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RESUMO 

 

A Caatinga é um bioma com características únicas, que possui uma rica biodiversidade e uma 

forte capacidade de regeneração natural, ainda que o uso inadequado dos seus recursos tenha 

causado diversos problemas ambientais. Não obstante, a Caatinga é a região brasileira menos 

protegida, com uma baixa porcentagem de Unidades de Conservação (UCs) em seu território. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria pertencente ao grupo das 

UCs de uso sustentável, cuja manutenção resulta em vários benefícios ambientais. A educação 

ambiental é uma valiosa ferramenta que busca sensibilizar a população acerca dos problemas 

ambientais. Essa pesquisa tem por objetivo geral analisar projetos que envolvem a educação 

ambiental que foram desenvolvidos na RPPN Serra das Almas, inserida no bioma Caatinga, 

no município de Crateús, no estado do Ceará. A metodologia fundamenta-se na realização da 

pesquisa bibliográfica documental de modo a retratar os projetos que versaram sobre a 

temática da educação ambiental na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Serra 

das Almas. O desenvolvimento de ações de educação ambiental de forma contextualizada com 

a região semiárida, onde predomina o bioma Caatinga, exerce uma função crucial na medida 

em que não só auxilia na sensibilização da população para a conservação dos recursos 

naturais da Caatinga, mas também propicia a disseminação de informações sobre a 

importância do bioma e de suas riquezas naturais, e acerca dos problemas tão recorrentes que 

ele tem sofrido ao longo de sua exploração. Observa-se que a implementação dos projetos que 

abordaram essa temática na RPPN Serra das Almas reforçou a conservação do bioma, 

contribuindo para a manutenção do meio ambiente e estimulando a intensificação das ações 

de proteção. Os resultados obtidos com essas ações poderão instigar a criação de novos 

projetos na RPPN, assim como a manutenção dos já existentes nela, além de incentivarem a 

criação de novas RPPNs e contribuírem para o desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Reserva Particular do Patrimônio Natural. Caatinga. Educação Ambiental. 

Desenvolvimento Sustentável. 



 

ABSTRACT 

 

The Caatinga is a biome with unique characteristics, which has a rich biodiversity and a 

strong natural regeneration capacity, even though the misuse of its resources has caused many 

environmental problems. Nevertheless, the Caatinga is the brazilian region less secure, with a 

low percentage of Units of Conservation (UCs) in its territory. The Private Reserve of Natural 

Heritage (RPPN) is a category belonging to the group of sustainable use, whose maintenance 

results in several environmental benefits. Environmental education is a valuable tool which 

seeks to sensitize the population about environmental problems. This research aims to analyze 

general projects involving environmental education that were developed in the RPPN Serra 

das Almas, in the municipality of Crateús, in the state of Ceará. The methodology is based on 

accomplishment of bibliographical research on security in order to portray the projects that 

focused on the theme of environmental education on the Reserve. The development of 

environmental education actions of semi-arid region contextualized form, where the Caatinga 

biome, has a crucial role, in that it not only assists in raising awareness of the population to 

the conservation of the natural resources of the Caatinga, but also promotes the dissemination 

of information about the importance of the biome and its natural riches, and about the 

problems so applicants it has suffered throughout its operation. It is observed that the 

implementation of projects that addressed this theme in the RPPN Serra das Almas reinforced 

the biome conservation, contributing to the maintenance of the environment and encourage 

the intensification of actions of protection. The results obtained with such actions may 

instigate the creation of new projects in the RPPN, as well as the maintenance of existing ones 

in it, in addition to encourage the creation of new RPPNs and contribute to sustainable 

development. 

 

Keywords: Private Reserve of Natural Heritage. Caatinga. Environmental Education. 

Sustainable Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alteração da natureza ao longo do tempo sem considerar a capacidade de 

suporte dos ecossistemas, assim como as limitações e potencialidades intrínsecas de cada 

ecossistema e o desconhecimento acerca da finitude dos recursos naturais resultou em 

problemas que contribuíram significativamente para a perda da biodiversidade. 

A elaboração de políticas públicas é essencial para a preservação dos recursos 

ambientais. Desse modo evidencia-se a importância da criação das Unidades de Conservação 

(UCs), pois se forem bem geridas propiciam a elaboração e o desenvolvimento de iniciativas 

que contribuem para o manejo adequado dos recursos naturais. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma UC de posse e 

domínio privado, criada e gerida pela sociedade de forma voluntária, o que a diferencia das 

demais categorias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

que têm a sua administração sob a responsabilidade do poder público e geralmente 

apresentam posse e domínio público, ou público e particular. A sua criação se dá em razão do 

interesse do proprietário em transformar o seu terreno em uma área de proteção particular e 

assim conservar perpetuamente os seus ambientes naturais. 

Conforme regulamentação, a utilização da Reserva será restrita ao 

desenvolvimento de pesquisas científicas e a sua visitação poderá ser realizada desde que 

objetivando o turismo, a recreação ou a educação (BRASIL, 2006). Além de representar o 

engajamento do poder privado na conservação da biodiversidade, a RPPN é uma das poucas 

UCs que possuem uma regulamentação específica, que traz delimitações além das que já 

tinham sido estabelecidas no SNUC. 

Dentre as RPPNs existentes no país a RPPN Serra das Almas apresenta uma 

particularidade em seu modelo de gestão, pois apesar de ser uma UC pertencente ao grupo das 

unidades de uso sustentável, ela é manejada como se fosse integrante do grupo de proteção 

integral. Além disso, também ganha destaque por ser a primeira UC localizada na Caatinga a 

receber da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) o título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera (ASSOCIAÇÃO 

CAATINGA, 2012d). 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, com características únicas, que 

possui uma rica biodiversidade. Entretanto, apesar de todas as características intrínsecas ao 

bioma, ele tem sofrido sérios problemas ambientais, dentre eles destacam-se a desertificação e 
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a degradação do solo, resultantes do intenso processo de desmatamento, das queimadas e da 

forma com que os seus recursos tem sido explorados e utilizados. 

Atuando de modo a estimular a preservação e a conservação do meio ambiente e 

de seus recursos naturais, a educação ambiental atua como uma valiosa ferramenta, que busca 

sensibilizar a população acerca dos problemas ambientais existentes na sociedade e contribuir 

para a melhoria das condições de vida da população. 

A implementação de projetos de educação ambiental é essencial para garantir a 

manutenção do meio ambiente e de seus recursos, em razão de estimularem a interação da 

população com as UCs, suscitando na melhoria da relação do ser humano com o meio 

ambiente, fortalecendo o vínculo entre sociedade e meio ambiente, e assim despertando o 

interesse da população na conservação da natureza. 

A Caatinga ainda sofre com as consequências do uso inadequado de seus recursos, 

em razão disso, a educação ambiental exerce uma função fundamental, pois gera mudanças 

nos hábitos da população residente próximo a UCs localizadas no bioma e incentiva o uso 

sustentável dos recursos ambientais. A realização de ações constantes de educação ambiental 

em áreas protegidas também garante o envolvimento e a participação da sociedade, que se 

torna consciente do seu papel na preservação do bioma. 

O desenvolvimento sustentável consiste em um dos principais desafios para a 

sociedade, que vem notavelmente se perpetuando ao longo dos anos. Evidencia-se em seu 

conceito o reconhecimento da necessidade de se aliar o crescimento econômico com a 

proteção do meio ambiente. 

Daí a relevância do estudo da educação ambiental como uma forma de possibilitar 

essa compatibilização entre o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente. 

Notoriamente o cientista ambiental estudando essa temática exerce um papel fundamental, 

pois a multidisciplinaridade inerente à sua formação o torna apto à utilizar de forma 

interdisciplinar os saberes adquiridos nas diversas áreas do conhecimento, de modo a criar 

soluções para os problemas ambientais e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os projetos que envolvem a educação ambiental desenvolvidos na 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Serra das Almas, localizada no município 

de Crateús, no estado do Ceará, visando a sustentabilidade no bioma Caatinga. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) identificar os projetos que tratam sobre a educação ambiental desenvolvidos na 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das Almas; 

b) examinar o desenvolvimento de ações de proteção para o bioma Caatinga na 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das Almas; 

c) descrever as estratégias adotadas para aliar a conservação do bioma Caatinga ao 

uso sustentável dos recursos naturais na Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das 

Almas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo primordial deste capítulo consiste em apresentar os conceitos 

referentes aos seguintes temas: Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), bioma 

Caatinga, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, tais conceitos serão essenciais 

ao longo do desenvolvimento deste trabalho, pois nortearão a pesquisa. 

 

3.1 A Reserva Particular do Patrimônio Natural 

 

O Decreto federal no 98.914, de 31 de janeiro de 1990 criou a tipologia de áreas 

protegidas Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Tal Decreto estabeleceu as 

diretrizes para o reconhecimento e o registro das RPPNs no território brasileiro, antes mesmo 

da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

Esse Decreto foi elaborado a partir de uma proposta do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), devido principalmente à 

grande procura dos proprietários de imóveis que gostariam de transformar parte de seus 

imóveis em reservas particulares e também devido à necessidade do estabelecimento de um 

mecanismo definido que regulamentasse as áreas protegidas privadas (BRASIL, 2011a). 

É importante ressaltar que em 1996 esse Decreto foi revogado, sendo substituído 

pelo Decreto federal no 1.922, de 5 de junho de 1996, que dispõe sobre o reconhecimento das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 

O Decreto federal no 1.922, de 5 de junho de 1996, traz em seu artigo 1o o 

conceito de RPPN: 

 

Art. 1 Área de domínio privado a ser especialmente protegida, por iniciativa de seu 

proprietário, mediante reconhecimento do Poder Público, por ser considerada de 

relevante importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto paisagístico, ou 

ainda por suas características ambientais que justifiquem ações de recuperação 

(BRASIL, 1996). 

 

Posteriormente foi criada a Lei federal no 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

instituiu o SNUC, conhecida como Lei do SNUC, e então as RPPNs passaram a integrar as 

Unidades de Conservação (UCs). 
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O SNUC consiste em uma proposta de sistema nacional, que busca por meio da 

gestão territorial a garantia da proteção de parte significativa dos biomas brasileiros. A Lei do 

SNUC ganha destaque em comparação com as demais leis que influem na discussão das áreas 

protegidas no Brasil. É responsável pelo estabelecimento de diversos parâmetros para a 

criação e o manejo de áreas protegidas no país, e pela criação de um sistema com categorias, 

que foram estabelecidas conforme o grau de proteção necessário as áreas (CASTRO JÚNIOR; 

COUTINHO; FREITAS, 2009). 

O SNUC representa um dos modelos de conservação mais sofisticados do mundo, 

o que possibilita não só a manutenção da biodiversidade, mas também os diversos usos do 

solo e dos recursos naturais. Além disso, o SNUC também atua como uma ferramenta que 

proporciona a potencialização de atividades que contribuem para o aumento da qualidade de 

vida da população e para que o desenvolvimento no país ocorra de modo que não haja 

prejuízo para a conservação do meio ambiente (BRASIL, [2011]). 

A Lei do SNUC descreve os objetivos, as diretrizes e os limites das atividades de 

cada categoria, possibilitando uma gestão mais adequada das unidades de conservação 

(CASTRO JÚNIOR; COUTINHO; FREITAS, 2009). 

