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Caro Mestre 

 

 

 

               O estudo de Bayeux abrange o estudo de nossa terra, de nossa gente, de 

nossa vida. Tanto nos seus aspectos naturais, humanos, como nos seus aspectos 

econômicos, históricos e culturais. Esse estudo visa levar o educando a conhecer e 

compreender os problemas e as vitórias, que influíram na evolução do nosso povo, 

passando para o educado de maneira suave e sábia, como um verdadeiro mestre. 

Para que toquem seus discípulos com o coração, com a palavra, com a mão, 

contribuindo decisivamente para o discernimento dos nossos alunos de forma 

desprendida e segura. 

               Através de pesquisa e de um árduo trabalho, mas gratificante, oferecemos 

uma pequena contribuição com pretensão de seriedade e eficiência, sem ser 

perfeita, para que o seu trabalho atinja os planos traçados e possamos edificar uma 

Bayeux melhor. 

 

                                                                              

                                                                                   Ariosvaldo Alves de Oliveira  

 

Querido Aluno 

 

 

               O nosso município não é apenas o lugar onde moramos, mas 

principalmente aquilo que conhecemos sobre ele. E esse livro foi criado justamente 

para ajudá-lo a conhecer melhor o mundo em que vive e do qual deve participar 

ativamente e de melhor forma, pois desse modo surgirá sua autoestima e o seu 

amor cívico. 

               Escrito de forma clara e concisa para atender as necessidades do processo 

geo-histórico e folclórico de Bayeux, ajudando a desvendar mistérios, como quem 

quer vencer barreiras, como quem quer compreender a vida, como quem quer 

analisar os fatos. 

               No plano didático, a nossa preocupação fundamental foi despertar a 

participação ativa com atividades especiais em torno dos temas abordados, 

estimulando o questionamento, o debate, a pesquisa, a criatividade, a análise, a 

síntese e a relação aluno-professor. 

               Esperamos que você, por meio de conhecimento e reflexão, amplie a 

consciência e possa contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento de nossa 

terra. 

 

 

                                                                                  Ariosvaldo Alves de Oliveira                                                                                                                                             
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BAYEUX                                            Aspecto Natural 

 

1.   Localização e situação 

 

          O município de Bayeux está localizado na microrregião do litoral norte paraibano, 

entre João Pessoa e Santa Rita, apresenta uma certa disparidade em relação ao seu 

tamanho na extensão norte/sul compreendendo uma distância de 10.000 metros, e na 

direção leste para oeste com uma distância de 5.750 metros. 

          Situa-se, a sede do município, na porção central 

do seu território a 7 quilômetros de Santa Rita, 16 

quilômetros de Cabedelo, 18,2 quilômetros do Conde, 

38 quilômetros de Lucena e 4 quilômetros da Capital 

João Pessoa. 

 

2.   Área territorial 

 

          Atualmente existem duas discussões muito fortes 

sobre a definição exata da área territorial de Bayeux, 

devido à indefinição de suas fronteiras. 

          A primeira se refere à indefinição que se deu 

através dos limites expostos pela Carta Topográfica da 

SUDENE de 1974, que possui uma definição de 

fronteira na porção oeste que não coincide com o escrito 

pela Lei N° 318 de 7 de janeiro de 1949, estabelecendo 

as divisas interdistritais entre Santa Rita e Bayeux, 

assim escrito: 

          “Partindo da ponte sobre o rio Sanhauá, segue 

pelos limites de Santa Rita – João Pessoa até o riacho 
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Paraíba de onde prossegue pela margem direita do mesmo rio, indo confrontar com a 

embocadura do rio Tambay, e daí segue o curso do mesmo até a sua nascente no açude 

Santo Amaro, seguindo em linha reta até Marés de cima, descendo pelo limite João 

Pessoa – Santa Rita, terminando no rio Sanhauá”. 

          Essa Lei foi 

reafirmada pela Lei N° 

2.148 de 20 de junho de 

1959, oficializada em 15 de 

dezembro de 1959, da 

emancipação política de 

Bayeux. 

          Depois de 40 anos de 

discussões referentes à 

pose do Aeroporto 

Presidente Castro Pinto e 

pelo 16° RCMec, tanto 

pelo município de Bayeux 

quanto pelo município de 

Santa Rita, é que técnicos 

do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas, levaram em 

consideração o anexo da 

Lei N° 318, definindo a 

divisa intermunicipal entre 

Bayeux e Santa Rita na 

porção oeste, consolidando, 

porém, que a quase 

totalidade do aeroporto e 

90% do quartel, encontram-

se localizados no município 

de Bayeux. 

 

          Após a concretização do limite intermunicipal na porção oeste, entra em cena a 

segunda discussão, referente ao limite da fronteira entre Bayeux e Santa Rita na porção 

norte, onde não se sabe ao certo se Bayeux faz fronteira com Santa Rita pelo curso do 

rio Paraíba ou pelo curso do rio Paroeira. Entretanto, o que se sabe é que a Lei N° 318 e 

as Cartas da SUDENE de 1950 e 1974 definem que as fronteiras são feitas pelo curso do 

rio Paraíba. 

          Portanto, enquanto não se resolve à segunda discussão, notamos que a primeira já 

foi definida. Mas o município continua ainda com três versões de sua área territorial. 

Uma antiga, citada no Artigo 1° da Lei Orgânica do Município com uma extensão 
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territorial de 21 Km2, outra  realizada pelo IBGE em 1990 com 27,5 km² e no último 

censo realizado 31.973Km2. 

 

 

           

Veja no mapa abaixo que em 1920 Bayeux não existia como município e sim 

como distrito de Santa Rita. 

  

3.   População 
 

          Bayeux ocupa o 5° lugar (tabela 1) em população entre os 223 municípios do 

Estado da Paraíba de acordo com o censo de 2010 realizado pelo IBGE. São 99.716 

habitantes, divididos entre o centro da cidade e os 12 bairros (tabela 2). Apresenta uma 

densidade demográfica de 3.118,76 habitantes por quilômetros quadrados, a maior da 

Paraíba.                                                                                 
                                                 Tabela 1 
 

       Município         População 2000   População 2010 

João Pessoa         597.934                   723.514 

Campina Grande         355.331                   385.276 

Santa Rita         115.844                   120.333 

Patos            91.761                   100.695 

Bayeux           87.561                     99.716 

  

  

Obs:  

Para saber a densidade 

demográfica, divide a 

população absoluta 

pela área. 
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                            Mapa de Bayeux – Divisão dos bairros 
 

Tabela 2 

          Bairro   População 2000   População 2010 

Centro       19.830     20.136 

Mário Andreazza     19.307     23.340 

Imaculada     10.040     11.066 

São Bento       8.230       9.111 

Sesi       7.012       7.356 

Alto da Boa Vista       6.220       7.483 

J. Aeroporto       5.208       7.012 

C. Tambay       3.510       3.608 

Rio do Meio       2.320       3.076 

Brasília       1.961       2.285 

J. São Severino       1.673       1.958 

J. São Vicente       1.440       1.852 

Baralho          810       1.475 

                                                                                                                

          O crescimento populacional começou a acelerar a partir de 1944 quando a Vila 

Barreiras recebeu a denominação de Bayeux. O povoado apresentava uma população de 

aproximadamente 5.000 habitantes distribuídos entre sítios, granjas e poucas ruas. 

