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RESUMO 

 

 

A Geografia escolar ao longo dos anos tem buscado diferentes recursos didáticos 
para facilitar o processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da 
educação básica, destacando-se neste cenário os livros didáticos. Estes são 
disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) e tem sido o principal recurso didático utilizado por 
docentes e discentes da rede pública de ensino no Brasil. Entretanto, esses livros 
são produzidos em escala nacional, assim não conseguem abordar todos os 
conteúdos de maneira densa e adequados às realidades regionais, especialmente 
quando se trata dos biomas brasileiros. Desse modo, a presente pesquisa tem como 
objetivo produzir um material paradidático sobre o bioma Caatinga no recorte 
territorial de Patos/PB, voltado para o 7º ano do Ensino Fundamental. O percurso 
metodológico deu-se inicialmente com o levantamento bibliográfico das obras 
clássicas e também atuais sobre o ensino de Geografia, livros paradidáticos e o 
bioma Caatinga. Seguido, fez-se a análise do conteúdo presente nos livros didáticos 
e posteriormente a análise do questionário aplicado aos professores de Geografia da 
rede pública municipal de Patos. Como resultado principal da pesquisa, foi produzido 
um material textual intitulado Bioma Caatinga - um olhar sobre o recorte 
territorial de Patos/PB. Este material poderá ser utilizado como complemento ao 
livro didático do 7º ano adotado nas escolas públicas, como também estará 
disponível na versão virtual para consulta da população em geral. Espera-se que 
essa produção contribua com o ensino na perspectiva da Educação Geográfica e da 
Geografia Escolar, ou seja, de um conteúdo que tenha significado para o aluno, por 
tratar da realidade local onde ocorrem suas vivências, e para o aprimoramento das 
práticas pedagógicas.  

 
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Material Paradidático; Semiárido; Paraíba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
School geography over the years has sought different didactic resources to facilitate 
the teaching and learning process at different levels of basic education, with 
textbooks standing out in this scenario. These are made available by the Ministry of 
Education (MEC) through the National Textbook Program (NTP) and have been the 
main teaching resource used by teachers and students in the public school system in 
Brazil. However, these books are produced on a national scale, therefore, they are 
unable to approach all content in a dense manner and appropriate to regional 
realities, especially when it comes to brazilian biomes. In this way, this research aims 
to produce a paradidactic material about the Caatinga Biome in the territorial section 
of Patos/PB, focused on the 7th year of Elementary School. The methodological was 
initially with the bibliographical survey of classic and also current works on the 
teaching of Geography, paradidactic books and the Caatinga Biome. Then, the 
content of the textbooks was analyzed and then the questionnaire applied to 
Geography teachers from the municipal public schools of Patos. As a main result of 
the research, was produced a textual material entitled Biome Caatinga - a look 
upon the territorial cutout of Patos/PB. This material can be used as a 
complement to the 7th grade textbook adopted in schools, as it will also be available 
in the virtual version for consultation by the general population. It is expected that this 
production will contribute to teaching in the perspective of Geographic Education and 
School Geography, that is, a content that has meaning for the student, as it deals 
with the local reality where their experiences occur, and for the improvement of 
pedagogical practices. 
 
Keywords: Geography teaching; Paradidactic Material; Semiarid; Paraíba. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Geografia como disciplina escolar tem buscado alternativas que corroborem 

a construção do pensamento geográfico. Segundo Callai (2010), enquanto matéria 

de ensino deve proporcionar condições para que o aluno se reconheça como sujeito 

participante do espaço em que vive, de modo a compreender que os fenômenos que 

ali acontecem são resultados da interação homem e natureza. 

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para que a 

aprendizagem seja significativa é necessário contextualizar o conteúdo proposto no 

currículo com as experiências e vivências do aluno (BNCC, 2018, p.16). Para esta 

atividade, sabe-se que o livro didático é um importante recurso no planejamento do 

trabalho docente.  

Para Gabrelon e Silva (2017, p. 131), “o livro didático é a principal referência 

que o professor tem como base para estruturar as aulas, isto é, o manual escolar 

pode exercer a função de um documento prescrito”. No entanto, percebe-se que os 

capítulos que abordam os conteúdos em escala regional são apresentados de forma 

incipiente, fragmentada e descontextualizada com a realidade vivenciada pelos 

docentes e alunos. 

Diante do exposto, a presente pesquisa parte do seguinte problema: Como 

elaborar um material paradidático que contemple os conteúdos referentes ao bioma 

Caatinga, com abordagem local para ser utilizado como complemento do livro 

didático de Geografia do 7º ano? Este questionamento desdobra-se nas seguintes 

questões de investigação: Como o bioma Caatinga é abordado nas aulas de 

Geografia do 7º ano? Quais recursos os professores do 7º ano dispõem para o 

ensino do bioma Caatinga? Quais estratégias de ensino-aprendizagem são mais 

eficazes para melhor apreensão do conteúdo por parte dos alunos do 7º ano? 

Esse conjunto de perguntas foi gerado a partir do fato de que os livros 

didáticos disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) são 

produzidos em escala nacional, desse modo, seus conteúdos pouco abordam as 

questões locais e regionais, a exemplo da temática “biomas brasileiros”. Além disso, 

para que o docente realize um bom trabalho, ele deve possuir uma formação teórica 

e metodológica consistente, além de conhecer as orientações curriculares e dispor 

de bons materiais didático-pedagógicos (MORAIS, 2014). 
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Portanto, verifica-se como de extrema relevância a produção de materiais 

paradidáticos que retratem as características regionais e locais (neste caso, o bioma 

Caatinga), de modo que os docentes e discentes tenham acesso a esses 

conhecimentos mais detalhados acerca das diferentes dinâmicas naturais e 

socioambientais de sua região. 

A partir destes pressupostos, o objetivo geral de esta pesquisa foi produzir um 

material paradidático (Ver Anexo B, pág. 81) sobre as características naturais e 

socioambientais do bioma Caatinga no recorte territorial de Patos/PB, voltado para o 

7º ano do ensino fundamental. 

Ainda neste contexto foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 1) 

Identificar como o conteúdo Bioma Caatinga é abordado nos livros didáticos de 

Geografia do 7º ano disponibilizado pelo PNLD; 2) Realizar consulta aos professores 

sobre a abordagem do conteúdo Bioma Caatinga; e 3) Verificar quais recursos os 

docentes dispõem para trabalhar o conteúdo Bioma Caatinga. 

De acordo com o problema e os objetivos mencionados, foi formulada a 

seguinte hipótese: 

 Apesar da importância do bioma Caatinga como exclusivo do Brasil, possuir 

espécies endêmicas e sua maior parte estar localizado entre os estados da região 

Nordeste, sua abordagem nos livros didáticos de Geografia apresentam lacunas, 

necessitando de complementação. 

Com base no que está descrito acima, a abordagem teórico-conceitual deste 

material tem como recorte territorial de análise o município de Patos, que se localiza 

na direção central do estado da Paraíba. Em termos metodológicos, o presente 

estudo se trata de uma pesquisa cuja natureza se dá com base na abordagem quali-

quantitativa, tendo em vista que se propõe a elaboração de um recurso didático.  

Inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica das obras clássicas e atuais 

sobre o ensino de Geografia, dos livros didáticos e paradidáticos e do bioma 

Caatinga. Posteriormente, foi realizada a análise do conteúdo Bioma Caatinga nos 

livros didáticos de Geografia do 7º ano. Buscou-se compreender como o conteúdo 

está presente nesses manuais; se existe coerência entre a abordagem e as 

ilustrações; se há questões referentes ao tema nas atividades; se são abordados os 

impactos ambientais. Em seguida, foi realizada a aplicação do questionário 

semiestruturado aos professores de geografia da rede pública municipal de ensino 

da cidade de Patos/PB. 
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Desse modo, este relatório técnico-científico está organizado em cinco 

capítulos, além da introdução e das considerações finais, contemplando as 

seguintes abordagens: 

O Capítulo 1 - O Ensino de Geografia e os Livros Paradidáticos: apresenta 

uma revisão teórica considerando as discussões que envolvem a geografia escolar e 

a produção dos livros paradidáticos. 

O Capítulo 2 - Bioma Caatinga: descreve as características do bioma no 

contexto geral, como também a que está presente no estado da Paraíba. 

O Capítulo 3 - Percurso Metodológico: apresenta a caracterização da área de 

estudo com as técnicas e procedimentos utilizados em todas as fases da pesquisa. 

O Capítulo 4 - Análise do conteúdo Bioma Caatinga nos livros didáticos: 

descreve o passo a passo do método utilizado na análise do conteúdo presente em 

nove livros didáticos de geografia, todos disponibilizados pelo PNLD no ano de 

2019. 

O Capítulo 5 - Análise do questionário semiestruturado aplicado aos 

professores: buscou-se analisar quais recursos os professores dispõem para 

trabalhar o bioma Caatinga, se o conteúdo presente no livro é suficiente, se o 

mesmo é contextualizado com outros temas e qual a importância de um paradidático 

sobre o tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O ensino de Geografia  

 

De acordo com Cavalcanti (2010), a Geografia como disciplina escolar teve 

início no século passado e foi introduzida nas escolas com o objetivo de contribuir 

para a formação dos cidadãos a partir da ideologia do nacionalismo patriótico. 

Conforme essa autora, sua função ideológica reaparece quando o objetivo da 

disciplina é a transmissão de dados e informações gerais sobre os territórios do 

mundo em geral e dos países em particular. 

Percebe-se que o ensino de Geografia se limitava à descrição e memorização 

dos fenômenos naturais, o que a tornava uma disciplina “enfadonha” e 

“desinteressante” (LACOSTE, 2002). Nesse sentido, Lacoste 1  teve um papel 

preponderante para a renovação do ensino de Geografia no Brasil, com a chamada 

Geografia Crítica. 

Conforme o autor mencionado acima, para que a disciplina escolar tenha 

sentido, ela deve além das questões geopolíticas, tratar de conteúdos relacionados 

às questões e injustiças sociais. As propostas de reformulação do ensino 

despertaram a necessidade de considerar o saber e a realidade do aluno. Vesentini 

(1987) considera a necessidade de ir além do conteúdo: 

 

Um ensino crítico de geografia não consiste pura e simplesmente em 
reproduzir num outro nível o conteúdo da(s) geografia(s) críticas(s) 
acadêmica(s); pelo contrário, o conhecimento acadêmico (ou científico) 
deve ser reatualizado, reelaborado em função da realidade do aluno e do 
seu meio (...) não se trata nem de partir do nada e nem de simplesmente 
aplicar no ensino o saber científico; deve haver uma relação dialética entre 
esse saber e a realidade do aluno – daí o professor não ser um mero 
reprodutor, mas um criador (VESENTINI, 1987, p. 78). 
 

 Nesse contexto, percebe-se quão complexo é o processo de ensino-

aprendizagem, não bastando o conhecimento da matéria a ser ensinada, mas sendo 

preciso uma reflexão teórica, filosófica e metodológica do que ensinar e como 

ensinar, de modo que esse conhecimento tenha relevância para o desenvolvimento 

do sujeito (CAVALCANTI, 2010). 

                                                           
1
 Lacoste, geógrafo e geopolítico francês, é considerado como um dos fundadores da geografia 

moderna. Em 1976 escreveu o livro “Geografia: Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra” 
(FRANÇA, 1993). 
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 Para Cavalcanti (2017), ensinar Geografia é promover o desenvolvimento 

amplo do aluno para que ele possa realizar práticas espaciais cidadãs, consciente 

de que a produção social da espacialidade também depende dele. Ainda segundo a 

autora, cabe ao professor proporcionar situações de aprendizagem que valorizem e 

despertem no aluno um olhar geográfico acerca da realidade em que vive. 

Nessa perspectiva, Castellar (2005) afirma que: 

 

Toda aprendizagem da Geografia na educação básica, entendida como um 
processo de construção da espacialidade que corresponde a orientar-se e 
deslocar-se no espaço, pode ser associada aos seguintes objetivos: 
1- Capacitar para aplicação dos saberes geográficos nos trabalhos 

relativos a outras competências e, em particular, capacitar para a 
utilização de mapas e métodos de trabalho de campo. 

2- Aumentar o conhecimento e a compreensão dos espaços nos contextos 
locais, regionais, nacionais, internacionais e mundiais e, em particular: 

- conhecimento do espaço territorial; 
- compreensão dos traços característicos que dão a um lugar a sua 
identidade; 
- compreensão das semelhanças e diferenças entre os lugares; 
- compreensão das relações entre diferentes temas e problemas de 
localizações particulares; 
- compreensão dos domínios que caracterizam o meio físico e a maneira 
como os lugares foram sendo organizados socialmente; 
- compreensão da utilização e do mau uso dos recursos naturais 
(CASTELLAR, 2005, p. 211). 

 

Vale ainda destacar que o desafio da prática docente é desenvolver um 

diálogo efetivo entre o que se ensina e o que está presente no cotidiano dos alunos, 

sendo fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 

maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática (FREIRE, 1996). 

 Desse modo, o professor deve desenvolver procedimentos de ensino capazes 

de tornar a aprendizagem significativa, como afirma Cavalcanti (2012): 

 

O caminho mais adequado para desenvolver o tema de procedimentos no 
ensino de geografia é o de uma reflexão inicial sobre os objetivos. Ensino é 
um processo de conhecimento do aluno mediado pelo professor, no qual 
estão envolvidos, de forma interdependente, os objetivos, os conteúdos, os 
métodos e as condições e formas de organização (CAVALCANTI, 2012, p. 
175-176). 
 

 De acordo com a autora referida acima, são os objetivos que norteiam os 

conteúdos e os métodos, e os procedimentos são as formas de como os conteúdos 

são efetivamente encaminhados para o processo de conhecimento do aluno. 

Segundo Callai (2009), o processo de ensino e aprendizagem supõe de um 

determinado conteúdo e certos métodos, porém, é fundamental que se considere 
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que a aprendizagem é um processo do aluno, e as ações que se sucedem devem 

necessariamente ser dirigidas à construção do conhecimento por esse sujeito ativo. 

Tal processo supõe uma relação de diálogo entre o professor e o aluno que 

se dá a partir de posições diferenciadas, pois esse continua sendo o responsável 

pelo planejamento e desenvolvimento das atividades (CALLAI, 2009). De acordo 

com essa autora, o docente cria as condições para que se efetive a aprendizagem 

por parte do aluno e este precisa assumir o papel de querer aprender e não 

simplesmente ouvir. 

Sobre ensino e aprendizagem, Thiesen (2011) destaca que o ensino de 

Geografia possui duas funções: a essencial e a social. Para este autor, a função 

essencial é possibilitar que os sujeitos sejam capazes de situar-se em um mundo em 

permanente mudança, compreendendo-o, interpretando-o e com ele interagindo. Por 

sua vez, a função social é oportunizar que os indivíduos possam atuar nos espaços 

em diferentes escalas com um olhar mais crítico, negando ou pelo menos 

questionando. 

Para que os indivíduos tenham esse olhar crítico da realidade, são necessários 

que os princípios de ensino presente no Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9.394/96 sejam assegurados: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial; 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 
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É imprescindível que o docente tenha clareza da metodologia aplicada na 

sala de aula, de modo a permitir que o aluno seja protagonista do processo de 

ensino-aprendizagem e posteriormente um sujeito mais ativo, crítico e reflexivo 

(THIESEN, 2011). Desse modo, esse autor destaca sete princípios que considera 

relevantes na prática de ensino de geografia: 

 

- Pautar o planejamento do trabalho docente considerando e 
valorizando as vivências dos estudantes e da comunidade; 
- Mostrar caminhos e/ou apontar novos jeitos de caminhar; 
- Problematizar os conceitos de conhecimento; 
- Sistematizar o conhecimento produzido; 
- Estimular o trabalho coletivo; 
- Integrar interdisciplinaridade ensino e pesquisa; 
- Discernir o essencial e o secundário no ensino de Geografia. 

 

A partir do descrito acima, é necessário considerar o conhecimento de mundo 

que o aluno possui, mas é dever do docente mostrar caminhos para uma 

aprendizagem significativa (CAVALCANTI, 2017). Conforme colocado por Morais 

(2011), o papel da Geografia é formar cidadãos críticos e conscientes para atuar na 

realidade onde vivem. 

De acordo com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), a escola deve ser 

considerada um lugar de reflexão acerca da realidade, seja ela local, regional, 

nacional ou mundial, fornecendo instrumental capaz de permitir ao aluno a 

construção de uma visão organizada e articulada do mundo. 

Por outro lado, cabe ao professor o papel de mediador entre o aluno e a 

informação recebida, promovendo o “pensar sobre” e desenvolvendo a capacidade 

do aluno de contextualizar, estabelecer relações e conferir significados às 

informações (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009). 

Assim sendo, diante de um meio técnico-científico-informacional no qual a 

sociedade ocidental está inserida, faz-se extremamente necessário que o professor 

saiba lidar com as diferentes linguagens utilizadas para a análise. Assim, a análise 

do local onde está inserido o aluno é de importância inquestionável (CAVALCANTI, 

2010). 

Neste sentido, Callai (2009, p. 83) diz que: 

 

Muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos paisagens 
maravilhosas, nos deslumbramos por cidades distantes, temos informações 
de acontecimentos exóticos ou interessantes de vários lugares que nos 
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impressionam, mas, não sabemos o que existe e o que está acontecendo 
no lugar em que vivemos (CALLAI, 2009, p.83).  

 

A autora acima ainda acrescenta que “estudar e compreender o lugar, em 

geografia, significa entender o que acontece no espaço onde se vive para além das 

condições naturais e humanas” (CALLAI, 2009, p.84). Percebe-se que tratar da 

Geografia em escala local é favorável ao professor e ao aluno, uma vez que estes 

têm contato com o objeto estudado.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1998) destacam que é 

fundamental que o espaço vivido pelos alunos continue sendo o ponto de partida 

dos estudos e que esse estudo permita compreender como o local, o regional e o 

global relacionam-se nesse espaço. No entanto, os PCNs não recomendam trabalhar 

os conteúdos hierarquicamente, da escala local ao global, uma vez que este pode 

ser abordado do global ao local. Destaca-se ainda que o importante seja não perder 

a relação dialética que existe entre ambos.  

Da mesma forma, a BNCC (2018) recomenda que o currículo escolar aborde 

conteúdos que perpassem do local ao global: 

 

Em conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes 
espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos compreendam 
as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. Portanto, no 
decorrer do Ensino Fundamental, os alunos precisam compreender as 
interações multiescalares existentes entre sua vida familiar, seus grupos e 
espaços de convivência e interações espaciais mais complexas (BRASIL, 
2018, p. 362). 

  

 Nesse sentido, é fundamental que o professor conheça a realidade no qual o 

aluno está inserido, de modo que ao planejar suas aulas a vivência do aluno seja 

valorizada. Logo que, de acordo com Sobrinho (2018), a maioria dos conteúdos 

presentes nos livros didáticos está distante da realidade dos alunos, por esses 

serem geralmente produzidos em uma escala nacional. 

 Calai (2009) adverte que não se trata de trabalhar o lugar apenas como 

referência local, mas como uma escala de análise necessária para compreender os 

fenômenos que acontecem no mundo. “Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de 

uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 1996, 

p. 273). 

Desse modo, Cavalcanti (2010) alerta que tomar o lugar do aluno como 

referência não deve ser estratégia apenas para iniciar a aula, e em seguida ser 
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deixada de lado, mas ao contrário, esta referência deve ser uma constante na busca 

de sentido dos conteúdos escolares. Segundo essa autora, não se trata de abordar 

o lugar apenas para garantir o interesse e a participação do aluno, mas como 

referência do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, pode ser uma 

estratégia relevante para despertar o interesse do aluno, pois se trata do seu “lugar” 

no mundo, e este remete a ideia de pertencimento. 

Considerando que o ensino de geografia deve proporcionar situações de 

aprendizagem que valorize o espaço vivido do aluno (CAVALCANTI, 2010), 

percebe-se que essa categoria é indispensável para essa abordagem, a qual será a 

esteira central desta pesquisa, tendo como eixo o conteúdo “Bioma Caatinga”.  

 

2.2 Os Livros Paradidáticos  

 

Os livros paradidáticos, segundo Yasuda e Teixeira (1995), são considerados 

obras produzidas para o mercado escolar sem características funcionais e de 

composição do manual didático. Para Munakata (1997) são: 

 

Livros que, sem apresentar características próprias dos didáticos (seriação, 
conteúdo segundo o currículo oficial ou não etc.), são adotados no processo 
de ensino aprendizagem nas escolas, seja como material de consulta do 
professor, seja como material de pesquisa e de apoio às atividades do 
educando, por causa de sua carência existente em relação a esses 
materiais. Essa carência pode também ser produzida e fomentada pela 
crítica sistemática, justa ou não, dos livros didáticos (MUNAKATA, 1997, p. 
103). 
 

   Ainda conforme o autor referido acima, os “livros paradidáticos” são uma 

invenção tipicamente brasileira, porém, não significa que em outros países não 

existam livros que possam ser considerados paradidáticos, mas falta-lhes o nome. O 

livro paradidático aborda um único tema de forma contextualizada e, ao contrário do 

livro didático, é menos formal, sendo assim de grande relevância no processo de 

ensino-aprendizagem. 

De acordo com Munakata (1997), as discussões acerca dos paradidáticos 

tiveram início na década de 1970, através da Editora Ática com a coleção “Para 

Gostar de Ler”, sendo de alcance nacional. No entanto, esse paradidático foi 

lançado com a finalidade meramente comercial. Conforme o mesmo autor, por se 

tratar de uma obra comercial e não intelectual, era necessário estimular a sua 
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circulação, já que o Estado não assegurava sua compra. Desse modo, existia a 

necessidade de mostrar a sociedade que o livro didático era insuficiente. 