 

I - Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 

 

As UCs asseguram o uso sustentável dos recursos naturais, além de propiciarem o 

desenvolvimento de atividades econômicas em conformidade com o conceito de 

sustentabilidade, para as comunidades envolvidas com as unidades ou que residam nas UCs 

ou em seu entorno (BRASIL, [2011]). 

Como estabelecido no artigo 7o da Lei do SNUC as UCs são divididas em dois 

grupos que consistem em unidades de proteção integral e o outro em unidades de uso 

sustentável, cada grupo possui suas especificidades. O grupo unidades de proteção integral é 

composto por cinco categorias de UCs: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 

Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, especificado no artigo 8o . O outro 

grupo que compreende as unidades de uso sustentável, descrito no artigo 14, é constituído por 

sete categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 
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Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

pela RPPN (BRASIL, 2000). 

Cada categoria possui uma forma de proteção diferenciada, com seus respectivos 

usos permitidos. Existem unidades de proteção integral que por conta de suas fragilidades e 

particularidades ambientais necessitam de maiores cuidados, assim como há unidades de uso 

sustentável nas quais os recursos naturais são utilizados de forma direta, porém de forma 

sustentável, propiciando a conservação desses recursos. Desse modo, cada categoria das 

unidades de conservação contribui de forma distinta para a conservação dos recursos naturais 

(BRASIL, [2011]). 

Conforme expresso no artigo 7o, parágrafo 1o da Lei do SNUC: ‘‘[...] O objetivo 

básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei’’. Enquanto 

que o objetivo das Unidades de Uso Sustentável, segundo o parágrafo 2o da Lei do SNUC, 

consiste em: ‘‘[...] compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais’’ (BRASIL, 2000). 

Em de 5 de abril de 2006 foi publicado o Decreto federal no 5.746, que é 

responsável pela regulamentação do artigo 21 da Lei do SNUC, que trata sobre as RPPNs, 

dispondo sobre as normas do processo de criação das RPPNs. Estabelecendo que as RPPNs 

poderão ser criadas por órgãos integrantes do SNUC, contudo em âmbito federal, para que as 

RPPNs sejam declaradas instituídas é necessário o estabelecimento de portarias elaboradas 

pelo IBAMA. 

O Decreto compreende o conceito de RPPN em seu artigo 1o como sendo ‘‘a 

unidade de conservação de domínio privado, com o objetivo de conservar a diversidade 

biológica, gravada com perpetuidade, por intermédio de Termo de Compromisso averbado à 

margem da inscrição no Registro Público de Imóveis’’ (BRASIL, 2006). Tal conceito 

evidencia que as RPPNs só poderão ser criadas em áreas de posse e em domínios privados. 

Os proprietários de imóveis que tem interesse em transformar seus imóveis em 

sua totalidade, ou parte deles, em RPPN deverão solicitar a criação da Reserva mediante o 

encaminhamento de um requerimento ao IBAMA, conforme o modelo presente no Decreto, 

acompanhado dos documentos solicitados nele. 
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Conforme o artigo 14 do Decreto ‘‘A RPPN só poderá ser utilizada para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas e visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais previstas no Termo de Compromisso e no seu plano de manejo’’ (BRASIL, 

2006). O incentivo às pesquisas científicas é evidenciado em seu artigo 18, que prevê o 

estímulo à realização de pesquisas científicas, desde que a autorização seja previamente 

concedida pelos proprietários das RPPNs.  

Vale salientar que o desenvolvimento de pesquisas independe da existência do 

plano de manejo. Entretanto, caso a RPPN possua plano de manejo, as prioridades da 

pesquisa serão delimitadas por ele, e caso sejam necessárias coletas na Reserva deverão ser 

adotados procedimentos em conformidade com a legislação pertinente. 

Esse Decreto foi publicado com o intuito de adequar os procedimentos de criação 

e de gestão das RPPNs na Lei do SNUC. A RPPN foi a primeira categoria de UC a ser 

regulamentada após a instituição da Lei (BRASIL, 2011a). É interessante ressaltar que a 

manutenção de UCs particulares é extremamente importante no que se refere à proteção de 

áreas naturais, pois auxilia na preservação de espécies consideradas restritas e ameaçadas de 

extinção (NOGUEIRA FILHO; SALES, 2013b). 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão 

ambiental do governo brasileiro responsável por criar, gerenciar, fiscalizar e monitorar as UCs 

federais, desenvolveu o Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN (SIMRPPN). Esse 

Sistema foi criado objetivando apoiar e facilitar não só o monitoramento, mas também a 

criação e a gestão das UCs particulares (BRASIL, 2011a). 

A implantação do SIMRPPN facilitou o processo de solicitação para a criação de 

RPPNs, tornando-o mais simples, pois propiciou que os proprietários rurais interessados em 

criar essas áreas particulares realizassem a solicitação pela Internet. Diferentemente de 

quando os procedimentos eram feitos de forma manual, em que os proprietários tinham que ir 

até a instituição para protocolar o requerimento e os documentos exigidos pela legislação, 

dispostos no Decreto federal no 5.746 (BRASIL, 2011a). 

As RPPNs são importantes, pois a manutenção de áreas verdes nas propriedades 

rurais gera benefícios ambientais. Dentre eles: reforço na produção de água, por meio do 

abastecimento de nascente; auxílio na manutenção de pastagens, através da fertilização do 

solo; e contribuição para o microclima da região por meio da formação de corredores 

ecológicos (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, [2015]). 
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A criação de RPPNs também traz vantagens para o produtor rural dentre as quais 

podem ser ressaltadas a prioridade em financiamentos agrícolas; a isenção do Imposto 

Territorial Rural (ITR) da área convertida em RPPN; a prioridade na análise de concessão de 

recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA); e o recebimento de recursos através 

do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para os produtores rurais (ASSOCIAÇÃO 

CAATINGA, [2015]). 

 

3.2 O bioma Caatinga no Ceará 

 

A palavra ‘‘Caatinga’’ é de origem indígena e significa ‘‘mata branca’’, 

correspondendo a cor clara ou esbranquiçada apresentada pela mata em épocas mais secas do 

ano, quando há a queda das folhas de suas árvores (PAREYN et al., 2013). Segundo Drumond 

(2013) o bioma Caatinga é uma terminologia que compreende a caracterização das diversas 

fisionomias presentes na região semiárida do nordeste brasileiro, no que se refere à fauna, à 

flora e à geomorfologia do local. 

A Caatinga abrange uma grande variedade de espécies endêmicas que podem ser 

consideradas como patrimônio biológico de valor imensurável. Além disso, ganha destaque 

por ser o único bioma exclusivamente brasileiro a englobar espécies únicas que compõem sua 

fauna e flora (DRUMOND, 2013). Na FIGURA 1, a seguir, é possível visualizar o mapa da 

distribuição original do bioma Caatinga. 

 

Figura 1 – Mapa da distribuição original do bioma Caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2004). 
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O bioma Caatinga possui uma vegetação adaptada ao clima semiárido e ricas 

biodiversidades e endemismo, sendo bastante heterogênea, possuindo um registro de mais de 

1500 espécies em sua composição florística. Em relação a sua fauna de acordo com os dados 

registrados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) existem quantidades significativas das 

espécies de anfíbios, répteis, aves, mamíferos, peixes e abelhas (BRASIL, 2011b). 

A Caatinga ocupa uma área de aproximadamente 844.453 km², equivalendo a 

9,9 % do território nacional. Tal área engloba as seguintes unidades da federação: Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe (BRASIL, 2004). Na TABELA 1 abaixo verifica-se o percentual aproximado de área 

ocupada pela Caatinga nesses estados. 

 

Tabela 1 – Percentual aproximado de área ocupada pelo 

bioma Caatinga nas Unidades da Federação brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fonte: Brasil (2004). 

 

Observando-se a TABELA 1, cujos dados foram baseados no mapeamento 

apresentado pelo IBGE em 2004, o estado do Ceará está inserido totalmente no domínio 

fitogeográfico da Caatinga. Entretanto, o Ceará possui diversos tipos de vegetação, dos quais 

a vegetação de caatinga sensu stricto é o tipo predominante, ocupando 69% da superfície do 

estado, onde o carrasco (subtipo de caatinga que ocorre nos terrenos arenosos das bacias 

sedimentares), mata secas, matas úmidas, manguezais e cerrado também dividem espaço com 

a caatinga sensu stricto no território do Ceará (MORO et al., 2015). 

Unidades da Federação Caatinga (%) 

Alagoas 48 

Bahia 54 

Ceará 100 

Maranhão 1 

Minas Gerais 2 

Paraíba 92 

Pernambuco 83 

Piauí 63 

Rio Grande do Norte 95 

Sergipe 49 
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Segundo Velloso, Sampaio e Pareyn (2002) dentre os biomas brasileiros a 

Caatinga é o que mais tem sido negligenciado ao longo dos anos, embora tenha sido um dos 

mais ameaçados, consequência do histórico de uso inadequado e insustentável da terra e de 

seus recursos naturais. Uma das primeiras iniciativas voltadas para a conservação do bioma 

ocorreu em 2000 com a realização do Seminário da Caatinga, que foi responsável pela 

identificação de áreas prioritárias para a implantação de unidades de conservação. 

Em 2001, foi desenvolvido o Seminário de Planejamento Ecorregional da 

Caatinga, no qual a sua primeira etapa consistiu na identificação e caracterização das 

ecorregiões no bioma. Posteriormente, foi feita uma análise da viabilidade das áreas 

prioritárias, anteriormente definidas no Seminário da Caatinga. Deve-se ressaltar que o 

produto principal proveniente dele foi o mapa das ecorregiões da Caatinga (VELLOSO; 

SAMPAIO; PAREYN, 2002). Na FIGURA 2 observa-se o mapa das ecorregiões propostas 

para o bioma Caatinga. 

 

Figura 2 – Mapa das ecorregiões propostas para o bioma Caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação de Plantas do Nordeste e The Nature Conservancy 

do Brasil (2001). 
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A Caatinga divide-se em oito ecorregiões: Depressão Sertaneja Setentrional; 

Depressão Sertaneja Meridional; Complexo de Campo Maior; Complexo Ibiapaba - Araripe; 

Planalto da Borborema; Complexo da Chapada Diamantina; Dunas do São Francisco; e Raso 

da Catarina (PAREYN et al., 2013). 

Durante o Seminário os participantes avaliaram as ecorregiões e as classificaram, 

de forma não definitiva, ordenando-as conforme o grau de ameaça, variando entre a mais 

ameaçada para a menos ameaçada, respectivamente: Depressão Sertaneja Setentrional; 

Depressão Sertaneja Meridional; Planalto da Borborema; Complexo da Chapada Diamantina; 

Complexo de Campo Maior; Complexo Ibiapaba - Araripe; Dunas do São Francisco; e Raso 

da Catarina (VELLOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002). 

Conforme Velloso, Sampaio e Pareyn (2002) a utilização de ecorregiões como 

unidades geográficas de planejamento visando a conservação da Caatinga resultou na 

melhoria da eficiência na elaboração de planos de desenvolvimento sustentável e de proteção 

ao bioma, pois levou em consideração aspectos relevantes como a diversidade de espécies e 

os tipos de comunidades naturais. Além disso, também possibilitou o desenvolvimento de 

estratégias mais amplas para a conservação do bioma, garantindo a delimitação de ações 

eficientes. 