           Logo em 1950 o povoado já contava com uma população de 8.896 habitantes, e 

assim, sucessivamente, de 10 em 10 anos, de acordo com o censo realizado pelo IBGE, 

o percentual de aumento era gradual e beirava a 100% (tabela 3), exceto de 1970 para 

1980 e de 1990 para 2000, quando se deu o menor índice de percentagem, chegando a 

um aumento de apenas 4.018%, um total de 3.381 habitantes a mais no município. 
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          De acordo com as estatísticas apresentadas, a população de Bayeux não cresce 

como antigamente, pois sua área territorial está quase totalmente tomada, portanto, a 

previsão de um crescimento desenfreado se torna um grave erro. 
 

Tabela 3 

        Ano   População   % Cresc. Dens. Demog            Homem      Mulher 

1944       5.000        0.181   

1950       8.896      77.92       0.323       3.851                  5.045 

1960     17.338      94.90       0.630       7.562       9.776 

1970     35.507    104.795       1.291     16.349     18.332 

1980     41.340      16.43       1.503     19.126     22.214 

1990     84.169    103.627       3.061     40.560     43.609 

2000     87.561        4.018       3.184   

2010    99.716       11,72       3.118   

 

          Bayeux foi o município que mais 

cresceu na Paraíba dos anos 50 até os 

anos 70, e de 1980 a 1990, funcionando 

como um “porto” de chegada de 

migrante que vinha principalmente do 

brejo e do agreste. 

          Diversos motivos influenciaram 

para esse crescimento desproporcional: a 

oferta de emprego nas indústrias de sisal, 

a fuga da seca, a proximidade de Bayeux 

com a Capital e nos anos 80 a edificação 

do Conjunto Mário Andreazza/Mutirão.  

          A população está distribuída por 

todo espaço municipal, inclusive, nota-se 

uma invasão desenfreada com 

construções de casebres nas áreas do 

manguezal. Podemos considerar como 

um aglomerado totalmente urbano, mas 

ainda resta uma pequena área onde se 

pratica a agricultura de subsistência no 

bairro Jardim Aeroporto. 

          Nosso povo descende do elemento 

branco, representado pelo português 

colonizador, do negro procedente da 

África como escravo para trabalhar na 

agricultura, e do índio que aqui vivia. 

Portanto, nossa população é 

essencialmente mestiça, resultado do 

cruzamento dos três grupos étnicos. 

          De acordo com a tabela 3, desde 

muito tempo existe uma preponderância 

da população feminina sobre a 

masculina. Existem em Bayeux mais 

mulheres do que homens, principalmente 

por causa da migração e da mortalidade. 

Conforme pesquisa, morrem mais 

pessoas do sexo masculino, como 

também os homens são os que mais 

migram. 

          A população apresentou nas 

últimas décadas uma acentuada 

diminuição de natalidade e mesmo 

considerada uma população jovem, 

Bayeux vêm envelhecendo a cada ano. 

                                                       

                                                   Vocabulário 

  Microrregião - pequena região               Aglomerado – centro urbano 

  Disparidade   - desigualdade                  Subsistência -  sustento próprio 

  Fronteira        -  limite, extremo              Preponderância-predomínio. 

  Divisa            -  marca, sinal divisório   Migram           - viajam, saem. 

  Migrante       -  que muda de lugar          Acentuada – notável  
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                                                         ATIVIDADES 

 
 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) O município de Bayeux está localizado na .........................................entre as  

     cidades de ...............................e.............................. 

b) Apresenta uma certa disparidade em relação ao seu tamanho na extensão........ 

          ...................................compreendendo uma distância de..............      metros e      

          na direção.......................para......................com uma distância      de....................... 

     c)  Situa-se a sede do município na porção central do seu território a ..................... 

         de Santa Rita,.....................de Cabedelo,..................do  Conde,................................. 

         de Lucena e ........................da Capital João Pessoa. 
 

2º) Responda: 
 

a) Qual a atual extensão territorial de Bayeux?............................................................. 

b) Qual a colocação de Bayeux na população em relação ao Estado?........................... 

c)  Qual a colocação de Bayeux na extensão em relação ao Estado?............................ 

d) Quais motivos influenciaram o crescimento populacional?...................................... 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

e) Por que na população de Bayeux há a predominância de mulheres?........................ 

................................................................................................................................... 

f) Em relação à população, quais os fatos mais acentuados que Bayeux  

          apresentou nas últimas décadas?................................................................................ 

          .................................................................................................................................... 
 

3º) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

     (    ) Bayeux ocupa o 5° lugar em população na Paraíba. 

     (    ) Bayeux apresenta uma população de 99.758 habitantes(Censo 2010). 

     (    ) Bayeux apresenta  uma densidade demográfica de 3.184 hab/Km2. 

     (    ) Bayeux apresenta a menor densidade demográfica da Paraíba. 

     (    ) Bayeux faz parte dos 223 municípios do Estado. 

     (    ) Bayeux tem 42 bairros. 
 

4º) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

      ( 1 ) João Pessoa                                 (     )    99.716 habitantes 

      ( 2 ) Campina Grande                         (     )  100.695 habitantes 

      ( 3 ) Santa Rita                                    (     ) 120.333 habitantes 

      ( 4 ) Patos                                            (     ) 385.276 habitantes 

      ( 5 ) Bayeux                                         (     ) 723.514 habitantes 
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5º) Comente a discussão em relação à área territorial do município de Bayeux: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

4.   Geologia 

 

          Conforme o Atlas 

Geográfico do Estado da 

Paraíba (1985Pg 23), a 

litologia do município de 

Bayeux é constituída; na 

porção sul, de relevo plano e 

pouco elevado (os 

tabuleiros). E na porção 

norte de planícies flúvio-

marinhas sobre os terrenos 

sedimentares da era 

cenozóica.   

5.   Relevo 

 

          O relevo de Bayeux é 

predominado pelas baixas 

altitudes. Existe uma mistura 

de baixos tabuleiros 

costeiros e planície flúvio-

marinha. Sendo que a maior 

área corresponde aos baixos 

platôs. 

      A planície flúvio-

marinha localiza-se ao norte 

às margens dos tributários do 

rio Paraíba (Paroeira, 

Sanhauá e Tambay). Possui 

altitudes inferiores a 10 

metros, estando por isso 

quase constantemente 
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inundadas. Essa área é ocupada 

por vegetação de mangue e pelos 

estabelecimentos industriais, 

comerciais, residenciais e prédios 

públicos. 

 Os baixos platôs ou 

tabuleiros são as áreas mais altas 

deste município, apresentam 

altitudes médias entre 50 e 61 

metros e cortados pelos rios 

Tambay, rio Marés e rio do Meio, 

sendo conhecidos de baixos 

planaltos. Nesta área encontram-se 

182 hectares de remanescentes de 

mata Atlântica transformada 

recentemente em Parque Estadual 

Mata do Xém-Xém. 

