desenvolvimento das estratégias de educação ambiental, ocorreu um 

aumento do número de alunos que passaram a identificar os problemas ambientais que 

afetam os riachos e as formas de reverter tais problemas e os representantes da 

biodiversidade desses ambientes; adquiriram também um maior entendimento sobre as 

práticas agrícolas da região e a relação dessas práticas com as áreas que apresentam 

 6 - A 6 - B 

6 - C 6 - D 
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riachos. Os alunos e alunas foram sensibilizados sobre a necessidade da conservação 

dos riachos para a manutenção da vida de todos os seres vivos que habitam esses 

ambientes, além da importância econômica que os riachos têm para o município. 

Através das estratégias de Educação Ambiental desenvolvida de forma crítica, 

os educandos puderam obter uma visão sócio histórica da utilização dos riachos do 

munícipio e com isso, compreender como ocorreram as alterações antrópicas nesses 

ambientes. Essa compreensão, é imprescindível para que ocorra a sensibilização 

desses discentes e com isso, contribuir positivamente no modo como se relacionam 

com o ambiente no qual estão inseridos. No entanto, há a necessidade da continuação 

dos trabalhos de Educação Ambiental na escola com o intuito de envolver a 

comunidade local em prol da conservação dos riachos, tendo em vista sua importância 

ecológica e socioeconômica para o município. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação Ambiental Crítica é considerada um processo contínuo e dinâmico, 

com capacidade de alterar as condutas de desrespeito do ser humano perante o meio 

ambiente. Demanda, no entanto, o desenvolvimento e aplicação de estratégias que 

possibilitem sua eficiência enquanto processo de sensibilização da sociedade. 

Os resultados obtidos na pesquisa, mostram que os discentes continham uma 

percepção que não representava a real situação e importância dos riachos do 

município. No entanto, através das estratégias desenvolvidas, os alunos conseguiram 

diagnosticar os problemas ambientais presentes, além de propor medidas que podem 

resolvê-los. Conseguiram também, ter um conhecimento mais amplo sobre a 

biodiversidade presente nesse ambiente, além de que, puderam entender que as 

atividades agrícolas praticadas na região são extremamente dependentes dos riachos, 

onde a preservação de suas nascentes e da mata ciliar são essenciais para a 

manutenção desse ambiente.   

Todos os dados expostos acima permitem concluir que as estratégias de 

Educação Ambiental promoveram a sensibilização sobre a importância ecológica e 

socioeconômica dos riachos. Entretanto, para que esses conhecimentos adquiridos 

possam ser repassados para a comunidade e, assim, contribuir para a utilização 

sustentável desse patrimônio natural, a Educação Ambiental deve ser trabalhada 

continuamente na escola. 
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6. PRODUTO 

 

O produto final do trabalho consiste em uma cartilha educativa (APÊNDICE B) 

que tem como objetivo apresentar a importância da água dos riachos para a 

comunidade local.  

A cartilha apresenta uma introdução sobre a importância da água para a 

manutenção da vida no planeta, como também, as alterações provocadas em seu ciclo 

pelas ações antrópicas. Onde, a educação ambiental se mostra como uma forma de 

proteger esse bem tão importante. 

Também foi feito uma caracterização do município de Palmeira do Piauí, com 

suas características demográficas, econômicas e ambientais, onde os vários riachos 

presentes no município são apresentados como essenciais para o extrativismo vegetal 

do Buriti e para a agricultura de subsistência. Após isso, é mostrado que o mal-uso 

desses ambientes acaba afetando a disponibilidade de água nos riachos. 