‘‘A Caatinga é certamente um dos biomas brasileiros mais alterados pelas 

atividades humanas através dos séculos’’ (BRASIL, 2002, p. 152). Leal, Tabarelli e Silva 

(2003) já diziam que a Caatinga era a região brasileira menos protegida em comparação com 

os demais biomas, o que era evidenciado através da baixa porcentagem de UCs presentes no 

território, além de ser o bioma brasileiro menos estudado. 

Menezes, Araújo e Romero (2010) observaram que a Caatinga, no estado do 

Ceará, é pouco protegida, o que pode ser evidenciado pela baixa quantidade de UCs do bioma 

no estado. Deve-se ressaltar que, das 19 UCs localizadas na região semiárida do Ceará, apenas 

3 foram criadas e gerenciadas pelo poder público, as demais consistem em reservas 

particulares o que denota a forma como a preservação do bioma tem sido negligenciada pelo 

poder público. 

Analisando-se a quantidade de UCs que abrangem o bioma Caatinga é possível 

observar que essa realidade não sofreu grandes alterações. De acordo com os dados 

levantados da Associação de Plantas do Nordeste (2015) existem 142 UCs localizadas na 

Caatinga, dentre elas 40 são localizadas no estado do Ceará. Entretanto, na contagem foram 
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consideradas as 2 RPPNs: Serra das Almas e Serra das Almas II, que foram unificadas em 

2016, portanto existem ao todo 141 UCs no bioma, sendo 39 delas situadas no Ceará. 

A Caatinga representa uma das maiores áreas brasileiras a sofrerem com as 

consequências do processo de desertificação. As causas dessas alterações no bioma são 

variadas e complexas, resultantes dos diferentes processos de intervenção pelos quais tem 

suportado ao longo dos anos, como a exploração de madeira para combustível e a substituição 

da vegetação nativa por práticas agrícolas inapropriadas para o local (BRASIL, 2002). 

Conforme Giulietti et al. (2003) apesar de todas as alterações antrópicas que o 

bioma tem sofrido ao longo dos anos, a Caatinga ainda mantém uma grande variedade de 

tipos vegetacionais, com um significativo número de espécies, além de conservar 

remanescentes de sua vegetação em bom estado de preservação. 

A população que reside na região da Caatinga depende do uso direto ou indireto 

da sua vegetação, principalmente para obtenção de lenha e carvão para uso doméstico, 

comercial e industrial. Entretanto, nota-se um crescimento em relação ao interesse por outros 

produtos florestais como mel, frutos e fibras, que tem se transformado em fontes de renda 

para uma parcela significativa da população (PAREYN et al., 2013). 

Segundo Pareyn et al. (2013) a vegetação também influencia na agropecuária 

tradicional, pois é responsável por restaurar a fertilidade do solo e por servir como suporte 

para a criação de bovinos, ovinos e caprinos. Portanto, a vegetação da Caatinga exerce uma 

função fundamental para a sobrevivência da população. 

A Caatinga apesar de assumir uma posição única entre os biomas brasileiros e da 

rica biodiversidade que conserva, tem sofrido ao longo dos anos com diversos problemas 

ambientais, consequência do seu histórico de ocupação. Na busca pela solução desses 

problemas é imprescindível que se atribua um maior destaque ao bioma, na discussão de 

políticas públicas que visem o estudo e a conservação da biodiversidade no país. Além disso, 

é necessário que se pense em estratégias de ações para a conservação e o uso sustentável dos 

recursos ambientais. 

Vale salientar que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) 

lançou, em dezembro de 2016, o Inventário Florestal Nacional do Ceará (IFN-CE). O 

Inventário, que não era realizado no estado a cerca de 20 anos, compreende um levantamento 
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realizado em 377 amostras de distintas áreas de Caatinga e Serras, e em outros 80 locais 

englobados no perímetro das UCs do Ceará (CEARÁ, 2016). 

O IFN-CE possibilitou a identificação de 776 espécies distribuídas em 439 

gêneros e 104 famílias botânicas, identificadas dentre espécies de árvores; arbustos; palmeiras; 

cactos; lianas; e ervas. Levando em consideração exclusivamente as árvores, arbustos e 

palmeiras foram constatadas 346 espécies, classificadas em 196 gêneros e 66 famílias. Além 

disso, foram registradas 104 novas ocorrências de espécies vegetais no Ceará, sendo 54 delas 

espécies arbóreas (BRASIL, 2016). 

 

3.3 A Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável 

 

A educação ambiental é um processo educativo que se direciona à sociedade com 

o intuito de sensibilizar a população acerca das questões ambientais. Informando-a sobre a 

importância da proteção e manutenção do meio ambiente e a influência que ele exerce, de 

forma direta ou indireta, na qualidade de vida da população. 

É imprescindível destacar as principais conferências ambientais globais que 

abordaram as temáticas referentes à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. 

Em virtude do reconhecimento da importância que elas tiveram para o desenvolvimento da 

educação ambiental e para o estímulo à sustentabilidade a nível internacional. 

São elas a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano; a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; a Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável; e a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável. 

Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, ocorrida em Estocolmo, na Suécia, que ficou conhecida como Conferência de 

Estocolmo. Vale-se ressaltar, que foi a primeira conferência da Organização das Nações 

Unidas (ONU) a tratar de assuntos ambientais, na qual se observou a participação de 

representantes de diferentes países reunidos discutindo assuntos relacionados à temática 

ambiental. 

Além disso, a realização dessa Conferência, assim como os seus debates foram 

bastante influenciados em razão da realização do ‘‘Clube de Roma’’, em 1968. Esse Encontro 
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sucedido na Itália, resultou na elaboração de relatórios, dentre os quais, o documento 

conhecido como ‘‘Os Limites do Crescimento Econômico’’ ganhou notoriedade, por 

apresentar um modelo que simulava o que ocorreria futuramente caso o ritmo do crescimento 

permanecesse, sem considerar as questões ambientais e a necessidade de se reduzir o uso dos 

recursos naturais. 

Apesar desse Documento ter sido altamente criticado, por expor os riscos do 

crescimento econômico, sem considerar o meio ambiente, também foi muito relevante, pois 

serviu como um alerta para as consequências do uso indiscriminado dos recursos ambientais e 

propôs um modelo de análise ambiental à nível internacional. Vale-se ressaltar que o Evento 

surgiu devido ao interesse do empresário Arillio Perecei, a respeito das temáticas econômicas 

e ambientais, que convidou indivíduos de diferentes países para se reunirem e discutirem 

acerca do crescimento econômico, considerando o uso dos recursos naturais conforme o 

contexto do modelo econômico vigente (BRASIL, 1998b). 

A Conferência de Estocolmo foi de suma importância, sendo responsável pelo 

reconhecimento do desenvolvimento da educação ambiental como um elemento crítico para 

que fosse possível combater a crise ambiental a nível global. Essa Conferência resultou na 

criação de um documento, conhecido como Declaração de Estocolmo, o qual continha 26 

princípios, apresentando diversas recomendações importantes. 

Dentre esses princípios destaca-se o princípio 19 (grifo nosso): 

 

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida 

tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da 

população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública 

bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades 

inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do 

meio ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios 

de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente 

humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a 

necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se 

em todos os aspectos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972). 

 

Os princípios da Declaração de Estocolmo passaram a integrar o ordenamento 

jurídico brasileiro e muitos deles, atualmente, estão incluídos no artigo 225 da Constituição 

Federal (CF) (SIRVINSKAS, 2013). Entretanto, é válido ressaltar que uma parcela desses 

princípios retrata uma visão antropocêntrica, o que é naturalmente constatado ao se observar 

como as questões ambientais foram abordadas no Documento. 
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Em 1975, foi realizado o Seminário Internacional de Educação Ambiental, 

sucedido em Belgrado. Ao final do Encontro foi elaborado um documento, que ficou 

conhecido como Carta de Belgrado, que consistiu no primeiro documento a tratar 

exclusivamente da educação ambiental, de forma oficial (RAMOS, 1996). Evidenciando-se a 

urgência de mudanças no processo educativo dos países como forma de remediar a situação 

ambiental a nível global. 

O documento inicia-se apresentando uma contextualização da situação ambiental 

global, discorrendo acerca dos problemas ambientais de uma forma geral, para em seguida 

expor: as metas ambientais; a meta da educação ambiental; os objetivos da educação 

ambiental, discorrendo sobre o público-alvo dela; e por fim abordar as diretrizes básicas para 

a criação programas de educação ambiental. 

Posteriormente, em 1977, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, na cidade de Tbilisi, que ficou conhecida como Conferência de Tbilisi. 

O encontro trouxe contribuições significativas para a institucionalização da educação 

ambiental à nível internacional, pois definiu os objetivos, as características e estratégias 

apropriadas para o estabelecimento de um programa internacional de educação ambiental 

(BRASIL,1998a). É evidente que a Conferência exerceu uma função fundamental para a 

construção desse processo educativo. 

Ao final da Conferência foi produzido um Documento, conhecido por Declaração 

de Tbilisi, que trouxe recomendações que reafirmaram o que já havia sido exposto na Carta de 

Belgrado, em relação à necessidade de se modificar o processo educativo, por meio do 

incentivo ao desenvolvimento da educação ambiental como uma forma eficiente para auxiliar 

na proteção do meio ambiente. 

Além da Declaração, também foi elaborado um Documento, denominado de ‘‘As 

grandes orientações da conferência de Tbilisi’’, que foi publicado pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1980 e, posteriormente, 

traduzido pelo IBAMA, em uma edição especial da série Estudos Educação Ambiental, da 

Coleção Meio Ambiente. Esse Documento retrata as principais diretrizes da Conferência de 

Tbilisi, com as recomendações que foram propostas durante o Encontro (BRASIL, 1998a). 

O Documento reforça um ponto que teve bastante notoriedade durante a 

Conferência, que diz respeito à necessidade do uso de recursos educacionais. Seria mais 

satisfatório que os recursos utilizados fossem acessíveis nas comunidades em que seriam 
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desenvolvidas as atividades de educação ambiental, pois suscitaria em um processo educativo 

contextualizado com o modo de vida da população que ali reside, conforme os seus anseios, 

dificuldades e suas necessidades básicas. 

Devido à necessidade de redefinir as questões abordadas na Conferência de 

Estocolmo, a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

coordenada por Gro Harlem Brundtland, médica, mestre em saúde pública e ex-primeira 

ministra da Noruega. Em 1987, a Comissão apresentou o relatório intitulado de ‘‘Nosso 

Futuro Comum’’, esse relatório acabou sendo conhecido como Relatório de Brundtland 

(SIRVINSKAS, 2013). 

O relatório ‘‘Nosso Futuro Comum’’ apresentou o conceito de desenvolvimento 

sustentável. A definição que consta no documento diz que: “o desenvolvimento sustentável é 

o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1987, tradução nossa). 

A publicação desse Documento foi de suma importância, pois reuniu informações 

de estudos realizados por diversos especialistas de diferentes países, durante o período de 3 

anos, gerando reflexões acerca do modelo de desenvolvimento humano. Além disso, também 

simbolizou uma das primeiras providências para a criação de uma agenda global, que seriam 

adotadas em busca de se alcançar mudanças nesse modelo de desenvolvimento 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012c). 