          Perfil topográfico 

esquemático de Bayeux 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fundação Dom Élder Câmara, localizada no bairro Mutirão/Mário Andreazza, oferece as crianças 

carentes uma oportunidade de ver a vida com o olhar de esperança; através de trabalhos executados 

com profissionais dedicados. O esporte e a música, tarefas constantes no currículo, não tem o objetivo 

de disputa, visando à vitória e sim a solidariedade e autoestima; quando as crianças aprendem 

brincando e brincando aprende a gostar dos outros e de si mesmo, e gostando de si, tornam-se fortes 

para enfrenta a vida. 
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6.Vegetação 

 

          As formações vegetais do município de Bayeux são formadas por manguezal, 

mata Atlântica e cerrado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na visão de Lacerda (1984:09), “Os manguezais possuem um tipo particular de vegetação 

adaptada às condições de ambientes salinos e salobros, devido à inundação periódica pelas águas das 

marés. Esta vegetação se desenvolve, particularmente, em estuário sobre solos lamacentos, constituídos 

por sedimentos aluvionário recentes de matérias orgânicas e minerais, quase sempre de caráter 

tiomórfico”. 

          Neste contexto quando se fala em 

manguezal se refere a um ecossistema, isto 

é, um conjunto de seres vivos que se 

relacionam entre si em um ambiente. Neste 

ambiente os mangues são formações 

vegetais que aparecem na planície litorânea 

e nos vales dos rios que correm em direção 

ao mar. Em Bayeux essa vegetação 

encontra-se localizado na porção norte e 

ocupava uma extensa área, atualmente 

restam apenas 9Km² de área, representando 

26,7% do município (Barbosa, 2000:89). 

 A vegetação de mangue é formada 

por plantas pequenas e arbustos. Inúmeras 

espécies apresentam raízes aéreas, devido à 

concentração de sal no solo encharcado. 

Neste município as espécies mais comuns 

são encontradas naturalmente da seguinte 

forma: saindo da desembocadura do rio 

Tambay até o Porto do Moinho, 

observamos uma certa predominância de 

mangue manso em relação ás demais 

espécies. Do Porto do Moinho, 

prolongando-se até o Porto da Oficina, 

observamos uma significativa quantidade de espécies de mangue canoé sobre as demais 

Manguezal - Rio Paroeira  

 

Cerrado - Bairro J. Aeroorto 

 

Mata  Atlântica - Mata do Xém-Xém 
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espécies. Deste último Porto em direção a ponte sobre o rio Sanhauá percebemos uma 

certa variedade de mangue manso, branco, canoé e vermelho. Associadas a essas 

espécies existem ainda outros tipos de variedades de plantas como: orquídea, bromélia, 

samambaia, quaximã, panã, aroeira e jaramataia.  

 Como já foi dito, essas espécies se desenvolvem em um ambiente salino e em solo 

lamacento como: rhizophora mangle, conhecido como mangue vermelho, sapateiro, 

perdão e verdadeiro; são ricos em matérias orgânicas e sujeitos a fluxos mais intensos 

das marés. Temos também cornocarpus erecta, os pescadores o chamam de mangue 

manso, ou mangue de botão e é encontrado nas áreas elevadas, onde os solos são menos 

sujeitos aos fluxos das marés. A avicennia shaneriana, conhecida como mangue siriuba, 

canoé ou preto, caracteriza-se por apresentar um baixo teor de oxigênio. E por último o 

laguncularia recemosa ou mangue branco que se desenvolve melhor em solos oriundos 

de sedimentos arenosos.  

 Esse tipo de vegetação é importante para a preservação de 

espécies animais, em especial dos crustáceos e dos peixes que 

formam esse ecossistema. Os mangues funcionam também 

como barreira mecânica contra a ação erosiva das ondas, marés 

e dos ventos. 

 Já na porção sul deste 

município, como podemos observar 

no mapa, outros tipos de coberturas 

vegetais ocupam o nosso município. 

É a vegetação da mata Atlântica e a do cerrado. 

 A mata Atlântica que 

ocupava essa área de forma 

exuberante na década de 40 foi 

quase dizimada a partir da década de 70 através da plantação de 

cana de açúcar nas encostas de tabuleiros, para atender a 

produção de álcool. Atualmente 

restam apenas 182 hectares de mata 

Atlântica com várias espécies 

conhecidas popularmente como: o 

pau-brasil, jatobá, louro, pau-d`arco amarelo, sucupira etc;  

transformada recentemente em reserva florestal. 

 Assim como a mata Atlântica, o cerrado ocupava essa 

área de forma significativa, mas foi substituída praticamente 

pela cultura de subsistência, restando apenas pequenas 

manchas isoladas. Os cerrados são árvores de médio porte 

de domínio de gramíneas e arbustos tortuosos. As espécies mais predominantes são: 

caju-mirim, batiputa, mangabeira, etc. 

 

Mangue branco 

Mangue siriúba 

Mangue vermelho 

Mangue manso 
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* A Mata do Xém-Xém 
 

          A Mata do Xém-Xém é uma das reservas de remanescentes de mata Atlântica localizada na porção 

Sul do município de Bayeux, possuindo 182 hectares de exuberantes belezas naturais que através de 

caminhada ecológica é permitido apreciar sua fauna e flora por trilhas e nascentes de água mineral. 

Constitui-se um complexo ambiental de riqueza biológica, ecológica e social de grande importância para 

preservação do verde e a qualidade de vida. 

          No interior desse ecossistema ainda podemos 

observar diversas espécies vegetais, como: jatobá, louro, 

sucupira, pau d`árco, pau amarelo e pau Brasil; e espécies 

animais, como: tatu peba, saguim, camaleão, teju; entre 

outros. Também podemos encontrar as nascentes do rio do 

Meio, açude do Xém-Xém e as águas cristalinas do rio 

Marés. 

          Ao longo do tempo muitas pessoas que frequentavam 

essa mata, realizavam varias atividades não convencionais, 

como: queima de veículo, retirada de lenha, roubo, pernoite 

e realizavam treinamento de guerra, colocando em risco a 

vida das espécies animais e vegetais. Outros frequentavam 

para realizar atividade recreativa nos finais de semana, 

objetivando piquenique às margens do açude do Xém-Xém, 

quando sem orientação e respeito, deixavam detritos 

jogados, e ofendia a flora com retirada de folhas e riscos 

nos troncos das árvores. 

          No ano de 1997 a Prefeitura Municipal de Bayeux 

objetivando um aproveitamento cultural, realizou várias 

atividades de lazer e conhecimento, como: A caminhada 

ecológica do pinguim, quando reunia diversas pessoas com 

intuito cultural e lazer, e caminhada ecológica da imprensa, 

quando recebia alunos da universidade e da rede municipal 

de ensino, transformando a área em uma sala de aula. 

Diante do interesse do público e a preocupação da 

prefeitura foi firmada uma parceria com a SUDEMA – 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente - 

para que a área fosse transformada em uma unidade de 

preservação. 

          Depois de três anos a mata foi transformada em 

Parque Estadual Mata do Xém-Xém, através do Decreto Nº 

21.252 de 28 de agosto de 2000, assinado pelo então 

Governador do Estado da Paraíba, José Targino Maranhão; 

vindo, dessa maneira, realizar os anseios da população 

bayeuxense e desempenho árduo da Prefeitura Municipal 

de Bayeux. 

