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Resumo

O semiárido brasileiro é uma região muito carente, não só por sua grande deficiência de recursos hídricos, mas também
por ser caracterizado como um bioma de caatinga e pela sua enorme degradação ambiental como por exemplo, o
processo de erosão do solo, salinização, desertificação e compactação do mesmo, atingindo dessa forma seus frágeis
ecossistemas. Á partir disso, o presente trabalho tem por objetivo, auxiliar estudantes da rede pública do ensino médio
do Município de Fátima, BA a compreenderem de forma mais clara sobre o papel que o Engenheiro Agrônomo exerce
diante da sociedade e a importância que a redução no consumo dos recursos hídricos trás para região semiárida.
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Abstract

The Brazilian semiarid region is a very poor region, not only for its great deficiency of water resources, but also for being
characterized as a caatinga biome and its huge environmental degradation such as soil erosion process, salinization,
desertification and compression of the same, reaching thus their fragile ecosystems. From this, the present study aims,
assist students from public high school of the city of Fatima, BA understand more clearly the role that the agronomist
exerts on society and the importance of reduced consumption water resources back to semi-arid region.
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Introdução

A região semiárida do Brasil é fundamentalmente caracterizada por um bioma de caatinga, constituindo-se de solos
bastante pedregosos e com baixa profundidade, além de ser muito carente em água potável, necessitando de outros
recursos. De acordo com pesquisas, ela abrange aproximadamente cerca de 1.133 municípios da região nordeste. Para
Silva (2006), o semiárido brasileiro ainda é caracterizado por seu baixo índice econômico, com indicadores sociais
abaixo das médias nacional e regional, além da degradação ambiental que incide sobre seus frágeis ecossistemas.
 Outra característica do semiárido brasileiro é o seu grande déficit hídrico, no entanto isso não significa que haja falta
d’água:
Pelo contrário, é o Semiárido mais chuvoso do planeta. A média pluviométrica vai de 200 mm a 800 mm anuais,
dependendo da região. Porém, as chuvas são irregulares no tempo e no espaço. Além disso, a quantidade de chuva é
menor do que o índice de evaporação, que é de 3.000mm/ano, ou seja, a evaporação é três vezes maior do que a de
chuva que cai (CONTI e SCHROEDER, 2013, p.10).
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Decorrente disso, em muitos debates questionam-se a realidade dessa região brasileira e algumas das prováveis
alternativas para o seu desenvolvimento. Realidade essa, que em sua maioria é descrita por imagens historicamente
formadas sobre uma região da fome e da miséria, sendo a mesma, motivo de justificativa para o atraso econômico e as
desigualdades regionais. E são tais alternativas, que podem ser compostas, por exemplo, pelo uso racional dos
recursos hídricos e o acompanhamento técnico de um Engenheiro Agrônomo, para que o mesmo possa auxiliar toda a
população nas práticas conservacionistas desses recursos. 
 Conforme alguns estudos de Silva (2003), o superávit demográfico e as fragilidades da produção de subsistência
também ganham espaços nos debates sobre a realidade do semiárido e a atuação do Engenheiro Agrônomo diante
dessa realidade. De acordo com essas ideias, muitos desses debates são de pouca importância para o cenário atual em
que vive essa região do país, pois essas ações governamentais de combate à seca são em sua grande maioria
ineficazes.
Em consequência ao que foi discorrido, o presente trabalho busca abordar e desenvolver através de questionários e
pesquisas, diversas opiniões de alunos do ensino médio sobre a questão da profissão do Engenheiro Agrônomo e o
papel fundamental desse profissional no que diz respeito a utilização dos recursos hídricos na região semiárida
brasileira, sendo essa uma região muito carente em infraestrutura e com grandes índices de degradação ambiental.

