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A Coleção Cartilhas Autorais atende ao componente transversal de 
Educação Ambiental do Projeto Águas de Areias, implementado pela 
Associação Águas do Nordeste (ANE) e patrocinado pela Petrobras 
através do Programa Petrobras Socioambiental, no Alto Capibaribe.

O propósito é oferecer às comunidades escolares um material que 
expressa diferentes percepções e formas de relação social com a água e 
com o rio na porção que atravessa o Agreste pernambucano, onde as 
águas de aluvião, que neste contexto chamamos de águas de areias, têm 
um significado muito especial.

O uso da água de aluvião é uma prática tradicional no semiárido 
brasileiro, contribuindo para a subsistência de populações rurais nesta 
vasta área do território nacional. No contexto da semiaridez, essa água 
fica resguardada do intenso processo de evaporação pela coluna de areia 
na qual se encontra, possibilitando que a mesma seja utilizada por 
aqueles que vivem próximo ao leito de rios e riachos intermitentes. 
Durante os períodos de seca, essa chega a ser a única água disponível 
para o gasto (atividades de lavagem de roupa, banho, assim como de 
manutenção de pequenos criatórios ou de plantios domésticos) e seu uso 
prioritário tem conflitado com a atividade de retirada indiscriminada de 
areia do leito de rios.

Motivar a inclusão do tema da água no semiárido nos processos de 
ensino e aprendizagem foi um dos principais objetivos da produção das 
cartilhas, considerando-se que professores e estudantes são 
protagonistas na construção do conhecimento escolar. Com esta 
proposta procuramos estimular práticas de educação ambiental voltadas 
a explorar a realidade local com espírito crítico, compreendendo o 
contexto e a história do lugar através das mudanças percebidas na 
relação cultura e natureza.

Sobre as Cartilhas Autorais
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O processo coletivo de produção das cartilhas foi estruturado em vários 
encontros presenciais com professores de escolas públicas e privadas dos 
municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do 
Capibaribe. O trabalho envolveu um público variado que atua em 
educação infantil, escola multisseriada rural, ensino fundamental e 
ensino médio. As atividades, que aconteceram durante o segundo 
semestre de 2014 e início de 2015, foram conduzidas de modo a 
contemplar essa diversidade.

Em conjunto planejamos temas, objetivos, formas de trabalhar nas 
escolas, metas, além de vivenciar o registro e o compartilhamento das 
experiências e aprendizagens. Em cada contexto escolar, foram 
desenvolvidos projetos de educação ambiental visando conhecer o 
entorno e compreender a realidade a partir da multiplicidade de 
perspectivas locais.

O processo vivido em cada etapa deste trabalho foi muito intenso e para 
nós possui um significado que vai bem além do que pode ser apresentado 
na sua forma final. Foram necessárias muitas atividades de estudo, de 
trabalho em campo, de sistematização e de seleção de conteúdo até se 
chegar às cartilhas, cujos autores são os próprios professores e 
estudantes.

O caráter experimental deste trabalho nos instiga a refletir sobre os 
significados das ações na vida de cada um e da comunidade e a entender 
as eventuais limitações existentes no âmbito escolar em que foram 
produzidas. Contudo, estamos cientes que para fazer educação 
ambiental é preciso imaginação e ousadia, apostando que a construção 
da sustentabilidade requer práticas educativas inovadoras e criativas.

A Coleção Cartilhas Autorais que apresentamos é constituída por 12 
volumes. Em cada um deles o leitor é apresentado a uma forma singular 
de abordar a temática da água, de modo que cada volume é 
independente dos demais. Juntos, porém, eles têm a força de revelar um 
pouco dos nossos aprendizados pelos caminhos da educação ambiental.

Fazemos um agradecimento especial à Petrobras que, além da produção 
das cartilhas, tem possibilitado o desenvolvimento do Projeto Águas de 
Areias, garantindo as demais ações. 

Interessados em cuidar do riacho Cacimba de Baixo, afluente 

do rio Capibaribe, que passa atrás da nossa escola, juntos, 

professores e alunos, desenvolvemos um projeto de replantio 

da mata ciliar, o qual envolveu uma série de atividades, como 

pesquisas, aulas de campo, entrevistas e também o preparo de 

mudas e do terreno.