 No entanto, percebe-se que os livros didáticos são extremamente relevantes 

no processo de ensino-aprendizagem, mas por serem produzidos em regiões 

centrais ou por abordar conteúdos gerais do Brasil, geralmente não retratam a 

realidade dos municípios que estão distantes dos grandes centros urbanos 

(SOBRINHO, 2018). Desse modo, percebe-se a necessidade de produzir 

paradidáticos não para substituir o livro didático, mas como complemento, uma vez 

que esses podem ser produzidos de forma livre, ficando o autor responsável pela 

escolha do tema. 

Outra característica importante dos livros paradidáticos é a possibilidade de 

utilizar uma linguagem fácil e presente no cotidiano do aluno. No entanto, é 

necessário ser cauteloso ao utilizar uma linguagem estereotipada que tenta 

reproduzir a forma como “os jovens se comunicam”, pois se corre o risco dessa 

linguagem ser considerada ultrapassada daqui a 10 anos (LOPES, 2011). 

Nesse contexto, Beneti (2008) informa que: 

 

Os objetivos principais que devem ser considerados no momento da 
elaboração de textos paradidáticos são: viabilizar o acesso dos estudantes 
ao universo científico e aos conhecimentos necessários para a vida em 
sociedade por meio de leitura contextualizada com o cotidiano dos alunos, 
prezando também pela apropriação dos fatos históricos relacionados ao 
conteúdo e demonstrando a forma em que foram produzidos os 
conhecimentos científicos (BENETI, 2008, p. 25). 
 

 Esses livros podem ser considerados um subsídio a mais que docentes e 

discentes dispõem para melhor compreensão dos conteúdos que fazem parte do 

seu cotidiano. Sendo assim, independente da disciplina escolar, deve contribuir com 

a valorização da experiência extraescolar, conforme a LDB/96 (Título II, art. 3º, X). 

 Para Laguna (2012, p. 48), “esses livros procuram despertar o hábito da 

leitura e levantar questionamentos que antes ficavam à margem da vida escolar, 

objetivando complementar informações de maneira leve e ágil”. Além disso, a autora 

destaca que diferente dos livros didáticos, estes possuem: preços populares; longa 

vida editorial; são direcionados para um público alvo: crianças e jovens, além do 

espaço escolar; são desenvolvidos a partir de temas literários e transversais; e 

possuem uma linguagem acessível. 
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 Em síntese, podem-se definir os paradidáticos como mais um recurso 

didático-pedagógico que deve ser utilizado juntamente com outros, de modo que 

possam integrar os conteúdos e servir como suporte tanto para os alunos quanto 

para os docentes (SILVA, 2017). Para Lopes (2011), o livro didático é sem dúvida o 

recurso mais utilizado por professores, principalmente das escolas públicas, no 

entanto, nem sempre o tema que o docente pretende trabalhar está presente neste 

material. Nesse contexto, por se tratar de temas específicos, o paradidático pode 

atrair a atenção e a curiosidade do aluno (LOPES, 2018). 

 Nessa linha de raciocínio, a produção de um material paradidático sobre a 

Caatinga no recorte territorial de Patos/PB consiste em contribuir com o ensino de 

Geografia na perspectiva da Educação Geográfica, ou seja, abordar o conteúdo que 

retrate a vivência do aluno com maior ênfase e significado. Conforme Costa e 

Ribeiro (2019), parte significativa dos estudantes que residem em regiões da 

Caatinga não percebe no material didático produzido e utilizado a riqueza que está 

guardada em seu seio. E, quando encontra material didático, os conteúdos não 

retratam a realidade do seu cotidiano de forma satisfatória (COSTA; RIBEIRO, 

2019). 

Desse modo, é importante que o docente e a escola disponham de recursos 

didáticos com conhecimento atualizado sobre o bioma local que revelem, sobretudo, 

a riqueza e diversidade de espécies, tanto da fauna quanto da flora, além da 

necessidade de conservação dos seus recursos naturais. Nesse contexto, os 

paradidáticos podem ser utilizados como uma ferramenta didática capaz de viabilizar 

a compreensão do aluno, bem como oferecer possibilidades de interagir 

reflexivamente e criticamente com o seu meio social, desenvolvendo e vivenciando 

sua cidadania (RODRIGUES, 2015). 

 Para Azevedo e Almeida (2013, p. 144), 

 

A Geografia Escolar deve estimular os alunos a desenvolverem uma leitura 
geográfica de livros paradidáticos e da realidade em que vivem, desta forma 
ter-se a possibilidade maior de uma transformação partindo da educação, 
pois a partir do momento que as pessoas entendem a realidade mais 
próxima de si, elas saem do poder de desconhecimento, ou seja, passam a 
conhecer, entender e podem daí buscar e lutar por mudanças(AZEVEDO  e 
ALMEIDA, 2013, p.144). 

 

 A Geografia, enquanto disciplina escolar, oportuniza ao sujeito compreender o 

mundo em que se vive, no entanto, é preciso estimular a pensar espacialmente, de 
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modo que este seja capaz de reconhecer que suas ações podem ter consequências 

em escala local, nacional, regional e global (CAVALCANTI, 2010). Desse modo, 

cabe ao professor fazer essa ponte para que o aluno compreenda que as decisões 

que são tomadas em um problema que ocorra no Centro-Sul do país ou em qualquer 

outro lugar do planeta têm consequências na vida do cidadão que reside no recorte 

territorial de Patos/PB. 

 Cavalcanti (2010, p.6) destaca que “o papel da Geografia escolar é realmente 

fazer com que o aluno entenda o mundo em que vive a partir do seu local de 

vivência”. Sendo assim, o livro paradidático pode ser um perfeito aliado do docente, 

na medida em que a escolha do tema a ser trabalhado esteja em consonância com o 

espaço vivido do aluno. 

 

3 O BIOMA CAATINGA 

 

3.1 Aspectos gerais da Caatinga 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente - MMA (2019), o Bioma2 

Caatinga ocupa uma área com cerca de 844.453 km2, o equivalente a 11% do 

território nacional. Está presente em parte dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de 

Minas Gerais (MMA, 2019). 

A origem do seu nome é tupi e significa “mata branca”, referindo-se ao 

aspecto da vegetação durante a estação seca, quando a maioria das árvores perde 

as folhas e os troncos esbranquiçados e brilhantes dominam a paisagem (PRADO, 

2003). Segundo Tabarelli et al. (2018), grande parte da Caatinga possui clima 

semiárido, com temperaturas médias elevadas (entre 25º e 30ºC) e baixa 

precipitação (entre 400 e 1.200 mm anuais). Contudo, nos planaltos as temperaturas 

médias podem ser mais baixas e as precipitações podem chegar a 1.800 mm por 

ano (TABARELLI et al., 2018). 

Comparada a outros biomas brasileiros, a Caatinga apresenta características 

meteorológicas extremas (PRADO, 2003): 

                                                           
2
 Bioma: é o conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação 

contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história 

compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria (IBGE, 2004).  
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A mais alta radiação solar, baixa nebulosidade, a mais alta temperatura 
média anual, as mais baixas taxas de umidade relativa, evapotranspiração 
potencial mais elevada, e, sobretudo, precipitações mais baixas e 
irregulares, limitadas, na maior parte da área, a um período muito curto no 
ano (REIS, 1974). Fenômenos catastróficos são muito frequentes, tais como 
secas e cheias, que sem dúvida alguma, têm modelado a vida animal e 
vegetal particular das Caatingas (PRADO, 2003, p.10-11). 

 

Desse modo, são essas características climáticas que colocam a Caatinga 

entre as regiões semiáridas do mundo mais populosas com cerca de 28 milhões de 

habitantes (TABARELLI et al., 2018). Quanto às formações vegetais, Gusmão e 

Ferreira (2013) as classificam em quatro tipos: 1) arbóreas; 2) arbustivas densas; 3) 

mais ou menos abertas, com arbustos dispostos em touceiras esparsas e com 

grande quantidade de cactáceas; e 4) caatingas ralas, esparsas e baixas. 

De acordo com Araújo Filho (2013), já foram descritas oito formações 

vegetais: 

1) Caatinga arbórea: não apresenta substrato arbustivo relevante, sua 
cobertura está acima de 60% e é encontrado em áreas recobertas 
pelos solos mais férteis e nos limites superiores da pluviosidade do 
bioma. De acordo com o autor, devido à ação do homem essa 
formação vegetal é encontrada em menos de 10% da área da 
caatinga, principalmente em unidades de conservação; 

2) Caatinga arborescente com substrato arbustivo aberto: pode ser 
confundido com o quarto estágio da sucessão secundária, a fase 
arbórea-arbustiva;  

3) Caatinga arbórea-arbustiva: está presente em áreas com condições 
edáficas favoráveis; 

4) Caatinga arborescente arbustiva fechada: com substrato arbustivo 
denso, constitui a forma mais comum de caatinga clímax e é 
também chamada de Carrasco. Conforme o autor esse tipo de 
vegetação se assemelha à fase arbustiva-arbórea de sucessão 
secundária;   

5) Caatinga arbustiva densa: também chamada de scrub caducifólio, 
consititui o que é chamado popularmente de carrasco; 

6) Caatinga arbustiva aberta: típica dos solos rasos com afloramentos 
rochosos; 

7) Caatinga assavanada: típica dos solos rasos com afloramentos 
rochosos;  

8) Caatinga assavanada com afloramentos rochosos constituem, 
provavelmente, variações regionais dos Tabuleiros sertanejos sobre 
solos dos tipos planossolos háplicos e planossolos nátricos 
(ARAUJO FILHO, 2013, p.63-64). 

 

Segundo Queiroz (2011), toda essa diversidade de formações vegetais 

representada por mais de duas mil espécies deve-se às variações geomorfológicas, 

climáticas, topográficas, precipitações pluviais, características químicas e físicas do 

solo e da ação antrópica (ARAUJO FILHO, 2013). 
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A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Isto significa que 

grande parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrada em outro lugar 

do mundo (SILVA et al., 2003). No entanto, segundo Maia et al. (2017), dentre os 

biomas brasileiros, esse é provavelmente o menos conhecido e o mais 

desvalorizado. 

Conforme Tabarelli et al. (2018), do ponto de vista biogeográfico e evolutivo,  

possui espécies endêmicas, que não são encontradas em nenhuma outra região do 

mundo. Espécies evolutivamente mais próximas estão em outras florestas secas3 da 

América do Sul e também na Floresta Atlântica, Cerrado e Floresta Amazônia. 

Desse modo, Porto (2001), em seu artigo intitulado “O semiárido brasileiro: 

quem me dera ter um!”, ressalta a riqueza desse bioma e demonstra o quanto a 

natureza trabalhou para dotar as espécies dessas peculiaridades.  

 

[...] do ponto de vista da vegetação nativa, aí é que a diferença comparativa 
do nosso trópico semiárido com outros do resto do planeta é grande. O 
mundo todo tem inveja de nós. Como a biodiversidade da nossa Caatinga é 
rica e variada! A natureza gastou milhões de anos para criar e adaptar uma 
vegetação, dotando-a de estruturas e mecanismos que são capazes de 
fazê-la sobreviver anos de seca e se regenerar, num curto espaço de 
tempo, tão logo cheguem às primeiras chuvas (PORTO, 2001, p. 02). 
 

 De acordo com Araújo Filho (2013), a vegetação da Caatinga é composta por 

plantas xerófitas, formada por espécies que sobrevivem em ambientes com pouca 

chuva e baixa umidade. As espécies lenhosas em sua maioria são caducifólias, 

contudo, existem espécies com mecanismo de resistência à seca que são 

perenifólias, apresentam folhas pequenas, rugosos, superfície foliar ondulada, com 

estômatos localizados na parte côncava, espinhos, caules com vasos lenhosos 

curtos e de pequeno diâmetro (ARAÚJO FILHO, 2013). 

 Para evitar a perda de água muitas plantas perdem suas folhas na estação 

seca, parecendo estar mortas, no entanto, permanecem vivas, utilizando suas raízes 

para obter água armazenada no solo (MORAIS, 2016). Para sobreviver às 

adversidades do ambiente, são vários os mecanismos que as plantas utilizam: 

                                                           
3 Florestas secas aquelas que experimentam um clima tropical, com chuvas de verão, período seco 

de 5 a 8 meses, e precipitação anual variando de 500 a 1.500 milímetros. As florestas secas incluem 

a savana (África), caatinga e chaco (América do Sul) e as florestas e bosques decíduos da (Ásia) 

(FAO, 2001). 
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espinhos, raízes bem desenvolvidas, armazenamento de água, caducifólia, entre 

outros (MAIA et al., 2017). 

 A Caatinga é rica em biodiversidade e, conforme os dados do MMA (2019), 

abriga 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios, 241 

de peixes e 221 de abelhas. Além de amparar diversas atividades econômicas 

voltadas para fins agrossilvopastoris e industriais, especialmente nos ramos 

farmacêutico, cosmético, químico e alimentício (MMA, 2019). 

Percebe-se a variedade faunística do bioma, no entanto, algumas espécies 

estão sendo ameaçadas de extinção conforme dados do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio (MMA, 2018). Entre as espécies 

ameaçadas se destacam: ararinha-azul Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832), arara-

azul-de-lear Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1856), Soldadinho-do-araripe 

Antilophia bokermanni (Coelho e Silva, 1998), tatu-bola Tolypeutes tricinctus 

(Linnaeus, 1758), preá Cavia aperea (Erxleben, 1777) (ICMBio/MMA, 2018). 

As principais ameaças da biodiversidade do bioma devem-se ao 

desmatamento, à caça predatória, o corte ilegal da madeira, à mineração e ao 

crescimento urbano desordenado (FREIRE et al., 2018). As consequências do 

modelo extrativista predador são perceptíveis principalmente nos recursos naturais 

renováveis. Conforme Drumond et al. (2000), observa-se perdas irrecuperáveis da 

diversidade florística e faunística, acelerado processo de erosão e declínio da 

fertilidade do solo e da qualidade da água. 

De acordo com o MMA (2019), o desmatamento já atinge 46% da área do 

bioma e ocorre devido ao consumo de lenha nativa explorada de forma ilegal e 

insustentável, para fins domésticos e industriais, ao pastoreio e à conversão para 

pastagens e agricultura. 

Pereira Filho, Morais e Bakke (2010) afirmam também que:  

 

“a maior parte da vegetação nativa da Caatinga encontra-se em estágio de 
sucessão secundária, parte em direção à desertificação, mas, acredita-se 
que boa parte ainda é passível de recuperação e pode ser explorada de 
forma sustentável” (PEREIRA FILHO; MORAIS; BAKKE, 2010, p. 145).  

 

Conforme Ganem (2017, p.61), devido à facilidade de adaptação da 

vegetação às condições edafoclimáticas, o manejo florestal sustentável pode ser 

considerado uma das alternativas para recuperação das espécies e ao mesmo 
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tempo garantir a segurança alimentar e complementação da renda familiar das 

populações humanas. No entanto, acredita-se que, para o manejo florestal 

sustentável funcionar, são necessárias políticas públicas que garantam informações 

consolidadas sobre o uso e beneficiamento das espécies integrando a produção 

agrícola (GANEM, 2017). 

Ainda nesse contexto, o autor referido acima considera as Unidades de 

Conservação (UCs) federais e estaduais como alternativas para preservação e 

conservação dos recursos naturais do bioma. Segundo o MMA (2019), as UCs são 

espaços territoriais, com características naturais relevantes, que têm a função de 

assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis 

das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das 

águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente e assegurando às 

populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional.  

Nessa linha de raciocínio, acredita-se que as UCs sejam uma das melhores 

estratégias de proteção e manutenção da biodiversidade de um país. Entretanto, 

Freire et al. (2018) apontam que pouco mais de 7,5% da Caatinga se encontra 

protegida. De acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC 

(2011), essas unidades de conservação são compostas por duas categorias: 1) 

Proteção Integral; e 2) de Uso Sustentável. 

 

Unidades de Proteção Integral:  

I - Estação Ecológica: área destinada à preservação da natureza e à 

realização de pesquisas científicas. 

 II - Reserva Biológica: área destinada à preservação da biodiversidade 

biológica, podendo ser efetuadas medidas de recuperação de 

ecossistemas alterados e de preservação e recuperação do equilíbrio 

natural. 

 III - Monumento Natural: áreas que preservam lugares singulares, raros 

de belezas cênicas, mas permite a existência de propriedades privadas no 

seu interior. 

 IV - Parque Nacional: visam à preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico.  
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 V - Refúgio de Vida Silvestre: ambiente natural que asseguram condições 

para existência ou reprodução de espécies ou comunidade da flora local e 

fauna residente ou migratória. Permite a existência de propriedade privada 

no seu interior. 

 

Unidades de Uso Sustentável: 

I - Área de Proteção Ambiental: área com certo grau de ocupação humana, 

com atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade 

de vida e o bem-estar das populações. 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico: área de pequena extensão, 

com pouca ou nenhuma ocupação humana e com características naturais 

singulares, cujo objetivo é manter os ecossistemas naturais de importância 

regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas. Permite a 

existência de propriedade privada. 

III - Floresta Nacional: área com cobertura florestal onde predominam 

espécies nativas, cujo objetivo principal é o uso sustentável e diversificado 

dos recursos florestais e a pesquisa científica. 

IV - Reserva Extrativista: área natural com objetivo principal de proteger os 

meios, a vida e a cultura de populações tradicionais que se baseia no 

extrativismo e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 

existentes. 

V- Reserva da Fauna: área com populações animais de espécies nativas, 

terrestres ou aquáticas, onde são incentivados estudos técnicos científicos 

sobre o manejo econômico sustentável. 

VI- Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural onde vivem 

populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais. 

VII- Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada criada para 

proteger a biodiversidade a partir de iniciativa do proprietário. 

 

De acordo com Freire et al. (2018), a Caatinga possui quatro categorias de 

unidade de proteção integral: Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica 

(REBIO), Parque Nacional (PN) e Monumento Natural (MN), sendo utilizadas apenas 

para pesquisa científica e turismo ecológico (Figura 1). 
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Figura 01 - Localização do bioma Caatinga e suas unidades de conservação. 
 

 
 

Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

Mesmo possuindo quatro categorias de proteção integral, segundo os autores 

acima mencionados, pouco mais de um 1% está sob o regime de proteção integral. 

Nesse contexto, percebe-se a necessidade de políticas públicas urgentes que 

incentivem o uso sustentável dos seus recursos naturais. 

Desse modo, Tabarelli et al. (2018) sugerem 10 metas que facilitam a 

transição do modelo extrativista-degradador para um modelo sustentável. 

 

(1) Ampliar a rede de áreas protegidas de forma a melhorar a extensão e a 
representatividade do sistema, incluindo as áreas reconhecidas oficialmente 
com prioridade; (2) reconectar as áreas protegidas via restauração da 
vegetação nativa ao longo dos principais cursos d’água; (3) evitar a extinção 
de espécies através de planos efetivos de conservação das espécies 
oficialmente ameaçadas de extinção; (4) ampliar as iniciativas de 
transferência de renda conectadas com educação, capacitação profissional 
e transferência de tecnologia; (5) promover a regularização fundiária e 
monitorar o uso do solo em escala regional; (6) promover a adoção de 
sistemas produtivos agropastoris baseados em tecnologias modernas, 
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inovadoras e mais produtivas; (7) realizar a transição de uma economia de 
base extrativa para uma economia baseada na produção de mercadorias e 
serviços de elevado valor agregado e de menor risco socioecológico; (8) 
eliminar o consumo de lenha e de carvão da matriz energética via fontes 
alternativas como energia solar e eólica; (9) melhorar a infraestrutura 
socioeconômica, particularmente saúde e educação; e (10) melhorar a 
capacidade do poder público local no que se refere ao planejamento e 
execução de programas voltados à sustentabilidade (TABARELLI et al. 
2018). 

 

 Nesse cenário, percebem-se as dificuldades de desenvolver políticas de uso 

sustentável dos recursos naturais. No entanto, é necessário compreender que a 

Caatinga se localiza na região semiárida mais populosa do mundo, onde vive cerca 

de 28 milhões de pessoas, sendo que a maioria depende direta ou indiretamente 

dos seus recursos naturais (MMA, 2019). Desse modo, é urgente a necessidade de 

desenvolver práticas sustentáveis que sejam capazes de gerar renda e ao mesmo 

tempo conservar os recursos que o bioma dispõe para as populações humanas. 

Nesse sentido, é extremamente relevante o papel que o docente desenvolve 

na escola em relação à construção e reconstrução dos saberes, aliada à vivência do 

aluno. Sendo a escola um ambiente de diálogo entre toda a comunidade escolar, as 

estratégias de conservação devem passar por um processo de discussão e 

comprometimento de todos, de modo a garantir que o desenvolvimento sustentável 

de fato aconteça (BRASIL, 2001). 

Costa e Ribeiro (2019) afirmam que a educação ambiental de qualidade é 

outra forma de impedir a progressão da degradação, sendo responsável por fazer o 

sujeito enquanto aluno reconhecer que a Caatinga é uma relíquia brasileira que deve 

ser conservada e protegida. Conforme os PCNs (2001), a educação ambiental é um 

meio indispensável para conseguir criar e aplicar práticas cada vez mais 

sustentáveis de interação sociedade-natureza e soluções para os problemas 

ambientais.  

 Desse modo, acredita-se que a educação ambiental instiga o aluno a 

compreender os problemas que afetam sua vida, sua comunidade, seu país e o 

mundo (PCNs, 2001). Ao mesmo tempo faz perceber a importância da preservação, 

da conservação e recuperação das áreas degradadas como forma de garantir que 

esse patrimônio biológico não se perca. 

De acordo com Araújo e Sousa (2011) e Souza e Silva (2017), nota-se que 

uma grande parte dos alunos que mora numa região de Caatinga não conhece as 

características básicas associadas a este bioma. E o pouco conhecimento que 
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possuem de certa forma deve-se aos recursos didáticos e a metodologia que o 

docente dispõe para ministrar suas aulas. 