A realidade da região semiárida

Muitos dos moradores dessa região brasileira vivem em constante procura por alternativas e soluções que lhes sejam
viáveis para a convivência com a seca e a falta de água, algo que não é de se admirar ao observarmos esse cenário.
Diante disso, o Engenheiro Agrônomo tem o papel fundamental de orientar a população local, para que em épocas de
grandes secas, os mesmos busquem alternativas para a convivência com essa realidade através da utilização de águas
de reservatórios, poços artesanais, barragens e açudes, entre outros. Mas deve alertá-los para que os mesmos não
abusem desses recursos, pois esses podem ficar inacessíveis. Pode-se abordar também, que essa população em sua
maior parte são pequenos produtores rurais e que utilizam da mesma para a irrigação de algumas culturas em suas
pequenas propriedades.
Para aprofundar-se sobre tal assunto, foi realizada uma feira das profissões no Colégio Estadual Luís Eduardo
Magalhães, situado na Cidade de Fátima, BA. No mesmo local, foram apresentadas algumas profissões direcionadas
aos alunos, com o objetivo de incentiva-los a vida acadêmica. Entre essas, pode-se destacar a profissão do Engenheiro
Agrônomo.
Durante a palestra foram realizados pequenos debates com os jovens cidadãos, sobre questões como, por exemplo, as
aéreas de atuação do profissional, a importância do mesmo para a sociedade, o auxílio desses para com o agricultor,
entre outros. Pôde-se destacar também, a atuação do Agrônomo no combate à seca e como a população dessa região
pode conviver com essa realidade, onde há uma constante carência de água, e que mesmo com todos esses
problemas, muitos dos agricultores utilizam desses recursos de forma inadequada para irrigarem suas produções
A partir do que foi debatido no evento, percebe-se que se não houver uma redução no consumo desses recursos
hídricos e que se o agrônomo não atuar diretamente no combate a essa escassez, poderá ocorrer assim como em
outros anos um processo de desertificação dessa região, sendo esse:
[...] o processo de degradação das terras em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, em decorrência de fatores
como a ação antrópica e as mudanças climáticas. Essa degradação é a perda ou redução da produtividade econômica e
biológica dos ecossistemas secos, causadas pelo processo de erosão do solo, deterioração dos recursos hídricos e
principalmente a perda da vegetação natural (CIRILO, 2008, p.67).
 Diante das ideias apresentadas por Cirilo (2008), diagnostica-se que esse processo de desertificação pode-se resultar
do grande consumo de água dos reservatórios.

Outros fatores que contribuem para a degradação ambiental

No decorrer da palestra foi abordado também, que se os moradores dessa região optarem por não procurar o auxílio
técnico de um profissional da área, podem contribuir com a degradação do solo pelo uso inadequado da água, sendo a
mesma transportada por tubulações danificadas, que se utilizadas no processo de irrigação das culturas produzidas
pelos pequenos agricultores, resultarão em maiores gastos para os mesmos e sérios danos ao solo, como por exemplo,
o processo de erosão, compactação e a salinização do mesmo pela falta de drenagem, ou seja, devido à grande
quantidade de água armazenada.
Em consonância ao que foi descrito acima, pode-se observar que o processo de salinização resulta-se na:
[...] falta de drenagem natural ou artificial, a qualidade da água e o manejo inadequado da irrigação para atender às
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necessidades hídricas das culturas nessas regiões, têm reduzido a capacidade produtiva dos solos, ocasionada pela
salinização e/ou sodificação originando, com isto, problemas agroeconômicos (LEITE et al., 2010).
Diante do que foi citado por Leite (2010), é possível concluir que o processo de salinização do solo pode ser originado
por um baixo índice pluviométrico e por altas taxas de evaporação. Sendo resultado de um processo de não lixiviação
do mesmo.
Em decorrência ao que foi abordado anteriormente, pode-se citar o processo de compactação desse solo, que devido
ao esperdício dessa água pelas tubulações danificadas, irá resultar em um solo mais encharcado e, por conseguinte
compactado pelo uso dos maquinários na aplicação dos insumos.  Além disso, sabemos que “Em solos compactados
ocorre alteração da estrutura e, consequentemente, decréscimo da porosidade, da macroporosidade, da disponibilidade
de água e nutrientes e da difusão de gases no solo” (TAYLOR e BRAR, 1991).
Dando continuidade a tal assunto, é pertinente abordar também sobre o processo de erosão do solo, definida por
Magalhães (1995) como:  
 A erosão é resultado do impacto sobre as propriedades físicas do solo, e impacta o meio ambiente. Observa-se uma
inadequação do planejamento de uso do solo ao se deparar com o crescente número de habitações implantadas em
locais inadequados e sem elaboração do devido estudo de impacto ambiental
Desse modo, com as informações apresentadas por Magalhães (1995), afirmamos que o processo de erosão do solo é
decorrente de todas as ações praticadas de forma inadequada sobre o mesmo.

