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Introdução  

Nos dias 22 e 23 de novembro aconteceu o Seminário de Pesquisa da Reserva 
Extrativista Acaú-Goiana, na sede da Agência de Desenvolvimento de Goiana - 
ADGoiana, na cidade de Goiana –PE. Evento que teve participação de 33 
pessoas, entre pesquisadores representando: IFPB, UFPB, UFPE, UFRN, 
UFCG, USP, FUNDAJ, CMA e CEPENE, membros do conselho das 
comunidades de Acaú e Baldo do Rio, Prefeitura Municipal de Caaporã, 
BRAMEX - Projeto Atlantis, ONG Maracaipe em Ação, MPA – PB e SUDEMA. 
Este seminário teve como objetivo, mapear grupos de pesquisas e 
pesquisadore(a)s que estão desenvolvendo pesquisas e os trabalhos já 
concluídos na área; e, pensar as pesquisas aplicadas ao processo de gestão 
levantando as lacunas de conhecimentos visando a elaboração do Plano de 
Manejo da RESEX. 

 

Metodologia  

Durante todo o dia 22 e na manhã do dia 23, aconteceram às apresentações 
dos trabalhos. Na tarde do dia 23, realizou-se dois exercícios, mapeamento dos 
esforços de pesquisas na área da RESEX e levantamento das lacunas de 
conhecimentos sobre a Unidade.  

1. Sistema de autorização e informação em biodivers idade – SISBIO 
Elivan Arantes de Souza, RESEX Acaú-Goiana/ICMBio 

2. Evolução sedimentológica e diagnóstico geoquímic o (recente e histórico) do 
sistema estuarino Goiana-Megaó, litoral norte do Es tado de Pernambuco  
Natália Gomes Alves de Souza, DGEO/UFPE 

3. Estudo da atividade marisqueira da Resex Acau- Goia na PB/PE  
Fabiano Pimentel Ribeiro, CEPENE/ICMBio 

4. Sobre as águas: um estudo sobre a tradição da pesca  artesanal em três 
comunidades da RESEX Acaú-PB/Goiana-PE  
Gekbede Dantas Targino, IFPB 



5. Avaliação de impactos decorrentes dos efluentes da carcinicultura no estuário 
do Rio Goiana  
Gilson Ferreira de Moura, DSE/UFPB 

6. Educar para conservar: Educação ambiental para prof essores no município de 
Caaporã PB  
Júlia Nazário de Abreu Cavalcanti, Prefeitura Municipal de Caaporã 

7. Avaliação do uso sustentável das pescarias de crust áceos e moluscos no 
ecossistema manguezal da Resex Acau-Goiana . 
Maria do Carmo Ferrão Santos, CEPENE/ICMBio 

8. Ecologia, comportamento e conservação de macacos  prego galego ( Sapajus 
flavius)  
Ricardo Almeida Emidio, Doutorando PPg Ecologia, Co-lab Psicobiologia, UFRN 

9. Dinâmicas sociais e ecológicas em ambientes costeir os: interações e 
intervenções  Tarcísio Quinamo, CGEA/FUNDAJ 

10. População, pesca artesanal e conflitos socioamb ientais em áreas costeiras no 
norte de Pernambuco e sul da Paraíba 
Tarcísio Quinamo, CGEA/FUNDAJ 

11. Reservas extrativistas e territórios da pesca a rtesanal: O caso do litoral 
Pernambucano 
Pedro Castelo Branco Silveira, CGEA/FUNDAJ 

12. Governança da pesca em Pernambuco  
Beatriz Mesquita, CGEA/FUNDAJ 

13. Negros na mata atlântica, estudo da comunidade quil ombola de São Lourenço de 
Goiana  
Simone Resende da Silva, Programa Pós-Graduação em Geografia 
Física/DEGEO/FFLICH/USP 

14. O uso de habitats estuarinos por aves limícolas mig ratórias ao longo da costa 
paraibana.  
Tiago Augusto Lima Cardoso, UAGRA/UFCG 

15. Ecologia de Ecossistemas Aquáticos. Interação: Rio, Estuário e Mar 
Mario Barletta, LEGECE/ DOCEAN/UFPE 

Para realizar o mapeamento, utilizou-se um mapa da RESEX extraído do 
Google Earth e ampliada para o tamanho A0, figuras 1, 2 e 3. Convidamos os 
pesquisadores para marcar no mapa, utilizando-se adesivos de 3 cores 
diferentes, onde rosa seriam as pesquisas sociais; amarelo as pesquisas com o 
meio biótico e azul pesquisas com o meio abiótico. Como resultado, tivemos 
uma idéia das localidades onde há maior concentração de informações e dos 
locais com carência de trabalhos, figura 4 . 

 
Figura 1: Experiência de Educação Ambiental 

 
Figura 2: Trabalhos da FUNDAJ  



 
Figura 3: Trabalhos da UFPE 

 
Figura 4: Mapa final 

 

Para identificar as lacunas de conhecimentos na área da RESEX, que podem 
auxiliar a gestão e a elaboração do plano de manejo da unidade, construímos 
uma matriz com três temas geradores, onde apareceram os subtemas que  
necessitam ser preenchidos. 

Gestão  Comunidades  Ecológicas  
Uso e ocupação do solo 
pequeno produtor 

Saúde dos pescadores e 
pescadoras 

Continuidade áreas úmidas 

Cadeia produtiva das 
espécies exploradas 

Educação Ambiental nas 
escolas 

Monitoramento da qualidade e 
quantidade da água 

Estatísticas das pescas Dinâmicas da pesca Esforço pesqueiro 

Organização comunitária Conhecimento 
tradicional/cientifico uso dos 
habitats 

Conhecimento 
tradicional/cientifico uso dos 
habitats 

Mitigação de conflitos Trabalho na pesca Historia ambiental 

Porto da Pontinha Participação/perceção Qualidade do pescado 

Mapeamento/recuperação 
areas degradadas 

 Corredores 

Gestão da informação - 
disponibilização; 
bibliometria 

 Espécies 
bandeira/biodiversidade em 
fragmentos 

Empreendedorismo  no take zones móveis 

Barco-escola  Uso dos habitats - diversas 
espécies 

  Recuperação das gamboas 

  Impacto das artes de pesca nos 
estoques 

 

Conclusão  

O Seminário conseguiu cumprir seus objetivos, permitindo a exposição e 
debate sobre a fortuna critica da unidade; promovendo a interação entre 
pesquisadores; gerando o mapa do esforço de pesquisa na unidade e 
identificando as lacunas de conhecimento. 

Pretendemos a partir deste ponto, criar condições para a implementação e 
execução de pesquisas na RESEX, utilizar as informações disponíveis para 



balizar as decisões e estreitar o dialogo com a comunidade cientifica para que 
o fluxo de informações seja permanente. 

Agradecemos a presença de todos os pesquisadores e suas instituições que ao 
atenderem o chamamento desta Unidade de Conservação, demonstrou o 
respeito e sintonia com os objetivos da RESEX. Agradecemos especialmente a 
Professora Monica Costa do LEGECE – UFPE, que incentivou e dividiu 
conosco este dialogo. 

 

RESEX Acaú-Goiana. 

 