 Desse modo percebe-se a necessidade de material textual de apoio ao livro 

didático que retrate as características básicas do bioma de modo que o aluno 

conheça e valorize.  

 

3.2 A Caatinga na Paraíba 

 

 A Caatinga é a vegetação predominante do estado da Paraíba e está 

presente em aproximadamente 90% do território (IBGE, 2019). É composta, princi-

palmente por plantas xerófitas, formada por espécies que desenvolveram 

mecanismos para sobreviver em ambiente com poucas chuvas e baixa umidade 

(MAIA, et al., 2017).   

Apesar das condições severas, a Caatinga apresenta diversidades de 

ambientes, proporcionados por um mosaico de vegetação, e para melhor 

compreender toda essa variedade o bioma foi dividido em oito ecorregiões 

(VELOSO; SAMPAIO; PAREYN 2002). Ecorregiões são definidas como áreas 

relativamente grandes de terra ou água contendo um conjunto característico de 

comunidades naturais, que compartilham a grande maioria de suas espécies, 

dinâmicas ecológicas e condições ambientais (DINERSTEIN, et al.,1995). 

 Nesse contexto, a Paraíba possui duas ecorregiões: a Depressão Sertaneja 

Setentrional e o Planalto da Borborema. De acordo com Veloso, Sampaio e Pareyn 

(2002), a Depressão Sertaneja é a paisagem mais típica do semiárido nordestino. 

 

“uma extensa planície baixa, de relevo predominantemente suave-ondulado, 
com elevações residuais disseminadas na paisagem. Os solos rasos, 
pedregosos de origem cristalina e fertilidade média alta, mas suscetíveis à 
erosão. Predominam os solos brunos não cálcicos, podzólicos, litólicos e 
planassolos. A altitude varia de 20 a 500 m na área de depressão com 
elevações de 500 a 800 m.” (VELOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002, p. 18). 

  

Ainda conforme os autores referidos anteriormente, o clima da ecorregião é 

semiárido, caracterizado por altas temperaturas. Na região mais seca (sertão), o 

período chuvoso ocorre de outubro a abril, sendo comum a ocorrência de secas, 

além disso, os rios são temporários e os solos rasos, o que contribuem para o 

intenso processo de erosão (VELOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002). Ainda segundo 
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esses autores, quanto à vegetação, destacam-se a caatinga arbustiva e arbórea, 

embora bastante degradadas, resultantes da agricultura e da pecuária extensiva. 

Por sua vez, os solos da ecorregião denominada Planalto da Borborema 

possuem profundidade e fertilidade variadas em geral férteis e muito suscetíveis à 

erosão. Predominam os regossolos e os podzólicos, no entanto, são encontrados 

outros tipos de solos: solonetz solodizados, litólicos, planossolos e aluviais. A 

altitude do relevo varia de 150 a 650 m, com picos de 650 a 1.000 m (VELOSO; 

SAMPAIO; PAREYN, 2002). 

De acordo com Veloso, Sampaio e Pareyn (2002), o clima é quente, muito 

seco e semiárido, a estação chuvosa ocorre de fevereiro a maio e as precipitações 

variam de 400 a 650 mm, podendo ser mais alta nas encostas onde se formam a 

mata de altitude.  

Sobre a vegetação destacam:  

 

“Na vertente oriental até a metade do topo apresenta flora característica de 
área úmida, formando em alguns locais brejos de altitude. Da metade do 
topo descendo pela vertente ocidental existe flora característica de áreas 
secas. Os tipos de vegetação vão desde caatinga arbustiva aberta (com 
gradações intermediárias), a matas secas e matas úmidas. As matas 
úmidas (brejo de altitude) estão restritas ao topo e parte da vertente 
oriental” (VELOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002, p.23). 
 

 Segundo os autores referidos acima, a vegetação apresenta altíssimo nível de 

degradação, restando pequenas ilhas esparsas de vegetação nativa, sendo a 

agricultura, a pecuária e o extrativismo os principais responsáveis. Por esse motivo, 

segundo Santana (2005), nos últimos anos tem-se observado a relevante 

preocupação com a manutenção da biodiversidade vegetal e os problemas 

relacionados à desertificação, o que implica necessariamente no aumento dos 

levantamentos fitossociológicos de modo contínuo e regular. 

 Para Pereira Júnior, Andrade e Araújo (2012), o levantamento florístico e 

fitossociológico permite monitorar eventuais alterações na vegetação e ao mesmo 

tempo estabelecer ações de preservação do patrimônio genético e sua utilização de 

forma racional. Conforme esses mesmos autores, o primeiro inventário florestal na 

Paraíba foi realizado por Tavares et al. (1975) com o objetivo de determinar o 

potencial madeireiro. 

 A partir deste trabalho foram realizadas outras pesquisas com diversos 

objetivos: estabelecer padrões vegetacionais e florísticos; correlacionar fatores 



36 
 

ambientais com as características estruturais da vegetação; verificar o número de 

espécies predominantes em uma comunidade; comparar fisionomias florestais em 

diferentes estágios de conservação. 

Desse modo, podem-se elencar diversas pesquisas: Padrões de Caatinga nos 

Carris Velhos, Paraíba (Gomes, 1979); Levantamento florístico e estrutura 

fitossociológica do estrato herbáceo e subarbustivo em áreas de caatinga no Cariri 

paraibano (Andrade et al., 2009); Florística e fitossociologia de quatro 

remanescentes vegetacionais em áreas de serra no Cariri paraibano (Oliveira et al., 

2009); Composição florística e fitossociológica de um fragmento da Caatinga em 

Monteiro/PB (Pereira Júnior; Andrade e Araújo, 2012); Alteração da cobertura 

vegetal na Sub-Bacia do Rio Espinharas de 2000 a 2010 (Silva; Lima e Mendonça, 

2014); Levantamento florístico preliminar da Caatinga sublitorânea na Paraíba, 

Nordeste do Brasil (Cordeiro et al., 2015); Flora vascular de um inselbergue na 

mesorregião do sertão paraibano, Nordeste do Brasil (Lucena et al., 2015); 

Levantamento florístico e fitossociológico das espécies arbóreas do bioma Caatinga 

na fazenda Várzea da Fé no município de Pombal (Anderson et al., 2015); Estrutura 

da vegetação em dois fragmentos de Caatinga antropizada na Paraíba (Sabino; 

Cunha e Santana, 2016); Estudo fitossociológico em fragmentos de caatinga em 

dois estágios de conservação, Patos, Paraíba (Santos et al., 2017); Riqueza 

florística em uma área ciliar de Caatinga no Cariri Ocidental da Paraíba, Brasil 

(Farias et al., 2017); Florística e fitossociologia do componente lenhoso de mata 

ciliar do riacho de Bodocongó, semiárido paraibano (Trovão; Freire e Melo, 2020). 

 Acredita-se que todos esses estudos têm fornecido informações importantes 

para compreensão da dinâmica da vegetação de Caatinga. E ainda que esta esteja 

severamente alterada, ela contém uma grande variedade de espécies e também 

remanescentes de vegetação ainda bem preservados, incluindo um número 

expressivo de táxons raros e endêmicos (GIULIETTI et al., 2010). 

No entanto, Araújo Filho (2013) destaca que essas espécies se encontram em 

áreas recobertas por solos férteis e nos limites superiores da pluviosidade do bioma, 

ou seja, em lugares de difícil acesso à ação do homem ou em UCs. Sua 

preservação é de grande importância para a manutenção da biodiversidade, tanto 

florística quanto faunística, além de se constituir em fonte de sementes de espécies 

arbóreas para recomposição florestal de áreas degradadas (ARAÚJO FILHO, 2013). 
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Nesse âmbito, percebe-se o quanto é importante a atualização dos dados de 

levantamento florístico e fitossociológico da Caatinga. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

Esse estudo contempla o município de Patos, localizado na Região 

Intermediária do próprio nome (Patos), na porção central do estado da Paraíba 

(Figura 02). Seu território compreende uma área de 473,056 km² entre as 

coordenadas geográficas de 37º 30’ de Longitude Oeste e 7º 0’ de latitude Sul. 

Limita-se ao norte com São José de Espinharas e São Mamede, ao sul com São 

José do Bonfim e Cacimba de Areia, a leste com Quixaba e Cacimba de Areia e a 

oeste com Santa Teresinha e Malta (IBGE, 2019). 

 

Figura 02 - Localização do município de Patos/PB. 
 

  
 
 

Fonte: Acervo da autora (2020). 
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Ainda conforme o IBGE (2019), a população de Patos está estimada em 

107.605 habitantes, classificando-a na quarta posição entre os municípios mais 

populosos do estado da Paraíba. E em relação ao IDH – Índice de Desenvolvimento 

Humano, o município apresenta um dos melhores da Paraíba (0,701), ocupando a 

quinta posição entre as cidades do estado (IBGE, 2010). No campo econômico, a 

principal fonte de renda está no setor terciário, tendo o comércio e os serviços como 

importantes atividades econômicas. 

O município está inserido numa região de clima tropical semiárido (Bsh), 

conforme a classificação de Köppen, marcado por uma estação seca e outra 

chuvosa, com precipitações médias não ultrapassando 800 mm/ano e as 

temperaturas médias variando de 24 °C a 28 °C (SABINO; CUNHA; SANTANA, 

2016). 

Quanto ao relevo, segundo Veloso, Sampaio e Pareyn (2002), o município está 

inserido na Depressão Sertaneja Setentrional, apresentando uma extensa planície 

baixa, de relevo suave-ondulado, com elevações residuais disseminadas na 

paisagem. Os solos são predominantemente rasos, pedregosos de origem cristalina 

com fertilidade de média a alta, muito suscetível à erosão. Predominam os solos 

brunos não cálcicos, podzólicos, litólicos e planossolos (VELOSO; SAMPAIO; 

PAREYN, 2002). 

 

4.2 Procedimentos metodológicos  

 

 A presente pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa por utilizar 

instrumentos mistos para obtenção de dados. De acordo com Knechtel, (2014), tanto 

a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa têm por preocupação o ponto de vista do 

indivíduo: a primeira considera a proximidade do sujeito com o objeto de estudo, por 

exemplo, por meio de entrevista; na segunda, essa proximidade é medida por meio 

de materiais e métodos empíricos.  

 Diante da problemática e dos objetivos propostos apresentados na 

introdução, a pesquisa foi realizada em três fases. 

 Na primeira fase foi realizada a pesquisa bibliográfica que, de acordo com Gil 

(2008, p.50), “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Esta fase permitiu a apreensão teórica, 
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conceitual e documental sobre o Ensino de Geografia, os Livros Paradidáticos e o 

bioma Caatinga. 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica das obras clássicas e 

também atuais sobre o ensino de Geografia, a partir dos seguintes autores: Callai 

(2009, 2010), Castellar (2005), Castrogiovanni (2009), Cavalcanti (2010, 2012 e 

2017), Freire (2006), Lacoste (2002), Morais (2011), Pontuschka, Paganelli e Cacete 

(2009), Santos (1996), Souza (2011), Thiesen (2011) e Vesentini (1987). 

A pesquisa também contemplou autores que abordam os livros didáticos e 

paradidáticos, tais como: Azevedo e Almeida (2013), Beneti (2008); Costa e Ribeiro 

(2019), Gabrelon e Silva (2017), Kaercher (2010), Lacuna (2012), Lopes (2011), 

Morais (2014), Munakata (1997), Rodrigues (2017) e Yasuda e Teixeira (1997). 

E em relação ao bioma Caatinga, os trabalhos dos seguintes autores foram 

acessados: Araújo Filho (2013), Araújo e Sousa (2011), Drumond et al. (2000), 

Freire et al. (2018), Ganem (2017), Gariglio, Cestaro e Kageyma (2010), Leal, 

Tabarelli e Silva (2008 e 2017), Maia et al. (2017), Morais (2016), Prado (2003), 

Porto (2001), Pereira Filho e Bakker (2010), Queiroz (2011), Silva et al. (2003), 

Souza e Silva (2016), Tabarelli et al. (2018), Velloso, Sampaio e Pareyn (2002).  

Buscou-se também a contribuição por meio de documentos oficiais e 

instituições governamentais como: BNCC (2018), LDB (9.394/96), PCNs (1998, 

2001), IBGE (2018), MMA (2019), ICMBio/MMA (2018) e SNUC (2011). 

Na segunda fase foi realizada a análise do conteúdo Bioma Caatinga 

presente nos livros didáticos de Geografia do 7º ano, totalizando nove coleções de 

diferentes autores e editoras. A análise foi realizada a partir de uma ficha construída, 

considerando alguns critérios estabelecidos pelo PNLD: 

 

1) Disposição do texto em forma de capítulos, tópicos ou subtópicos; 

2) Coerência das ilustrações (gráficos e figuras) com a abordagem; 

3) Existência de questões sobre o bioma Caatinga nas atividades; 

4) Concepção da Caatinga destacado nos textos; 

5) Impactos ambientais na Caatinga indicados nas abordagens. 

 

E conforme a metodologia de Bardin (2016), esta análise organiza-se em três 

fases: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 
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A pré-análise é a etapa em que o pesquisador escolhe os documentos que 

serão submetidos à análise. A exploração do material é considerada a fase longa e 

maçante, que consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição 

ou enumeração, em função das regras previamente formuladas. E tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação é a fase em que o analista obtém o 

resultado da pesquisa. 

Na sequência ocorreu a terceira fase, com a realização do trabalho de 

pesquisa junto aos professores a partir da aplicação do questionário, sendo alguns 

enviados por e-mail e outros entregues pessoalmente conforme a opção dos 

previamente contatados. O questionário semiestruturado (ver Apêndice A, pág. 77) 

foi aplicado no mês de julho de 2020. Essa estratégia foi planejada conforme o 

momento de pandemia no qual estamos vivendo, no entanto, em se tratando da 

pesquisa todos tinham conhecimento da mesma.  

Percebe-se que o questionário foi um instrumento de grande relevância à 

dissertação por ser uma via para captar reflexões dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

Segundo Gil (2008, p. 121), o questionário é definido como: 

 

A técnica de investigação composta por um conjunto de questões 
que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 
sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 
passado etc (GIL, 2008, p. 121). 
 

As perguntas contidas no questionário versam sobre o conteúdo Bioma 

Caatinga no ensino de geografia, destacando-se o entendimento do docente em 

relação ao conteúdo presente no livro didático adotado na escola; se este dispõe de 

outros recursos didáticos para desenvolver a temática em sala de aula; se o 

conteúdo é contextualizado com outros temas; se já foi realizado algum projeto na 

escola com o tema abordado; qual a importância de ensinar esse conteúdo; e se há 

necessidade de material paradidático sobre a temática. 

Vale destacar que também foram realizadas pesquisas de campo em outubro 

de 2019 e março e junho de 2020 com o intuito de conhecer melhor a área de 

estudo, fazer registros fotográficos e observar os impactos socioambientais. 
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 A produção cartográfica (confecção e edição dos mapas) foi realizada em 

duas etapas: 1) montagem da base cartográfica; e 2) Geração de mapas, tabelas e 

dados para a área de estudo. 

Para os mapas de usos e cobertura da terra, na localização e hidrografia 

foram usadas as imagens espectrais (bandas 01, 02 e 03) do satélite Sentinel -2B, 

com resolução espacial 10 metros (Data: 13/09/2019, Tile number: T24MXT e 

sensor MSI). A calibração radiométrica e a correção atmosférica foram realizadas 

através do método Dark-Object Subtraction 1 – DOS1 (CHAVEZ-JR, 1988) no plugin 

Semi-Automatic Correction do software QGIS versão 2.10.1 (QGIS Development 

Team, 2020). Após esta etapa de pré-processamento foi feito composição RGB 

(Red-Blue-Green) em cor verdadeira por meio da composição RGB 321, a qual 

posteriormente teve suas tonalidades realçadas por meio de reamostragem por 

desvio padrão no software QGIS versão 2.10.1. 

Por meio da imagem resultante da composição foi feito um mapeamento de 

usos e coberturas da terra do município de Patos. As classes mapeadas foram: 

Caatinga arbórea, Caatinga arbustiva, Corpos hídricos, Plantações/Capim e Solo 

exposto/Rochas/Habitações. Para complementar o mapeamento, foram empregados 

arquivos vetoriais referentes à localização de ruas e rodovias (disponibilizados pelo 

IBGE - https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html) e rios e 

demais corpos hídricos (disponibilizados pela AESA – 

(http://geoserver.aesa.pb.gov.br/geoprocessamento/geoportal/shapes.html).  

Para os mapas de relevo e altimetria foi empregada a imagem de radar do 

satélite ALOS - Advanced Land Observing Satellite/Sensor PALSAR, com resolução 

espacial de 12,5 metros (Data: 03/03/2011, Órbita Absoluta: 27189, Ângulo: 34,3°), 

obtidas gratuitamente através da plataforma Alaska Satellite Facility – ASF DAAC 

(https://www.asf.alaska.edu). A partir destes, foram delimitados a “depressão 

sertaneja” (cota de 198 metros a 315 metros), os “inselbergues” (cota de 315 metros 

a 573 metros) e as “planícies fluviais” (cota de 198 metros a 200 metros e arquivos 

vetoriais da hidrografia) por curvas de níveis e com o auxílio da altimetria e arquivos 

vetoriais de rios e riachos.  

Por fim, para a elaboração do mapa de geologia e obtenção de arquivos 

vetoriais dos aspectos geológicos do estado da Paraíba, foi consultado o 

GeoBank/CPRM-Serviço Geológico do Brasil (http://geosgb.cprm.gov.br). Todos os 

layouts dos mapas foram gerados no software ArcGIS Pro (licença n° 
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0cca8e7c4a620601a0e5423e82a3ab81). Por fim, os dados numéricos foram 

manipulados e armazenados em planilhas eletrônicas do OpenOffice.org 

Calc/Apache OpenOffice v. 4.1.5 (2013 GNU Lesser General Public License v.3®).  

 

5 ANÁLISE DO CONTEÚDO BIOMA CAATINGA NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 A presente análise foi realizada em nove coleções de Geografia do 7º ano do 

Ensino Fundamental (Quadro 01), adquiridas na Secretaria Municipal de Educação 

de Patos/PB. Todos os livros pertencem às coleções disponibilizadas pelo PNLD, 

instituídos pelo Ministério da Educação (MEC), para serem escolhidos pelos 

professores e utilizados no quadriênio 2020, 2021, 2022 e 2023 nas escolas públicas 

brasileiras. Para facilitar a identificação dos livros analisados adotou-se a sigla LD, 

correspondente a Livro Didático, seguida da numeração de 1 a 9 para distingui-los. 

 

Quadro 01 - Descrição dos livros didáticos do 7º ano que serviram de base para a compilação deste 
capítulo. 

 
Código Autores Nome do Livro Editora Ano 

LD 1 J. W. Vesentini 
Vânia Vlach 

Teláris Geografia Ática 2018 

LD 2 Vagner Costa Ribeiro Por dentro da Geografia Saraiva 2018 

LD 3 Axé Silva 
Jurandyr Ross 

Tempo de Geografia Editora do Brasil 2018 

LD 4 Marcelo Moraes Paula 
Angela Rama 
Denise Pinesso 

Geografia Espaço & 
Interação 

FTD 2018 

LD 5 Elian Alabi Lucci 
Anselmo Lázaro Branco 
William Fugill 

Geografia, Território e 
Sociedade                    

Saraiva 2018 

LD 6 Fernando dos Santos 
Sampaio 
Marlon Clovis Medeiros 

Geografia & Geração 
Alpha 

SM 2018 

LD 7 Eustáquio de Sene 
João Carlos Moreira 

Geografia Geral e do 
Brasil 

Scipione 2018 

LD 8 Cesar Brumini Dellore Araribá mais Geografia Moderna 2018 

LD 9 Melhem Adas 
Sergio Adas 

Expedições Geográficas Moderna 2018 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

A análise do conteúdo Bioma Caatinga foi realizada a partir de uma ficha 

construída considerando alguns critérios estabelecidos pelo PNLD: 1) Disposição do 

texto em forma de capítulos, tópicos ou subtópicos; 2) Coerência das ilustrações 

(gráficos e figuras) com a abordagem; 3) Existência de questões sobre a Caatinga 
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nas atividades; 4) Concepção da Caatinga destacado nos textos; e 5) Impactos 

ambientais na Caatinga indicados nas abordagens.  

No Quadro 02 identificam-se nos livros analisados a presença ou ausência de 

infográficos e imagens sobre o conteúdo Bioma Caatinga, assim como a explanação 

em uma curta quantidade de páginas. 

 

Quadro 02 - Identificação do infográfico, imagens e número de páginas. 

Livros 
Analisados 

Possui infográfico Possui 
imagens/fotos 

Número de 
páginas 

LD 1 Não Sim 0 

LD 2 Não Sim 1 

LD 3 Sim Sim 2 

LD 4 Não Sim 0 

LD 5 Não Sim 2 

LD 6 Não Sim 0 

LD 7 Não Sim 0 

LD 8 Não Sim 1 

LD 9 Não Sim 0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

De acordo com o quadro acima, dos nove livros analisados apenas um 

apresenta infográfico e, mesmo que de forma resumida, percebe-se que o conteúdo 

está bem apresentado. Todos os livros possuem imagens e poucas páginas 

dedicadas ao bioma.  

 

LD 1- Teláres Geografia 

 

 Nesse manual didático, a Caatinga é abordada no oitavo capítulo, intitulado 

“Hidrografia e biomas”, especificamente em um tópico denominado “Os biomas 

brasileiros”. O conteúdo é apresentado em três parágrafos, destacando que a 

Caatinga é uma vegetação característica do clima semiárido do Sertão Nordestino, 

que possui plantas xerófilas (adaptadas à aridez), como as cactáceas (Figura 03). 