          Atualmente o Parque Estadual Mata do Xém-Xém 

está sendo administrado pela SUDEMA em parceria com a 

Prefeitura de Bayeux tendo como objetivos: proteger as 

belezas cênicas; preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas naturais, admitindo-se apenas o uso indireto e 

controlando os recursos; proteger espécies novas, 

Passeios Ecológicos  

Açude do Xém-Xém 

Açude do Xém-Xém 

Açude do Xém-Xém 
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endêmicas, vulneráveis ou em perigo de 

extinção; oferecer condições de recreação, 

turismo e a realização de atividades 

educativas e de consciência ecológica. 

          Com a criação dessa unidade de 

conservação foi possível, através dos órgãos 

competentes e profissionais da área, 

catalogar várias espécies vegetais e animais, 

como também a denominação de diversas 

trilhas ecológicas existentes, facilitando o 

percurso e diminuindo o máximo possível a 

deteriorização do ecossistema. 

          Resta agora que a Prefeitura realize 

um projeto paisagístico com um centro de 

formação ambiental, onde os estudantes e 

turistas sejam orientados sobre as questões 

ecológicas do município. 
 

 
 

                                                             

                                                 Vocabulário 
 

Abiótico - onde não se pode viver   Dizimada – destruída, arruinada. 

Litologia – estudo das rochas            Salobros – água com sal 

Tabuleiro – área pouca elevada       Aluvionário – sedimento de inundação 

Erosivas – destrutivas                      Cenozóica – período pré-histórico     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Rotary Club é uma organização internacional dedicada à prestação de serviços humanitários, 

objetiva melhorar a qualidade de vida de seus semelhantes, nas respectivas comunidades e no resto do 

mundo.Os Rotary Clubs implementam grande variedade de projetos de prestação de serviços visando 

combater a pobreza, fome, analfabetismo, uso de drogas e poluição. O primeiro Rotary Club foi 

fundado em Chicago, nos Estados Unidos em 23/02/05, por Paul Harris. O RC Bayeux foi fundado em 

27/10/90, vindo a pertencer ao Distrito 4500. Seus membros já fazem parte dos 50.882 rotarianos 

distribuídos em todo o Brasil e dos 1.221,769 distribuídos em todo o mundo. 

Mata do Xém-Xém 
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ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) O relevo de Bayeux é predominado pelas baixas ............................................................ 

b) Existe uma mistura de baixos..............................e planície flúvio................................... 

c) Sendo que a maior área corresponde aos ......................................................................... 

d) Os baixos platôs ou tabuleiros são as áreas mais...................................deste município.  

     

2º) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

    ( 1 ) Rhizophora mangle                                  (     ) Mangue branco 

    ( 2 ) Cornocarpus erecta                                   (     ) Mangue preto 

    ( 3 ) Avicennia shaneriana                               (     ) Mangue manso 

    ( 4 ) Laguncularia                                             (     ) Mangue vermelho 
 

3º) Circule as alternativas corretas: 
 

a) Espécies vegetais existentes na mata Atlântica (mata do Xém-Xém): 
 

     pau-brasil        -        pinho         -      jatobá       -         vime         -         louro                 

    pau-d`árco        -       sucupira     -       jequitibá   -        mandiroba  -       tacto           
 

b) Plantas encontradas no mangue: 

   

 orquídea – hortelã – bromélia – samambaia – girassol – quaximã – aroeira –  
 

c) Espécies predominantes no cerrado de Bayeux: 
    

     caju-mirim       -      laranjeira    -   sateputa    -    pitombeira    -     mangabeira 
 

4º) Comente os elementos que formam a paisagem de Bayeux: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

O Morhan – Movimento de Reintegração das Pessoas atingidas pela Hanseníase foi criado em 06 de junho de 

1981 com o objetivo de combater não apenas á hanseníases como também o preconceito em torno da doença. Hoje 

tem representações em 24 estados do país, por meio de seus núcleos, e atinge a mais de 100 comunidades. É a 

primeira organização formada no mundo por pessoas que tinham hanseníases e voluntários mobilizados na 

eliminação da doença e no combate ao preconceito, conforme o Jornal do Movimento, publicado na edição 

agosto/setembro de 2004. 
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7.    Rios 
 

 O rio é uma corrente de água doce que se forma a partir de olho  d`água  ou de 

uma precipitação (chuva). 

 Geralmente os olhos d`águas 

localizam-se em uma área elevada. É 

através dele que o rio nasce e segue até 

a sua foz, neste percurso ele aumenta 

seu volume através da água das chuvas 

e dos afluentes. Os afluentes são rios 

que deságuam em outro rio principal. E 

este último deságua nos oceanos, marés 

e lagos. Todo rio possui duas margens: 

margem direita e margem esquerda. A 

margem direita é quando você fica de 

costa para sua nascente considerando 

seu lado direito e a margens esquerda 

considere o seu lado esquerdo. 

 Em Bayeux temos rios perenes 

que possuem água o ano todo, 

exemplo: rio Sanhauá, rio Paroeira, rio 

Paraíba, rio Correnteza, rio Buraco, rio 

Barreirinha, rio Tambay, rio Marés e 

rio do Meio.  

 Em 1949, este município 

pertencia ao município de Santa Rita e 

era conhecido como povoado de 

Barreiras, neste período os rios 

possuíam nomes diferentes, 

principalmente, os rios Correnteza e 

Parueira. Em 1970, através de estudo 

realizado pela SUDENE, os nomes  

foram substituídos; o rio Correnteza 

passou a ser o rio Paraíba e rio Parueira 

passou a ser Paroeira.  

 Além das mudanças dos nomes 

de alguns rios, vamos conhecer mais 

profundamente suas características: 

 O rio Paraíba nasce em Monteiro na serra do jabitacá e é considerado como o 

principal rio do Estado da Paraíba. Ao passar em Bayeux, através de seu curso d’água, 

possui uma extensão de 9.7Km, e serve de divisa intermunicipal entre Bayeux e Santa 

Rita ao norte e têm como tributários os rios Paroeira, Sanhauá e Tambay; eles vêm 

sofrendo agressões de ordem artificial e natural. 
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 O rio Paroeira nasce no município de 

Santa Rita no tabuleiro conhecido por 

Lagoa Barriga Cheia, possui uma extensão 

de 15.2Km, no prolongamento até chegar 

em Bayeux e é conhecido como rio Preto. 

Ao chegar na desembocadura do rio 

Tambay, através do seu curso d’água, 

apresenta uma extensão de 9Km até o 

entroncamento Bayeux/João Pessoa. É um 

rio tipicamente urbano, apresenta na sua 

margem esquerda e na margem direita 

todos os tipos de agressões antrópicas.  

            

          O rio Sanhauá é o único que possui duas 

nascentes em Bayeux, cujas nascentes ocorrem no 

açude do Xém-Xém e no açude Marés. É um rio 

extremamente urbano e também o mais poluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          A primeira nascente ocorre no açude do 

Xém-Xém, e se prolonga até o entroncamento 

Bayeux/João Pessoa, possuindo uma extensão de 

9.7Km; seu percurso é conhecido pôr dois nomes: 

rio do Meio e rio Sanhauá. A segunda nascente 

começa no açude Marés até o entroncamento 

Bayeux/João Pessoa com uma extensão de 9.5km, 

apresentando também duas denominações: rio 

Marés e rio Sanhauá.                                                     

           

           O rio Tambay serve de limite intermunicipal entre Bayeux/Santa Rita, a oeste ele 

nasce no açude Santo Amaro e tem uma extensão de 4 Km até a desembocadura no rio 

Paroeira e é considerado como urbano. 