Chegamos a projetar um sistema de irrigação para a 

manutenção das mudas, que apresentamos nesta cartilha, no 

entanto, devido ao longo período de seca vivido na região 

(quatro anos), não foi possível concretizá-lo.

Esta cartilha tem o objetivo de socializar um pouco das 

experiências que vivemos neste projeto. Que tal conhecer um 

pouco mais sobre a mata ciliar na região em que vivemos?

Mata ciliar: 
guardiã do rio
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SOBRE A ESCOLA:

A Escola Municipal Vereador Ciríaco Ramos de Lima fica situada no Sítio 
Cacimba de Baixo, zona Rural de Santa Cruz do Capibaribe-PE. Funciona nos 
turnos matutino e vespertino e atende alunos da Educação Infantil ao 9º ano 
do Ensino Fundamental II, um público de 174 estudantes provenientes do 
Sítio Cacimba de Baixo e adjacências.

PROFESSORES:
Gubetran Claudiomar de Souza
Libânia Mendes da Silva

ESTUDANTES DO 5º ANO:
Francisco de Moura Dantas • Gabriel Alves da Silva 
Gabriel Melo da Silva Ramos • Iago Daniel Paulino da Silva 
Janderson de Lima Brainer • João Paulo Bezerra Pereira 
José Diógenes do Nascimento Silva • Luciano Antônio da Silva Filho 
Luciano Severino de Lima • Maria Hortência de Lima Silva 
Matheus Ramos da Silva

ESTUDANTES DO 8º ANO:
Alessandra Raquel Monteiro da Silva • José Diego Nascimento Silva
João Vitor Hermínio • Letícia Souza Quintino
Marcones Queiroz da Silva • Pâmela Deibson de Araújo 
Paula Graziella • Samila Dunda de Lima • Taylan Simões dos Santos
Vanessa Raquel dos Santos • Wedson César Borges Quixabeira

VOCÊ SABE O QUE É 
UMA MATA CILIAR?

07Mata ciliar: guardiã do rioAUTORES

É um tipo de vegetação que acompanha os rios. Ela serve como uma 
barreira que impede a erosão do solo e a perda dos nutrientes, como 
também serve de refúgio e alimento para os animais da natureza e 
sombra para nós seres humanos.

Pode ainda funcionar como uma barreira contra os materiais 
indesejados que são carregados pela água da chuva, impedindo-os 
que venham a se depositar nos leitos dos rios.

Por tudo isso, ela é muito importante!

Alunos em volta da nascente do rio
Capibaribe representando a mata ciliar
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0908 Mata ciliar: guardiã do rio Mata ciliar: guardiã do rio

A mata ciliar 

ajuda a proteger 

as margens dos rios.

Alessandra Raquel (8º ano)

Se tirarem a mata ciliar, 
a areia pode cair dentro do rio, 

causando assoreamento.Samila (8º ano)

Com a retirada da mata ciliar, 

os rios ficam desprotegidos 

e pode ocorrer desmoronamento 

de terras dentro dele.

Vanessa Raquel (8º ano)

A mata ciliar são os “cílios” dos rios.Vanessa Raquel (8º ano)

É PRECISO CUIDAR 
DA MATA CILIAR

No semiárido, cuidar da mata ciliar é muito importante 
para a vida dos rios. No entanto, exige bastante esforço 
e dedicação devido à presença de pouca chuva.

Acompanhe-nos!

Imagem: Samila (8º ano)
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O INÍCIO FOI DIFÍCIL

O trecho escolhido do riacho Cacimba de Baixo (próximo à escola) 
estava com muita sujeira, pedras, tocos e plantas competitivas, 
principalmente algaroba, que é muito presente em nossa região.
Preparamos o terreno, medimos, fizemos uma cerca de arame para 
proteger as mudas de um eventual animal.

Os desenhos abaixo mostram as condições encontradas e o preparo 
do terreno que fizemos:

Condições iniciais do local

Preparo do terreno

Desenhos dos alunos do 8º ano: 
Taylan, Vanessa Raquel, Marcones, 
Alessandra Raquel e Leticia.