Mas também existem arbustos e pequenas árvores, como o juazeiro, a aroeira e a 

braúna. Apenas o juazeiro e algumas palmeiras mantêm as folhas durante a estação 

seca, porque possuem raízes profundas e conseguem captar água no subsolo. 

 O LD 1 também relata a abundância de répteis, entre os quais destacam os 

lagartos e as cobras. A existência de roedores, insetos e aracnídeos, além de outros 

animais como: sapo-cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado-catingueiro, 

tatupeba e sagui-do-nordeste. 
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Figura 03 - Espécies vegetais presentes na Caatinga. 
 

 
 

Fonte: Vesentini e Vlach (2018, p.168). 
 

  Mesmo existindo coerência entre as figuras e a abordagem do texto, os 

autores destacam as cactáceas, fortalecendo a impressão da baixa biodiversidade 

vegetal. Existem questões relacionadas ao bioma nas atividades, no entanto, não é 

considerada sua importância biológica como patrimônio exclusivamente nacional, 

nem os impactos ambientais que o coloca como um dos biomas mais degradados do 

país. 

 

LD 2 - Por Dentro da Geografia 

 

 Nesse volume, a temática Caatinga é apresentada no terceiro capítulo, 

intitulado “Paisagens naturais brasileiras”, especificamente em um subtópico 

denominado “Domínio da Caatinga”. É dedicada apenas uma página ao conteúdo. 

Neste caso, indica que o Domínio da Caatinga localiza-se na porção nordeste do 

país, em áreas submetidas ao clima Tropical Semiárido, destacando as elevadas 

temperaturas e os baixos índices pluviométricos e a seca em alguns anos. Ainda 

destaca que os solos são poucos profundos e o relevo é marcado por planaltos que 

funcionam como obstáculo à penetração de massas de ar, agravando a seca. 

 No que concerne à vegetação, o material didático aponta que as espécies para 

não perderem a umidade possuem folhas bem pequenas e hastes cheias de 
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espinhos (Figura 04). E que as atividades econômicas (criação de gado e agricultura 

irrigada) provocam grandes impactos ambientais na paisagem. 

 É importante perceber que essas atividades desenvolvidas em longo prazo 

trazem sérias consequências ao solo, como compactação, desertificação e 

salinização. Sendo necessário que o docente aborde esses assuntos para que os 

mesmos não passem despercebidos. 

 

Figura 04 - Espécies vegetais presentes no bioma Caatinga.  
 

 
 

Fonte: Ribeiro (2018, p. 64). 
 

 Assim como o LD 1, o LD 2 apresenta coerência entre as figuras e a 

abordagem do texto, sendo mais uma vez destacadas as cactáceas. Os dois 

manuais não consideram a Caatinga presente no norte de Minas Gerais. Sendo que 

o LD 2 destaca o solo e o relevo, mas não considera a diversidade da fauna e não 

traz nenhuma questão nas atividades que seja referente à temática. A ausência de 

atividades sobre a temática pode ser considerada uma lacuna relevante, pois a 

mesma além de incentivar a pesquisa, pode despertar o interesse do docente. 

  

LD 3 - Tempo De Geografia 

 

 Nessa obra, o conteúdo foi identificado no segundo capítulo, intitulado 

“Dinâmica natural”, em um tópico denominado “Clima e vegetação”. O conteúdo é 

abordado em dois parágrafos. Destaca que a Caatinga é um bioma exclusivamente 
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brasileiro e a vegetação é típica do Sertão, encontrada nos estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e no Norte 

de Minas Gerais. As espécies se desenvolvem em solos rasos e pedregosos, 

adaptadas aos longos períodos de seca e em geral são arbustos e plantas baixas, 

rasteiras e espinhentas, como as cactáceas (Figura 05). 

 

Figura 05 - Aspectos da vegetação presente no bioma Caatinga. 
 

 
 

Fonte: Silva e Ross (2018, p.163). 

 

 O LD 3 diferentemente dos anteriores indica o norte de Minas Gerais como 

área onde a Caatinga está presente, além de destacar o desmatamento como 

impacto ambiental. Assim como o LD 1 e o LD 2, a figura presente no texto reforça a 

forte presença das cactáceas. No entanto, na proposta de atividade apresenta um 

infográfico com informações bastante relevantes sobre a Caatinga, mesmo que de 

forma resumida (área territorial, localização, população, biodiversidade e potencial 

econômico) e a degradação causada pela ação humana (Figura 06).  

 O infográfico é um recurso didático de grande relevância no processo de 

ensino-aprendizagem, no entanto, para que a aprendizagem seja significativa é 

necessário que o conteúdo tenha complementação textual e seja contextualizado, 

considerando o conhecimento que os alunos possuem. Um tema muito interessante 

que é abordado no infográfico é o potencial econômico do bioma. Conforme Ganen 

(2017), a Caatinga dispõe de vasto potencial econômico para exploração sustentável 

da vegetação, mas poucos investimentos públicos para sua conservação. Desse 

modo é necessário que os discentes conheçam essas potencialidades e estas 
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possam ser desenvolvidas em sala de aula de diversas formas como, por exemplo, 

através de projetos de pesquisa. 

 

Figura 06 - Infográfico explicando o conteúdo referente à Caatinga. 
 

 
 

Fonte: Silva e Ross (2018, p. 178-179). 

  

LD 4 – Geografia Espaço & Interação 

 

 Nesse manual, a temática Caatinga está presente na quinta unidade, intitulada 

“Dinâmica da natureza no Brasil”, no tópico “Formações vegetais”. Foi dedicado 

apenas um parágrafo e uma imagem, que inclusive é a mesma figura presente no 

LD 2. Os autores descrevem a Caatinga como a única formação vegetal nativa 

exclusivamente brasileira, com espécies endêmicas adaptadas ao clima semiárido. 

Há coerência entre a figura e a abordagem textual, no entanto, não aborda os 

impactos ambientais, nem a diversidade biológica existente. Quanto às questões 

presentes nas atividades, apenas uma é apresentada.   

 De acordo com o que foi exposto percebe-se a pouca importância que é dada 

ao único bioma exclusivo do nosso país. Conforme Sena (2011, p.12), “Caatinga é 

um termo mais abrangente que envolve clima, relevo, solos, vegetação e fauna”. 

Desse modo, as informações contidas nesse manual não permitem que o discente 

conheça e valorize o bioma Caatinga. Sendo assim, se faz necessário que o docente 
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disponha de outros recursos didáticos e metodologias que facilitem o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

LD 5 - Geografia, Território e Sociedade 

 

 Nessa coleção, a Caatinga está presente em dois capítulos: no quarto 

capítulo intitulado “A paisagem natural brasileira e suas transformações”, 

especificamente no tópico “As coberturas vegetais”, como consta na Figura 07, ou 

seja, apenas o que está ao lado da figura. E no décimo capítulo, intitulado 

“Dinâmicas da natureza no Nordeste”. 

 

Figura 07 - Vegetação da Caatinga representada pelas cactáceas. 
 

 
 

Fonte: Paula, Roma e Pinesso (2018, p.41). 

  

 Há coerência entre a figura e o texto, entretanto, o conteúdo resume-se à 

vegetação e ao clima. Ainda destaca a devastação do bioma, mas não cita as 

causas, nem consta nenhuma questão nas atividades referentes à temática. No 

entanto, no décimo capítulo, os autores iniciam o conteúdo com um texto cujo título 

é “Descobrindo a Caatinga”, e nele tenta desmistificar alguns preconceitos que ao 

longo dos anos foram atribuídos ao bioma, relacionados aos aspectos da pobreza 

paisagística e da biodiversidade. Em seguida apresenta as características da 

vegetação, clima, relevo e hidrografia e a desertificação em decorrência de fatores 

naturais e principalmente pela ação humana. Ainda apresenta uma atividade com 

questões referentes à temática.  

 Conforme os livros apresentados, esse é o que melhor descreve o bioma, no 

entanto, não propõe nenhuma alternativa de conservação da Caatinga, o que 

caracteriza uma lacuna. Conforme Alvarez e Oliveira (2013), a caatinga é o terceiro 

bioma mais degradado do Brasil. Entende-se que este assunto deve ser abordado 
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em sala de aula com o intuito de fortalecer o uso sustentável dos recursos naturais 

presente no bioma.  

 

LD 6 - Geografia & Geração Alpha 

 

 Neste manual, a temática está presente no primeiro capítulo, intitulado 

“Características Gerais do Brasil”, no tópico “Formações vegetais brasileiras”. O 

conteúdo é apresentado em apenas um parágrafo, descrevendo a Caatinga como 

vegetação típica de clima semiárido encontrada em trechos de todos os estados do 

Nordeste, com exceção do Maranhão. Assim como o LD 1, LD 2 e LD 4, este 

manual não aponta o norte de Minas Gerais como área onde a caatinga está 

presente. São informações superficiais, referente apenas à vegetação, que só vão 

ser trabalhadas efetivamente em sala de aula se o docente tiver interesse, caso 

contrário passará despercebido. 

 O mais interessante é que dos manuais já apresentados, este é o que 

apresenta o maior número de questões inerentes ao tema nas atividades, conforme 

mostra a Figura 08. 

 

Figura 08 - Questões do exercício de fixação sobre o bioma Caatinga. 
 

 
 

Fonte: Lucci, Branco e Fugill (2018, p.36). 
 

 De acordo com o conteúdo presente no texto, o aluno só terá condições de 

responder todas as questões se o professor tiver buscado outros recursos didáticos 

ou aplicado uma metodologia de ensino que permita ao discente conhecer as 

características do bioma. Desse modo, as informações presentes no texto só 
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confirmam que a Caatinga está entre os biomas brasileiros menos estudados (LEAL; 

TABARELLI; SILVA, 2003; GIULIETT et al., 2010).  

 

LD 7 - Geografia Geral e do Brasil 

 

 Esse manual não apresenta nenhum capítulo ou tópico que descreva a 

Caatinga. No entanto, o bioma é mencionado no nono capítulo, intitulado “Natureza 

e sociedade na região Nordeste”, dentro do tópico “O Sertão”, ao falar sobre a 

vegetação. Os autores descrevem a Caatinga apenas como a vegetação 

predominante no Sertão (Figura 09). 

 

Figura 09 - Vegetação adaptada à escassez de chuvas. 
 

 
 

Fonte: Sene e Moreira (2018, p.118). 
 

 A imagem reforça a presença das espécies vegetais adaptadas aos longos 

períodos de estiagem (seca). É preocupante o fato do conteúdo sobre o bioma 

Caatinga não estar presente nesse manual, pois é no 7º Ano que se aborda o estudo 

do Brasil. Nesse caso, o conteúdo só poderá ser desenvolvido na sala de aula se o 

docente tiver interesse, caso contrário, mais uma vez passará despercebido.  

 

LD 8 - Araribá Mais Geografia 

 

 Nesse manual, a Caatinga está presente em dois capítulos: no segundo 

capítulo, intitulado “Características do território brasileiro”, no tópico “Tipos de 
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vegetação do Brasil”, e no capítulo 18, intitulado “Elementos naturais e ocupação 

territorial”. No segundo capítulo, a temática está presente em dois parágrafos. Assim 

como nos demais manuais, há coerência entre a imagem e o texto, sempre 

retratando as espécies de cactáceas da vegetação. O autor ainda destaca que o 

bioma ocorre na Zona Semiárida mais populosa do planeta e, diferente dos demais 

livros, traz o significado da palavra Caatinga. 

 No capítulo 18, assim como no capítulo anterior, o conteúdo está presente em 

dois parágrafos, mais uma vez é abordada a vegetação cujas espécies são 

adaptadas à estiagem. Segundo o autor, trata-se de uma vegetação não florestal, 

pois as espécies arbustivas ou herbáceas são predominantes (Figura 10). 

 

Figura 10 - Caatinga: espécies vegetais herbáceas e arbustivas. 

 

Fonte: Dellore (2018, p. 31). 
  

 De acordo com os autores dos manuais citados, percebe-se mais uma vez 

que a Caatinga se resume à vegetação, no entanto, é necessário o docente deixar 

claro que o bioma é um conjunto de vida, animal e vegetal, que dependem de outros 

elementos como o clima, o solo e o relevo (SENA, 2011). Além disso, não podem 

esquecer os vários impactos ambientais causados pela ação humana. 

 

LD 9 - Expedições Geográficas 
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 Neste manual, a Caatinga está presente em duas unidades. Na primeira 

unidade intitulada “Domínios naturais: ameaças e conservação”, o conteúdo está 

presente em um parágrafo que destaca os impactos ambientais: desmatamento, 

erosão e desertificação. Segundo os autores, todos esses impactos são causados 

pelas atividades econômicas (Figura 11). 

 

Figura 11 - Aspecto da vegetação da Caatinga no período de estiagem. 
 

 
 

Fonte: Adas e Adas (2018, p. 33). 

 

 Apesar de a figura acima não representar a vegetação por cactáceas, a mesma 

está apresentada no período de estiagem. Na quinta unidade, intitulada “Sertão”, o 

conteúdo está presente em dois parágrafos, destacando a Caatinga como uma 

vegetação nativa que se encontra bastante degradada pela ocupação humana e o 

relevo com altitudes diversas, destacando as chapadas e depressões.  

 Os autores descrevem na Figura 12 a biodiversidade que existe na Caatinga, 

embora mais uma vez retrate as cactáceas, e ainda destaca que ela possui 

finalidades medicinais. No entanto, percebe-se que o conteúdo deixa muito a 

desejar, para que o aluno conheça e valorize o bioma. De acordo com Tabarelli et al. 

(2018), “o futuro da Caatinga requer ações imediatas para que as pessoas e a 

natureza possam caminhar juntas numa trajetória mais sustentável”. Por isso, a 

necessidade de políticas públicas que incentive o conhecimento e o uso sustentável 

dos seus recursos. 
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Figura 12 - Aspecto da vegetação da Caatinga no período chuvoso. 

 

 
 

Fonte: Adas e Adas (2018, p.165). 

  

5.1 Considerações finais sobre a análise dos livros didáticos 

  

 A partir dessa análise, verificou-se que embora a Caatinga seja o único bioma 

exclusivamente brasileiro, ainda é pouco explorado nos livros didáticos, fato 

observado nas abordagens do conteúdo que se encontra em poucas páginas ou 

parágrafos de forma genérica e fragmentada. Estes se mostraram carentes de 

informações e ilustrações que a descreva de forma fidedigna. 

 As imagens são recursos relevantes para apresentar as características de um 

lugar, no entanto, as que estão presentes nos livros analisados reforçam a ideia de 

que muitos têm do bioma, como pobre em biodiversidade e que a vegetação 

predominante são as cactáceas. O que de certo modo influencia negativamente a 

aprendizagem por não despertar o interesse e a valorização dos alunos. 

 São várias as lacunas encontradas nos livros didáticos, no entanto, sabemos 

que estes não dão conta de todos os conteúdos a nível local e regional. Nesse caso, 

percebe-se a necessidade de materiais didáticos (regionais/locais) de apoio que 

possam complementá-los. Como também outras metodologias de ensino que 

contribuam com o ensino mais detalhado do bioma, de modo que os docentes e 
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discentes tenham conhecimentos das diferentes dinâmicas naturais e 

socioambientais de sua região. 

 

6 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES  

 

A presente análise foi desenvolvida com o objetivo de apreender os diferentes 

pontos de vista dos professores em relação ao conteúdo Bioma Caatinga, focando 

no entendimento deste enquanto conteúdo presente nos livros didáticos. Também se 

busca compreender como este conteúdo é abordado na sala de aula; se o mesmo é 

contextualizado com outros temas; se já foi desenvolvido algum projeto na escola 

sobre o bioma Caatinga; qual a importância de ensinar a temática e a disposição de 

paradidático; como também sugestões de aula de campo dentro da Região 

Metropolitana de Patos/PB. 

 Para isso, um questionário semiestruturado foi entregue aos participantes da 

pesquisa conforme previamente combinado, sendo alguns enviados por e-mail e 

outros entregues pessoalmente em sua residência com todos os cuidados 

necessários devido à pandemia do COVID-19.   

De acordo com os dados coletados, 21 professores de Geografia atualmente 

trabalham na rede municipal de ensino de Patos/PB, contudo, 16 professores 

participaram desta pesquisa. 

Em relação ao gênero dos professores, 50% se declararam como do sexo 

feminino e 50% do sexo masculino. Destes, se observou que os professores com 

idade entre 40 e 49 anos e 50 e 59 anos possuem a mesma porcentagem, ou seja, 

31%, seguidos de 25% com idade entre 30 e 39 anos, 7% com idade entre 25 e 29 

anos e 6% com mais de 60 anos. 

É importante declarar que, seguindo padrões éticos, foi garantido o anonimato 

de todos os participantes da pesquisa. Para tanto, códigos foram designados para 

cada professor que respondeu ao questionário. A nomenclatura “Professor”, 

abreviado com a letra P, seguido de um número, representa esse código, conforme 

está apresentado no Quadro 03. Também é importante esclarecer que as respostas 

estão da forma como foram escritas no questionário. 

No quadro abaixo se constata o tempo de serviço dedicado à docência pelos 

professores entrevistados, como também observado na Figura 13. 
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Quadro 03 - Local de atuação dos professores e tempo de serviço. 
 

Código Local de atuação Tempo de serviço 

P01 Escola José Permínio Wanderley + 20 anos 

P02 Escola Dr. Dionísio da Costa 6 a 9 anos 

P03 Escola Dr. Dionísio da Costa 6 a 9 anos 

P04  Escola Aristides Hamad Timene 
CIEP I – José Genuíno e Dr. Napoleão Nóbrega 

+ 20 anos 

P05 Escola Aristides Hamad Timene + 20 anos 

P06 Escolas Anaíza Luis Calixto 
CIEP I – José Genuíno e Dr. Napoleão Nóbrega 

 
10 a 15 anos 

P07 CIEP I – José Genuíno e Dr. Napoleão Nóbrega 10 a 15 anos 

P08 CIEPIII – Firmino Ayres/ Otto de Sousa Quinho + 20 anos 

P09 CIEPIII – Firmino Ayres/ Otto de Sousa Quinho 6 a 9 anos 

P10 CIEPIII – Firmino Ayres/ Otto de Sousa Quinho 1 a 2 anos 

P11 CIEPIII – Firmino Ayres/ Otto de Sousa Quinho + 20 anos 

P12 Escola Professor Manoel de Sousa Oliveira + 20 anos 

P13 Escola Alírio Meira Wanderley 6 a 9 anos 

P14 Escola Sady e Ágaba 1 a 2 anos 

P15 Escola Monsenhor Manoel Vieira + 20 anos 

P16 Escola Monsenhor Manoel Vieira 
Escola João Rodrigues de Amorim 

6 a 9 anos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Figura 13 - Tempo de docência do grupo de professores pesquisados. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Quantos aos anos dedicados à profissão, o gráfico aponta que a maior parte 

dos professores de Geografia que atuam na rede pública municipal de Patos/PB 

13% 

27% 

13% 

47% 

1 a 2 anos 

6 a 9 anos 

10 a 15 anos 

20 anos 
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possui mais de 20 anos de ensino, logo se acredita que estes possuem uma vasta 

experiência no processo de ensino e aprendizagem. 

 Em relação à formação acadêmica dos professores, 19% possuem apenas a 

Graduação, 62% Graduação e Especialização (Latu Senso) e 19% possuem 

Mestrado (Stricto Senso). O elevado índice de professores com Especialização se 

deve ao fato deste nível de formação acadêmica ser mais acessível e existir na 

cidade de Patos. 

 Quanto aos recursos didáticos utilizados para trabalhar o conteúdo Bioma 

Caatinga, constatou-se uma variedade de recursos, no entanto, o livro didático 

ofertado pelo MEC através do PNLD ainda é o mais utilizado, seguido dos 

audiovisuais, conforme os dados apresentados na Tabela 01.  

 

Tabela 01 - Recursos didáticos utilizados para trabalhar o conteúdo Bioma Caatinga. 
 

Recursos Didáticos   Frequência 

Livro didático do MEC      15 
Textos científicos (artigos, relatórios técnicos, teses, monografias, livros)   3 
Livros locais   7 
Materiais próprios   5 
Audiovisuais   11 

Outros. Quais?     

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 De acordo com Gabrelon e Silva (2017), o livro didático é a principal 

referência que o professor dispõe para estruturar suas aulas. Nesta mesma 

perspectiva, Kaercher (2010 p.86) aborda que alguns professores são quase 

dependentes desse recurso. O que de certa forma priva o discente de conhecer 

outras fontes de leitura.  

No entanto, não se pode tirar o mérito dos livros didáticos, pelo contrário, pois 

ele é um recurso extremamente importante no processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente quando se trata de escolas públicas. Mas é importante reconhecer 

que alguns conteúdos a nível local e regional devem ser complementados com 

outros recursos e/ou metodologias de ensino. 

 Sobre as demais questões norteadoras da pesquisa, presentes nos 

questionários, estas estão organizadas em nove quadros a seguir para facilitar a 

apreensão das respostas e o desenvolvimento das análises. A primeira questão 

subjetiva é tratada no Quadro 04.  
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Quadro 04 - Sobre o conteúdo Bioma Caatinga presente no livro didático.  
 

Questão norteadora: O conteúdo sobre o bioma Caatinga presente no livro didático adotado pela 
escola é suficiente ou se faz necessário o uso de outros recursos, tais como livros paradidáticos, 
audiovisuais, etc? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respostas dos 
professores 

P01 “Se faz necessário o auxílio de outros recursos para o aperfeiçoamento 
do tema, para uma melhor compreensão do estudo”. 

P02 “Não é suficiente, sempre há necessidade de um complemento com 
outros recursos”. 