          O rio do Meio nasce no açude do Xém-Xém  com 2.7 Km de extensão até a Br 

230/101. É um rio muito importante para a comunidade do rio do Meio, onde muitos 

moradores utilizam este córrego para o banho, lavagem de roupa e para pesca. 

 O rio Marés nasce no tabuleiro das Lagoas em Santa Rita e une-se ao riacho do 

Meio, formando o Sanhauá onde recebe a influência da maré, desemboca no rio Paraíba. 

A nascente do rio Marés tem cerca de 3Km de percurso até o açude Marés, 

prolongamento até as proximidades da Br 230/101. Ao longo do rio Marés e rio do Meio 

podemos observar diferentes tipos de vegetação com fisionomia mais robusta e alta. As 

vertentes próximas aos rios citados apresentam uma declividade bem acentuada, 

geralmente, são considerados como riachos devido aos seus fluxos, largura e extensão. 

 Os rios Barreirinha e Buraco nascem nas áreas alagadas de mangue e desembocam 

no rio Paroeira. 
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8.   Clima 

 

 O clima é outro 

elemento importante da 

paisagem natural. Ele é o 

conjunto de variações do 

tempo de um determinado 

lugar da superfície 

terrestre. É formado pelos 

seguintes elementos: 

temperatura, precipitação, 

umidade, radiação, 

nebulosidade, vento e 

pressão atmosférica. 

 Em Bayeux o clima 

predominante é o quente 

úmido – As (tropicais com 

chuvas de outono–

inverno), de acordo com 

classificação de Korppen. 

A temperatura média fica entre 24 e 27 graus. As 

precipitações são bastante elevadas, ficam em torno de 1800 mm anual, em virtude da 

forte influência dos alísios do sudeste. Este setor incluiu-se na faixa de umidade elevada 

(80%). Segundo Carvalho (1982:12,36). 

 Essas condições climáticas são consideradas excelentes para o município de 

Bayeux, influenciando principalmente, a porção sul devido à altitude do relevo e da 

presença da mata Atlântica. Nesta área os ventos predominantes são os alísios de leste-

sudeste. Atingi uma velocidade média de 3,19 m/s no período diurno tornando esse lugar 

muito bem ventilado. 
 

 

9.   A Fauna 

 

 A Fauna existente no município de Bayeux é 

representada por duas variedades de espécies animais de 

acordo com o ambiente onde elas estão. No manguezal 

podemos encontrar várias espécies de crustáceos, moluscos, 

peixes, aves e outros que visitam também esse ecossistema.                                                       

 Os crustáceos são os caranguejos uça (ucides 

cordatus), aratu (gomiopsis cruentata), siri (callinectes 

marginatus e callinectes exasperados), guaiamu     

(cardisoma guaium), marinheiro (aratus pisonil), chama maré 

( uça maracoani). Esses crustáceos são os que mais 

Garças no Rio Paroeira 
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caracterizam a fauna dos manguezais. Os primeiros estágios de vida desses organismos 

ocorrem nas águas, depois em outras fases passam a viver neste ecossistema; podendo 

ser encontrados em solo lamacento, movimentando-se entre os troncos de mangues. 

Segundo ARAUJO & Marciel (1987:13). 

  São de grande importância no manguezal, não apenas como elo de cadeia 

alimentar, mas também pelo fato de retirarem os sedimentos, trazendo à superfície 

grande quantidade de matéria orgânica. Serve ainda de alimentos para os homens e 

animais, contribuindo dessa forma para o importante papel na manutenção e dinâmica do 

manguezal. 

 Os moluscos são as ostras (crassostrea rhizophorae), sururu (mytella charruana), 

unha-de-velho (tagelus plebeiu) etc. Muitos desses moluscos dependem do manguezal 

para se desenvolverem. 

 Os peixes que procuram os manguezais para se alimentarem são representados por 

espécies marinhas e de água doce. As primeiras espécies procuram mais vezes esse 

ecossistema para se alimentarem do que a segunda espécie. 

 As espécies de aves encontradas nos manguezais são as seguintes: a garça branca, 

o socó, o gavião-do-mangue, o pica-pau etc. Essas aves procuram esse ecossistema para 

se alimentarem de insetos, peixes, mariscos e construírem seus ninhos. 

 Além dessas espécies citadas acima, outras frequentam também os manguezais, a 

exemplo do guaxinim, raposa e tejuaçú. 

 Na mata Atlântica, nos baixos tabuleiros costeiros, as espécies da fauna terrestres 

mais encontradas foram: tatu-peba, saguim, camaleão, teju, entre outros; e as aves como: 

urubu, mergulhão, gavião e socó. 
                                                             

                                                               

                                                      Vocabulário 
 

Entroncamento – ponto de encontro    Córrego – sulco aberto pelas águas 

Umidade – qualidade do ar                    Radiação – espécie de energia 

Vertente  – declive das águas                Urbano – cidade 

Nebulosidades – vapores densos          Declividade – descida 
 

                                                              

                                                      ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) O rio Paraíba nasce em............................na serra do Jabitacá. 

b) O rio Paroeira nasce no município de...............................no tabuleiro conhecido  

     como Barriga Cheia. 

c) O rio....................................é o único que possui duas nascentes em Bayeux. 

d) O rio.................serve de limite intermunicipal entre Bayeux e Santa Rita, a oeste.      

e) O rio do Meio nasce no açude do.................................................................................. 
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2º) Responda: 
 

a) O que é rio?................................................................................................................. 

b) O que são afluentes?................................................................................................... 

c) O que é rio Perene?..................................................................................................... 

d) Qual o rio mais poluído de Bayeux?........................................................................... 

e) Quais os rios que nascem nas águas alagadas dos mangues?..................................... 

f) Na área de Bayeux quais são os ventos predominantes?............................................. 
 

3º)  Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

      ( 1 ) Ulcides Cordatus                                     (     ) Unha de velho 

      ( 2 )  Gomiopsis Cruentata                             (     ) Sururu 

      ( 3 ) Callinectes Marginatus                          (     ) Ostra 

      ( 4 ) Cardisoma Guaium                                 (     ) Chama Maré 

      ( 5 ) Uca Maracoani                                        (     ) Guaiamu 

      ( 6 ) Crossostrea Rhizophorae                      (     ) Siri 

      ( 7 ) Mytella Charruana                                 (     ) Aratu 

      ( 8 ) Tagelo Plebeiu                                        (     ) Caranguejo uça 
 

4º)  Circule as alternativas corretas: 
 

a)  Espécies de aves encontradas no manguezal: 
 

     garça branca – guiné – socó – pato – gavião-do-mangue – canário – pica-pau. 
 

b) Espécies da fauna terrestre mais encontradas nos baixos tabuleiros costeiros: 
 

    tatu-peba – jacaré – saguim – lambu – camaleão – tamanduá – teju 
 

c) Os elementos que formam o clima: 
 

    temperatura – praia – umidade – montanha – vento – rio 
 

d) O clima predominante de Bayeux: 
 

    quente forte – quente úmido – frio forte – frio ameno – quente frio 
 

e) Os rios existentes em Bayeux: 
 

    rio Paroeira – rio Tambay – rio Santa Rita – rio Paraná – rio do Meio – rio Marés 
 

5º)  Comente sobre a importância do crustáceo no manguezal: 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 
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10.   Solo 

 

 O Solo é o elemento de apoio de 

praticamente todas as paisagens naturais do 

planeta. É a "camada superficial de terra 

arável possuidora de vida microbiana" 

(GUERRA, 1987:397). 