Por fim são apresentados os principais problemas presentes nesses ambientes 

como o assoreamento provocado pelo desmatamento da mata ciliar, a utilização de 

agrotóxicos e as queimadas. Além das medidas necessárias para reverter tais 

problemas. Tudo isso, com imagens dos riachos e figuras que chamam a atenção do 

leitor para o assunto abordado. 
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Apêndice A* 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

ALUNOS 

Turma em que estuda___________ 

Responda as questões individualmente 

1. Sua residência se localiza em qual área ou zona?  
(    ) Rural 
(    ) Urbana 
(   ) Outro local (Onde?) ______________ 

2. Você frequenta áreas que possuem riacho? 
(    ) sim 
(    ) não 
(   ) não sei 

3. Você já participou de alguma atividade na escola ou em outro local para a preservação 
dos riachos? 
(   ) sim  
(   ) não 
(    ) não sei 

4. Você considera que o riacho de sua comunidade apresenta problemas ambientais? 
(    ) Sim 
(    ) Não  
(    ) Não sei 

5. Caso tenho marcado a opção “sim” na questão anterior, cite três problemas ambientais 
encontrados nos riachos:   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

6. Quais atitudes poderiam ser tomadas para resolver os problemas citados na questão 
anterior? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

7. Você conhece alguma planta que podemos encontrar na beira ou próximo do riacho? Caso 
conheça cite (as): 
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______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

8. Você conhece algum animal que podemos encontrar próximo ao riacho? Caso conheça 
cite (os): 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

9. Quais os produtos agrícolas cultivados na região em que você mora?  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

10. Há a utilização de agrotóxicos ou venenos próximo ao leito dos riachos? 
(    ) sim 
(    ) não 

(   ) não sei 
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Apêndice B* 

 CARTILHA EDUCATIVA 

 

                  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 
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ORGANIZAÇÃO 

Uedras Macedo Pessoa (Mestrando em Ensino de Biologia- UESPI; Professor 

de ciências e biologia na rede pública de ensino de Palmeira do Piauí-PI). 

 Alunos do 1º ano do ensino médio (2018) da Unidade Escolar Martin Pinheiro 

APRESENTAÇÃO 

Água, é fundamental para a vida na Terra, sem ela não existiria vida como se 

conhece. Nosso planeta tem 71% da sua área coberto por agua sendo assim conhecido 

como “Planeta Água”, deste montante aproximadamente 97% das águas na Terra são 

salgadas e 2,493% estão concentrados em geleiras ou regiões subterrâneas de difícil 

acesso. Para os usos cotidianos, entre eles o consumo humano, existe apenas 0,007% 

de água doce disponível em rios, lagos e na atmosfera. 

A crescente redução de água disponível para consumo no planeta e a sua 

possível escassez para inúmeras outras demandas, como a agricultura e pecuária. 

Assim como a poluição e a contaminação desse recurso natural, são produtos de 

comportamentos operantes que se repetem e que, em conjunto, constituem-se práticas 

culturais, produzem essas consequências que prejudicam a todas as espécies vivas. 

A Educação é a principal mecanismo pelo qual pode se dar a proteção dos 

recursos hídricos. Uma população organizada, informada e atuante na defesa desse 

recurso natural tão importante será capaz de não degradar e não desperdiçar, 

promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

A cidade de Palmeira do Piauí está localizada no sudoeste do 

Estado do Piauí, na região do Alto Médio Gurguéia, situada nos biomas 
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de cerrado e caatinga e caracterizada pela presença de chapadas e veredas que 

funcionam como um reservatório de água, caracterizando-se como um importante 

recurso para as populações locais, que exploram sustentavelmente o buriti (Mauritia 

flexuosa L.f.), que é uma palmeira típica de áreas tropicais brejosas encontradas no 

Cerrado. Além disso, são de grande importância para a manutenção da biodiversidade, 

pois apresentam diversas espécies da flora e da fauna típicas do cerrado. O município 

é banhado pelo Rio Gurgueia e por riachos que passam por toda a cidade a uma altitude 

de 270 metros. Sua população estimada em 2018[2] era de 5.501 habitantes. A cidade 

apresenta clima tropical, possuindo uma área de 2.021,228 km². 

