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RESUMO 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) têm o objetivo de disciplinar a ocupação e 

promover a proteção dos recursos naturais, assegurar o bem-estar das populações 

residentes e incrementar as condições ecológicas locais. A APA da Barra do Rio 

Mamanguape (14.460 ha), Unidade de Conservação à qual orienta-se o presente 

estudo, situa-se na mesorregião da zona da mata da Paraíba e abriga 21 

comunidades tradicionais e indígenas em aglomerados e vilas em sua área de 

influência. Dentre os objetivos da criação desta Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável constam a preservação da maior população existente de peixe-boi-

marinho no Nordeste brasileiro, a conservação dos extensos manguezais e habitats 

naturais e a melhoria da qualidade de vida das comunidades no território.  O 

presente estudo propõe a implementação de ferramentas de gestão ambiental das 

atividades rurais na APA, visando à preservação da paisagem natural, à 

diversificação das atividades rurais e à manutenção dos valores socioculturais das 

comunidades locais.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Áreas de Proteção Ambiental (APA), segundo o IBAMA, são constituídas por 

áreas públicas ou privadas que têm por objetivo disciplinar o processo de ocupação 

                                                 
1
 Graduando em Engenharia Ambiental - UNIPB 

2
Graduando em Engenharia Ambiental - UNIPB 

3
 Graduando em Engenharia Ambiental - UNIPB 

4
 Profº Dra. Engenheira Agrícola – UFCG. e-meil:sally_farias@yahoo.com.br 

5
 Graduanda em Direito-UFCG. E- meil:Alinefarias88@yahoo.com.br 

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



das terras e promover a proteção dos recursos abióticos e bióticos dentro de seus 

limites, de modo a assegurar o bem-estar das populações humanas que aí vivem, 

resguardar ou incrementar as condições ecológicas locais e manter paisagens e 

atributos culturais relevantes. A APA da Barra do Rio Mamanguape situa-se na 

mesorregião da zona da mata, litoral norte do Estado da Paraíba, distante cerca de 

70 km da capital João Pessoa. A APA limita-se ao norte com os municípios de 

Marcação e Baía da Traição, a oeste com o município de Rio Tinto, ao sul com o 

município de Lucena e a leste com o Oceano Atlântico. Esta APA foi criada pelo 

Decreto nº 924 de 10 de setembro de 1993 (IBAMA, 1997) e possui uma área de 

14.460 ha. 

Na Barra do Rio Mamanguape, dentro da APA, encontra-se a base de 

pesquisa e manejo do Projeto Peixe-boi, do Centro de Mamíferos Aquáticos/IBAMA. 

O peixe-boi marinho é uma espécie criticamente ameaçada de extinção que possui 

no estuário do Rio Mamanguape sua principal área de reprodução no nordeste 

brasileiro. 

Além disso, a APA da Barra do Rio Mamanguape apresenta um imenso 

manguezal, remanescentes de Mata Atlântica e mata de restinga, além de outros 

ecossistemas como estuários, lagunas, lagoas, dunas, praias e recifes, sendo que 

vários destes ecossistemas foram recomendados como prioritários aos estudos de 

biodiversidade e ações de conservação, por serem considerados globalmente 

ameaçados. Assim, pode-se considerar que a presença de espécies endêmicas e 

ameaçadas, existentes na APA, torna-se estímulo à sua proteção. 

No entanto, a região em que se insere esta APA sofreu uma forte alteração 

nas formas de posse e uso de terra associada à expansão canavieira na região, 

estimulada pelo Programa do Governo Federal Proálcool, segundo o relatório final 

da caracterização ambiental e socioeconômica da região estuarina do Rio 

Mamanguape, realizado pelo IBAMA em 1991. Muitos sítios desapareceram 

cedendo lugar à cana-de-açúcar (Rodovalho, 2003). A Figura 1 apresenta a 

localização e delimitação da APA da Barra do Rio Mamanguape e as comunidades 

consideradas para a gestão ambiental das atividades rurais na área. 

Existe uma preocupação crescente com as zonas de interferências nesse bioma, 

sobretudo devido à expansão do cultivo da cana-de-açúcar, do corte do manguezal, 

da pesca artesanal e, mais recentemente, com a construção de viveiros para a 
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criação de camarão marinho, sem uma definição clara das medidas de manejo 

necessárias para a conservação dos manguezais e ambientes do entorno. 

