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Aluviões são depósitos de sedimentos, os quais são transportados pelos rios e 
depositados ao longo de suas margens, de grande importância,originando a formação de 
expressivas reservas de águas subterrâneas, localizadas ao longo dos vales, onde 
concentra-se a maioria da população;consequentemente, há aumento na demanda por 
água para abastecimento público, irrigação e pecuária. No entanto, a exploração dessas 
águas e até mesmo das areias de aluviões acabam gerando inúmeros impactos sócio-
econômico-ambientais. Com base no exposto acima, o presente trabalho teve como 
objetivo analisar o conhecimento e a percepção dos impactos gerados pela exploração 
de aluviões por educandos do 1º ano da Escola de Referência em E. M. Luiz Alves da 
Silva, em Santa Cruz do Capibaribe-PE. Para levantar os conhecimentos prévios foi 
aplicado um questionário com 12 questões, em seguida foi realizada uma oficina com 
apresentação de uma maquete sobre aluviões, debatido o ciclo hidrológico e os impactos 
gerados pela exploração de aluviões e por fim foi aplicado o segundo questionário, para 
analisar o nível de aprendizagem, após a oficina.  Como resultado do questionário 
prévio, 78,3% souberam definir o que é impacto ambiental, porém, só 31,3% 
conseguiram descrever dois impactos gerados pela exploração de aluviões. Após a 
oficina, 100% descreveram ao menos um tipo de impacto, sendo a presença da algaroba 
como a principal espécie invasora da mata ciliar citada por todos.  
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