Segundo o Relatório, os objetivos críticos para as políticas ambientais e de 

desenvolvimento que seguem o conceito de desenvolvimento sustentável incluem: estimular o 

crescimento; alterar a qualidade do crescimento; satisfação das necessidades básicas para 

assegurar empregos, alimentos, energia, água e saneamento; garantir um nível sustentável da 

população; conservar e melhorar a base de recursos; reorientação tecnológica e gestão de 

riscos; e unir meio ambiente e economia na tomada de decisões (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1987, tradução nossa). 

Posteriormente, em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, que ganhou as seguintes 

denominações: ECO-92, RIO-92 e Cúpula da Terra. Os principais acordos firmados na 

Conferência foram: a Agenda 21; a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Combate à 

Desertificação; a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Biodiversidade; a Convenção-
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Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas; e a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. 

Na Conferência foi firmada a Agenda 21, que consiste em um documento criado 

20 anos após a Conferência de Estocolmo, que busca a proteção do meio ambiente e dos seus 

recursos, e a adoção do desenvolvimento sustentável. Além disso, apresentou as diretrizes 

para o novo milênio, demonstrando a preocupação com as possíveis consequências do uso 

inadequado dos recursos naturais em longo prazo. 

Foi realizado um planejamento, no qual foram criados programas que buscaram o 

desenvolvimento de atividades de proteção aos recursos naturais, cujas áreas de ação são: 

proteger a atmosfera; combater o desmatamento, a perda de solo e a desertificação; prevenir a 

poluição da água e do ar; deter a destruição das populações de peixes e promover uma gestão 

segura dos resíduos tóxicos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, [2016]). 

A Agenda 21 trata dos assuntos pertinentes à educação ambiental em seu capítulo 

36 denominado de ‘‘Promoção do Ensino, da Conscientização e do Treinamento’’, que 

reafirma em seus princípios as recomendações da Conferência Intergovernamental de Tbilisi 

sobre a Educação Ambiental. 

Além disso, apresenta a temática do desenvolvimento sustentável em alguns 

capítulos do Documento, abordando os seguintes tópicos: cooperação internacional para 

acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento e políticas internas 

correlatadas; promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos; 

integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões; promoção do 

desenvolvimento rural e agrícola sustentável; ação mundial pela mulher, com vistas a um 

desenvolvimento sustentável equitativo; a infância e a juventude no desenvolvimento 

sustentável; e a ciência para o desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1995). 

Esclarecendo que com o cumprimento dos objetivos e das recomendações 

previstas no Documento é possível reduzir os problemas ambientais globais, de modo a 

promover o desenvolvimento de forma sustentável. Além disso, a utilização de suas diretrizes 

seria bastante benéfica para a elaboração de políticas públicas que objetivassem a 

sustentabilidade no Brasil, aliando a implementação da Agenda 21 com estratégias de 

desenvolvimento sustentável. 
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Segundo Ramos (1996) os programas da Agenda 21 evidenciam a necessidade da 

educação ambiental ser desenvolvida e implantada de modo a propiciar a adoção de um 

desenvolvimento que se dê de forma sustentável. O Documento considera como práticas 

essenciais: a sensibilização da população, e a capacitação de pessoas para auxiliarem nesse 

processo educativo, em prol do incentivo a proteção do meio ambiente. 

Assim como a Conferência de Estocolmo, a ECO-92 também resultou na criação 

de um documento, denominado de Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que também trouxe diversos princípios, nos quais em vários deles percebe-

se a menção à terminologia desenvolvimento sustentável, além da necessidade de cooperação 

entre os países para que se alcance o desenvolvimento de forma sustentável. 

Dentre esses princípios destaca-se o Princípio 4 que afirma que: ‘‘Para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de 

desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste’’. Em que se torna evidente a 

crescente necessidade de se conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio 

ambiente. Entretanto, vale-se salientar que não há nenhuma menção à educação ambiental no 

Documento. 

Como consequência do ‘‘Relatório de Brundtland’’ e da ECO-92 os programas 

governamentais incorporaram a proposta do desenvolvimento sustentável em seus discursos. 

É evidente a necessidade do reconhecimento da importância que o termo possui em sua 

proposta, que objetiva a diminuição dos conflitos entre o crescimento econômico e a proteção 

do meio ambiente (CEARÁ, 2003). 

De acordo com Sirvinskas (2013) a realização da ECO-92 possibilitou a 

divulgação e a discussão da concepção acerca do tema desenvolvimento sustentável conforme 

apresentado pelo Relatório de Brundtland. Além disso, esse Documento definiu o 

desenvolvimento sustentável e criticou a forma com que os recursos naturais vinham sendo 

explorados pelos seres humanos. 

Em 2002, ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também 

denominada de Conferência de Joanesburgo e de RIO+10, que ocorreu na cidade de 

Joanesburgo, na África do Sul, tendo como objetivo fazer o balanço das conquistas da ECO-

92. Ao final da Conferência foi gerado um documento: a Declaração de Joanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável, que reafirmou o compromisso com a Agenda 21 e com a 
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Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ressaltando que elas são 

essenciais para a obtenção do desenvolvimento sustentável. 

Em 2012, vinte anos após a ECO-92, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, abreviada para RIO+20. Onde se 

reuniram governos, instituições internacionais e major groups, definidos pela Agenda 21 

como sendo nove, que consistem em: mulheres; crianças e jovens; povos indígenas; 

Organizações Não Governamentais (ONGs); autoridades locais; trabalhadores e sindicatos; 

empresários e industriais; a comunidade técnica e científica e agricultores (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012b). 

A RIO+20 foi a maior conferência realizada até então pela ONU, na qual milhares 

de participantes de governos, do setor privado, de ONGs e de outros parceiros interessados se 

reuniram com o objetivo de estimular e impulsionar o desenvolvimento sustentável. É 

responsabilidade dos governos adotarem medidas claras, focadas e práticas para que se possa 

implementar o desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2012b). 

Ao final do Encontro foi gerado um documento conhecido como ‘‘O Futuro que 

Queremos’’. Esse Documento reafirmou os princípios da RIO-92 e os planos de ação 

anteriores, reconhecendo a importância das três principais conferências globais anteriores, 

abordando a urgência em se combater a pobreza, e salientando que sem a sua erradicação não 

seria possível alcançar o desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2012a). 

Esse documento também tratou da importância das questões de gênero, no que se 

refere à igualdade e ao direito de acesso aos recursos básicos para a sobrevivência da 

população, como água e alimentação. Além disso, reforçou a importância da educação, 

afirmando que para que se alcance o desenvolvimento sustentável é imprescindível o pleno 

acesso à educação de qualidade em todos os níveis de ensino. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), disciplinada pela Lei federal no 

6.938, de 31 de agosto de 1981, traz a educação ambiental em seu artigo 2o como um dos 

princípios a serem atendidos por essa lei para que se alcance o seu objetivo primordial, em seu 

inciso X: ‘‘[...] educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente’’. 
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Essa Lei apresenta em seu artigo 4º os objetivos da PNMA, dentre eles destaca-se 

o primeiro objetivo, no inciso I: ‘‘[...] à compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico’’, que 

reitera a necessidade de se conciliar o desenvolvimento humano com a proteção do meio 

ambiente. 

A Constituição Federal brasileira, de 1998, representou um avanço no que se 

refere as questões ambientais, apresentando um capítulo específico para o meio ambiente. O 

artigo 225, parágrafo primeiro, inciso seis, estabeleceu que dentre as atribuições do Poder 

Público para garantir a eficácia desse direito: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

[...] (BRASIL, 1998). 

 

Em 1994, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), 

em virtude da Constituição Federal de 1988 e também devido aos compromissos 

internacionais adotados na Conferência do Rio. O PRONEA previa os seguintes 

componentes: capacitação de gestores e educadores; desenvolvimento de ações educativas; e 

desenvolvimento de instrumentos e metodologias (BRASIL, 2014). 

Em 2004, foi apresentado um novo Programa Nacional de Educação Ambiental 

(ProNEA), objetivando o desenvolvimento de ações de educação ambiental, de modo a 

contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades, com a participação 

ativa e satisfeita da população brasileira. O ProNEA tornou-se um modelo primordial para a 

elaboração de políticas públicas de educação ambiental a nível federal, estadual e municipal 

(BRASIL, 2014). 

O ProNEA também exerce uma função essencial no que se refere à orientação dos 

agentes públicos e privados, para a reflexão, a elaboração e a implementação de políticas 

públicas, visando a sustentabilidade socioambiental. Suas linhas de ação e estratégias 

consistem em: Gestão e planejamento da educação ambiental no país; Formação de 
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educadores e educadoras ambientais; Comunicação para educação ambiental; Inclusão da 

educação ambiental nas instituições de ensino; Monitoramento e avaliação de políticas, 

programas e projetos de educação ambiental (BRASIL, 2014). 

A Lei federal no 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação 

Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), traz a seguinte 

definição de educação ambiental em seu artigo 1o: 

 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

(BRASIL, 1999). 

 

Existem outras definições que buscam conceituar a educação ambiental, dentre 

elas destaca-se: 

 

A educação ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e 

capacitação da população em geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-

se desenvolver técnicas e métodos que facilitem o processo de tomada de 

consciência sobre a gravidade dos problemas ambientais e a necessidade urgente de 

nos debruçarmos seriamente sobre eles (MARCATTO, 2002, p. 12). 

 

Nota-se que o conceito de educação ambiental é bastante relacionado com o de 

desenvolvimento sustentável, pois a educação ambiental versa sobre a importância de cuidar 

integralmente do meio ambiente, buscando despertar a população acerca das questões 

ambientais e das práticas que possam gerar impacto ao meio ambiente, e assim, sensibiliza-la 

em relação a essas ações, de modo a colaborar para o desenvolvimento sustentável. 

 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual 

a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e mudança institucional estão todos em harmonia e 

reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as necessidades e as aspirações 

humanas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987, tradução nossa). 

 

O conceito do desenvolvimento sustentável expressa a necessidade de se 

modificar a forma como o meio ambiente e os seus recursos vem sendo tratados ao longo dos 

anos. Salientando que para que essa mudança seja possível é fundamental que: os recursos 

naturais sejam explorados de forma adequada; os recursos econômicos investidos sejam 
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devidamente aplicados; seja proposto um desenvolvimento tecnológico que auxilie na redução 

dos impactos oriundos das atividades antrópicas; e que se pense novas práticas institucionais. 

Conforme expresso no artigo 2o da Lei da PNEA: ‘‘A educação ambiental é um 

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

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

formal’’. O artigo 8o apresenta as linhas de atuação dessa política que consistem em: 

capacitação de recursos humanos; desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 

produção e divulgação de material educativo; e acompanhamento e avaliação (BRASIL, 

1999). 

O segundo capítulo da PNEA trata sobre a educação ambiental nos âmbitos formal 

e não-formal, o artigo 9o dessa Lei salienta que a educação ambiental formal se dá no 

ambiente escolar, englobando a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio); educação superior; educação especial; educação profissional; e a educação de 

jovens e adultos, enfatizando o que foi dito no artigo 2o da Lei. A educação ambiental não-

formal é definida no artigo 13 da PNEA como sendo ‘‘as ações e práticas educativas voltadas 

à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente’’ (BRASIL, 1999). 