 

                    

     

     

    

 Nosso município além de ser 

banhado pelo Rio Gurgueia, possui 

diversos riachos dentre os quais 

podemos citar: Riacho dos Castros, 

Riacho do Uruçuí, Riacho Brejo Novo, 

Riacho do Belo Monte, Riacho do Cocal 
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Figura 1:  Plantação de cana-de-açucar nas bordas do riacho. 

Fonte: Alunos do 1º ano 

 

Figura 2: Riacho sem a mata ciliar 

Fonte: Alunos do 1º ano 
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A água desempenha um papel fundamental para a vida de 

todos os seres vivos, é importante para a agricultura e pecuária. 

Onde, a principal atividade econômica do município é a agricultura 

de subsistência praticada nas áreas úmidas dos riachos, cultivando 

a mandioca, a coleta e beneficiamento do buriti, criação de gado, e 

plantio de cana-de-açúcar para a fabricação de cachaça. Apesar de ser tão 

importante, esse recurso natural vem sendo ameaçado. Vamos conhecer as principais 

ameaças aos nossos riachos.  

Uma das principais ameaças aos nossos riachos é o assoreamento, ou seja, o 

processo de degradação dos  cursos d'água em virtude do acúmulo de sedimentos 

em seu leito. O principal impacto ambiental desse problema é o acúmulo de bancos 

de areia nas áreas dos riachos, gerando alterações no curso, na quantidade de água 

disponível e em casos extremos, provocando a sua extinção. 

 Para evitar o assoreamento é necessário preservar a mata ciliar, a 

vegetação em volta dos riachos, evitando o desmatamento e as queimadas. 

 

Fonte: IBAMA 
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Na buscar de aumentar a produtividade das lavouras temos travado uma lutar 

contra os animais, as chamadas pragas, e plantas prejudiciais, as ervas daninhas, os 

produtores começaram a utilizar produtos químicos os agrotóxicos ou pesticidas. Mas 

o lançamento de grandes quantidades de agrotóxicos, além de matar os 

"indesejáveis", destrói muitos seres vivos o que interfere no equilíbrio ambiental. Além 

disso esses agrotóxicos podem chegar aos riachos e rios causando sérios problemas 

ambientais e de saúde, pois pode afetar também as pessoas. Devemos evitar o uso 

de agrotóxicos, mas se for necessário usa-lo o mesmo deve ser feito obedecendo as 

normas ambientais. 

 

Como você já sabe as queimadas prejudicam os nossos riachos pois ela retira 

a mata ciliar que protege os riachos do assoreamento, além disso as queimadas 

reduzem a biodiversidade por que destroem o hábitat de diversos animais. A presença 

das cinzas das queimadas altera a composição química do solo e, quando ocorre o 

escoamento superficial após uma chuva, substâncias presentes nelas atingem as 

águas dos riachos, contaminando-as.  

 

Agora que você já 

conhece a importância e os 

riscos enfrentados pelos 

nossos riachos, seja você 

também um defensor dos 

riachos!!! 
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Anexo A* 

NORMAS DA REVISTA 

Revista Para Publicação: Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA) 

<https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/index > ISSN 1981-1764 

 
1.1 Diretrizes para Autores 

Prezados autores, 

O recebimento dos textos é em fluxo contínuo, isto é, não há prazos para envio 

de textos, eles são analisados e publicados conforme temática e ordem de chegada. 

Ao receber os textos para análise, os editores enviarão para dois membros do 

Conselho consultivo. Com duas aprovações, o texto é aprovado para publicação e 

enviado ao autor para os ajustes finais (quando sugerido). Igualmente, na presença 

de dois pareceres desfavoráveis, o texto é rejeitado. No caso de empate, os editores 

enviarão para um terceiro parecerista para desempate. 

São nossas orientações: Temática essencialmente direcionada à EA; 

Preferencialmente atividade, pesquisa ou vivência já realizada, podendo ser ensaio 

teórico. 