Resultados e discussão

Durante essa etapa do artigo, serão demonstrados os resultados tabulados a partir dos questionários aplicados durante
a pesquisa. A lógica sequencial para descrever a culminância das ponderações é iniciada em consequência da
exposição de tabelas seguidas de análises escritas sobre a sua interpretação.
Tabela 1: Gênero da população de estudantes
Homens 03 8%
Mulheres 12 92%
 
 Tabela 2: Estudantes que se identificaram com o curso apresentado
Homens 02 40% sim
Mulheres 06 60% sim
 
Ao observar os dados apresentados na tabela, percebe-se que maior parte das mulheres demonstraram interesse em
seguir a carreira acadêmica no presente curso. Diferentemente dos homens, que optaram por seguir em outras
profissões, ou até mesmo ficaram em dúvida com relação ao futuro acadêmico.
Tabela 3: Estudantes que conseguiram identificar alguma relação do que foi explicado, com os assuntos estudados ou
ainda em estudo no ensino médio.
Homens 03 30% sim
Mulheres 07 70% sim
 
Percebe-se que a maioria das mulheres questionadas, conseguiram relacionar a grade curricular do curso de
Engenharia Agronômica com disciplinas estudadas pelos mesmos durante o ensino médio.
Tabela 4: Estudantes que seguiriam essa carreira, após o exposto durante a apresentação
Homes 0 0% sim
Mulheres 03 100% sim
 
A partir de analises sobre presente tabela, percebe-se mais uma vez que as mulheres demonstram interesse em seguir
carreira acadêmica no devido curso. Os homens pelo contrário, escolheram não opinar sobre tal assunto.
Tabela 5: Estudantes que pretendem continuar seus estudos depois do ensino médio
Homens 03 21,4% sim
Mulheres 11 78,6% sim
 
Ao observar os resultados apresentadas na tabela, percebe-se que a maior parte dos estudantes pretendem seguir a
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carreira acadêmica.
Tabela 6: Estudantes que consideram o curso como importante, para a construção da sociedade
Homens 03 8% sim
Mulheres 12 92% sim
 
Diante dos resultados apresentados na tabela, pode-se observar que todos os estudantes presentes na palestra,
demonstraram algum tipo de interesse com relação ao curso apresentado e sobre a sua importância mediante o
desenvolvimento da sociedade.
Mediante ao que foi observado nos resultados encontrados durante as análises dos questionários, percebe-se que a
maior parte dos alunos, ou seja, 92% composto por mulheres, visam a profissão do Engenheiro Agrônomo como um
meio promissor para a sua carreira acadêmica. Esses resultados revelam também, que os 8% restantes, composto por
homens, se identificaram com a área, pelo fato de possuírem propriedades rurais e estudarem disciplinas relacionadas
ao curso. Convém afirmar ainda, que alguns estudantes ficaram em dúvida com relação as suas futuras profissões.
Diagnostica-se dessa forma que os resultados apresentados nas tabelas, ilustrarão de maneira sucinta as opiniões de
tais estudantes com relação a tal curso.

Considerações finais

Através do presente trabalho, concluímos que a região semiárida do Brasil apresenta algumas situações difíceis de
serem superadas, pois nessa região do país os solos são bastante rasos, com grandes afloramentos rochosos, o que
dificulta no armazenamento de água. Além de possuir temperaturas muito elevadas, resultando numa alta taxa de
evaporação.
Pode-se afirmar também, que ao esboçar sobre a atuação do Engenheiro Agrônomo perante a sociedade, muitos dos
alunos presentes na palestra compreenderam que esse profissional além de contribuir para o desenvolvimento da
população, pode atuar de forma decisiva no combate à seca, auxiliando a todos na  conscientização sobre a redução de
consumo da água.
Durante o desenvolvimento desse evento foi explanado aos alunos, as principais áreas de atuação desse profissional e
a importância do auxílio do mesmo sobre as práticas conservacionistas do solo. Foram abordados alguns dos
problemas causados pelo grande consumo de água por parte dos pequenos agricultores dessa região, que além de
utilizarem da mesma para seu consumo, utilizam para a irrigação de suas pequenas produções. Obtendo como
consequência, uma grande perda dos recursos hídricos por conta das más instalações dos seus acessórios durante o
transporte da água para as culturas.
Com isso, foi passado aos estudantes boas alternativas para a redução do consumo de água nessa região, como por
exemplo a utilização de novas tubulações e mangueiras para a irrigação das culturas produzidas ou que os mesmos
troquem as conexões e encaixes desses tubos, evitando assim a grande perca desses recursos e reduzindo também o
processo de compactação do solo e a desertificação dessa região.
Portanto, para que haja uma maior redução no consumo desses recursos hídricos e para evitar que o nível das águas
de açudes e outros reservatórios diminuam, é preciso que todos se conscientizem e proporcionem assim, um maior
racionamento de água na região semiárida. 
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