 Como em todo litoral paraibano, a 

área aqui abordada apresenta, no geral, dois 

tipos de solo: solo indiscriminado de 

mangue e o solo arenoso e/ou argiloso de 

baixa fertilidade, lixiviados (Podzólicos e 

Latossolos), pertencente ao grupo Serra dos 

Martins Barreiras, dados do Atlas 

Geográfico da Paraíba (1985:32). 

 No município de Bayeux, 

principalmente na porção norte, predomina 

o solo indiscriminado de mangue. 

 

"Os solos de mangues são solos na sua maioria 

Halomórficos cobertos por sedimentos recentes, 

distribuídos nas partes baixas estuarianas, onde é 

permanente a influência das marés, e, 

predominantemente a cobertura vegetal de 

manguezal"(MONTENEGRO, 1995:19). 

  

 

 Uma das características importante 

desse tipo de solo são os micróbios, 

representados por fungos, bactérias e 

outros elementos não identificados, que 

contribuem para o desenvolvimento do 

manguezal.  

 Nesta área, segundo a posição 

considerada na paisagem, são 

encontrados solos ácidos, solos 

orgânicos, solos sulfados e solos 

tiomórficos, devido ao encharcamento 

quase permanente de água salgada, 

determinando o alto teor de sais nesses 

tipos de solos, ainda de acordo com 

MONTENEGRO (1995:19). 

 Por outro lado, a porção sul desse 

município é caracterizada pelos 

tabuleiros costeiros formados sobre os 

sedimentos terciários do rupo barreiras. 

Aqui, ocorrem os seguintes tipos de solo: 

solos do tipo podzólico, com camadas 

arenosas e argilosas, e solos latossolo 

com textura média em fase de transição, 

floresta sub-perenifolia/cerrado e relevo 

plano. Classificações determinadas por 

CARVALHO (1982:10,30). E são 

considerados de baixa fertilidade.
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Denominação das áreas de 

manguezais 
 

          Com a ocupação gradativa das áreas 

de manguezais os próprios pescadores 

foram denominando os locais de acordo 

com diversas características: 

          Mangue Pinta (01), área onde existia 

muito barro; mangue Manoel Lourenço (2), 

em homenagem a um antigo morador; 

Camboa da Telha (03), pela proximidade 

com uma antiga olaria; salina do boi (04), 

porque os moradores lavavam o gado; 

porto do moinho (05), devido à existência 

de um antigo moinho; viveiro Severino 

Araújo (05), denominação em homenagem 

ao antigo proprietário; camboa dos tanques 

(07), pela existência de tanques; camboa do 

guaxinim (08), por causa da visita 

constante do animal para se alimentar; poço 

do mero (09), por causa do grande peixe 

mero que existia no lugar; viveiro velho (10), lembrança do velho viveiro que existia por traz da 

empresa Monteiro Paiva; croa da santa (11), pela imagem da santa que permaneceu no local por muito 

tempo; rio do xixi (12), pequeno rio onde os pescadores faziam xixi; rio carvergonha (13); rio do buraco 

(14), pela existência de um buraco; camboa do sururu (15), local onde existiam muitas espécies de 

sururus; croa das tapas (16), porque no passado exista briga entre pescadores; mangue de espinhaço 

(17), área parecida com um espinhaço; camboa do pau caído (18), área onde apresenta muito pau 

suspenso no mangue; camboa do zumbi (19), por causa das assombrações; croa da cidade (20), pela 

proximidade com João Pessoa; rio de olho d’água (21), que passa próximo a ilha do Eixo; portal flecha 

peixe (22), local onde existiam muitos pássaros com esse nome; camboa mata cação (23), por causa da 

abundância de cação; croa da confusão (24), local onde existem muitos rios que confundem os 

pescadores, principalmente à noite; mangue de penteira (25), em homenagem a um antigo morador; 

ponte de Joça Pinto (26), antiga ponte do trem e na proximidade morava Joça Pinto; mangue das cutias 

(27), por causa da existência de cutias nessa área que fica próxima ao Alto do Mateu. 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação Comunitária dos Amigos do Lar foi fundada em 12 de dezembro de 1984 na rua Idalina 

Leite, nº 77, bairro São Bento, e foi reconhecida de utilidade pública através do Projeto de Lei Nº 

75/88. Iniciou com trabalhos junto a crianças de rua, gestantes e idosos. Ainda hoje continua atuando 

junto à comunidade, oferecendo educação, saúde e lazer com o apoio do Governo Municipal e Federal. 

Oferece educação pré-escolar, alfabetização e ginástica para a terceira idade, aula de corte e costura, 

cabeleireiro e artesanato. A associação dar, através dos seus coordenadores, exemplo de solidariedade 

e autoestima. 
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11.   Estuário 
 

 O encontro do rio com o mar 

constitui um estuário, ambiente com 

dinâmica e contornos próprios. Os 

manguezais, em sua maioria, estão 

associados a estuários e lagunas 

costeiras, representando ecossistemas de 

transição entre os ambientes oceânicos e 

terrestres (SHAEFFER-NOVELLI, 

1981:10). Apesar de sua complexidade, o 

estuário pode ser descrito como: 
 

" Uma região onde ocorre dinâmico encontro ambiental. Nesse ambiente, os rios desembocam no 

oceano em ambiente semifechado ou não, diluindo a água do mar nas proximidades. É uma região que 

sofre influência das marés oceânicas, o que faz a sua salinidade variar. E esta é a característica mais 

evidente de um estuário."(YANES-ARANCIRIA, 1987:49) 

 

  

Os estuários estendem-se ao longo do 

litoral paraibano no sentido norte/sul, 

com as mais diversas características, 

dependendo da ligação com o oceano, 

ora direta, ora através de canais. Esses 

estuários estão distribuídos conforme a  

 

Sudema da seguinte forma no litoral 

paraibano: Estuário do rio Goiana, rio 

Abiaí, rio Macatu, rio Graú, rio Guruji, 

rio Gramame, rio Cuia, rio Jacarapé, rio 

Aratu, rio Morto, rio Paraíba do Norte, 

rio Mirirí, rio Mamanguape, rio 

Camaratuba e o rio Guajú. 

 Entre os estuários citados acima podemos fazer algumas considerações a respeito 

do Estuário do rio Paraíba do Norte: Em virtude de sua extensão, ele margeia a porção 

estuariana da bacia do baixo Paraíba, desde Bayeux até a foz em Cabedelo, numa 

distância de mais ou menos 20 Km. Além de constituir uma região de alta produtividade 

biológica, os estuários constituem regiões mais férteis, chegando a ser considerado como 

berçários de peixes e outros animais, conforme documento de pesquisa do 

NEPREMAR/UFPB (1984:08). 