P03 “O livro didático aborda superficialmente todos os biomas, sendo 
necessária a pesquisa, desde: imagens da fauna e flora, características 
gerais da localização e fitofisionomia – para estudantes do Ensino 
Fundamental II. No Ensino Médio, percebe-se a falta de domínio sobre tal 
bioma, assim como os demais. Já que muitos professores não abordam o 
assunto como deveria, até mesmo pela falta de material”. 

P04 “É necessário o uso de outros recursos, pois a abordagem do tema é 
insatisfatória e superficial. Portanto, para uma melhor compreensão é 
necessário expandir o assunto com outros recursos”. 

P05 “Precisamos de outras referências bibliográficas”. 

P06 “É bastante resumido, se faz necessário buscar outras fontes, outros 
autores e informações na internet para complementar o conteúdo 
trabalhado”. 

P07 “Muito superficial. Faz-se necessário a adoção de outros materiais”.  

P08 “Os livros didáticos não se aprofundam no conteúdo sobre a Caatinga, 
por isso é importante recorrer a outros recursos didáticos”. 

P09 “Não é suficiente, necessitando outros recursos”. 

P10 “O conteúdo é insuficiente, uma vez que a Caatinga é caracterizada 
como um ambiente seco, quente e com escassez permanente de água, não 
representando sua beleza e complexidade”. 

P11 “É insuficiente, pois preciso buscar mais recursos como livros 
paradidáticos, realizar visita a lugares específicos para demonstrar em loco 
as características da Caatinga”. 

P12 “Não. Faz-se necessário o uso de outros recursos”. 

P13 “O livro adotado pela escola não oferece dados locais, para isto é 
preciso pesquisar na internet, em livros de autores locais e em matéria da 
televisão”. 

P14 “Diante do nível intelectual e da quantidade de tempo disponível posso 
considerar os conteúdos presentes como suficientes”. 

P15 “Não é suficiente, se fazendo necessário outros recursos como textos 
pesquisados na internet”. 

P16 “Trabalho com outros recursos, tais como mapas e recursos 
audiovisuais”. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Conforme as respostas dos professores, para uma melhor compreensão do 

tema é extremamente necessário o auxílio de outros recursos didáticos. Isto porque 

as abordagens presentes nos livros didáticos são superficiais, ou seja, não 

aprofunda o conteúdo, o que de certo modo contribui para o pouco conhecimento 

que se tem do bioma. 

 A seguinte questão subjetiva busca apreender se o professor realiza um 

diagnóstico prévio sobre o conhecimento dos discentes a respeito da temática 

discutida (Quadro 05). 
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Quadro 05 - Diagnóstico prévio sobre o conhecimento dos discentes acerca do bioma Caatinga. 
 

Questão norteadora: Você realiza um diagnóstico sobre o conhecimento prévio dos alunos acerca 
do bioma Caatinga e trabalha o conteúdo com base nele? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respostas dos 

professores 

P01 “Sim, até porque é importante considerar o contexto em que o aluno 
vive, despertando a beleza do nosso bioma Caatinga”. 

P02 “Sim, até porque o conhecimento prévio dos alunos é fundamental 
para dar início ao assunto”. 

P03 “Com certeza, pois todo ensinamento parte do conhecimento prévio do 
aluno, o qual será transformado em conhecimento formal, a partir das 
discussões em sala de aula. A pergunta base que se faz é: você conhece a 
vegetação do lugar que você reside? Quais as fitofisionomias que 
observam? Normalmente, poucos alunos conhecem a estrutura do bioma 
Caatinga, pois há pouco contato com a zona rural e pelo alto índice de 
desmatamento na construção das cidades”. 

P04 “Sim. Partindo desse conhecimento, será desenvolvido o conteúdo e a 
metodologia aplicada com a turma”. 

P05 “Sim, a partir do levantamento e registro do que sabem, desenvolvo a 
análise sobre o bioma”. 

P06 “Proporciono informações interagindo com os mesmos sobre o bioma 
em seus diversos aspectos”. 

P07 “Não! Não realizo diagnóstico prévio”.  

P08 “Sempre inicio por meio de avaliação diagnóstica, não só sobre a 
Caatinga, mas os demais conteúdos também”. 

P09 “Não exatamente, mas sempre fazemos essa anamnese 
naturalmente”. 

P10 “Sim. Afinal iniciar a abordagem de um conteúdo identificando antes o 
que a turma efetivamente conhece sobre o que será tratado faz com que 
esse conteúdo ganhe significado e importância”. 

P11 “Sim. Até porque nós fazemos parte desse bioma e a convivência é 
intrínseca”. 

P12 “Não”. 

P13 “Sim, este conhecimento é bem restrito”. 

P14 “Sim, o conhecimento prévio é o ponto de partida para abordagem no 
livro didático”. 

P15 “Sim”. 

P16 “Sim”. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 De acordo com o quadro acima, 81% dos professores realizam um 

diagnóstico prévio sobre o conhecimento dos alunos antes de abordar o conteúdo e 

trabalhar com base nele. É fundamental que o docente inicie a abordagem de um 

conteúdo identificando o que a turma conhece sobre o que será tratado. Conforme o 

P10, essa metodologia faz com que o conteúdo ganhe significado e importância. 

Acredita-se que esse diagnóstico contribui para uma aprendizagem 

significativa, o que faz necessário o desenvolvimento de interações entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos, pois nesse processo os novos 

conhecimentos adquirem significados para o sujeito (MOREIRA, 2012). 

A próxima questão versa sobre os aspectos do bioma caatinga que é 

relacionado ao conteúdo em sala de aula (Quadro 06). 
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Quadro 06 - Sobre os aspectos do bioma Caatinga relacionado ao conteúdo. 
 

Questão norteadora: Qual(is) aspecto(s) do bioma Caatinga na Região Metropolitana de Patos 
(RMP/PB) você relaciona ao trabalhar o conteúdo em sala de aula?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas dos 
professores 

P01 “Destaco os aspectos do clima, vegetação – flora e a fauna da região”. 

P02 “As espécies presentes na Região Metropolitana de Patos”. 

P03 “Trabalhar Bioma com os alunos da zona urbana não é fácil, pois os 
mesmos não têm contato com o bioma. Por não terem acesso à zona rural 
ou até por não observar as pequenas manchas existentes na cidade. 
Devido ao crescimento urbano, o bioma Caatinga está sendo desmatado 
constantemente (nas áreas periféricas da cidade), além da substituição das 
espécies por outras exóticas. Por isso, da necessidade de imagens, 
viagens de campo para que os discentes conheçam seu maravilhoso e rico 
bioma”.  

P04 “A vegetação, o solo, o clima, relevo, hidrografia”. 

P05 “Fauna, flora e suas potencialidades, além do clima, relevo, rochas e 
solo”. 

P06 “Proporciono informações, imagens com os mesmos sobre o bioma em 
seus diversos aspectos”. 

P07 “Aponto as características da vegetação: xerófila, caducifólia, pequeno 
porte, etc”.  

P08 “Aspectos climáticos, topográficos e florísticos, compreendendo o 
endemismo e a riqueza não madeireira de nossas espécies”. 

P09 “Fauna e flora em geral e a relação com o semiárido”. 

P10 “A vegetação por vezes seca, com espinhos e pouquíssimas folhas e 
as rápidas transformações com o surgimento das chuvas, o que faz ganhar 
aspecto diferenciado, etc”. 

P11 “Vegetação, hidrografia, enfim, os aspectos físicos e a convivência com 
o semiárido através de projetos implementados – através dos aspectos 
econômicos e culturais”. 

P12 “Nenhum”. 

P13 “O principal é no que trata do desmatamento para implementação de 
loteamentos residenciais”. 

P14 “Principalmente os fatores relacionados às formações vegetais”. 

P15 “A classificação da Caatinga como hiperxerófila, arbustivo-arbóreo”. 

P16 “Localização das diversidades de plantas e animais e principalmente a 
adaptação devido a pouca disponibilidade de água”. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 Conforme o referido quadro, quanto aos aspectos do bioma Caatinga na RMP 

que são relacionados ao conteúdo em sala de aula, 94% dos professores afirmaram 

fazer essa relação com os aspectos físicos da Caatinga, destacando-se a 

vegetação.  

A questão seguinte objetiva apreender se o livro didático utilizado pelo 

professor contextualiza o conteúdo Bioma Caatinga com outros temas (Quadro 07). 

De acordo com as respostas apresentadas pela maioria dos professores acredita-se 

que os mesmos não compreenderam a pergunta. Conforme a BNCC (2018), 

contextualizar os conteúdos deve ser uma estratégia de ensino de modo a conectá-
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los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais 

as aprendizagens estão situadas.  

 

Quadro 07 - Sobre a contextualização do conteúdo Bioma Caatinga com outros temas. 
 

Questão norteadora: Nos livros didáticos que você utiliza, o conteúdo Bioma Caatinga é 
contextualizado com outros temas? (Por exemplo, clima, economia, etc). Se sim, explique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas dos 
professores 

P01 “Deixa a desejar. A maioria dos livros didáticos esquece de abordar a 
riqueza e a valorização da resistência do bioma Caatinga”. 

P02 “Sim, principalmente da sua adaptação ao clima característico da 
região”. 

P03 “Não é abordado essa escala de explicação quando estudamos a 
região Nordeste. Caso contrário, aborda-se um parágrafo e uma mini-
imagem sobre o bioma”. 

P04 “Sim, os fatores físicos da região influencia nos fatores sociais e 
econômicos”. 

P05 “Sim, pois é importante estudar as características fitogeográficas e 
relacionando aos elementos bióticos e abióticos do bioma”. 

P06 “Formação vegetal típica do clima semiárido, economia, como a 
pecuária, a prática da agricultura, o relevo e a hidrografia presentes nesse 
bioma”. 

P07 “A grande maioria dos livros trata o bioma Catinga unicamente como 
pobre, morto e que gera pobreza e repulsão populacional”. 

P08 “Alguns livros didáticos fazem essa relação, abordando-o como 
Domínio Morfoclimático. A maioria trata a Caatinga apenas como 
vegetação”. 

P09 Não respondeu a questão. 

P10 “Não. Podemos perceber a carência de atualização e contextualização 
do conteúdo. A falta de questões que possa gerar debate desfavorece o 
ensino-aprendizagem”.  

P11 “Em parte o conteúdo é abordado pelo livro didático e geralmente vem 
alguma questão que aborda a realidade do aluno”. 

P12 “Não”. 

P13 “Os mesmos são tratados em conteúdos separados, mas cabe ao 
professor fazer a devida associação”. 

P14. “Sim, contextualizo de uma forma geral com base no país”. 

P15 “Não”. 

P16 “Sim, com relação ao clima posso citar a estiagem e altas 
temperaturas, na economia com a extração de madeira e a monocultura de 
cana-de-açúcar”. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

A questão a seguir apresentada no Quadro 08 é crucial para compreender 

como o tema Bioma Caatinga é desenvolvido na escola em relação às práticas 

educativas. Conforme o quadro acima, 56% dos docentes realizam projetos sobre o 

tema. Considera-se um avanço quando se trata de um dos biomas menos estudados 

do Brasil (FREIRE, 2018). Os projetos de ensino permitem aos alunos se sentirem 

protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. De acordo com a BNCC 

(2018), a aprendizagem baseada em projetos inspira os alunos a obter um 

conhecimento mais profundo dos assuntos estudados. No entanto, nem todos os 
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professores estão dispostos a desenvolver essa metodologia, porque tal ação requer 

tempo para elaborar a proposta e mais tempo ainda para por em prática. 

 
Quadro 08 - Sobre a realização de projetos na escola. 

 

Questão norteadora: Você já realizou projetos ou atividades na escola com o tema Bioma 
Caatinga? Se sim, descreva resumidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas dos 
professores 

P01 “Sim. O projeto surgiu da necessidade de estudar esse bioma, que 
muitas vezes não damos importância da riqueza natural que está ao nosso 
redor. Daí inicia um novo olhar da valorização e preservação do bioma 
Caatinga”.  

P02 “Não”. 

P03 “Sim”. Gosto de realizar viagem de campo. Abordo a fitofisionomia e as 
características básicas para conhecer o Bioma. Aproveito para abordar 
outros assuntos (relevo, solo, agricultura, pecuária, orientação, etc.). A 
construção de maquetes, de livros com histórias sobre o Bioma e os 
sertanejos, além de desenhos livres (antes há a aula teórica, abordando o 
tema).  

P04 “Sim. Antes trabalhamos o tema como pesquisa, aula de vídeo usando 
filmes, roda de conversa e por último a aula de campo, mostrando a 
vegetação e o relevo da nossa cidade”. 

P05 “Sim, várias vezes. Estudo do meio ambiente da Caatinga na cidade de 
Patos/PB e as potencialidades da Caatinga”. 

P06 “Sim. Atividades sobre a biodiversidade com algumas espécies da 
fauna e da flora, acesso à água, o uso de novas técnicas agroecológicas, 
as questões ambientais e sociais, levando os alunos a contextualizar outras 
informações”. 

P07 “Sim. O tema era – A caatinga é rica – apontamos a grande 
biodiversidade da fauna e flora”. 

P08 “Sim. Realizei em 2019 um projeto que foi apresentado no CONEDU: 
‘Educação Ambiental na escola: uma proposta interdisciplinar para o 
despertar da consciência Ecológica’.”  

P09 “Sim, com visitas guiadas em dois períodos distintos do ano (chuvoso e 
estiagem). E fazendo um comparativo de imagens e aspectos da 
vegetação”. 

P10 “Não”. 

P11 “Sim. ‘Projeto meu lugar’. Abordamos aulas explicativas, palestras com 
o Propac. Eles desenvolvem com as famílias o projeto convivência com o 
semiárido, exposições de mudas e objetos que fazem parte”. 

P12 “Não”. 

P13 “Não”. 

P14 “Não”. 

P15 “Não”. 

P16 “Não”. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 A próxima questão aborda a importância de ensinar o tema Bioma Caatinga 

(Quadro 09). De acordo com as respostas dos professores, o ensino da Caatinga é 

extremamente relevante, por se tratar do bioma que faz parte do lugar de vivência 

do aluno. Além de ser único e exclusivo do Brasil, é um dos menos estudados e 

mais degradados. Conhecer, valorizar e conservar são ideais de conservação 

ambiental que devem ser trabalhados nas escolas desde os anos iniciais da 

educação básica. 
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Quadro 09 - Sobre a importância do tema estudado. 

Questão norteadora: Qual a importância de ensinar esse conteúdo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas dos 
professores 

P01 “É mergulhar diante da nossa realidade, repassando com muita 
responsabilidade para nossos alunos que é preciso pensar global e agir 
local”. 

P02 “É importante principalmente por ser o bioma presente na região onde 
o aluno vive. Além de conhecer, ele aprende a valorizar”. 

P03 “Além da importância do bioma para a sociedade, da obrigação de 
conservá-lo para que não acarrete nenhum desequilíbrio ambiental e assim 
soframos as consequências (que já estamos passando por isso). E por ser 
nosso bioma é de grande importância conhecê-lo para que possamos 
cuidar e saber sua importância para todos. O Nordeste é o único lugar que 
há esse bioma, deveríamos buscar conservá-lo e conhecê-lo melhor”.  

P04 “É de grande importância o aluno conhecer o bioma da sua região e 
ver a grande biodiversidade existente, como também preservar”. 

P05 “Contextualizar os conteúdos com o bioma Caatinga é de suma 
importância ao saber o cotidiano para compreender e valorizar esse bioma”. 

P06 “Primeiramente por se tratar de um domínio natural exclusivamente 
brasileiro, suas características, fauna, flora, clima, a sua preservação e 
curiosidades”. 

P07 “Seria extremamente relevante e de um valor pedagógico incalculável”. 

P08 “No contexto local, valorização do bioma; conhecimento e preservação; 
pertencimento”. 

P09 “Para nossa região considero o bioma mais importante, pois estamos 
inseridos nesse bioma”. 

P10 “Com a abordagem desse conteúdo costuma ser diminuta e 
equivocada por vezes. Ensiná-lo seria um passo importante para que o 
aluno perceba a verdadeira beleza do seu bioma e a importância de sua 
conservação”. 

P11 “De mostrar ao aluno a valorização e o conhecimento desse conteúdo, 
já que a maioria ou quase todos vivem nessa região”. 

P12 “Mostrar a importância da preservação do mesmo”. 

P13 “Principalmente para acabar com o preconceito de que vivemos numa 
região de pouca diversidade de espécies e para o conhecimento do meio 
que vivemos”. 

P14. “Assim como os demais, faz-se necessário para compreensão do 
espaço em que estão inseridos”. 

P15 “A sua biodiversidade, ou seja, a variação de animais e de plantas se 
desenvolvendo em seu interior”. 

P16 “Explicar para os alunos a importância desse bioma exclusivo no Brasil 
e sua preservação”. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

  

 No Quadro 10 objetiva-se apreender sobre a importância da disposição de um 

paradidático sobre o bioma Caatinga da RMP/PB. Conforme as respostas deste 

quadro, todos os professores consideraram de grande relevância a disposição de 

um paradidático sobre o bioma Caatinga. Conforme P02, se torna uma contribuição 

fundamental para o planejamento das aulas, considerando que os livros ainda são 

limitados no assunto. Já para o P03 seria de grande valia, já que todos os alunos 

teriam acesso a essa informação facilmente e, com certeza, com mais riqueza de 

detalhes (imagens, gráficos e mapas).  
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Quadro 10 - A importância da disposição de um paradidático sobre o bioma Caatinga da Região 
Metropolitana de Patos/PB. 

Questão norteadora: Qual a importância da disposição de um paradidático sobre o bioma Caatinga 
da Região Metropolitana de Patos/PB no desenvolvimento de suas aulas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas dos 
professores 

P01 “De muita importância e compromisso com o espaço geográfico que 
vivemos”. 

P02 “Contribuição fundamental para o planejamento das aulas, 
considerando que os livros ainda são limitados no assunto”. 

P03 “Seria de grande valia, já que todos os alunos teriam acesso a essa 
informação facilmente e, com certeza, com mais riqueza de detalhes 
(imagens, gráficos, mapas) e informações (a falta de material, sempre será 
um empecilho para um bom ensino). Mostrando, assim, o comprometimento 
dos pesquisadores sobre o bioma”. 

P04 “É uma forma de criar e despertar no aluno a importância desse bioma, 
partindo da convivência e sustentabilidade”. 

P05 “Tenho sempre a necessidade de um material para suprir a lacuna que 
se sobrepõe aos assuntos geográficos do município de Patos. Gero sempre 
boas expectativas para novo material”. 

P06 “É extremamente importante, pois são necessários novos dados sobre 
essa temática, especificamente dessa região em seus diversos aspectos”. 

P07 “Seria extremamente relevante e de um valor pedagógico incalculável”. 

P08 “Paradidático sobre a Caatinga. Um recurso com informações, 
paisagens e abordagens locais, pois sabemos que a Caatinga é uma 
formação complexa e não é a mesma em todo o Sertão nordestino”. 

P09 “Com certeza iria valorizar os aspectos locais”. 

P10 “Acredito que, com a disposição de um paradidático, melhoraria a 
qualidade da aula, atrairia atenção dos estudantes ao entender a Caatinga 
como um bioma vivo, não estável e favorecendo o espírito crítico dos 
mesmos”. 

P11 “Seria mais uma ferramenta que iria auxiliar o professor e o aluno na 
compreensão e valorização do lugar onde vive”. 

P12 “Para que os alunos possam conhecer melhor nossa região”. 

P13 “Serve de norte para o trabalho, já que são poucas as fontes de 
pesquisa sobre a região de Patos”. 

P14. “Torna-se importante desde que exista tempo disponível suficiente 
para a abordagem e compreensão dos mesmos”. 

P15 “Seria de grande importância para as aulas, pois iria possibilitar um 
maior entendimento sobre o assunto”. 

P16 “Apresentação mais abrangente da região”. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 Segundo os PCNs (2001), os livros paradidáticos auxiliam no processo de 

ensino-aprendizagem, funcionam como material complementar e ainda podem 

desenvolver o prazer da leitura. 

A última questão apresentada na Tabela 02 versa sobre os lugares dentro da 

RMP/PB utilizados para aula de campo. Conforme o resultado desta tabela há vários 

lugares disponíveis para aula de campo sobre o tema estudado, no entanto, os que 

mais se destacaram foi o Serrote Espinho Branco (Inselbeg), localizado a 8 km do 
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Centro da cidade de Patos, e o Pico do Jabre, localizado no município de 

Maturéia/PB, a cerca de 47 km de distância de Patos/PB. 

 

Tabela 02 - Lugares dentro da Região Metropolitana de Patos/PB utilizados para aula de campo 
sobre o bioma Caatinga. 

Lugares Frequência 

No espaço onde o aluno vive 2 
Viveiro da UFCG (Patos) 1 
Rio Espinharas (Patos) 2 
Serrote Espinho Branco (Patos) 8 
Fazenda Tamanduá (Santa Terezinha) 3 
Pedra do Tendó (Teixeira) 3 
Pico do Jabre (Maturéia) 6 
Fazenda ABA (Passagem) 2 
Barragem da Farinha (Patos) 1 
Açude do Jatobá (Patos) 2 
Fazenda Verdes Pastos (São Mamede) 4 
Picotes (São Mamede) 2 

Sítio Arqueológico na comunidade Algodões (Condado) 1 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Uma aula de campo é uma metodologia de ensino que permite ao discente e 

docente mergulhar em um processo de pesquisa, pois mais importante do que dar 

conta de um extenso rol de conteúdo sem relação com a vivência do aluno, é saber 

como esses conteúdos são produzidos (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 

2009).  