Ao analisarmos criteriosamente a educação ambiental torna-se perceptível que 

para se alcançar a melhoria do processo educativo é imprescindível que os ensinamentos 

repassados na escola transcendam o ambiente escolar. Daí a importância de haver uma 

interação entre o ambiente educacional e a realidade da comunidade na qual ele está inserido, 

pois assim as atividades de educação ambiental poderão propiciar a ação cidadã, estimulando 

práticas direcionadas à sustentabilidade socioambiental (GUIMARÃES, 2007). 

Segundo Guimarães (2007) o ideal seria que os educadores ajudassem a construir 

um ambiente didático que possibilitasse aos alunos o aprendizado acerca de diversos aspectos, 

contextualizados com a sua realidade. Desse modo, assegurando que eles saibam a capacidade 

que possuem de transformar a sociedade, pois quando os alunos são incentivados a pensarem 

de forma crítica eles também passam por uma transformação. Essa mudança é resultante do 

processo de formação cidadã que não só perpassa, mas também amplia o ambiente 

educacional. 

Em 25 de junho de 2002, o Decreto federal no 4.281 regulamentou a Lei federal no 

9.795, que instituiu a PNEA, criando o Órgão Gestor que seria responsável pela coordenação 
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da PNEA, estabelecendo as suas competências e a criação de um comitê para assessorar o 

órgão, denominado de Comitê Assessor. Em seu texto, o artigo 6o estabelece que: 

 

Art. 6o  Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, 

mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação 

ambiental integrados: 

I - a todos os níveis e modalidades de ensino; 

II - às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de 

licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de 

gerenciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de recursos 

hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos 

ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental; 

III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia de 

comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde; 

IV - aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, 

entidades de classe, instituições públicas e privadas; 

V - a projetos financiados com recursos públicos; e 

VI - ao cumprimento da Agenda 21. 

§ 1o  Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de 

recursos privados em projetos de Educação Ambiental. 

§ 2o  O Órgão Gestor estimulará os Fundos de Meio Ambiente e de Educação, nos 

níveis Federal, Estadual e Municipal a alocarem recursos para o desenvolvimento de 

projetos de Educação Ambiental (BRASIL, 2002). 

 

Em 2010, a SEMACE anunciou o Programa de Educação Ambiental do Ceará 

(PEACE), em um Encontro promovido pela Petrobras e pela Secretaria de Educação 

(SEDUC), do Governo do estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Idealizado para o Ceará, o 

Programa tem por objetivo propagar a educação ambiental, por esse motivo foram 

estabelecidas estratégias que visavam a sensibilização dos distintos segmentos sociais, além 

da realização de oficinas de capacitação para os agentes ambientais (CEARÁ, 2010b). 

Além de apresentar o conceito de desenvolvimento sustentável presente no 

relatório ‘‘Nosso Futuro Comum’’, o PEACE também traz outra definição: 

 

O desenvolvimento sustentável é um processo de transformação que contempla o 

atendimento das necessidades básicas, o acesso aos bens de consumo, num ambiente 

socialmente justo, onde a vitalidade e diversidade do Planeta sejam preservadas, 

melhorando as perspectivas de vida das gerações futuras (CEARÁ, 2003, p. 18). 

 

Para se alcançar o desenvolvimento sustentável é necessária a realização de ações 

de educação ambiental que estimulem o pensamento crítico e a originalidade do público-alvo. 

Em razão disso, essas atividades necessitam de incentivos à participação da população, e 

também do encorajamento dos agentes para o crescimento do Programa (CEARÁ, 2010a). 

Conforme as diretrizes estabelecidas no PEACE apresentam-se as seguintes linhas 

de ação: Capacitação em Educação Ambiental; Educação Ambiental no Ensino Formal; 
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Educação Ambiental e Mecanismos de Articulação e Mobilização da Comunidade; Educação 

Ambiental e Mecanismos Locais de Gestão dos Recursos Naturais; Educação Ambiental, 

Comunicação e Arte; Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental; e Capacitação em 

Educação Ambiental (CEARÁ, 2010a). 

 

3.4 Caracterização da Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das Almas 

 

A Lei do SNUC trouxe uma definição mais sucinta de RPPN, que conforme 

expresso em seu artigo 21: ‘‘[...] é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o 

objetivo de conservar a diversidade biológica’’. Segundo o parágrafo 2o desse artigo somente 

são permitidas as seguintes atividades: pesquisa científica e a visitação desde que ela possua 

como finalidade o turismo, a recreação e a educação (BRASIL, 2000). 

De acordo com as informações disponibilizadas por Brasil ([2016]), acessíveis ao 

público em geral através do Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN (SIMRPPN), 

existem 664 RPPNs, distribuídas ao longo de todos os estados brasileiros, totalizando 

516.441,95 hectares. No GRÁFICO 1 a seguir constata-se a quantidade de RPPNs por estado. 

 

Gráfico 1 – Quantidade de RPPNs por estado no Brasil. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras, de acordo com informações de Brasil ([2016]). 

 

Analisando-se o gráfico acima se constata que os estados brasileiros que possuem 

a maior quantidade de RPPNs são: Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e 

Goiás. No entanto é interessante ressaltar que não se deve observar apenas o número de 

RPPNs, mas também a extensão dessas Unidades, se elas possuem plano de manejo, como é 
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realizada a gestão e a manutenção delas, e principalmente se ela atende aos objetivos 

propostos na Lei do SNUC. 

No estado do Ceará existem duas categorias de UCs particulares, são elas a RPPN 

e a Reserva Ecológica Particular (REP). Esta última categoria não é prevista na Lei do SNUC 

(CEARÁ, 2013). No QUADRO 1, verificam-se as RPPNs criadas no Ceará: 

 

Quadro 1 – RPPNs criadas no estado do Ceará. 

RPPN Município Área (ha) 

RPPN Mercês Sabiaquaba e Nazário Amontada 50,00 

RPPN Cícero Almeida Apuiarés 36,00 

RPPN Ilha Encantada Aracati 18,60 

Reserva da Cultura Permanente Aratuba 7,62 

RPPN Arajara Park Barbalha 27,81 

RPPN Reserva Natural Sítio Palmeiras Baturité 75,47 

RPPN Serra das Almas Crateús 5.845,48 

Reserva Natural Francisco Braz de Oliveira Crateús 4,80 

RPPN Olho D’Água do Tronco Crateús 48,62 

RPPN Neném Barros Crateús 63,16 

Reserva Natural Chico Bimbino Crateús 25,00 

RPPN Oásis Araripe Crato 50,00 

RPPN Araçá Crato 11,73 

RPPN Elias Andrade General Sampaio 207,92 

RPPN Ambientalista Francy Nunes General Sampaio 200,00 

RPPN Chanceler Edson Queiroz Guaiúba 129,61 

GÁLIA Guaramiranga 55,98 

Fazenda Belém Icapuí 2.982,55 

RPPN Mãe da Lua Itapagé 764,08 

RPPN Sítio Ameixas - Poço Velho Itapipoca 464,33 

RPPN Luizinho Alencar Itatira 200,00 

RPPN Vó Belar Meruoca 14,99 

RPPN Fonte de Luz Meruoca 7,00 

RPPN Samuel Nobre Morada Nova 27,00 

RPPN Belo Monte Mulungu 15,70 

Almirante Renato de Miranda Monteiro Novo Oriente 219,93 

RPPN Monte Alegre Pacatuba 263,17 

RPPN Natural Serra da Capivara Pacoti 33,56 

RPPN Passaredo Pacoti 3,61 

RPPN Fazenda Olho D’Água do Urucu Parambu 2.610,00 

RPPN Fazenda Arizona Quixadá 216,70 

RPPN Fazenda Não me Deixes Quixadá 300,00 

RPPN Rio Bonito Quixeramobim 441,00 

RPPN Paulino Velôso Camêlo Tianguá 120,19 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em informações de Brasil ([2016]). 

 

Com base no QUADRO 1 verifica-se que ao todo são 34 RPPNs no estado do 

Ceará, abrangendo uma área total de 15.541,61 hectares. Além disso, é importante destacar 

que das RPPNs presentes no Ceará, a RPPN Serra das Almas apresenta a maior área com 
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5.845,48 hectares, seguida pela Fazenda Belém, com 2.982,55 hectares e depois pela RPPN 

Fazenda Olho D’Água do Urucu, com 2.610,00 hectares. Apesar dessas RPPNs se destacarem 

a maioria das Reservas do estado possuem dimensões pequenas, com poucos hectares. 

Porém, o acesso a informações de forma mais detalhada acerca das RPPNs no 

Ceará, de modo geral, ainda é escasso. Nesse sentido, a RPPN Serra das Almas distingue-se 

por possuir uma sessão de destaque no site da Associação Caatinga, que traz diversas 

informações a respeito da Reserva, inclusive tratando sobre as famílias que residem nas 

comunidades no entorno dela. Deve-se salientar que o próprio site da Entidade possui o seu 

conteúdo direcionado à RPPN, abordando os projetos e as demais ações desenvolvidas no 

local. 

A RPPN Serra das Almas foi criada através da Portaria no 51, de 8 de setembro de 

2000, que entrou em vigor em 11 de setembro de 2000, atribuindo a denominação de Reserva 

Serra das Almas à uma área de 4.749,58 hectares, integrada pelos seguintes imóveis: Oitis, 

Melancia e Carvalhaclas, Almas I e II, São Luiz e Boa Vista, Bom Sossego e Grajaii, e 

recebendo o reconhecimento da presidência do IBAMA como uma RPPN, mediante o registro 

do terreno. 

Em 11 de setembro de 2002, passou a vigorar a Portaria no 117, de 9 de setembro 

de 2002, que criou a RPPN Serra das Almas II com uma a área de 494,50 hectares, integrada 

pelos imóveis Fazendas Cacimbas I e II. Posteriormente, a RPPN Serra das Almas II foi 

anexada à RPPN Serra das Almas através da Portaria no 36, de 3 de maio de 2016, assim a 

RPPN Serra das Almas teve sua área ampliada para 5.845,47 hectares. 

A RPPN Serra das Almas localiza-se entre os limites dos municípios de Crateús 

(oeste), no Ceará e Buriti dos Montes (leste), no Piauí, nas coordenadas 5º 15’ e 5º 00’ Sul e 

40º 15’ e 41º 00’ Leste (ASSOCIAÇÃO CAATINGA , 2012d). A RPPN engloba uma área de 

5.845,48 hectares (BRASIL,[2016]). Na FIGURA 3 observa-se a localização da RPPN. 
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Figura 3 – Localização da RPPN Serra das Almas. 

 

Fonte: Associação Caatinga (2012d). 

 

A RPPN situa-se à 385 km do município de Fortaleza, pela BR-020, que dá acesso 

aos municípios de Canindé e Boa Viagem, e à 270 km do município de Teresina, tendo como 

via de acesso a BR-226 (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2012d). Na FIGURA 4 são retratadas 

as vias de acesso à RPPN. 

 

Figura 4 – Vias de acesso à RPPN Serra das Almas. 

     

Fonte: Associação Caatinga (2012d). 

 

A área da RPPN Serra das Almas integra as unidades geoambientais Depressão 

Sertaneja periférica de Crateús e Planalto da Ibiapaba, apresentando os seguintes tipos de 

cobertura vegetacional: Caatinga arbórea, Carrasco e Mata seca (ASSOCIAÇÃO 

CAATINGA , 2012d). 
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A Associação Caatinga é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, 

criada em Fortaleza no final de 1998, por intermédio do Fundo para Conservação da Caatinga, 

que foi estabelecido por Samuel Johnson visando a proteção da carnaúba. É reconhecida 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e possui registro no 

Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) por ser atuante no país 

(ASSOCIAÇÃO CAATINGA, [2016]). 