                                                Fotografia de um estuário próximo a Cabedelo                                                                                                                                                                         
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12.   Recursos Naturais 
  

Recursos Naturais são os diversos 

elementos que fazem parte do ambiente 

natural à disposição do homem, como: a 

água, a floresta, o solo, o ar, a vida 

selvagem, os minérios, os combustíveis 

fósseis, entre outras coisas. São 

agrupados em duas categorias: os não 

renováveis e os renováveis. Os primeiros 

são aqueles que não são repostos pela 

natureza depois de utilizado pelo 

homem, o segundo são aqueles que são 

repostos pela natureza depois de serem 

utilizados pelo homem. 

Em Bayeux, os recursos naturais 

renováveis são os mais visíveis, pois 

podemos encontrar recursos como a 

água, solo, argila, lenha, pescado etc. Os 

não renováveis como: petróleo, ferro, 

alumínio etc; não existem na área 

geográfica do município. 

                                             

 

 

 

                                       Vocabulário 

 

     Abordada – citada                  Complexidade – difícil compreensão 

     Encharcamento – muito molhado    Litoral – beira mar 

     Fertilidade – fecundidade                 Diluindo -  diminuindo 

     Arável – que se pode arar        Transição – passagem de um lugar 

 

                                         ATIVIDADES 

 

 

 

 

1º) Completa as lacunas: 
 

a) No município de Bayeux, principalmente na porção norte predomina o solo    

     indiscriminado de ........................................... 

b) O encontro do rio com o mar constitui um................................................................. 

     c) Os recursos naturais podem ser:...........................e..................................................... 
 

2º) Cite caracteristicas das áreas de manguezais: 
 

a) Mangue Pinta:............................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 
  

     b) Mangue Manoel Lourenço:......................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

c)  Camboa de Telha:..................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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3º) Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

    (     ) A porção Sul de Bayeux é caracterizada por tabuleiros costeiros. 

    (     ) Os manguezais são representados por ecossistema de transição. 

    (     ) Os recursos naturais mais visíveis em Bayeux são os renováveis. 

    (     ) O estuário é considerado berçário de peixe. 

    (     ) No mangue não encontramos água salgada. 

    (     ) A infertilidade predomina nos estuários. 

    (     ) O estuário é uma região de alta produtividade biológica. 

    (     ) Os solos de mangue são na sua maioria halomórfico. 
 

4º) Comente sobre o solo do mangue: 

       ....................................................................................................................................... 

       ....................................................................................................................................... 

       ....................................................................................................................................... 

      

13.   Documentos cartográficos 
 

As paisagens naturais e culturais 

do município de Bayeux são 

representadas por três documentos 

cartográficos: carta, mapa e planta. A 

carta é uma espécie de mapa, que está 

voltada para os aspectos que envolvem 

maior precisão na localização das 

informações, especialmente por ser 

confeccionada em escala grande e conter 

registros de ordem topográfica. O mapa é 

um instrumento de orientação e de 

localização. Deste modo podemos dizer 

que toda carta é um mapa, mas nem todo 

mapa é uma carta. Planta é um tipo 

especial de mapa, com escala muito 

grande. 

         Na atualidade esses documentos 

são elaborados com muita precisão 

através de três técnicas: a do 

levantamento, a do sensoriamento 

remoto e a das imagens por satélite 

artificial. O levantamento é um estudo  

preparatório para mapear uma área. O 

sensoriamento remoto é obtenção de 

imagens ou objetos através de fotos 

aéreas. As imagens por satélites são 

espécies de sensoriamento feitas por 

satélite.                    
Fotografia aérea de Bayeux - 1985 
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                  FOTOGRAFIA AÉREA DE BAYEUX  -  ANO 2000 

 

Observe o centro da cidade de Bayeux com a Av. Liberdade, a linha do trem e a Rua 

Eng. Carvalho. À direita a Br. 230/101 e ao fundo uma visão de João Pessoa, logo após 

o rio Sanhauá. Nota-se em destaque a empresa Fibrasa do lado direito da Av. Liberdade, 

e a empresa Brascorda do lado esquerdo, um pouco mais à frente. 

 

 
 

 

 

 

 

 
O Fórum em defesa do manguezal foi criado em novembro de 1998. Tem como objetivo conservar e 

preservar o mangue, bem como a recuperação do ecossistema do estuário da bacia do Paraíba, 

através de campanhas educativas. Atualmente essa ONG – Organização Não Governamental é 

formada pelos seguintes membros: Gutemberg Cabral, Tarcísio Valério, Edielson Gomes e Rejane 

Abreu, dentre outros. A principal ação do fórum foi contra o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, pelo descaso e omissão em razão de uma devastação de 

hectares de mangue na ilha do Eixo em Bayeux. 
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14.    Ilhas  
 

 Na planície flúvio-marinha podemos encontrar no leito do rio Paroeira e na 

margem esquerda do rio Sanhauá pequenas ilhas cobertas pela vegetação de mangue. 

Essas ilhas são pequenas porções de terra ou lama circundadas de água salobra. A 

origem delas pode estar ligada ao processo de sedimentação do rio. Estas são utilizadas 

pelos pescadores para atividade pesqueira e moradia. As ilhas mais conhecidas pelos 

pescadores nesta área são: ilha do Mero, ilha Barreirinha, ilha do Fradin, ilha da Cidade, 

ilha Sanhauá e a ilha do Eixo. 
 

 A ilha Sanhauá 
 

 A ilha Sanhauá fica 

localizada na margem esquerda do 

rio Sanhauá, logo após a ponte do 

rio do mesmo nome. Nesta ilha 

existia uma salina que contribuiu 

para a sua ocupação. Esse 

empreendimento desapareceu, 

restando apenas algumas marcas.  

Com o passar do tempo foi ocupada 

por dois moradores que cuidam  

desta, como foreiro: o Sr. Alberto 

(falecido) e Dona Lourdes. Existem 

diversas plantações, como: 

coqueiro, manga, caju, e existem as 

criações de galinha, goiamum etc. É 

um ambiente favorável para prática 

da atividade turística. 
 

A ilha do Eixo 
 

 A ilha do Eixo encontra-se localizada 

na porção norte e apresentava uma exuberante 

vegetação de mangue, misturada com 

plantação de coqueiro.  Essas duas coberturas 

vegetais foram substituídas quase totalmente 

para dar lugar à instalação de viveiro de peixe 

e pequenas olarias, incentivando alguns 

moradores a fixarem residências no local. 

Atualmente essa ilha vem sendo utilizada para 

a implantação da carcinucultura, ou seja, 

criação de viveiro de camarão. É uma área 

muito bonita para a prática do ecoturismo. 
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 A ilha do Mero                 
 

A ilha do Mero está localizada no leito 

do rio Paroeira, próximo ao porto do 

Cacete, e possui esse nome em razão de 

um grande peixe que existia no lugar 

com o nome homônimo. É uma ilha 

inabitada, mas, muito frequentada pelos 

pescadores ribeirinhas; para atividade 

pesqueira. 

 

  

A ilha Barreirinha 
 

 A ilha Barreirinha fica no leito do rio 

Paroeira, próximo ao porto da oficina, e 

possui esse nome em razão do rio que passa 

a sua esquerda. Não existem habitantes, mas 

é muito utilizada pelos pescadores e 

catadores de caranguejo. 

 

A ilha do Fradin 
 

 

 A ilha do Fradin localiza-se no rio 

Paroeira, próximo à entrada de Cula, e 

tem esse nome em razão de um antigo 

morador com o nome homônimo. 