Nesse contexto, compreende-se que a aula de campo consiste no contato 

direto com o tema estudado fora da sala de aula, ou seja, é um procedimento de 

ensino que possibilita articular teoria e prática tornando a aula mais prazerosa. E 

segundo Morais e Paiva (2009), ainda oferece a possiblidade de trabalhar de forma 

interdisciplinar, pois dependendo do conteúdo podem abordar vários temas. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente relatório de pesquisa é resultado da busca por recursos didáticos 

que auxilie o conteúdo Bioma Caatinga presente nos livros didáticos de Geografia do 

7º ano. 

 Conforme as questões de investigação, a hipótese foi confirmada. Os livros 

didáticos, por serem produzidos em escala nacional e dada a enorme extensão 

territorial do Brasil, não conseguem abordar todos os conteúdos de forma detalhada, 

sendo necessário a produção de outros recursos didáticos, a exemplo de 
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paradidáticos que venham sanar tais deficiências, ou melhor, que sirva para 

complementar os conteúdos existentes. 

 Apesar de inúmeros artigos científicos publicados e diversos paradidáticos 

sobre o tema, não foi encontrado nenhum recurso didático a nível local com essa 

temática destinado ao ensino fundamental.  

Desse modo, os resultados da pesquisa desenvolvida colocam ao dispor de 

docentes e discentes uma produção textual a nível local que poderá ser utilizado 

como complemento do livro didático de Geografia do 7º ano, ou como mais um 

recurso didático disponível no município. Contudo, traz a possibilidade de aprimorar 

os conhecimentos do tema e de certo modo incentivar a produção de outros 

recursos que contribuam com a leitura e consequentemente com o conhecimento de 

um dos biomas menos estudados do país. 

 Assim, entende-se que o produto da pesquisa é de extrema relevância para o 

ensino de Geografia, considerando que este se deve pautar na realidade dos alunos 

conforme orienta os documentos oficiais, a exemplo dos PCNs e BNCC.  
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – Questionário Semiestruturado 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

PROJETO: ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL TEXTUAL SOBRE O BIOMA 

CAATINGA NA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Dados Pessoais: 

Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino     (   ) Outros 

Idade: 

(   ) Menos de 25 

(   ) 25-29 

(   ) 30-39 

(   ) 40-49 

(   ) 50-59 

(   ) +60 

 

2. Dados Profissionais: 

Local de trabalho: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Turno: (    ) Manhã       (   ) Tarde    (   ) Noite 

Ano/Ciclo: ________________________________________________________ 
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Regime de trabalho: (   ) Contratado   (   ) Concursado  (   ) Substituto  

Carga horária semanal: _____________________________________________ 

 

3. Há quanto anos você está lecionando? 

(   ) 1 a 2                    

(   ) 3 a 5                         

(   ) 6 a 9                        

(   ) 10 a 15   

(   ) 15 a 20 

(   ) > 20  

 

4. Formação Acadêmica: 

(   ) Graduação 

(   ) Especialização  

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-Doutorado 

 

5. Conteúdo específico: 

5.1 Dos recursos didáticos abaixo, qual(ais) você utiliza para trabalhar o conteúdo 

Bioma Caatinga? 

a) (   ) Livro didático do MEC 

b) (  ) Textos científicos (Artigos, relatórios técnicos, teses, monografias, 

livros). 

c) (   ) Livros locais 

d) (   ) Material próprio 

e) (   ) Audiovisuais 

f) (   ) Outros. Quais? _____________________________________________ 

 

5.2 Em caso de assinalar o item “b” na questão anterior, poderia descrever qual(is) 

são os mais consultados/utilizados? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5.3 O conteúdo sobre a Caatinga presente no livro didático adotado pela escola é 

suficiente ou se faz necessário o uso de outros recursos, tais como livros 

paradidáticos, audiovisuais, etc? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.4 Você realiza um diagnóstico sobre o conhecimento prévio dos alunos acerca do 

bioma Caatinga e trabalha o conteúdo com base nele? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5.5 Qual(is) aspecto(s) do bioma Caatinga na Região Metropolitana de Patos 

(RMP/PB) você relaciona ao trabalhar o conteúdo em sala de aula?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.6 Nos livros didáticos que você utiliza, o conteúdo Bioma Caatinga é 

contextualizado com outros temas? (Por exemplo, clima, economia, etc). Se sim, 

explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.7 Você já realizou projetos ou atividades na escola com o tema Bioma Caatinga? 

Se sim, descreva resumidamente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.8 Qual é a importância de ensinar esse conteúdo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5.9 Qual é a importância da disposição de um paradidático sobre o bioma Caatinga 

da Região Metropolitana de Patos/PB no desenvolvimento de suas aulas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.10 Em relação à aula de campo, quais lugares dentro da Região Metropolitana de 

Patos/PB você indicaria para estudar esse conteúdo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Material textual: Bioma Caatinga – Um olhar sobre o recorte territorial 

de Patos/PB 

 

TELMA GOMES RIBEIRO ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOMA CAATINGA  

UM OLHAR SOBRE O RECORTE TERRITORIAL DE PATOS/PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOS/PB 

2020 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este material didático é fruto do Mestrado Profissional em Geografia 

(GEOPROF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

especificamente da Linha 1 – Saberes geográficos no espaço escolar. 

 A perspectiva que se tem é de que este material funcione como incentivo ao 

ensino da temática, podendo ser utilizado como complemento ao conteúdo presente 

no livro didático, ou como mais um recurso didático disponível no município. 

 O material produzido está pautado na necessidade de contribuir com a 

construção do conhecimento a respeito do bioma Caatinga no contexto geral e 

especificamente no recorte territorial de Patos/PB. Como também estimular a 

produção de outros materiais didáticos com temática local e regional que facilite o 

ensino e a aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O território brasileiro, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE (2019), apresenta extensão territorial de 8.510.295,914 km². Desse modo, 

possui grande variedade de características naturais (solo, relevo, vegetação e fauna) 

que se interage, mas apresenta características diferentes. Essas diferenças naturais 

foram denominadas biomas. Conforme a Figura 1, no Brasil existem seis biomas: 

Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampas e Caatinga.  

 

Figura 1 - Distribuição territorial dos biomas brasileiros. 
 

 
 

Fonte: Acervo da autora (2020). 
 

De acordo com o referido mapa, percebe-se que o bioma Caatinga está 

predominantemente na região Nordeste, contudo, uma pequena parte se encontra 

também no norte de Minas Gerais. 

 



81 
 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

 

1. Qual é o estado do Brasil onde a Caatinga está presente em sua maior parte? 

 

 

 

1. O QUE É CAATINGA? 

  

 A Caatinga é o bioma predominante na região Nordeste do Brasil e está 

inserida no contexto de clima Tropical Semiárido (SENA, 2011). O seu nome que 

tem origem da língua tupi-guarani e significa “mata branca” (caa = mata e tinga = 

branca), foi criado pelos povos indígenas, porque no período de estiagem (estação 

seca) a maioria das plantas perde suas folhas, ficando com aparência 

esbranquiçada. Quem não conhece suas características acredita que as plantas 

estão mortas, porém esta é uma característica de sobrevivência, para 

permanecerem vivas. Neste período, as plantas arbóreas perdem as folhas, num 

processo chamado caducifólia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São inúmeras as saídas encontradas pelas plantas para sobreviverem, um 

exemplo é a modificação nas raízes do umbuzeiro, árvore símbolo do bioma. As 

raízes formam grandes batatas que armazenam água necessária à sobrevivência da 

espécie até as próximas chuvas (EMBRAPA, 2020). 

 

 

 

¹. Caducifólia: espécies 

que perdem as folhas, em 

uma determinada estação 

do ano. 
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Figura 2 - Caatinga: vegetação no período chuvoso (A) e seco (B). 

 

 
  Fonte: Internet. 

 

 

2. POR QUE A CAATINGA É UM BIOMA EXCLUSIVAMENTE BRASILEIRO?  

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2020), o bioma² 

Caatinga ocupa uma área com cerca de 844.453 km2, o equivalente a 11% do 

território nacional. Está presente em parte dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de 

Minas Gerais (MMA, 2020). 

Conforme Sena (2011), no mundo existe outras regiões com clima semiárido 

que compartilham características semelhantes (Chile, Ásia, África). No entanto, 

conforme essa autora, ao comparar as espécies dessas regiões com as que estão 

presentes no Brasil, percebe-se que as nossas são exclusivas e com maior 

diversidade. 

Para Tabarelli et al. (2018) existem algumas espécies evolutivamente 

próximas da Caatinga que foram encontradas nas florestas secas da América do 

Sul, mas do ponto de vista biogeográfico e evolutivo algumas espécies da fauna e 
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da flora são endêmicas³, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do 

mundo. Desse modo, compreende-se que o bioma Caatinga é exclusivamente 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

 

1- Pesquise o nome de cinco animais endêmicos do bioma Caatinga, 

destacando algumas curiosidades. Exemplo: alimentação, se os animais 

consomem pouca água, se têm hábitos noturnos, etc. 

2- Represente o bioma Caatinga através de desenhos nos períodos chuvoso e 

seco. 

3- Pesquise junto a seus avós ou a uma pessoa idosa: 

a) Como as pessoas que moravam na zona rural há 30 anos buscavam e 

armazenavam água para o consumo de sua família?  

b) Atualmente como a água chega às residências das famílias que moram na 

zona rural? 

 

 

 

 

². Bioma: é o conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de 

vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas 

similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade 

biológica própria (IBGE, 2004).  

³. Endêmicas: espécies da fauna e da flora que só são 

encontrados em uma determinada região.  
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3. A CAATINGA NO RECORTE TERRITORIAL DE PATOS/PB 

 

Figura 03 - Localização do município de Patos/PB. 

 

Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

A Caatinga não é homogênea, ou seja, semelhante, pois possui vários tipos 

de vegetação que são classificadas como fitofisionomias (fito = planta e fisionomia = 

aparência). Suas características dependem do tipo de solo, relevo e dos índices de 

chuvas e da ação do homem. Desse modo, a vegetação predominante no município 

de Patos/PB é a Caatinga arbustiva e Caatinga arbórea conforme o esquema 

mostrado nas Figuras 4 e 5.  
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Figura 4 - Perfil da Caatinga no município de Patos/PB. 

 

 
Fonte: Sena (2011, p.23). 

 

Figura 5 - Uso e cobertura da terra no município de Patos/PB. 
 

 

Fonte: Acervo da autora (2020). 
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No entanto, de acordo com Silva, Lima e Mendonça (2014), em alguns 

trechos da sub-bacia do Rio Espinharas, rio que corta a cidade de Patos no sentido 

sul a norte, a vegetação foi classificada em Caatinga arbustiva arbórea aberta4, 

Caatinga arbustiva arbórea fechada5 e Caatinga arbórea fechada6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. O CLIMA, AS CHUVAS E A HIDROGRAFIA 

 

4.1 O clima 

 

 O seu território está inserido numa região de clima tropical semiárido (Bsh), 

conforme a classificação de Köppen, marcado por duas estações, uma estação seca 

e outra chuvosa, precipitações médias não ultrapassando 800 mm/ano e 

temperaturas médias variando de 24 °C a 28 °C no período chuvoso, e 32°C a 39°C 

no período seco (SABINO; CUNHA; SANTANA, 2016). 

 

4.2 As chuvas  

 

O período chuvoso é curto, ocorre entre 4 a 5 meses de duração, geralmente 

de janeiro a maio. As chuvas são torrenciais7 e irregulares, concentradas nos 

primeiros meses do ano, geralmente acompanhadas por relâmpagos e trovões. O 

período seco ou de estiagem ocorre na maior parte do ano, entre junho e dezembro. 

4. Caatinga arbustiva arbórea aberta: constituída por uma vegetação rala com 

alguns indivíduos arbóreos, com altura média de 3 m e a presença de vegetação 

herbácea e cactáceas (SILVA; LIMA; MENDONÇA, 2014). 

 

5. Caatinga arbustiva arbórea fechada: registra-se a presença de uma vegetação 

densa, com poucos indivíduos herbáceos e cactáceas e maior frequência de 

indivíduos arbóreos, arbustos e árvores (SILVA; LIMA; MENDONÇA, 2014). 

 

6. Caatinga arbórea fechada: ocorre nas encostas e topos das serras em área de 

difícil acesso (SILVA; LIMA; MENDONÇA, 2014). 
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ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

 

 

Os gráficos demonstrados na Figura 6 foram elaborados pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) e representam a relação entre os meses e a 

quantidade de chuva (índice pluviométrico) que ocorreu em cada mês na cidade de 

Patos/PB, nos anos de 2012 e 2019.  

 

Figura 6 - Gráfico de chuvas acumuladas em Patos/PB, nos anos 2012 e 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INMET (2020). 

7. Torrenciais: que chove 

bastante num período curto 

de tempo sobre uma área 

pequena. 

 

No bioma caatinga, o período 

chuvoso é curto, ocorre entre 4 

a 5 meses, geralmente de 

janeiro a maio. Entretanto, elas 

são irregulares e mal 

distribuídas seu início é 

marcado por relâmpagos e 

trovões, no mês de janeiro e o 

período de estiagem ou seco 

ocorre entre junho a dezembro.  

 

No bioma caatinga, o período 

chuvoso é curto, ocorre entre 4 

a 5 meses, geralmente de 

janeiro a maio. Entretanto, elas 

são irregulares e mal 

distribuídas seu início é 

marcado por relâmpagos e 

trovões, no mês de janeiro e o 

período de estiagem ou seco 

ocorre entre junho a dezembro.  
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1. Qual a diferença que você percebe nestes dois gráficos? 

2. Verifique quais meses do ano apresentam os maiores e menores índices 

pluviométricos. 

3. O clima pode mudar? Existe diferença entre clima e tempo? Explique. 

 

4.3 A hidrografia 

 

A hidrografia ou a forma de distribuição dos rios no município de Patos/PB, 

que se integra ao bioma Caatinga, encontra-se inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do rio Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Espinharas (BRASIL, 2005). Este 

por sua vez é o principal rio da cidade e nasce no encontro entre o rio da Cruz e o 

rio da Farinha, na região central da cidade de Patos/PB (Figuras 7, 8, 9 e 10).    

O rio Espinharas8 atravessa o município de Patos no sentido Sul a Norte e 

seus principais afluentes são os riachos São Bento, Cachoeira, Morcego, Várzea 

Alegre, Ligeiro, Mocambo, Logradouro, Poço Comprido, Pilões, Pia, Frango, 

Macacos, Fechado, Cupira, Santana, Cauassu, Urtiga, Meio, Lagoa de Açude Belo 

Monte e da Cruz (Figura 11). Além dos córregos: Onça, Acauã, Campo Alegre e 

Cascavel. Todos os rios do município são intermitentes, ou seja, só tem água no 

período das chuvas (BRASIL, 2005). 

 

Figura 7 - A confluência entre os rios da Cruz e Farinha nasce o rio Espinharas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2020). 

Rio Espinharas 

Rio da Cruz Rio da Farinha 
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Figura 8 - Rio da Cruz, um dos rios que dá origem ao rio Espinharas.  

 

Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 

Figura 9 - Rio da Farinha, um dos rios que dá origem a rio Espinharas. 

 

Fonte: Acervo da autora (2020). 
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Figura 10 - Rio Espinharas: principal rio do município de Patos/PB. 
 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 

Figura 11 - Hidrografia de Patos. 
 

Fonte: Acervo da autora (2020). 
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É comum a presença de açudes ou barragens construídas no leito dos rios, 

para represar suas águas. O município dispõe de vários reservatórios de água, entre 

eles o açude do Jatobá (Figura 12), com um volume de água armazenado de 

17.516.000 m³ e a barragem da Farinha (Figura 13), com um volume de água 

armazenado de 25.738.500 m³. A cidade também é servida pela barragem de 

Capoeira, localizada no município de Santa Terezinha/PB, com um volume de água 

armazenado de 53.450.000 m³ (Figura 14) e pela transposição de água vinda do 

complexo formado pelos açudes Coremas Mãe D’Água, com um volume de água 

armazenado de 744.144.694 m³. Em relação às águas subterrâneas, o município 

conta com a existência de mais de 200 pontos de água, distribuídos em poços 

amazonas, poços escavados e poços tubulares. Em relação à propriedade desses 

poços, estes são públicos e privados e classificados como comunitários e 

particulares (BRASIL, 2005).  

 

Figura 12 - Açude do Jatobá, localizado entre os bairros Jatobá e Mutirão, Patos/PB. 
 

 
 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 
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Figura 13 - Barragem da Farinha, maior reservatório de água do município de Patos/PB. 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 
 
 

Figura 14 - Barragem de Capoeira, localizada no município de Santa Terezinha/PB. 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 



93 
 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

 

1. Onde é a nascente do rio da Cruz e do rio da Farinha, que vão formar o rio 

Espinharas? 

2. O rio Espinharas só existe na Paraíba? Justifique. 

3. Você conhece algum dos rios que formam o rio Espinharas? Como estão 

suas águas? Elas são utilizadas para alguma atividade? 

4. Pesquise se existe algum poço subterrâneo de água na comunidade que você 

mora ou na comunidade rural que você conhece. Caso tenha, informe se este 

é classificado como comunitário ou particular e se a água é doce ou salgada 

(salobra). Explique. 

 

 

5. O RELEVO E OS SOLOS 

 

5.1 O relevo 

 

Quanto ao relevo, o município de Patos/PB está inserido na Depressão 

Sertaneja Setentrional, apresentando uma extensa planície baixa, de relevo suave-

ondulado, com elevações residuais disseminadas na paisagem, conforme mostrado 

nas Figuras 15 e 16.  

Todas as elevações espalhadas na paisagem são conhecidas como serrotes 

(inselbergs) e serras, formas de relevos que foram modeladas durante milhões de 

anos pela ação dos agentes externos (temperatura, chuvas, ventos e umidade). São 

vários os serrotes presentes no município de Patos/PB, sendo o Espinho Branco o 

que mais se destaca (Figura 17). 
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Figura 15 - Patos/PB: principais formas de relevo. 
 

Fonte: Acervo da autora (2020). 
 

 

Figura 16 - Patos/PB: altimetria do relevo. 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 
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Figura 17 - Serrote Espinho Branco: período seco e período chuvoso. 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2019/2020). 

 

O serrote Espinho Branco está localizado a sudoeste do município de Patos, 

a cerca de 8 km do centro da cidade, alcançando 415 m de altitude na sua cota 

máxima e 165 m de altura, e abrange uma área de aproximadamente 12,94 ha 

(LUCENA et al., 2015). Conforme esses autores, o inselberg é composto por granito 

e a vegetação em seu entorno é formada por estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, 

assim como também apresenta algumas espécies de hábito trepador. 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

     

 

1. Pesquise o nome de todos os serrotes (inselbergs) que se encontram no 

município de Patos/PB. 

 

5.2 Os solos 

 

De acordo com Veloso, Sampaio e Pareyn (2002), os solos presentes no 

município de Patos/PB são predominantemente rasos e pedregosos (Figura 18), de 

origem cristalina, com fertilidade de média a alta e muito suscetível à erosão. 
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Predominam os solos brunos não cálcicos, podzólicos, litólicos e planossolos 

(VELOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002).  

 

Figura 18 - Perfil do solo encontrado no Distrito de Santa Gertrudes, pertencente a Patos/PB. 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

E conforme Santos et al. (2018), os solos estão classificados da seguinte 

forma: 

- Luvissolos são solos pouco profundos a rasos, tendo argila com atividade 

alta, as cores mais comuns são vermelhas ou bruno-avermelhada. A alta 

suscetibilidade à erosão, pequena profundidade e pedregosidade superficial limita as 

atividades agrícolas; 

 - Neossolos Quartzarênicos são solos essencialmente arenoquartzosos, 

dominantemente profundos a muito profundos, com drenagem acentuada a 

excessiva e profundidade mínima do contato lítico (camada R) maior que 50 cm. 

Suas limitações mais importantes dizem respeito à baixa capacidade de 

armazenamento de água e de nutrientes e a baixa fertilidade natural;  

- Neossolos Litólicos são solos rasos, isto é, com o contato lítico (rocha 

dura) dentro de 50 cm de profundidade, e normalmente ocorrem associados com 

pedregosidade e rochosidade. Apresentam muitas variações de características 
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morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas. As limitações agrícolas mais 

importantes dizem respeito à pequena profundidade efetiva, pedregosidade, 

rochosidade, relevo movimentado, baixa capacidade de armazenamento de água e 

de nutrientes nos mais arenosos e a alta suscetibilidade à erosão, sobretudo nos 

relevos mais declivosos; 

- Planossolos são solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com 

horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, geralmente de 

acentuada concentração de argila, permeabilidade lenta ou muito lenta. 

Em alguns lugares existem afloramentos rochosos chamados de “lajedos”, 

que atuam ecologicamente como desertos e ambientes onde desenvolvem plantas 

suculentas como cactáceas e bromélias (Figura 20). 

 

Figura 19 - Afloramento rochoso. 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

  

 As serras são as porções mais elevadas na paisagem, possuem microclima 

local no topo mais ameno e maior umidade devido às chuvas, permitindo o 

desenvolvimento de plantas maiores e maior densidade (Figura 20).  
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Figura 20 - Serras: vegetação densa. 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

6. VEGETAÇÃO 

 

De acordo com Araújo Filho (2013), na Caatinga existem aproximadamente 

1.000 espécies de plantas, destas, 380 são consideradas endêmicas. No município 

de Patos/PB, segundo os levantamentos florísticos realizados por Silva, Lima e 

Mendonça (2014), Lucena et al. (2015), Sabino, Cunha e Santana (2016) e Santos 

et al. (2017), já foram identificadas mais de uma centena de espécies vegetais, 

destacando-se as apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Lista das espécies vegetais encontradas no município de Patos/PB. 