O objetivo da Entidade consiste em promover a conservação das terras, florestas e 

águas da Caatinga a fim de garantir a permanência de todas as formas de vida do bioma. Além 

de desenvolver projetos que estimulam a criação e a gestão de áreas protegidas; o fomento à 

pesquisa; a educação ambiental; a disseminação de tecnologias sustentáveis; a restauração 

florestal; e o desenvolvimento sustentável. 

A Associação é responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos, parte 

deles abordaram a temática da educação ambiental na RPPN Serra das Almas, tais projetos 

dão ênfase à importância das ações de educação ambiental para a conservação dos recursos 

naturais do bioma Caatinga. Vale-se ressaltar que, a Entidade fornece alternativas de geração 

de renda para as comunidades, localizadas no entorno, que não resultam na degradação do 

bioma, auxiliando na conservação dos recursos naturais, de modo a buscar a sensibilização 

das pessoas quanto à importância de se cuidar do meio ambiente e de seus recursos naturais. 

A Instituição também promove a capacitação dos professores das escolas do 

município de Crateús o que é de suma importância, considerando-se que o público-alvo das 

ações de educação ambiental realizadas na RPPN são as crianças, apesar de também terem 

iniciativas voltadas para a educação de jovens, agricultores, professores, dentre outros 

segmentos da sociedade. Além disso, há disciplinas nas escolas localizadas próximas à UC em 

que os alunos têm a possibilidade de visitar a Reserva, o que possibilita uma maior interação 

dos alunos com o meio ambiente. 

Segundo Hauff e Castro (2007) apesar da Reserva Natural Serra das Almas ser 

reconhecida pelo IBAMA na categoria de RPPN, fazendo parte do grupo de unidades de uso 

sustentável previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

a Reserva é manejada como uma unidade de proteção integral, o que possibilita o 

desenvolvimento de atividades de proteção, pesquisa, visitação à reserva, atividades e projetos 

de educação ambiental na RPPN. 

Como consequência desse modelo de gestão e também devido a sua rica 

biodiversidade, a RPPN recebeu da UNESCO o título de Posto Avançado da Reserva da 
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Biosfera da Caatinga, consistindo na primeira UC do bioma Caatinga a ser contemplada com 

essa designação. Além de ser reconhecida pelo MMA como uma área de prioridade muito alta 

para a conservação da Caatinga (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2012d). 

A RPPN, conhecida como Reserva Natural Serra das Almas (RNSA), teve o seu 

plano de manejo finalizado em 2011, e desde então tem sido atualizado regularmente. 

Atualmente ele encontra-se na 3ª iteração (2012-2016), e a cada revisão é feita uma 

reformulação da versão anterior do plano, atualizando-o no tocante aos projetos e ações 

realizadas no período, em conformidade com as atividades realizadas na Reserva e no seu 

entorno. 

A última versão do plano de manejo traz alguns objetivos, dentre eles o 4 e o 5 

merecem notoriedade, pois fazem menção à educação ambiental e ao desenvolvimento 

sustentável. O quarto objetivo visa: ‘‘Estabelecer e ordenar as atividades para a visitação e 

Educação Ambiental, valorizando os atributos naturais e belezas cênicas’’ e o quinto consiste 

em: ‘‘Assegurar a Sustentabilidade econômica da RNSA através da captação de recursos, 

disponibilização de produtos sustentáveis e o desenvolvimento sustentável das comunidades 

do entorno’’ (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2012d). Demonstrando assim, notoriamente, a 

relevância que esses temas possuem para um planejamento eficiente da RPPN. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia fundamenta-se na realização da pesquisa bibliográfica documental, 

de modo a retratar os projetos que versaram sobre a temática da educação ambiental na 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Serra das Almas. 

Inicialmente, foi realizado o levantamento bibliográfico, utilizando-se de livros e 

cartilhas impressas e disponíveis em meio eletrônico, além da utilização da legislação 

ambiental brasileira e de documentos elaborados em conferências globais, assim como de 

informações disponíveis em sites e blogs na Internet. 

Posteriormente, foram identificados os projetos que possuem a educação 

ambiental como um de seus objetivos tendo sido realizados na RPPN. Examinaram-se as 

ações de proteção ao bioma Caatinga desenvolvidas na Reserva, descrevendo as estratégias 

adotadas para aliar a conservação da Caatinga ao uso sustentável dos recursos naturais. 

Finalizando-se com a análise documental dos projetos de educação ambiental 

implantados na RPPN Serra das Almas, de modo a averiguar se a execução desses projetos na 

RPPN resultou em contribuições, além de identificar os impactos exercidos sobre o bioma 

Caatinga, por meio dos resultados obtidos após a finalização desses projetos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse capítulo foi feita uma breve descrição acerca das Unidades de Conservação 

(UCs), com ênfase para o grupo das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), 

previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e para a 

identificação das RPPNs presentes no estado do Ceará. 

Em seguida, foi realizada a caracterização da RPPN Serra das Almas, de modo a 

abordar os principais aspectos acerca dessa Unidade. Posteriormente, foram identificados os 

projetos desenvolvidos na Reserva que implementaram práticas de Educação Ambiental, 

sendo examinadas as ações de proteção ambiental desenvolvidas para o bioma Caatinga no 

local, e a avaliação desses projetos. 

 

5.1 Projetos na RPPN Serra das Almas nos quais foram desenvolvidas atividades de 

Educação Ambiental 

 

Na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Serra das Almas foram 

desenvolvidos projetos com o objetivo de incentivar a proteção ao bioma Caatinga, 

ressaltando a importância e as características únicas apresentadas pelo bioma. Os projetos 

foram implantados pela Associação Caatinga, ou em parceria com outras instituições. Em 

relação aos projetos que abordaram a educação ambiental, que foram analisados nessa 

pesquisa, destacam-se dois: o Projeto Mata Branca e o Projeto No Clima da Caatinga. 

 

5.1.1 Projeto Mata Branca 

 

O Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga nos estados 

da Bahia e do Ceará ou Mata Branca foi criado por intermédio do Acordo de Doação do 

Fundo Global para o Meio Ambiente, através do Banco Mundial/BIRD, e implementado pela 

Fundação Luis Eduardo Magalhães. Tal projeto possibilitou a realização de ações integradas 

de fortalecimento de políticas públicas intersetoriais, o apoio e o fomento à criação e à 

consolidação de Unidades de Conservação, além da elaboração e execução de projetos em 

tipologias específicas (NOGUEIRA FILHO; SALES, 2013a). 

Segundo Nogueira Filho et al. (2013) o Mata Branca desenvolveu-se a partir de 

uma iniciativa dos governos dos estados da Bahia e do Ceará, com o objetivo de contribuir 
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para a preservação, conservação e gestão sustentável da biodiversidade do bioma Caatinga 

nesses estados, visando a melhoria das condições de vida das populações, mediante a 

introdução de práticas de desenvolvimento sustentável no cotidiano das pessoas. 

Conforme expresso por Nogueira Filho et al. (2013) o projeto foi motivado pelas 

pressões antrópicas que o bioma tem suportado ao longo dos anos, devido as diferentes 

formas de uso, cujas intensidade e frequência são incompatíveis com a sua capacidade de 

suporte. A escolha dos estados considerou o fato deles possuírem áreas consideradas 

representativas do bioma. Seus estudos foram fundamentados no Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO I) do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) para a delimitação das áreas prioritárias. 

Dentre as unidades de conservação efetivamente criadas e em estágios destacam-

se duas a Estação Ecológica de Aiauba - ESEC e a Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Serra das Almas. A RPPN tem esse destaque devido ao grau de consolidação elevado 

que possui. O apoio do projeto subsidiou estratégias de conservação e preservação da fauna e 

da flora por meio da aquisição de equipamentos para a realização do monitoramento da fauna 

e para ações de fiscalização (NOGUEIRA FILHO et al. , 2013). 

Conforme expresso por Nogueira Filho e Sales (2013b) para a criação de RPPNs 

foram adotadas estratégias que contribuíram para o crescimento do número de áreas 

protegidas no bioma Caatinga, pois possibilitaram a integração entre o setor governamental e 

a sociedade civil; e a identificação de potencialidades e oportunidades, com o objetivo de 

completar as lacunas entre os requisitos legais e as necessidades dos proprietários. 

Durante o desenvolvimento do projeto Mata Branca foram elaborados e 

executados projetos nas tipologias: reabilitação de áreas degradadas; conservação e uso da 

biodiversidade; alternativas tecnológicas para um meio de sobrevivência sustentável; gestão 

de recursos de água e solo; e aumento da capacidade econômica, cultural e social da 

população (NOGUEIRA FILHO; SALES, 2013a). No QUADRO 2 estão expostas as 

principais ações e medidas que foram desenvolvidas durante o projeto. 
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Quadro 2 – Principais ações do projeto Mata Branca e medidas adotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

      

 

        

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, de acordo com informações de Nogueira Filho e Sales (2013a). 

 

Segundo Nogueira Filho e Sales (2013a) a tipologia aumento da capacidade 

econômica, cultural e social da população desenvolveu projetos que consideraram que devido 

a falta de informação da população sobre as questões ambientais as consequências da 

degradação ambiental recairiam sobre ela. Na busca por uma solução para esse problema o 

Projeto Mata Branca focou na educação cultural e ambiental, promovendo práticas 

democráticas em conjunto com ações voltadas para a preservação do patrimônio histórico-

cultural e ambiental nas comunidades. 

Dentre os projetos referentes a essa tipologia, no município de Crateús foi 

implantado o projeto A Caatinga vai à Escola, a Escola vai à Caatinga, no qual foi feito um 

planejamento em conjunto com os professores de ciências das turmas de 6o ano das escolas 

municipais para estabelecer a metodologia a ser empregada nas salas de aula e contextualizá-

la com o bioma Caatinga (NOGUEIRA FILHO; SALES, 2013a). 

De acordo com Nogueira Filho e Sales (2013a) durante os meses de execução das 

atividades do projeto foram realizados encontros mensais de planejamento que possibilitaram 

o acompanhamento pedagógico necessário aos professores. Os professores também 

participaram de aulas de campo na RPPN Serra das Almas com o objetivo de promover o 

reconhecimento da relevância biológica da área. 

Foram adotadas aulas de campo para as turmas do 6o ano envolvidas com o 

projeto, durante o período de estudo sobre o bioma Caatinga nas escolas, que consistiram em 

visitas à RPPN Serra das Almas, com cerca de vinte e cinco alunos e dois professores em cada 

Principais Ações do Projeto Medidas Adotadas 

Realização de ações integradas de 

fortalecimento de políticas públicas 

intersetoriais 

Definição de um modelo de 

gerenciamento para o projeto a partir da 

delimitação da estrutura organizacional, 

associada ao desenvolvimento de 

políticas públicas e à implantação de 

planos de capacitação 

Apoio e fomento à criação de Unidades 

de Conservação 

Apoio a estudos para criação de 

Unidades de Conservação e criação das 

RPPNs: Almirante Renato de Miranda 

Monteiro e Neném Barros 

Elaboração e execução de projetos em 

tipologias 

Implantação de projetos abrangendo: 

educação ambiental; reabilitação de 

áreas degradadas; tecnologias sociais 

sustentáveis; e gestão de recursos de 

água e solo 
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visitação. Nessas aulas foram aplicados os conteúdos ambientais relacionados à realidade do 

local (NOGUEIRA FILHO; SALES, 2013a). Na FIGURA 5 observa-se uma turma de alunos 

participando de uma trilha ecológica durante a visitação à Reserva. 