As Áreas de Proteção Ambiental apresentam características que permitem 

atividades rurais, condicionadas pelas condições e regras apresentadas em sua 

definição. Contudo, devem ser incorporados instrumentos que auxiliem a sociedade 

e os órgãos gestores a definirem estratégias voltadas à gestão das potencialidades 

do ambiente, das realidades econômicas e dos anseios sociais (BARNTHOUSE et 

al, 1995; SACHS, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização geral da área de estudo. (Fonte: Embrapa) 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Em um cenário no qual a conservação ambiental assume importância 

crescente frente aos impactos causados pela ação do homem, torna-se necessário o 

conhecimento, a seleção e a adoção de boas práticas de gestão ambiental. Devido à 

escala espacial em que se realizam as atividades agropecuárias e ao conjunto de 

recursos naturais por elas explorados, a gestão ambiental de estabelecimentos 

rurais merece prioridade.  
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Uma das formas mais aceita de se fazer a avaliação de desempenho de uma 

atividade rural, do ponto de vista gerencial, é através de medidas e análises de 

indicadores focados na sustentabilidade das atividades produtivas, envolvendo suas 

vertentes ecológica, econômica e sócio-ambiental. Idealmente, estes indicadores 

são organizados em sistemas de avaliação, que podem endereçar níveis crescentes 

de complexidade e exigência de metas para adoção de um programa de gestão 

ambiental. (BARNTHOUSE et al, 1995; SACHS, 1993). 

A delimitação da área da APA da Barra do Rio Mamanguape compreende 

quase todo o município de Rio Tinto, parte de Marcação, onde se localizam as 

aldeias indígenas incluídas nesse estudo e pequena parcela dos municípios de Baía 

da Traição, ao norte e Lucena, ao sul. A população rural dessa área encontra-se 

distribuída em vilas e vilarejos. 

Neste presente estudo, foram considerados os indicadores relativos à 

Diversidade da paisagem, Diversidade produtiva e Conservação do patrimônio 

histórico e artístico para endereçar a ecologia da paisagem, a diversificação de 

atividades e a manutenção dos valores socioculturais como fundamentais para o 

fomento do desenvolvimento local sustentável, com especial referência à 

biodiversidade. 

Em trabalho de campo, produzirá mapas das comunidades da APA, definindo 

os habitats naturais e as atividades rurais, bem como a verificação da possível 

existência de unidades do patrimônio histórico e manifestações culturais, como 

festas folclóricas, religiosas e datas comemorativas das comunidades. 

As festas folclóricas variam conforme a comunidade, sua origem e atividade 

mais presente. As comunidades indígenas locais, pertencentes à tribo Potiguara, 

realizam festas anuais, onde mantém suas tradições, como a dança Toré. Entre as 

comunidades pesqueiras há festas ligadas à atividade, como a Festa da Tainha, 

realizada anualmente. E ainda há na região a festa “Forró do Peixe-boi”, realizado 

anualmente em parceria com o Centro de Mamífero Aquáticos/Ibama a fim de 

valorizar as manifestações culturais locais, como a dança da lapinha, folguedo 

originário do pastoril e que estava desaparecendo na região, visando a maior 

integração entre as comunidades locais e o Projeto Peixe-boi, desenvolvido por este 

centro com a finalidade de proteção do peixe-boi marinho e seu habitat natural. 
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A aplicação do sistema em uma Área de Proteção Ambiental, com diretrizes 

especiais de regulamentação para o uso sustentável do solo, associada ao objetivo 

de organizar os produtores de diferentes atividades e escalas de produção para a 

gestão ambiental dos estabelecimentos nessas condições específicas, configura-se 

como uma contribuição inovadora. Adicionalmente, os processos de certificação 

ambiental fornecerão a documentação sobre os parâmetros de qualidade ambiental 

para monitoramento por parte do órgão responsável pelo controle da área, além de 

direcionar a formulação do Plano de Manejo da APA, consolidando um procedimento 

organizado para aplicação em outras Unidades de Conservação de Uso Sustentável, 

no que concerne às atividades agropecuárias. 

CONCLUSÃO 

A existência de organizações locais e manifestações culturais que promovem 

o encontro entre moradores favorecem um sentido comunitário de desenvolvimento 

social e de conscientização para a conservação dos recursos naturais, em especial a 

biodiversidade (inclusive sócio-cultural), que se encontra na grande maioria das 

comunidades em bom estado de conservação. Esse sentido comunitário reforça-se 

com o engajamento familiar nas atividades rurais e o associativismo, ambos 

fortemente presentes na área. 
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