Família Nome científico Nome popular Origem 

Anacardiaceae 

Myracrodruon urundeuva 
Allemão Aroeira 

Nativa 

Spondias tuberosa Arruda Umbu Nativa 

Apocynaceae 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 
 

Calotropis procera (Aiton) W. T. 
Aiton 

Pereiro 
 

Nativa 

Rosa cera 
Exótica 

Arecaceae 
Copernicia prunifera (Miller) 

H.E. Moore Carnaúba 
Nativa 

 
 

Bignoniaceae 
 

Handroanthus impetiginosus 
(Mart. ex DC.) Mattos 

Pau D'arco Nativa 

Tabebuia aurea Benth. & Hook. 
f. ex S. Moore. Caibreira 

Nativa 

Bromeliaceae Bromelia laciniosa Mart. ex S- Macambira  
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chult Nativa 

Burseraceae 
Commiphora leptophloeos 

(Mart.) J.B. Gillett Umburana 
 

Nativa 

 
 
 

Cactaceae 
 
 
 

Cereus jamacaru DC. 
 Cardeiro 

Nativa 

Pilosocereus gounellei (Weber) 
Byles & Rowlwy Xique-xique 

Nativa 

Tacinga inamoena (K. Schum.) 
N. P. Taylor e Stuppy Palma 

Nativa 

Capparaceae 

Cynophalla flexuosa (L.) Feijão bravo Nativa 

Crataeva tapia L. 
Trapiá 

 
Nativa 

Combretaceae Combretum leprosum Mart. Mofumbo Nativa 

 
 
 

Euphorbiaceae 

Cnidoscolus quercifolius Pohl Faveleira Nativa 

Manihot pseudoglaziovii Pax & 
K. Hoffm. 

Maniçoba Nativa 

Jatropha mollissima (Pohl.) Baill Pinhão bravo Nativa 

Croton jacobinensis Baill Marmeleiro Nativa 

Croton echioides Baill Velame Nativa 

Fabaceae Poincianella pyramidalis (Tul.) 
L. P. Queiroz var 

Catingueira Nativa 

Libidibia ferrea Mart. Jucá Nativa 

Bauhinia forficata (Bong.) 
Steud. 

Mororó branco Nativa 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

Angico Nativa 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 
Ducke 

Jurema branca Nativa 

Mimosa tenuiflora (Wild) Poir. Jurema preta Nativa 

Amburana cearensis (Fr. All.) 
A.C. Smith 

Cumaru Nativa 

Erythrina velutina Willd. Mulungu Nativa 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algaroba Exótica 

 
 

Malvaceae 

Pseudobombax marginatum (A. 
St.Hil). A. Robyns 

Imbiratanha Nativa 

Wissadula sp. 
 

Malva-branca Nativa 

Sida sp. 
 

Vassourinha Nativa 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Nin Exótica 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro Nativa 

 
Sapotaceae 

Sideroxylon obtusifolium 
(Roemer & Schultes) Penn. Quixabeira 

Nativa 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 Conforme a tabela acima se destaca cinco espécies nativas encontradas no 

município de Patos/PB, apresentadas nas Figuras 21, 22, 23, 24 e 25.  
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Figura 21 - Juazeiro.  
Nome científico: Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae) 

 
  

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

De acordo com Sena (2011), o juazeiro é uma das poucas árvores que 

permanecem com a copa verde no período de estiagem (seca), graças ao amplo e 

profundo sistema de raízes, que são capazes de coletar água no subsolo. É 

considerada uma espécie de porte médio, podendo atingir 10 m de altura na idade 

adulta. As flores são polinizadas por abelhas e diversos insetos pequenos. Os frutos 

são comestíveis, podendo servir de alimento para humanos e animais como caprino 

e ovinos. Essa espécie arbórea fornece nutrientes, além da sombra, razão pelo qual 

nos períodos de queimadas e desmatamentos essas espécies são poupadas 

(ARAÚJO FILHO, 2013).  
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Figura 22 - Pereiro.  
Nome científico: Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocynaceae) 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

  Conhecida também por pau-pereiro, o pereiro é uma árvore que mede em 

torno de 3 a 8 m de altura. O tronco não é muito grosso, fica entre 15 e 20 cm de 

diâmetro. A casca é acinzentada e levemente rugosa. Suas folhas são simples e as 

flores aromáticas, que florescem entre os meses de julho e outubro, são bastante 

visitadas por abelhas, e os frutos são secos e lenhosos. Adapta-se a todos os tipos 

de textura e profundidade de solos, sendo indicada para recuperação de solos em 

processo de erosão e restauração da vegetação em áreas degradadas. 
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Figura 23 - Cumaru. 
Nome científico: Amburana cearenses (Alemão) A. C. Sm. (Fabaceae) 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

O cumaru também é conhecido como imburana, imburana-de-cheiro e 

cerejeira. De acordo com Maia (2012), esta é uma espécie facilmente reconhecida 

pelo caule, que solta cascas finas e cheirosas. As espécies alcançam de 6 a 8 m de 

altura, podendo atingir de 10 a 12 m em condições favoráveis. Adapta-se a todos os 

tipos de solo, mas prefere as terras mais arenosas e profundas. Está em perigo de 

extinção devido à exploração excessiva e a destruição de seu habitat (MAIA, 2012).  
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Figura 24 - Angico. 
Nome Científico: Anadenanthera columbrina (Fabaceae) 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 Conforme a Embrapa (2020), o angico é uma árvore que pode atingir 15 

metros de altura, possui cascas grossas e rugosas. As folhas são formadas por 

folíolos, sempre aos pares, as flores são brancas e amareladas com aroma suave. 

Os frutos do tipo vagem apresentam cor castanho avermelhado, contendo de oito a 

15 sementes, que germina facilmente e a muda se desenvolve bem. As folhas são 

tóxicas para os animais, porém, quando fenadas ou secas com ramos novos 

constituem excelente forragem (EMBRAPA, 2020). As flores são polinizadas por 

abelhas e diversos insetos.  Além de ser muito utilizada na produção de móveis, 

cercas, lenha e carvão, na medicina popular e arborização de ruas e parques 

(CARVALHO, 2003). 
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Figura 25 - Faveleira. 
Nome científico: Cnidoscolus quercifolius POHL.(Euphorbiaceae) 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

Segundo Silva et al. (2012), a faveleira é uma árvore de pequeno porte muito 

conhecida por sua capacidade de tolerância à seca. Possuem folhas longas, grossas 

e pontiagudas com espinhos nas nervuras e flores pequenas e brancas que atraem 

muitos insetos, entre eles algumas abelhas nativas. Suas raízes são tuberosas e 

armazenam nutrientes, os quais são utilizados durante a estação seca, período em 

que ocorre a sua floração e a frutificação. Essa espécie possui desenvolvimento e 

crescimento rápido, favorecendo o seu uso em áreas de criação e conservação de 

abelhas nativas, em programas de reflorestamentos, em projetos de paisagismo 

urbano e também para fins medicinais (SILVA et al., 2012). 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

      

1. Qual(is) espécie(s) da flora que você conhece? Qual espécie é comum 

encontrar na comunidade onde você mora? 

2. O que você entende por plantas nativas? 
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3. Converse com seus avós ou vizinhos que são idosos sobre as espécies de 

plantas que eles costumavam ver quando eram mais jovens e atualmente 

nas: 

a) Ruas (arborização urbana) 

b) Quintais  

c) Praças 

d) Estradas  

4. Sobre as árvores presentes nas escolas responda: 

a) A maioria é nativa ou exótica? Pesquise sua origem. 

b) As espécies exóticas causam algum dano ao bioma? Justifique. 

 

7. PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB 

 

Desde o início das primeiras civilizações, as plantas são usadas como 

medicação. No Brasil, de acordo com Brito, Dantas e Dantas (2009), o uso de 

plantas medicinais teve início com os povos indígenas, que utilizavam as espécies 

nativas separando as que tinham o poder de curar e de matar, ou seja, as plantas 

medicinais das plantas venenosas. 

O uso das plantas medicinais faz parte da cultura popular e é transmitida de 

pais para filhos. Algumas espécies ainda são usadas em cultos religiosos, tendo 

como objetivo curar dores e expulsar mau olhado, inveja e cobiça. 

 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

  

1. Faça uma entrevista com uma pessoa idosa sobre as plantas medicinais que 

ela utiliza ou utilizou e descreva sobre o que diz. 

2. Preencha o quadro abaixo com 10 plantas medicinais da Caatinga: 

 

Nome popular Nome científico Principais usos Modo de preparo 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

8. ANIMAIS 

 

Assim como as plantas, os animais conseguem se adaptar e sobreviver à 

escassez de água e alimentos nos períodos de estiagens prolongadas (secas). 

8.1 Formigas 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

   

1- As formigas tem alguma importância na natureza? Se sim, qual é a 

importância? 

 

 As formigas atuam como importantes agentes dispersores de sementes das 

plantas. Ação importante, pois possibilita que as sementes cheguem a lugares 

distantes da planta-mãe. No município de Patos/PB é comum a presença de duas 
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espécies (Figuras 26 e 27), sendo estas consideradas as principais herbívoras da 

região de Caatinga. 

 

Figura 26 - Formiga onça (vespa).  
Nome científico: Hoplomutilla spinosa (Mutillidae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 
 

Também chamada formiga-de-veludo, a formiga onça se destaca por ter o 

corpo “peludo” (presença de cerdas) e colorido, variando entre as colorações laranja, 

vermelho, preto, branco, dourado e o azul. Os indivíduos preto e branco são 

conhecidos como formigas-panda. Como as fêmeas não têm asas, elas se 

assemelham às formigas de tamanhos que vão de 5 a 50 mm, com algumas 

podendo ser maiores que uma moeda grande. Sua coloração chamativa é um alerta 

para afastar possíveis predadores. Os machos têm asas e não picam, no entanto, as 

fêmeas têm ferrão e desferem picadas muito dolorosas. Como todas as vespas, elas 

podem picar seguidas vezes.  

Seu exoesqueleto funciona como uma armadura quase impenetrável, fazendo 

com que tenham pouco ou nenhum predador. O néctar é a sua comida preferida. 

Embora sejam mais facilmente encontradas em certas regiões dos Estados Unidos, 

Canadá e México, elas existem em quase todo mundo. Sobretudo, nas regiões mais 

quentes ou áridas, inclusive no Brasil. 

 

 

 

https://cse.google.com.br/cse?cx=partner-pub-8381206080452448:4319375909&ie=UTF-8&q=Hoplomutilla+spinosa
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Figura 27 - Formiga de roça. 
Nome científico: Atta ssp. (Formicidae) 

 

 
 Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

Chamadas de formigas-cortadeiras, por cortarem pedaços de folhas que 

carregam para seus formigueiros, a fim de criarem um fungo que constitui seu 

alimento exclusivo. Elas possuem coloração amarronzada e uma reentrância 

profunda no topo da cabeça. As principais espécies desse grupo podem ser 

reconhecidas pelos três pares de espinhos no dorso e pela grande quantidade de 

terra solta do formigueiro. 

 

8.2 Abelhas 

  

De acordo com a Embrapa (2020), a fauna apícola da Caatinga é 

representada por 187 espécies de abelhas, distribuídas em 77 gêneros. 

Comparando o número de espécies encontradas no bioma com outros ecossistemas 

trata-se de baixa diversidade. No entanto, as espécies que predominam são 

endêmicas e raras (EMBRAPA, 2020). 
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ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

       

1. Você conhece alguma espécie de abelha? Em sua opinião, elas são 

importantes? Justifique. 

2. Quais são os benefícios do mel de abelha? 

3. Qual é a diferença entre apicultura e meliponicultura? 

4. Pesquise sobre uma abelha presente em nosso município e preencha o 

quadro abaixo:  

 

Nome popular Nome científico Alimentação Hábitos Curiosidades 

     

 

Agora vamos conhecer algumas abelhas que se encontram em Patos 

(Figuras 28, 29 e 30). 

 

Figura 28 - Magangá, Mamangava ou Mamamgaba. 
Nome científico: Xylocopa grisescens (Apidae)  

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 
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É uma abelha solitária, embora em algumas espécies do gênero a fêmea 

possa ocupar o mesmo ninho que seus filhos por certo tempo. Apesar de seu grande 

tamanho e presença de cerdas, ela tem importantes funções ambientais, 

econômicas e até sociais. É vital aos processos de polinização de várias flores. Com 

ninhos geralmente feitos em paus podres e madeira amolecida, a mamangava tem a 

designação comum, sendo classificada como inseto himenóptero. Mesmo 

produzindo pouco mel e de menor qualidade nutricional, seu valor na área 

econômica está relacionado principalmente à produção de maracujá. Além da 

ferroada bem dolorosa, outro fato bem curioso é sobre sua anatomia. Pela 

aerodinâmica ela é pesada, enorme e tem asas pequenas, o que impossibilitaria seu 

voo. 

 

Figura 29 - Rajada.  
Nome científico: Melipona asilvae Moure 1971 (Apidae) 

 

 
Fonte: Zanella (2020). 

 

Também chamada munduri, manduri, rajadinha e cabeça-branca. De acordo 

com Fonseca, Koedam e Hrncir (2017), a rajada é uma espécie que habita 

naturalmente regiões da caatinga brasileira e em áreas de transição com outros 

biomas. Diferencia-se de outras espécies por serem uma das menores abelhas do 

gênero Melipona e por possuir coloração acinzentada das cerdas e manchas 

amarelas muito marcantes na face e linhas esverdeadas no abdômen. É 

considerada uma das abelhas sem ferrão mais conhecidas pelos sertanejos. A 
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umburana é a espécie vegetal mais procurada para fazer seus ninhos, no entanto, é 

comum encontrá-las em troncos de aroeira, umbuzeiro, quixabeira e algarobeira 

(SOUZA et al., 2009). 

  

Figura 30 - Tubi. 
Nome científico: Scaptotrigona sp. (Apidae) 

 
Fonte: Zanella (2020). 

 

Tubi é uma abelha de cor escura e sendo uma espécie rústica que possui 

excelente potencial produtivo de mel, pólen e própolis, seu mel possui sabor 

apreciado. É muito agressiva em relação a outras espécies de abelhas sem ferrão. A 

entrada do ninho possui forma de funil e é construída de cerume escuro. Ainda é 

pouco estudada e manejada, principalmente pela sua alta defensividade.  

 

8.3 Peixes 

 

 De acordo com o MMA (2020), a fauna de peixes da Caatinga já conta com 

241 espécies, das quais 136 são consideradas endêmicas. Dessas destacamos três 

espécies no município de Patos/PB (Figuras 31, 32 e 33). 
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ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

     

 

1- Quais são as principais espécies de peixes encontradas no nosso município?  

2- O consumo de peixes faz parte da dieta alimentar de sua família? Quais 

espécies de peixe vocês costumam consumir? 

3- Por que os peixes possuem importância social e econômica? 

 

Figura 31 - Traíra. 
Nome científico: Hoplias malabaricus (Eritrinidae) 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 A traíra é um peixe de escamas. Possui corpo cilíndrico, nadadeiras 

arredondadas, exceto a dorsal, e boca e olhos grandes. Sua coloração é marrom ou 

preta manchada de cinza. Possui dentes poderosos e afiadíssimos. Sua língua é 

áspera ao tato, o que a diferencia do trairão, que apresenta a língua lisa. É um peixe 

utilizado em açudes e represas como controlador de populações demasiadamente 

prolíficas, como tilápias e piabas. Tem alta resistência a local com pouco oxigênio. 

Apesar do excesso de espinhas, em algumas regiões do país é bastante apreciado 

como alimento. Pode atingir 60 cm de comprimento e 4 kg de peso. Alimenta-se de 

pequenos peixes, rãs e insetos. Espera a presa imóvel, junto ao fundo da lama ou 

em locas de pedras, desferindo um bote rápido e fatal.  Habita água parada de 

lagos, represas, brejos, remansos e rios, tendo preferência por barrancos com 

vegetação, onde espreitam e emboscam suas presas. Na época da reprodução, se 

reúne em casais e preparam o lugar da desova. 
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Figura 32 - Curimatã. 
Nome científico: Prochilodus sp. (Prochilodontidae) 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 A curimatã pode ser chamada de corimba, curimbatá, Curimatá ou grumatã. 

Tem o corpo prateado, achatado, com escamas grandes. A boca tem forma de 

ventosa, com lábios carnosos, que guardam dentes atrofiados em fileiras, ou seja, 

aparelho apropriado para raspar e chupar barro no leito dos rios. É comum encontrá-

la nos açudes, barragens, pesqueiros e rios. São robustos, prolíficos e longevos 

(chegam a viver 10 anos). Alimentam-se de matéria orgânica e micro-organismos 

associados à lama do fundo de lagos e margens de rios. Realizam longas migrações 

para reprodução e vivem em todo território brasileiro. 

  

Figura 33 - Piau. 
Nome científico: Leporinus obtusidens (Anostomidae) 

 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 O piau é encontrado em toda a Bacia da Prata na região Sul e Sudeste da 

América do Sul, no Brasil, Uruguai e Paraguai. No Brasil é conhecido por uma 

grande variedade de nomes: piaba uçu, piabuçu, piapara, piau, piau 
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verdadeiro, piaussú, piava, piava uçu e piavuçu. É muito apreciado devido à alta 

qualidade da carne, pelo seu tamanho e sabor. Os lipídios presentes no pescado 

possuem elevados teores de ácido graxo ômega-3 e baixo teor de gorduras 

saturadas. Suas proteínas são consideradas de alta qualidade e digestibilidade, 

devido à presença de aminoácidos essenciais em sua composição, como a lisina. 

Alimentam-se de insetos, restos de peixes e vegetais. São ovíparos e se 

reproduzem em época de cheia dos corpos d’águas em meio à densa vegetação. 

  

8.4 Anfíbios 

 

 Quanto aos anfíbios, estes são animais que necessitam manter a pele sempre 

úmida e dependem da água para reprodução e desenvolvimento. As espécies da 

Caatinga desenvolveram estratégias de sobrevivência, um tipo de “dormência” no 

período seco e só se reproduzem no período chuvoso (SENA, 2011). Desse modo, 

de acordo com o MMA (2020), existem cerca de 79 espécies, entre as quais 

destacamos três apresentadas nas Figuras 34, 35 e 37. 

 

Figura 34 - Perereca-de-Capacete da Caatinga. 
Nome científico: Corythomantis greeningi (Hylidae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

 Durante o período seco, a perereca-de-capacete da Caatinga fica escondida 

em abrigos evitando o sol, o calor e a perda de umidade da pele. A epiderme de sua 

cabeça é ossificada formando uma armadura, que ela usa para tampar seu abrigo 
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que a protege contra a desidratação durante a estiagem, em geral frestas de rochas, 

bromélias e cavidades. 

 

Figura 35 - Sapo-Cururu. 
Nome científico: Rhinella jimi (Bufonidae) 

 
Fonte: Acervo da autora (2020). 

 

 De acordo com Sena (2011), o sapo-cururu é uma espécie de anfíbio muito 

comum na região Nordeste, podendo chegar a 20 cm de comprimento e pesar 1 kg. 

Seu canto é bem típico, como um trinado longo e grave, que lembra o ronco de 

motor de barcos. Alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados como roedores e 

lagartos (SENA, 2011). 

 
Figura 36 - Rã-Pimenta. 

 Nome científico: Leptodactylus vastus (Leptodactylidae)  

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 
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 A rã-pimenta, que tem esse nome popular devido à coloração vermelha 

presente nos adultos, é uma espécie de maior porte que as demais, com cerca de 

18 cm. O juvenil apresenta coloração variando do verde escuro ao marrom, com 

manchas e salpicos de cor escura no dorso com muitas glândulas e protuberâncias 

visíveis. Apresenta coloração vermelha ou alaranjada na parte interna das coxas e 

laterais do corpo. O adulto é quase totalmente vermelho/alaranjado e, assim como o 

juvenil, apresenta faixas negras por toda a boca e focinho. Apresenta dimorfismo 

sexual, sendo os machos maiores que as fêmeas, e possui braços robustos e os 

polegares especializados para agarrar a fêmea no momento da cópula. Esse animal 

possui substâncias tóxicas e repulsivas à maioria dos vertebrados. Alimenta-se de 

insetos, artrópodes e ocasionalmente de outros anuros. É ovíparo e as desovas 

acontecem às margens de corpos d´água temporários, protegidos por vegetação. 

Apresenta padrão reprodutivo prolongado associado ao período de chuvas na 

região.  

 

8.5 Répteis 

 

 De acordo com o MMA (2020), os répteis existentes na Caatinga são 

representados por 177 espécies, sendo muitas dessas endêmicas. As Figuras 37, 

38, 39 e 40 destacam a lagartixa, o teju, serpente "dormideira" e o calango-verde, 

respectivamente. 

 
Figura 37 - Lagartixa. 

Nome científico: Tropidurus Hispidus (Tropiduridae) 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 



117 
 

 

A lagartixa possui ampla distribuição na porção norte da América do Sul, 

estando presente no Brasil, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, 

Venezuela. Em território brasileiro, esse réptil é encontrado nos estados de Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Está 

presente na Caatinga e no litoral do Nordeste do Brasil, estendendo-se à Serra do 

Espinhaço e parte do Cerrado e em enclaves de áreas abertas na Amazônia. 

Encontrado ativo nas horas mais quentes do dia, em ambientes sombreados ou 

áreas com o sol filtrado. Alimenta-se preferencialmente de formigas, com consumo 

eventual de larvas de insetos. Reproduz-se da metade da estação seca até o início 

da estação chuvosa. 

 

Figura 38 - Teju. 
Nome científico: Salvator merianae (Teiidae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

  

O teju é uma espécie que pode medir até 1,5 metro e é considerado comum 

no Brasil, ocorrendo em quase todo o país, com exceção da Floresta Amazônica. 