 

Figura 5 – Alunos visitando a RPPN Serra das Almas. 

 
Fonte: Prefeitura de Crateús (2014). 

 

Segundo Nogueira Filho e Sales (2013a) o projeto envolveu a capacitação técnica, 

práticas de produção de mudas e hortas escolares, além do monitoramento das visitas à RPPN. 

Além de trabalhar com a temática dos resíduos sólidos, por meio de palestras e oficinas sobre 

a reciclagem de papel no ambiente escolar. Na FIGURA 6 é possível observar a participação 

dos alunos de uma escola municipal de Crateús em uma capacitação para a implantação de 

hortas. 

 

Figura 6 – Capacitação sobre a implantação de hortas. 

 

Fonte: Nogueira Filho e Sales (2013a). 

 



 50 

O projeto A Caatinga vai à escola, a Escola vai à Caatinga propiciou um maior 

contato entre os alunos do 6o ano das escolas municipais de Crateús com o bioma Caatinga, 

possibilitando uma experiência mais ampla para a assimilação dos conhecimentos adquiridos 

anteriormente nas salas de aula e promovendo a interação dos alunos com o meio ambiente. 

Segundo Miller e Matos (2013) apesar de nos últimos anos ter sido incentivada à 

implementação de políticas públicas no Brasil, evidencia-se que o desenvolvimento da 

educação ambiental nas escolas à nível municipal não ocorre de forma contínua, e se 

manifesta lentamente. Vale-se salientar que deve ser considerado que apenas em 2009 houve a 

incorporação da temática ambiental nos Planos de Educação no país, e que também, de forma 

geral, não se observa a incorporação da educação ambiental nos projetos político-pedagógicos 

das escolas. 

O desenvolvimento de projetos de educação ambiental como o projeto A Caatinga 

vai à escola, a Escola vai à Caatinga cumpre um dos princípios diretores da educação 

ambiental, que vem expresso na recomendação no 2 do Documento ‘‘As grandes orientações 

da Conferência de Tbilisi’’, estabelecendo que cabe à educação ambiental: ‘‘Utilizar vários 

ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para a comunicação e a aquisição de 

conhecimentos sobre o meio ambiente, ressaltando devidamente as atividades práticas e 

experiências pessoais” (BRASIL, 1998a). 

É um projeto que possui replicabilidade. É importante ressaltar a relevância da 

aplicação de propostas como essa em comunidades próximas às outras UCs, porém o ideal é 

que não se trabalhe apenas com os professores da disciplina de ciências, mas sim, com 

educadores das demais disciplinas, buscando não somente atender a multidisciplinaridade 

prevista na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), mas também proporcionar a 

discussão das questões ambientais a partir das múltiplas temáticas existentes nas diversas 

matérias. 

É imprescindível que se analise a viabilidade de ampliação do projeto a fim de 

possibilitar o envolvimento de alunos de outras séries, o que receberia o auxílio dos docentes 

das outras disciplinas, que seriam incluídos no planejamento do programa. O que 

possibilitaria que mais alunos fossem educados acerca das questões ambientais, e 

principalmente sobre a função que a Caatinga possui para a melhoria da qualidade de vida. 

Importante frisar que projetos de educação ambiental como esse sejam replicados 

e ampliados, pois colaboram para a ampliação dos conhecimentos acerca da questão 

ambiental e promovem a interação dos alunos com o meio ambiente. Além disso, ao serem 

desenvolvidos nas escolas, propiciam a difusão do conhecimento adquirido pelos alunos e 
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demais envolvidos no cotidiano deles e a discussão das questões ambientais no ambiente 

escolar. 

 

5.1.2 Projeto No Clima da Caatinga 

 

O Projeto No Clima da Caatinga: promovendo Adaptação Climática no 

Semiárido resultou da iniciativa da Associação Caatinga, com patrocínio da Petrobras. 

Resultou na realização de ações de conservação do bioma Caatinga com o objetivo de reduzir 

os efeitos danosos advindos do aquecimento global. Foi implantado na Reserva Natural 

(RPPN) Serra das Almas e em 28 comunidades rurais localizadas próximas à RPPN, 

pertencentes aos municípios de Crateús e Buriti dos Montes, no estado do Piauí 

(ASSOCIAÇÃO CAATINGA, [2014 ou 2015]). 

O projeto foi desenvolvido em duas fases, a primeira fase ocorreu entre 2011 e 

2012, atuando em 19 comunidades, englobando uma área de 36.136 hectares; a segunda fase 

ocorreu entre 2014 e 2015, aumentando o número de comunidades envolvidas para 28, e 

consequentemente ampliando a área de atuação, que aumentou para 87.165 hectares 

(ASSOCIAÇÃO CAATINGA, [2014 ou 2015]). Na FIGURA 7 observa-se a área de 

influência do Projeto No Clima da Caatinga, com a delimitação das áreas de atuação do 

projeto nas suas duas fases, assim como as comunidades envolvidas durante o tempo de 

implementação do projeto. 

 

 Figura 7 – Área de influência do projeto No Clima da Caatinga. 

 

Fonte: Associação Caatinga ([2014 ou 2015]). 
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As ações do projeto abordaram as áreas de: conservação; comunicação; educação 

ambiental; restauração florestal; e tecnologias sustentáveis (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 

[2014 ou 2015]). No QUADRO 3 observam-se as principais ações desenvolvidas pelo projeto 

e as medidas adotadas que propiciaram essas ações. 

 

Quadro 3 – Principais ações do Projeto No Clima da Caatinga e medidas adotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em informações de Associação Caatinga ([2014 ou 2015]). 

 

Segundo Sena, Moura e Silva (2015) o projeto buscou divulgar e incentivar a 

adoção de alternativas que estimulassem a conservação e o uso sustentável dos recursos 

naturais do bioma Caatinga. Utilizando-se da implantação de ações que contribuíssem para a 

adaptação das comunidades rurais às mudanças climáticas e para que os efeitos 

intensificadores do aquecimento global no semiárido fossem mitigados. 

Essas ações promoveram a valorização e a preservação da Caatinga, englobando a 

conservação das florestas, a criação de novas reservas ecológicas, a restauração florestal em 

áreas degradadas e de nascentes, a disseminação de tecnologias sustentáveis, e ações de 

educação ambiental em escolas e na RPPN (SENA; MOURA; SILVA, 2015). 

Na busca pela promoção de ações de educação ambiental, o projeto no Clima da 

Caatinga realizou as oficinas de educação ambiental: “Conheça e Conserve a Caatinga”, que 

tinham como público-alvo professores das redes públicas e privadas, além de representantes 

de escolas que demonstraram interesse em adotar o denominado kit didático elaborado pela 

Associação Caatinga no âmbito escolar. 

Esse kit didático era composto por uma coleção de 4 cartilhas, cada uma com uma 

temática referente às metas do projeto No Clima da Caatinga, são elas: O Bioma 

Principais Ações do Projeto Medidas Adotadas 

Proteção da RPPN Serra das Almas 
Implementação de ações previstas no 

Plano de Manejo da UC 

Equilíbrio entre a conservação da 

Caatinga e o uso sustentável do bioma 

Realização de ações de restauração 

florestal 

Incentivo a apropriação de tecnologias 

sustentáveis de uso e manejo dos 

recursos da Caatinga 

Adoção de forno solar e fogão 

ecoeficiente; meliponicultura; produção e 

plantio de espécies nativas; gestão de 

resíduos sólidos; e compostagem. 

Estímulo ao desenvolvimento de ações 

de educação ambiental com o público 

alvo: agricultores, educadores, estudantes 

e pesquisadores 

Criações de projetos pedagógicos com a 

temática da Caatinga em parceria com as 

escolas municipais 

Divulgação da importância da Caatinga e 

da necessidade de sua conservação 

Utilização dos meios de comunicação 

para divulgação de informações acerca 

da importância do bioma 
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Caatinga; Mudanças Climáticas e suas consequências para a Caatinga; Tecnologias 

Sustentáveis na Caatinga; e Educação Ambiental na Caatinga. Na FIGURA 8 observa-se um 

cartaz de divulgação da Oficina Conheça e Conserve a Caatinga. 

 

Figura 8 – Cartaz de divulgação da oficina Conheça e Conserve a Caatinga. 

    

Fonte: Associação Caatinga (2012c). 

 

A realização dessas oficinas teve como principal objetivo a sensibilização dos 

educadores envolvidos de modo que eles se sentissem motivados a repassar o conhecimento 

que adquiriram ao longo do processo de capacitação, em suas disciplinas nas escolas. Desse 

modo, promovendo o desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas à conservação e 

preservação do bioma Caatinga. 

Conforme Sena, Moura e Silva (2015) foram desenvolvidas práticas de educação 

ambiental em áreas localizadas no entorno da RPPN, abrangendo os municípios de Crateús, 

no estado do Ceará e Buriti dos Montes, no estado do Piauí, e também na cidade de Fortaleza. 

Nas escolas municipais envolvidas com o projeto No Clima da Caatinga foram criados 

projetos pedagógicos, envolvendo as diversas áreas do conhecimento, com a temática do 

bioma Caatinga. 

Os participantes das oficinas receberam uma capacitação para que pudessem 

trabalhar com esses temas, além de terem o acompanhamento das atividades pedagógicas, por 

meio do blog Conheça e Conserve a Caatinga. Após a elaboração do planejamento e a 

construção do cronograma pelas escolas, foram delimitadas as ações que seriam 

desenvolvidas em classe. Dentre as atividades realizadas destacam-se: concurso de desenho, 
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poesia e fotografia; exibição de vídeos; gincanas ecológicas e campanhas (SENA; MOURA; 

SILVA, 2015). 

Uma das ações advindas do projeto consistiu na criação do blog Conheça & 

Conserve a Caatinga com a finalidade de possibilitar o acompanhamento das ações realizadas 

pelos educadores, após a realização de oficinas com a temática da educação ambiental, 

denominadas ‘‘Educação Ambiental: Conheça e Conserve a Caatinga’’. O blog disponibiliza 

material de apoio, além de cartilhas de educação ambiental, utilizando os materiais que foram 

apresentados durante essas oficinas (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2012a). 

O blog Conheça & Conserve a Caatinga é dividido em quatro sessões: 

apresentação, que revela como e o que motivou a construção desse blog, o que objetivou a 

criação do projeto No Clima da Caatinga e falando brevemente sobre o que é retratado nas 

demais sessões; troca de experiências, na qual são divulgadas notícias com conteúdo referente 

às questões ambientais. 

Além de notícias que retratam a implementação de ações de educação ambiental, 

também há uma galeria de imagens, que divulga fotos das oficinas de educação ambiental 

realizadas nas escolas durante o projeto; e a sessão de material de apoio, na qual encontram-se 

cartilhas educativas em versão digital, e outros materiais de apoio, onde são sugeridas ideias e 

disponibilizados links com conteúdo visando auxiliar os professores no processo educativo. 