1. O(s) autores deverão quitar o valor de R$ 40,00 por autor (R$ 80,00 para dois 

autores, R$ 120,00 para três autores, etc.) e enviar cópia do comprovante de 

depósito via fax, por e-mail para seu Editor-Chefe (zneiman@gmail.com) ou 

anexo ao texto para submissão aos pareceristas. Este valor inclui tarifas 

postais, processos de expedientes dos editais, e outros serviços de editoração 

e revisão, porém, não implica na publicação definitiva, que somente será 

efetivada após a emissão dos pareceres favoráveis. Caso contrário, o trabalho 

não será submetido a parecer e nem publicado. Também este valor não será 

devolvido no caso de rejeição do trabalho enviado para submissão, seja pela 

qualidade dos conteúdos ou por não cumprir as normas da revista tendo em 

vista os motivos citados acima. A taxa de submissão poderá ser alterada a 
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qualquer momento, em razão de reajustes de tarifas postais, hospedagem de 

sites, etc. 

2. Conta para depósito da taxa de submissão: Titular: CIKLA - 

DESENVOLVIMENTO E CONTEUDO EM SUSTENTABILIDADE LTDA; 

Banco Santander, agência nº 0726, conta corrente nº 13.000227-6; CNPJ: 

27.836.507/0001-36. OBS: Autores convidados estão dispensados do 

pagamento deste valor (este é o caso dos membros do Comitê Editorial), 

devendo o mesmo ser obrigatoriamente o 1º autor do trabalho. Os convites são 

pessoais e intransferíveis. Os autores que não são do Comitê Editorial serão 

convidados através de ofício nominal. 

3. Todos os textos recebidos serão submetidos aos consultores da revista para a 

devida apreciação. As modificações ao texto, quando sugeridas pelos 

consultores, serão encaminhadas aos autores para consideração. Da mesma 

forma, será avisado ao(s) autor(es), via OJS, quando o texto for recusado. 

4. Os trabalhos deverão ser encaminhados via OJS, sem elemento(s) que 

identifique(m) o(s) autor(es). Os dados relativos ao(s) autor (es) serão 

registrados no sistema, no momento da submissão. Os artigos deverão ter no 

máximo vinte laudas, papel Letter, letra Arial, tamanho 12, espaço simples, 

margens de 3 cm, numerando as páginas. 

5. Os artigos deverão vir acompanhados de um resumo em português, contendo 

no máximo dez linhas e três a cinco palavras-chave. As notas de rodapé, 

quando existirem, devem ser numeradas automaticamente em algarismos 

arábicos em ordem crescente. As referências bibliográficas citadas no interior 

do texto deverão ser feitas da seguinte forma: (Autor, data: página). As citações 

ao longo do texto deverão seguir as normas ABNT (AUTOR, ano, p.). As 

referências deverão ser apresentadas ao final do artigo, em ordem alfabética, 

da seguinte forma: a) Livros: AUTOR. Título em negrito. Local da publicação, 

Editora, data. b) Artigos: AUTOR. Título. Título do periódico em negrito. Local 

da publicação, número do periódico (número do fascículo): página inicial-

página final, mês/ano. 

6. Os autores são responsáveis pela exatidão das referências bibliográficas e 

pelas ideias expressas em seus textos. 

7. Os artigos deverão, obrigatoriamente, ser encaminhados via OJS. 
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8. Os artigos obedecem as normas estabelecidas pela ABNT NBR 6023/2018 - 

Informação e documentação — Referências — Elaboração, em vigor desde o 

dia 14 de novembro de 2018, também disponível no link 

<http://www.poslit.unb.br/images/ABNT-NBR-6023.2018---Referências---

Elaborao.pdf> 

a) As referências bibliográficas devem ser listadas em ordem alfabética de autor, 

alinhadas a esquerda, em tamanho 11, espaço simples entre linhas, e duplo 

entre as referências. 
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Anexo B* 

PARECER DO CEP 
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