Distribui-se ainda por Argentina e Uruguai. Os teiús, como também são conhecidos, 

são onívoros. Insetos, aves, roedores, vegetais e frutas compõem a dieta do lagarto 

que aprecia, especialmente, ovos. Põe em média 25 ovos, que demoram três meses 

para eclodir. Os filhotes nascem esverdeados e essa cor desaparece de acordo com 

seu desenvolvimento. Assim como outros répteis, esse gosta de banhar-se ao sol 
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em gramados, pedras e mesmo em árvores. É considerado um animal arisco, mas 

pode se tornar agressivo quando se sentir ameaçado. Geralmente usa a cauda 

longa para se defender. Costuma se camuflar em meio às folhagens e faz muito 

barulho ao fugir na mata. 

 

Figura 39 - Serpente "Dormideira". 
Nome científico: Leptodeira annulata (Viperidae) 

  

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

A serpente "dormideira", também conhecida como jararaca-de-tabuleiro e 

serpente-olho-de-gato, é uma espécie que se distribui desde os Estados Unidos até 

a Argentina. É muito comum encontrá-la no interior de residências ou em caixa 

d’água. Apresenta atividade noturna e é encontrada durante todos os meses do ano, 

com maior abundância nos meses chuvosos de maio a julho. Alimenta-se de rãs e 

pequenos répteis, como lagartixas e salamandras. É uma espécie ovípara, com uma 

postura média de 6 a 8 ovos, alcança 90 centímetros de comprimento e 

possui olhos grandes e corpo de cor creme a café-acinzentado, com manchas cor de 

café escuro. Quando filhote apresenta em sua cabeça uma faixa branca. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pteis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagartixa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salamandra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%ADparo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olho
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Figura 40 - Calango-verde. 
Nome científico: Ameiva ameiva (Linnaeus) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

  O calango-verde é um lagarto que ocorre em quase todo o território 

nacional. Possui aproximadamente 30 cm e os machos são maiores que as fêmeas. 

É terrícola e habita diversos locais como áreas de bordas de mata, clareiras no 

interior de matas e em áreas que foram alteradas pelo homem, como jardins, 

quintais e roçados. Alimentam-se principalmente de invertebrados artrópodes, mas 

também de algumas frutas. É um animal de hábitos diurnos. Sua reprodução é 

ovípara e pode ocorrer durante todo o ano, havendo uma redução no período de 

seca. O tamanho da ninhada varia de um a 11 ovos por desova. 

 

8.6 Aves 

 

Conforme o MMA (2020), existem no bioma Caatinga cerca de 591 espécies 

de aves, entre as quais 1/3 das espécies são endêmicas. Muitas dessas espécies se 

destacam pela aparência exuberante (Figuras 41, 42, 43, 44 e 45), o que contribui 

com a caça ilegal, o comércio em feiras livres e por mantê-las em cativeiro.  
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ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

 

1. Qual/quais espécie(s) da fauna que você conhece? Qual espécie é 

comum encontrar na comunidade onde você mora? 

2. O que você entende por espécies nativas? 

3. Você mantém alguma espécie em gaiola? Qual e por quê? 

 

Figura 41 - Rolinha-roxa. 
Nome científico: Columbina talpacati (Ruddy Ground-Dove) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

A rolinha-roxa é conhecida também como rolinha-barreirinha, rola-caldo-de-

feijão e rolinha-caldo-de-feijão. Historicamente, essa ave é uma das primeiras 

espécies brasileiras a se adaptar ao meio urbano. Mede de 12 a 18 centímetros de 

comprimento e pesa cerca de 35 a 56 gramas. O macho, com pena marrom 

avermelhada, cor dominante no corpo do adulto, em contraste com a cabeça, cinza 

azulada. A fêmea é toda parda. Nos dois sexos, sobre a asa há uma série de pontos 

negros nas penas. Os filhotes saem com traços da plumagem de cada sexo. 

Alimenta-se de grãos encontrados no chão. Havendo alimento, reproduz-se o ano 

inteiro. Costuma frequentar comedouros com sementes e quirera de milho. 

  

https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#m
https://www.wikiaves.com.br/wiki/morfologia
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#f
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#f
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#p
https://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#q
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Figura 42 - Corrupião. 
Nome científico: Icterus jamacaaii (Icteridae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

 O corrupião é também conhecido como concriz. Mede entre 23 e 26 

centímetros de comprimento. O macho tem peso médio de 67,3 gramas e a fêmea 

de 58,5 gramas. A coloração geral é alaranjada e preta. Os juvenis apresentam 

plumagem similar ao adulto, entretanto, sua coloração é amarelada e não 

alaranjada. Trata-se de uma das aves mais lindas e com a vocalização mais 

melodiosa do continente americano. Atinge a maturidade sexual de 18 a 24 meses. 

Às vezes constrói seu próprio ninho, mas costuma ocupar ninho de outras espécies 

de aves para procriar (ex.: bem-te-vi, casaca-de-couro, joão-de-barro, joão-de-pau e 

xexéu), enxotando os donos e jogando seus filhotes ao chão. No entanto, não é 

totalmente parasita, pois choca e cria sua própria prole. Cada ninhada geralmente 

tem entre dois e três ovos, tendo de duas a três ninhadas por estação. Os filhotes 

nascem após 14 dias.  

O corrupião é comum em áreas da Caatinga e zonas secas abertas, onde 

pousa em cactáceas, e também em bordas de florestas e clareiras, nos locais mais 

úmidos. Nos locais mais secos, como a Caatinga nordestina, procura avidamente as 

fontes de água, tanto para matar a sede como para tomar banho. Vive aos pares e 

costuma acompanhar bandos mistos de aves. 

 

http://www.wikiaves.com/a_vocalizacao_das_aves
http://www.wikiaves.com/ninhos
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Figura 43 - Galo-de-campina. 
Nome científico: Paroaria dominicana (Emberizidae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

O galo-de-campina mede 18 cm de comprimento. É um pássaro de 

extraordinária beleza física e sonora, motivos pelos quais é muito caçado. Alimenta-

se de grãos e de pequenos artrópodes. Durante a reprodução vive estritamente aos 

casais, sendo extremamente fiéis a um território defendido pelo macho. Atinge a 

maturidade sexual aos 10 meses. Cada ninhada geralmente tem entre dois e três 

ovos, tendo de duas a quatro ninhadas por temporada. Na região da Caatinga 

nordestina só se reproduz uma vez ao ano, no período chuvoso. Os filhotes nascem 

após 13 dias. Costuma cantar logo ao alvorecer, fazendo verdadeiras alvoradas 

matinais, embora este comportamento só seja observado durante o período 

reprodutivo. Habita mata baixa rala e bem ensolarada, sendo um dos pássaros mais 

típicos do interior do Nordeste do Brasil. 
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Figura 44 - Periquito-do-Sertão. 

Nome científico: Aratinga cactorum (Psittacidae) 
 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

O periquito-do-sertão é uma ave endêmica da Caatinga, mede 25 centímetros 

de comprimento e pesa cerca de 120 gramas. Alimenta-se de frutas, brotos e 

sementes. Essa ave gosta principalmente dos frutos do umbuzeiro, oiticica, 

carnaúba e trapiá (Crateva tapia). O ninho é construído em cupinzeiros. A ave 

escava um túnel de acesso na base do cupinzeiro, de baixo para cima, tendo 

diâmetro compatível com o seu tamanho; essa entrada é bem discreta e muito difícil 

de perceber, contribuindo para a segurança do ninho. Já no interior do cupinzeiro 

escava a câmara de postura, que é bem espaçosa, tendo, em média, 25 cm de 

diâmetro. Esta cavidade é forrada com madeira triturada, raspada das paredes, o 

que facilita a secagem do fundo, podendo ficar molhado e úmido por suas fezes, que 

são um pouco líquidas. Bota nove ovos, que incuba por 25 a 26 dias. Os cupins 

permanecem no cupinzeiro, embora fechem todos os acessos ao interior da câmera 

e ao túnel, não importunando assim as aves adultas e seus filhotes. Costuma voar 

em bandos entre seis a oito indivíduos, sempre vocalizando um som “krik-krik-krik-

krik”, e tem vários hábitos de um papagaio, como o de levantar suas penas e ficar 

balançando a cabeça para cima e para baixo quando com raiva.  

 

 

 

 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
https://www.wikiaves.com.br/wiki/ninhos
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#c
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#b
https://www.wikiaves.com.br/wiki/a_vocalizacao_das_aves
https://www.wikiaves.com.br/wiki/amazona
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Figura 45 - Picapauzinho-anão. 
Nome cientifico: Veniliornis passerinus (Picidae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

O picapauzinho-anão mede 15 cm e alimenta-se predominantemente de 

insetos. Acompanha bandos mistos na mata, explorando os troncos e apanhando 

insetos sob a casca das árvores. Assim como outras espécies de pica-paus, o 

picapauzinho-anão através de pancadas ligeiras ausculta a árvore para descobrir os 

lugares carunchados, e posteriormente se alimentar de larvas e/ou besouros ali 

presentes. Aprecia algumas frutas como manga e abacate. Seu período reprodutivo 

vai de julho a novembro. Vive em áreas abertas, clareiras e bordas de matas 

secas, caatingas, cerrados, matas de galeria, de várzea e de terra firme. Encontrado 

solitário, aos pares ou em grupos familiares. Muito ariscos, movimentam-se 

rapidamente pelas copas ao perceberem qualquer movimento estranho.  

 

8.7 Mamíferos 

  

 A fauna de mamíferos do bioma Caatinga possui 178 espécies registradas, 

sendo 19 endêmicas (MMA, 2020). O desmatamento e a caça são os principais 

fatores de ameaça à extinção das espécies. Agora vamos conhecer algumas 

espécies que são facilmente encontradas em nosso município (Figuras 46, 47, 48, 

49 e 50). 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#l
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#c
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#c
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#c
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#m
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#v
https://www.wikiaves.com.br/wiki/dicionario_wiki_aves#p
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ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

 

1. Antes de irmos para a figura gostaria de saber se você conhece algum 

mamífero presente em nosso município? Qual? O que você sabe sobre essa 

espécie? 

 

Figura 46 - Saguis.  
Nome científico: Callithrix jacchus (Cebidae) 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 

De acordo com o ICMBIO (2020), o sagui é abundante no Nordeste, 

especificamente na Caatinga e Mata Atlântica, no entanto, já foi introduzida em 

outros estados do Brasil. Possui hábitos diurnos, de pequeno porte, peso variando 

entre 300 a 360 gramas. Estes animais dificilmente descem ao solo para evitar 

serem presas fáceis, preferindo viver nos galhos intermediários e copa das árvores. 

Alimentam-se basicamente de insetos, moluscos, filhotes de aves e mamíferos, 

pequenos lagartos, pequenos anfíbios, ovos, sementes, frutas, flores, goma, etc. 

Vivem em grupos de três a 15 animais. O grupo social possibilita viver em 

monogamia, poliginia, poliandria ou poliginandria, o que influencia no aumento de 

indivíduos. O período de gestação varia de 140 a 150 dias, nascendo dois filhotes. 

Apesar de se aproximarem do homem com facilidade, deve-se evitar tocá-los, pois 

como são animais silvestres ao ficar com medo atacam e mordem (ICMBio, 2020).  

https://www.infoescola.com/biologia/animais-silvestres/
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Figura 47 - Raposa. 
Nome científico: Cerdocyon thous (Canidae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 

 
 

 A raposa, também chamada de cachorro-do-mato, se localiza na maior parte 

da América do Sul e em grande parte do território brasileiro (SILVA, 2016). Possui 

hábitos predominantemente noturnos e costuma deslocar-se solitário ou aos pares 

por bordas de matas e estradas. Por isto é tão comum encontrá-los mortos nas 

rodovias. É onívoro e alimenta-se de frutos, pequenos vertebrados como roedores, 

insetos, peixes e carniça. Seu tamanho varia entre 60 e 70 cm e os adultos pesam 

entre 3,7 a 11 kg (SILVA, 2016). A pelagem apresenta coloração cinza 

amarronzada. Por ser um animal silvestre predador costuma ser caçado pelos 

fazendeiros devido ao ataque às criações de galinha.  
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Figura 48 - Punaré. 
Nome científico: Thrichomys apereoides (Echimydae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 
 

O punaré um mamífero roedor, que ocorre no leste do Brasil, no Paraguai e 

na Bolívia. É nativo da Caatinga e habita zonas secas e pedregosas. É de pequeno 

porte, tem pelos macios, cauda longa e peluda. Também é conhecido como rato-

boiadeiro e rabudo. 

 

Figura 49 - Preá. 
Nome científico: Cavia aperea (Cavidae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft (2019). 
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 O preá é uma espécie de roedor que atinge 30 cm de comprimento e pesa 

cerca de 1 kg. Esse mamífero possui orelhas pequenas, patas curtas e não possui 

cauda. Constroem seus ninhos próximos às moitas, onde realizam a reprodução. O 

período de gestação dura de 60 a 70 dias e o número de filhotes em geral é de dois 

ou três, que nascem de olhos abertos e com pelos. São herbívoros. 

 

Figura 50 - Tatu-peba. 
Nome científico: Euphractus sexcinctus (Chlamyphoridae) 

 

 
Fonte: John Philip Medcraft  (2019). 

 

De acordo com Medri (2008), o tatu-peba é predominante na parte leste da 

América do Sul e está presente em todos os biomas brasileiros. Apresenta uma 

coloração amarronzada onde predominam os tons de laranja e de marrom, com uma 

carapaça que contém pelos esparsos e seis a oito cintas móveis. Os adultos podem 

medir mais de 40 cm de comprimento. Sua alimentação é bastante vasta, sendo que 

ele come tanto plantas diversas como outros animais, incluem-se também em sua 

dieta carcaças de outros animais. É um animal solitário e sua visão não é das 

melhores, porém é dono de um olfato excelente do qual este animal faz bom uso na 

busca por seus alimentos. Pode reagir ao ser abordado e nestas circunstâncias 

pode até mesmo morder seu agressor em potencial, mas esta reação é meramente 

instintiva, uma defesa natural desta espécie (MEDRI, 2008). 
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9. AMEAÇAS NA CAATINGA 

 

Ao longo da sua ocupação, a Caatinga tem sido bastante modificada pela 

ação do homem. São várias as ameaças à biodiversidade e entre elas podemos 

destacar: desmatamento, caça ilegal, pesca predatória, queimadas, agropecuária, a 

mineração, lixo (poluição), desertificação, poucas áreas de conservação e mudanças 

climáticas. 

ESPAÇO DE APROFUNDAMENTO  

       

1. O que você entende por ameaça? 

2. Em sua opinião, quais são as principais ameaças à biodiversidade da 

Caatinga? 

3. Para você o que é conservação da biodiversidade? 

4. Quais são as principais consequências do desmatamento? 

 

Desmatamento 

 

 O desmatamento é uma das ameaças mais presentes no município de 

Patos/PB, devido principalmente à exploração de lenha para o consumo doméstico e 

industrial (padarias, pizzaria, doceiras e olarias), da expansão de áreas para 

agropecuária e o crescimento urbano. As consequências são o empobrecimento do 

solo, redução da diversidade de plantas (flora), que são à base de alimentos para os 

animais (fauna), além de interferir na polinização e no ciclo de vida da vegetação. 

 

Caça ilegal e a pesca predatória  

 

A caça ilegal e a pesca predatória são ações propulsoras para a perda da 

diversidade genética da fauna nos diversos biomas, provocando a extinção das 

espécies e desorganizando a cadeia alimentar. 

De acordo com a Lei de nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, no Art. 29 diz que 

é crime contra a fauna matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
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silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. O infrator 

poderá ser punido com detenção de seis meses a um ano e pagar multa. Ainda 

conforme a mesma lei, o Art. 34 diz que pescar em período proibido ou em lugares 

interditados por órgão competente, gera uma pena de detenção de um a três anos e 

multa.  

Mesmo sendo crime, a caça ilegal e a pesca predatória continuam sendo 

grandes problemas ambientais presentes no bioma Caatinga.  

 

Queimadas  

 

As queimadas podem ocorrer por razões naturais ou ser provocada pelo 

homem. No município de Patos/PB é uma técnica tradicional ainda muito presente, 

utilizada por pequenos agricultores com o objetivo de “limpar” o terreno para o 

cultivo agrícola. O que eles não sabem é que o fogo empobrece a terra, transformam 

em cinzas as riquezas do solo que se perdem com o vento e água das chuvas, polui 

o ar, prejudica a saúde e contribui com as mudanças climáticas pela emissão de 

CO2. 

 

 Agropecuária  

 

A expansão da agropecuária tem sido responsável pelo desmatamento de 

boa parte do bioma à medida que aumentam as demandas por produtos agrícolas e 

pecuários, sendo necessário converter vegetação natural em áreas de lavouras e 

pastagens. 

 

Mineração 

 

 Apesar de ser considerada sinônimo de desenvolvimento e ser essencial à 

sociedade por gerar emprego e renda, essa atividade causa graves consequências 

ambientais, como o desmatamento; poluição e contaminação dos recursos hídricos; 

poluição, contaminação e compactação do solo; poluição sonora e alteração da 

qualidade do ar; redução da biodiversidade; redução da disponibilidade de minerais; 

geração de resíduos e disposição inadequada de rejeitos. 
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O lixo 

 O lixo (também chamado de resíduos sólidos) pode ser considerado uma das 

ameaças aos biomas. Na medida em que as cidades crescem, aumentam a 

produção de resíduos que necessitam de espaços maiores para serem acumulados. 

Além do desmatamento necessário para construção dos lixões a céu aberto ou os 

aterros sanitários, estes contaminam o solo e a água, especialmente as água 

subterrâneas (lençol freático). Ainda causa poluição visual, por causa da forma em 

que é feito o descarte e a poluição do ar causado pelos frequentes incêndios.  

 

Desertificação 

 

No Brasil, a desertificação ameaça principalmente à Caatinga, um dos biomas 

mais degradados do país. Segundo o Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (Pan-Brasil), o bioma corresponde a 

uma das maiores áreas do mundo susceptível ao processo de desertificação, em 

razão de fatores naturais (alterações e variabilidade climáticas) e antrópicos 

(degradação ambiental provocada por ações socioeconômicas). 

 

Poucas áreas de conservação 

 

As Unidades de Conservação e/ou Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade são fundamentais para manter a saúde ambiental dos ecossistemas 

e biomas, pois podem resultar em áreas efetivamente monitoradas e preservadas. É 

necessário instituir e fortalecer redes de unidades de conservação de proteção 

integral em todos os biomas brasileiros. 

 

Mudanças climáticas 

 

As mudanças climáticas também podem representar sérias ameaças aos 

biomas brasileiros. Projeções indicam que, ainda neste século, as alterações 

ambientais irão provocar a ocorrência de eventos extremos, como secas mais 

intensas e frequentes, bem como aumentar as temperaturas, o desmatamento e as 

queimadas. 
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10. SUSTENTABILIDADE 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, “Sustentabilidade” significa ações e 

práticas (ecológicas, econômicas e sociais) que visam promover o uso consciente 

dos recursos da natureza e a preservação desses de maneira a garantir a 

continuidade de tais recursos para a sobrevivência das gerações futuras. 

A sustentabilidade é baseada em três princípios: o social, o ambiental e o 

econômico. Estes necessitam estar integrados para que a sustentabilidade de fato 

aconteça.  

 Social: englobam as pessoas e suas condições de vida, como 

educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos; 

 Ambiental: refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como 

são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas; 

 Econômico: relacionado com a produção, distribuição e consumo de 

bens e serviços. A economia deve considerar questão social e 

ambiental. 

O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em 

relação à natureza. A partir desse termo em 1972, na Primeira Conferência Mundial 

sobre o Homem e o Meio Ambiente, foi definida a expressão “desenvolvimento 

sustentável” que significa “aquele que atende as necessidades das gerações atuais 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender a suas 

necessidades e aspirações” (BOFF, 2012, p.34). 

Desse modo, conforme todas as ameaças que o bioma Caatinga enfrenta, se 

faz necessário desenvolver ações imediatas para que as pessoas e a natureza 

possam caminhar juntas. 

Nesse contexto, Tabarelli et al. (2018) sugerem 10 metas que facilitam a 

transição do modelo extrativista-degradador para um modelo sustentável do bioma 

Caatinga: 

 

1- Ampliar a rede de áreas protegidas de forma a melhorar a extensão e a 

representatividade do sistema, incluindo as áreas reconhecidas 

oficialmente com prioridade;  
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2- Reconectar as áreas protegidas via restauração da vegetação nativa ao 

longo dos principais cursos d’água;  

3- Evitar a extinção de espécies através de planos efetivos de conservação 

das espécies oficialmente ameaçadas de extinção; 

4-  Ampliar as iniciativas de transferência de renda conectadas com 

educação, capacitação profissional e transferência de tecnologia; 

5- Promover a regularização fundiária e monitorar o uso do solo em escala 

regional;  

6- Promover a adoção de sistemas produtivos agropastoris baseados em 

tecnologias modernas, inovadoras e mais produtivas;  

7- Realizar a transição de uma economia de base extrativa para uma 

economia baseada na produção de mercadorias e serviços de elevado 

valor agregado e de menor risco socioecológico; 

8-  Eliminar o consumo de lenha e de carvão da matriz energética via fontes 

alternativas como energia solar e eólica; 

9- Melhorar a infraestrutura socioeconômica, particularmente saúde e 

educação;  

10-  Melhorar a capacidade do poder público local no que se refere ao 

planejamento e execução de programas voltados à sustentabilidade.  

 

Todas essas ações dependem da participação de políticas públicas e o maior 

desafio desse novo modelo de desenvolvimento é conservar a natureza e reduzir a 

pobreza (TABARELLI et al., 2018).  

Acredita-se que a educação é um dos meios mais eficazes de conhecer o 

bioma e desenvolver alternativas sustentáveis. Desse modo, a escola deve 

proporcionar atividades (palestras, aulas de campo, projetos, etc.) que dê 

oportunidade aos discentes de conhecer e conservar o bioma onde este se localiza. 
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