Na FIGURA 9 visualiza-se um dos materiais de apoio disponibilizados no blog: o calendário 

ecológico do semiárido. 
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Figura 9 – Calendário ecológico do semiárido. 

 

Fonte: Associação Caatinga (2011). 

 

Dentre as notícias apresentadas no blog destacam-se as que retratam as atividades 

ambientais no Ceará, sobretudo nos municípios de Crateús e de Fortaleza. As notícias relatam 

as práticas ambientais, preferencialmente as ações de educação ambiental que foram 

desenvolvidas durante o projeto, e também os eventos celebrados em comemoração às datas 

ligadas ao meio ambiente no Ceará, especialmente em Crateús e em Fortaleza. 

 

5.2 A importância dos projetos de educação ambiental na RPPN Serra das Almas 

 

Os projetos Mata Branca e No Clima da Caatinga foram responsáveis pelo 

desenvolvimento de dois subprojetos de educação ambiental, são eles: A Caatinga vai à 

Escola, a Escola vai à Caatinga, e Conheça e Conserve a Caatinga. O QUADRO 4 apresenta 

uma breve comparação sobre as informações gerais dos projetos Mata Branca e No Clima da 

Caatinga, em relação as suas ações de educação ambiental. 
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Quadro 4 – Comparação de informações gerais dos projetos Mata Branca 

e No Clima da Caatinga. 

Projetos 

Ações de 

Educação 

Ambiental 

Objetivo geral Público-alvo 

Principais 

benefícios das ações 

de Educação 

Ambiental 

Mata 

Branca 

A Caatinga 

vai à Escola, 

a Escola vai 

à Caatinga 

Contribuir para a 

preservação, 

conservação e 

manejo 

sustentável da 

Caatinga com 

ações de 

educação 

ambiental 

2.892 alunos, 

38 professores 

e 32 

comunidades 

 Assimilação dos 

conhecimentos 

adquiridos na escola 

de forma mais 

abrangente, e a 

interação dos alunos 

e demais envolvidos 

com a Caatinga 

No Clima 

da 

Caatinga 

Oficina 

Conheça e 

Conserve a 

Caatinga 

Promover, de 

forma transversal, 

a educação 

ambiental para a 

conservação dos 

recursos naturais 

da Caatinga 

21.000 alunos, 

500 

professores e 

28 

comunidades 

Promoção da 

educação ambiental 

para a conservação 

dos recursos 

naturais, e mitigação 

dos efeitos das 

mudanças climáticas 

na Caatinga 

Fonte: Elaborado pelas autoras, de acordo com dados de Associação Caatinga ([2014 ou 2015]); 

Associação Caatinga (2015) e Sena, Moura e Silva (2015). 

 

O subprojeto A Caatinga vai à Escola, a Escola vai à Caatinga se destacou 

quanto ao desenvolvimento de ações de educação ambiental para fins de convivência 

harmônica com a natureza. Além disso, permitiu a capacitação de 2.892 alunos, mediante 

aulas teóricas e práticas que aprofundaram os conteúdos sobre Unidades de Conservação 

(UCs) e o manejo de áreas protegidas. As atividades contemplaram 38 professores e 

beneficiaram 32 comunidades (NOGUEIRA FILHO; SALES, 2013a). 

O Conheça e Conserve a Caatinga foi uma oficina de educação ambiental 

realizada pela Associação Caatinga promovida pelo projeto mais amplo chamado No Clima 

da Caatinga. Posteriormente, foi criado o blog Conheça e Conserve a Caatinga, visando o 

acompanhamento das atividades, planejadas durante a oficina, que seriam realizadas pelos 

educadores após o processo de capacitação. 

Nesse processo educativo os professores tiveram que empregar os elementos da 

Caatinga, de forma contextualizada, nas suas respectivas disciplinas. Em razão disso, os 

educadores receberam como material de apoio o livro do educador, denominado Conheça & 

Conserve a Caatinga: atividades de educação ambiental, que foi disponibilizado pela 

Associação Caatinga. A publicação sugeriu atividades multidisciplinares, que auxiliaram os 
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professores a escolherem e a diversificarem as atividades que seriam desenvolvidas em sala 

de aula durante o projeto, que teve como público-alvo 21.000 alunos e 500 professores. 

Ambos projetos respeitam o artigo 14 do Decreto federal no 5.746, que trata sobre 

as RPPNs e dispõe sobre as normas do processo de criação dessas UCs, no que se refere à sua 

utilização para realizações das visitações à RPPN Serra das Almas, pois elas têm por 

finalidade a educação, sendo inclusive previstas no plano de manejo da Reserva. 

Além disso, o desenvolvimento desses projetos reforça a importância da educação 

ambiental, pois contribuem de forma significativa para o alcance do desenvolvimento 

sustentável no bioma Caatinga. Possibilita a realização de estratégias de ações para a 

conservação e uso sustentável dos recursos ambientais do bioma, atribuindo a ele um destaque 

maior e auxiliando na manutenção da biodiversidade no país. 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário a realização de ações de 

educação ambiental que estimulem o pensamento crítico e a originalidade do público-alvo. 

Em razão disso, essas atividades necessitam de incentivos à participação da população e 

também do encorajamento dos agentes para o crescimento dos programas de educação 

ambiental implementados. 

É importante ressaltar que a educação ambiental a ser adotada deve englobar o 

desenvolvimento de atividades, projetos e ações educativas de forma contextualizada com o 

modo de vida da população envolvida, visando sensibiliza-la acerca da importância de se 

proteger o meio ambiente. Além disso, é essencial que os indivíduos comprometidos com as 

práticas educativas se tornem conscientes sobre a função que eles exercem ao auxiliarem na 

manutenção do meio ambiente e de seus recursos, e sobre a importância dessas ações para que 

se possa alcançar o desenvolvimento sustentável. 

A realização desses projetos ocorre em conformidade com o que é proposto no 

PEACE do estado do Ceará, pois ressaltam a necessidade de incentivos à participação da 

população, evidenciando que para se alcançar o desenvolvimento sustentável é necessária a 

realização de ações de educação ambiental que estimulem o pensamento crítico e a 

originalidade do público-alvo. 

No entanto, vale salientar que ambos projetos necessitam de melhorias para serem 

capazes de cumprir com as premissas teóricas estabelecidas no ProNEA. Dentre elas 

destacam-se a criação de redes de capacitação de educadores ambientais, que atuem de forma 

contínua; a inclusão da educação ambiental nos projetos político-pedagógicos das instituições 

de ensino da região; a utilização dos meios de comunicação para a divulgação de informações 



 58 

educativas sobre o meio ambiente; e a criação de um programa de educação ambiental na 

RPPN, e posterior monitoramento e avaliação desse programa. 

Devido à complexidade do processo de educação ambiental, que agrega uma 

ampla quantidade de teorias e práticas distintas, ele não pode ser implantado sem que se 

considere o contexto em que o público-alvo das ações educativas encontra-se inserido 

(ZAKRZEVSKI, 2007). 

Assim, ao analisar os projetos de educação ambiental implantados na RPPN Serra 

das Almas constata-se que a educação ambiental foi desenvolvida de forma contextualizada 

com a região semiárida e com o bioma Caatinga presente na região, proporcionando 

benefícios voltados as necessidades da população e assim atraindo o seu interesse. 

Apesar desses projetos já terem sido concluídos, vale-se destacar que a RPPN 

continua com suas atividades de educação ambiental, que consistem na realização de 

visitações à Reserva. Essas visitas ocorrem de forma frequente, com o objetivo de promover a 

a participação da sociedade na preservação da Caatinga, proporcionando que os alunos 

tenham contato com o bioma. 

Tais visitas realizadas à Reserva contam com a participação principalmente de 

alunos de escolas das redes públicas e privadas; funcionários de empresas; associações; e 

grupos de pessoas envolvidas com as atividades de conscientização ambiental desenvolvidas 

pela Entidade (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2012d). 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Caatinga é um bioma de grande importância para o Brasil, principalmente para 

a população que reside na região semiárida. Entretanto, devido ao histórico de exploração ao 

longo de sua ocupação, ela tem sido bastante modificada, tendo seus problemas ambientais 

intensificados pelas interferências antrópicas e pelos efeitos das mudanças climáticas na 

região. 

É essencial que se pense em estratégias que proporcionem a proteção necessária 

para a manutenção do bioma. O aumento no número de áreas protegidas na Caatinga é uma 

delas, pois auxilia na proteção legal, em virtude dos recorrentes desmatamentos ao qual tem 

sido submetida ao longo de sua exploração.  

Outro método que tem sido empregado em UCs consiste no desenvolvimento de 

ações de educação ambiental em áreas protegidas, que buscam aliar a proteção da Caatinga 

com o uso sustentável dos recursos naturais, que além de proporcionarem benefícios para a 

população, também promovem uma maior divulgação do bioma. 

Essas estratégias desempenham um papel fundamental para que se possa 

modificar a visão usualmente atribuída ao bioma, que o relaciona a características como 

pobreza, secas e outros problemas de ordem socioeconômica. Desse modo, irá contribuir 

significativamente para a sua conservação e ampliará a visão da população sobre a 

importância que a Caatinga tem e como ela influencia na qualidade de vida das pessoas. 

Além disso, a educação ambiental atua como um valioso instrumento para que 

haja o desenvolvimento de forma sustentável na região contemplada pelo bioma Caatinga. Na 

medida em que é responsável não só pela intensificação das ações de proteção ao bioma, mas 

também por promover o envolvimento da população com a UC. 

O desenvolvimento de ações de educação ambiental de forma contextualizada 

com a região semiárida, onde predomina o bioma Caatinga, exerce uma função crucial, na 

medida em que não só auxilia na sensibilização da população para a conservação dos recursos 

naturais, mas também propicia a disseminação de informações sobre a importância do bioma 

e de suas riquezas naturais, e acerca dos problemas tão recorrentes que ele tem sofrido ao 

longo de sua exploração. 

Observou-se que a implementação dos projetos que versaram sobre a educação 

ambiental na RPPN Serra das Almas reforçou a conservação do bioma, contribuindo para a 

manutenção do meio ambiente e estimulando a intensificação das ações de proteção. Os 

resultados obtidos com essas ações poderão instigar a criação de novos projetos na RPPN, 
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assim como a manutenção dos já existentes nela, além de incentivarem a criação de novas 

RPPNs. 

Entretanto, é importante salientar que para que a educação ambiental seja 

desenvolvida de forma efetiva, ela deve apresentar caráter permanecente. Daí a necessidade 

da criação e implementação de programas permanentes de educação ambiental, que não 

necessitem de financiamentos para ocorrerem, em que o público-alvo das atividades 

educativas seja ampliado, abrangendo não somente alunos e demais envolvidos no âmbito 

escolar, mas também outros membros da população como agricultores da região e grupos em 

condições de vulnerabilidade social e ambiental. 

Portanto, o estudo da educação ambiental pelo cientista ambiental é significativo, 

pois possibilita que o profissional utilize efetivamente os conhecimentos adquiridos ao longo 

de sua formação. Além disso, o entendimento a respeito das questões ambientais de forma 

associada com as questões sociais, característico do cientista, é indispensável para que se 

possa aperfeiçoar os projetos educativos que já foram concluídos. 
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