PLANTIO

Para fazer o plantio, primeiramente visitamos a Sementeira Municipal 
de Santa Cruz do Capibaribe, aprendemos técnicas de plantio e 
recebemos uma doação de 30 mudas de diferentes espécies de 
plantas adaptadas ao clima semiárido.

Após a visita fizemos o plantio separando cada muda com uma 
distância de 2,5m. 

Chegada das mudas

Desenhos dos alunos do 8º ano: Taylan, Vanessa Raquel, Marcones, Alessandra Raquel e Letícia Souza
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PLANTIO DAS MUDAS

Imagens: Samila (8º ano)

ESPÉCIES PLANTADAS

Foram preferidas as espécies características do Bioma Caatinga 
e de áreas de mata ciliar, mas também plantamos espécies 
frutíferas como goiabeiras e cajueiros. 

Espécie nativa é a que é natural de um determinado 
ecossistema, região ou local.

Quando a espécie é introduzida pelo homem em um determinado 
local, então esta espécie é considerada exótica para aquele local.

Por exemplo, a mangueira é nativa da Índia, e exótica no Brasil.

Nas páginas seguintes você conhecerá as principais espécies nativas 
que foram plantadas.
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A estaquia é uma técnica de plantio na qual não se utiliza 
semente e sim partes da planta, como caule ou ramos. 
Essas partes criam raízes e dão origem a uma nova planta.

MULUNGU
Nome Popular: mulungu, corticeira, suína
Nome Científico: Erythrina velutina Jacq.
Origem: América do Sul
Clima: subtropical, tropical e equatorial.
Altura: de 6 a 10m 
Período de floração: de agosto a outubro as flores, e de outubro a 
janeiro os frutos. 
Características e utilidades: árvore bonita e bastante utilizada em 
praças e jardins devido ao colorido de suas flores. É muito usada entre 
os mais antigos como remédio como para ansiedade e sua madeira é 
utilizada na construção de móveis. Sua reprodução, além de sementes, 
pode ser feita por estaquia.

Nome Popular: caraibeira, caibera e ipê-amarelo-do-cerrado.
Nome Científico: Tabebuia aurea 
Origem: América do Sul
Clima: semiárido
Altura: de 12 a 20m 
Período de floração: de agosto a setembro as flores, e de agosto a 
outubro os frutos.
Características e utilidades: árvore bonita e muito usada em 
jardins e praças como ornamentação. Sua casca e raízes são muito 
utilizadas na medicina popular como expectorante e antisséptico. 
Própria para recuperar e proteger áreas degradadas, é bem adaptada 
ao solo salino. 

CARAIBEIRA

Desenho: 
Alessandra Raquel 
(8º ano)

Desenho: 
Raul e José Diógenes 
(5º ano)
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utilizadas na medicina popular como expectorante e antisséptico. 
Própria para recuperar e proteger áreas degradadas, é bem adaptada 
ao solo salino. 

CARAIBEIRA

Desenho: 
Alessandra Raquel 
(8º ano)

Desenho: 
Raul e José Diógenes 
(5º ano)
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Nome Popular: Ipê-roxo, Ipê-pau-darco-roxo, Ipê –roxo-de-bola
Nome Cientifico: Tabebuia impetiginosa
Origem: América do Sul
Clima: tropical
Altura: 20 a 30m
Período de floração: maio a agosto
Características e utilidades: a espécie é bastante ornamental pela 
beleza das cores de suas flores rosa e lilás. É usada na medicina 
popular como chá para gripe e tratamento de úlceras. Sua madeira é 
muito resistente até mesmo para pragas. É ideal para reposição da 
mata ciliar. 

IPÊ

Desenho: 
Iago Daniel e 
Luciano Severino 
(5º ano)
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REGANDO AS MUDAS 
COM ÁGUA DA CACIMBA

Para regar as mudas utilizamos água de uma cacimba que fica 
no próprio terreno, próxima à escola. Porém, essa água estava 
muito salina e, para diminuir a salinidade, misturamos com a 
água utilizada na escola.

Água da cacimba

Desenho: Pâmela Deibson (8º ano )
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TÉCNICA DE GOTEJAMENTO
Para obter maior eficiência, podemos molhar as mudas 
com a técnica de gotejamento usando garrafas PET, as 
quais são enterradas próximas às plantas. As garrafas 
foram furadas no fundo e nas tampas, para que 
pudessem ser abastecidas.

