
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PARA PENSAR A SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE SEMIÁRIDO  

 

 
Por Vanice Selva 

 

O ambiente semiárido do Nordeste brasileiro 

tem sido comumente percebido como área de escassez 

hídrica, de dificuldade de produção agrícola de grande 

parte da população, o que reflete em problemas 

sociais. A característica mais marcante do semiárido é 

a situação de escassez hídrica que se agrava pela 

dificuldade de acesso das pessoas à agua e à terra. 

Chove pouco e em pouco tempo durante o ano.  

 

Ambiente semiárido brasileiro 

 
 

A vegetação predominante é a Caatinga bem 

caracterizada nas paisagens pelos mandacarus, 

facheiros, macambiras, imburana, xique-xiques, 

baraúnas, aroeiras, caroás, ingazeiras e tantas outras 

que não se vê mais como se via antigamente.  

 

 

Xique-xique 

 
 

 

Ao longo do tempo, a forma como o homem do 

semiárido vem utilizando intensamente a Caatinga 

usando-a para retirar lenha, já que a renda dificulta a 

compra do gás para o cozimento dos alimentos das 

famílias e o uso dos seus solos, tem comprometido a 

produção agrícola e principalmente as “minações” e 

olhos d’água, que sem vegetação no seu entorno, tem 

passado pouco tempo com água ou não vertem mais 

água. Eis um fato para pensar o processo de 

desertificação que acomete a região. Quem não tem 

notícia de fonte que minava água e que já secou?  

Também tem sido um fato muito comum nas 

cidades, os rios e riachos serem canalizados e 

tornando-se verdadeiros esgotos. Muitos moradores 

das cidades, não os conhecem como rios e sim como 

 
 



 

 

canais onde se acumulam sujeiras e lixo e que 

transmitem doenças. E isso, tem acontecido com o rio 

Pajeú nas cidades que ele banha. 

O acesso à água na região semiárida é um grave 

problema e o conhecimento que a população dessa 

região tem sobre a água não é suficiente para entender 

porque existe a seca, quanto se gasta de água por dia 

ou mês para consumo e para os animais, aspectos que 

podem contribuir para o agravamento da situação de 

calamidade a que podem chegar. E aí tecnologias 

sociais para captação e armazenamento de água tem 

sido construídas para abastecimento da população e 

para a produção como cisternas, poços, mas que 

precisam ser tratadas adequadamente. 

 

Cisterna Calçadão 

 
 

 Como mostra o mapa da bacia do Rio Pajeú, 

muitos rios e riachos de variadas extensões traçados 

na cor azul, percorrem toda a área da bacia, mas, 

permanecem com água pouco tempo enquanto as 

chuvas caem no período de aproximadamente 3 meses 

e esses inúmeros cursos d’água necessitam ser 

conhecidos e utilizados de forma adequada sem 

contaminá-los e que eles possam ser sustentáveis para 

a vida das pessoas. 

 
 

Educar as pessoas para a conservação dos recursos 

hídricos, dos solos e da vegetação é um papel de 

todos, pois, isto vai garantir a sustentabilidade do 

semiárido e da vida. Os processos educativos 

desenvolvidos nas escolas, nas residências, nas 

associações devem ter como foco o ambiente 

semiárido, para se saber como conviver com a seca, e 

deve ainda proporcionar condições para produção e 

aquisição de conhecimentos e habilidades e o 

desenvolvimento de atitudes visando à participação 

individual e coletiva na gestão do uso dos recursos 

ambientais e nas decisões que afetam a qualidade da 

população. 
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