Desenho: Pâmela Deibson (8º ano )

Uso da técnica 
de gotejamento 
com garrafa PET
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Desenho: Pâmela Deibson (8º ano )

Uso da técnica 
de gotejamento 
com garrafa pet
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Desenho: Pâmela Deibson (8º ano )

Uso da técnica 
de gotejamento 
com garrafa pet
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COMO MONITORAR AS MUDAS?

O crescimento das plantas deve ser acompanhado de perto e 
com responsabilidade.

Para facilitar esse trabalho, um caminho pode ser o 
revezamento de grupos de alunos. Cada grupo tem a função de 
reabastecer as garrafas PET e cuidar do terreno. 

Processo de monitoramento das mudas

Desenho: Pâmela Deibson (8º ano)

Ao final dessa cartilha, deixamos registradas nossas sensações 
e sentimentos sobre a importância da mata ciliar. 

Esperamos que você tenha gostado do nosso trabalho e se sinta 
motivado a fazer o mesmo por um riacho ou rio aí bem pertinho 
de onde você vive. 

MURAL DE RECADOS

Plante hoje, colha amanhã.João Vitor (8º ano)

Do seco devastado 

ao verde amado.

Wedson César (8º ano)

Vamos cuidar 

do que nos faz bem.

Alessandra Raquel (8º ano) Juntos nós vamos recriar uma nova mata ciliar.”
Samila (8º ano)

Sem mata ciliar os rios viram 
deserto

Prof. Gubetran
Para que os rios 

continuem limpos e 

sempre protegidos

Vanessa Raquel (8º ano)
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Registro do Processo
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Coleção

Cartilhas Autorais

O caminho da vida
Escola Municipal Oscarina Cavalcanti

Poção

Construindo uma
escola sustentável

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe por nossas 
mãos: um trabalho possível na 

educação infantil
Creche Municipal Dedé Lola

Poção

A ecologia nos 
gêneros textuais

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe que passa atrás 
da minha escola multisseriada

Escola Municipal 
Pedro Virtuoso de Lima

Jataúba

Um rio de nomes e contos
Escola Paraíso do Saber

Jataúba

24 Mata ciliar: guardiã do rio

Registro do Processo
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Retratos da relação entre 
comunidade e açude na 

vila de Poço Fundo
Escola Municipal Intermediária 

Professora Maria José 
Santa Cruz do Capibaribe

Preciosa areia
Escola Estadual 

José Francelino Aragão
Santa Cruz do Capibaribe

A arte como uma porta de luz 
na educação ambiental

Associação Fazenda Fieza de 
Educação Ambiental  

Escola Municipal Professora 
Orlandina Arruda Aragão 
Santa Cruz do Capibaribe

Mata ciliar: guardiã do rio 
Escola Municipal Vereador 

Ciríaco Ramos de Lima 
Santa Cruz do Capibaribe

Como nos relacionamos 
com o rio Capibaribe? 
Escola de Referência em 

Ensino Médio Luiz Alves da Silva 
Santa Cruz do Capibaribe

Uma volta pelo mundo 
com a gotinha Anabela

Centro Educacional Santa Maria
Brejo da Madre de Deus

Coleção

Cartilhas Autorais
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PatrocínioRealização

Saiba mais sobre o Projeto Águas de Areias: 
Base do Projeto:Km 20, PE-160, Santa Cruz do Capibaribe, PE

Sede da Ane: Rua do Afeto, 100, Sítio dos Pintos, Recife, PE
Cep: 52171-140 | Fone (81) 3105.2307

www.aguasdonordeste.org.br/aguasdeareias
www.facebook.com/aguasnordeste

O Projeto Águas de Areias - Recuperação e Gestão 

Compartilhada das Águas de Aluvião em Leito Seco de Rio 

no Semiárido Pernambucano, é patrocinado pela Petrobras 

através do Programa Petrobras Socioambiental, visando 

contribuir para a recuperação ambiental e gestão dos 

mananciais de águas de aluvião no Alto Rio Capibaribe, 

para garantir a sustentabilidade hídrica das populações 

rurais situadas nessa região do semiárido pernambucano.
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