Atualmente não existe morador, sendo 

frequentada pelos pescadores para a 

prática da atividade pesqueira. 

                          

 

A ilha da Cidade 

 

 A ilha da cidade fica na junção dos rios 

Paroeira e Sanhauá, conhecida como ilha da cidade 

pela proximidade de João Pessoa e também 

conhecida como Estacas dos três irmãos. Não 

existe morador, mas é muito frequentada pelos 

pescadores. 
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Vocabulário 
 

     Exuberante – animada, viçosa                  Circundadas – cercadas. 

     Inabitada – sem moradia                           Homônimo – que tem o mesmo nome 

     Precisão – exatidão                                    Registro – ato de registrar 

     Elaborados – preparados                           Ecoturismo – turismo ecológico                                                         
 
 

 

 

ATIVIDADES 
 

 

 

1º) Complete as lacunas: 

 

      As paisagens naturais e culturais do município de Bayeux são representadas por três 

documento cartográficos:..............................,..................................e ................................. 

       O mapa é um instrumento de orientação e de localização. Deste modo podemos 

dizer que toda carta é um ....................., mas nem todo....................... é uma carta. 

 

2º)  Responda: 
 
 

a) O que é levantamento de uma área?.......................................................................... 

b) O que é sensoriamento remoto?................................................................................. 

c) O que é imagem por satélite?..................................................................................... 
 

 

3º) Enumere a 2ª coluna de acordo com as respectivas características das ilhas: 

 

a) Quanto à localização 
 

( 1 ) Ilha Sanhauá     (      ) Junção dos rios Paroeira e Sanhauá. 

( 2 ) Ilha do Eixo      (      ) Rio Paroeira próximo à entrada de Cula. 

( 3 ) Ilha do Mero     (      ) Leito do rio Paroeira, próximo ao porto da Oficina. 

          ( 4 ) Ilha Barreirinha (      )Leito do rio Paroeira, próximo ao porto do Cacete. 

          ( 5 ) Ilha do Fradim   (      ) Porção Norte. 

          ( 6 ) Ilha da Cidade   (      ) Margem esquerda do rio Sanhauá. 
 

 

b) Quanto à denominação 

 

  ( 1 ) Ilha do Mero         (      ) Em razão da proximidade com João Pessoa. 

  ( 2 ) Ilha Barreirinha    (      ) Em razão de um antigo morador. 

  ( 3 ) Ilha do Fradim      (      ) Em razão do rio que passa a sua esquerda. 

  ( 4 ) Ilha da Cidade      (      ) Em razão de um grande peixe que existia. 
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c) Quanto aos moradores 

 

( 1 ) Ilha Sanhauá           (      ) Inabitada. 

( 2 ) Ilha do Eixo            (      ) Inabitada. 

( 3 ) Ilha do Mero           (      ) Inabitada. 

( 4 ) Ilha Barreirinha      (      ) Inabitada. 

( 5 ) Ilha do Fradim        (      ) Existe morador. 

( 6 ) Ilha da Cidade        (      ) Existe morador. 

 

d) Quanto à importância econômica  

 

( 1 ) Ilha Sanhauá           (      ) Atividade pesqueira. 

( 2 ) Ilha do Eixo            (      ) Atividade pesqueira. 

( 3 ) Ilha do Mero           (      ) Catadores de caranguejo. 

( 4 ) Ilha Barreirinha       (      ) Atividade pesqueira. 

( 5 ) Ilha do Fradim        (      )  Viveiro de peixe, pequena olaria. 

( 6 ) Ilha da Cidade         (      ) Plantação de coqueiro, manga etc. 

 

3º) Comente sobre a importância das ilhas para o ecoturismo de Bayeux: 

      ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Lar Fabiano de Cristo, localizado no bairro Imaculada Conceição; vem se dedicando de maneira 

especial as crianças carentes do município de Bayeux. Instalado num prédio aconchegante, oferece 

diversos tipos de esporte, onde o karatê se sobressai com diversos prêmios ganhos em diversos estados 

do Brasil e do exterior. Ostenta ainda uma oficina temática com brinquedos educativos, educação 

física, ambiental e literatura, como também cursos profissionalizantes para mulheres. Apresenta-se 

como um verdadeiro lar, pela solidariedade, pela autoestima e pelo profissionalismo dos 

coordenadores que colocam acima de tudo o amor à função que exerce. 
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   Aspecto 

 

        Ambiental 
 

 

 

 

 

“Eu tenho orgulho desta cidade 

  lugar que escolhi para viver” 
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BAYEUX                                         Aspecto  Ambiental 
 

1.   Degradação de um ambiente 
 

 Degradação é qualquer alteração 

de grande envergadura que comprometa 

a estrutura natural de um ecossistema, 

colocando em perigo a vida das espécies 

animais e vegetais. 

          Diversos problemas vêm de 

geração em geração, atingindo o 

ecossistema da cidade de Bayeux, e esta 

destruição exagerada não compromete 

apenas o ecossistema, mas também o 

ecoturismo e o meio de vida de muitas 

famílias. 

          No norte de Bayeux, os 

manguezais foram e são destruídos para 

assentar a população subnormal, 

estabelecimento industrial e viveiro de 

camarão. No sul, a mata Atlântica e os 

cerrados foram quase devastados para 

ceder lugar às plantações de agricultura 

de subsistência e as grandes granjas de 

moradores. 

 Além dessas ações degradativas, 

podemos encontrar outros tipos de 

impactos ambientais, como: lixo; aterro; 

poluição industrial; esgoto sanitário; 

enchente; gado; extração de madeira e 

invasão populacional. 

 

2.   Desmatamento 
 

 Os mangues, a mata Atlântica e os 

cerrados de Bayeux sofreram profundas 

alterações causadas pela expansão da 

industrialização e da urbanização. 

 A mata perifólia, conhecida como 

mata Atlântica, começou a ser devastada 

na década de 70, para dar espaço a 

plantação de cana-de-açúcar. As 

vegetações existentes nas encostas dos 

baixos planaltos costeiros começaram a 

ser destruída, a retirada da vegetação 

original intensificou-se com a erosão do 

solo.         

 Recentemente foi construído o 

conjunto habitacional popular Antônio 

Mariz aumentando, ainda mais, as 

agressões com a retirada de madeira para 

diversos objetivos, como: cozinhar os 

alimentos dos moradores do conjunto e 

para fazer fogueira nos períodos juninos.  

Assim como a mata Atlântica, a 

vegetação de cerrado foi quase 

totalmente dizimada nesse processo de 

ocupação, restando apenas pequena 

mancha. 

Essas mesmas agressões são 

comuns nas faixas das planícies flúvio-

marinha, onde os diversos manguezais, 

que se estendem às margens do rio 

Paraíba, rio Paroeíra e rio Sanhauá, 

dividem espaços com as habitações 

subnormais e com as atividades 

industriais.                                                                                                                         

As primeiras agressões 

manifestaram-se através das ocupações 

das habitações subnormais, provocando 

aterro e desmatamento do mangue; 

outras vezes, para dar lugar à instalação 

dos estabelecimentos industriais, como: 

a Brascorda, as margens do rio Paroeira 

e a Cisal, as margens do rio Sanhauá.  

Atualmente, esse processo de 

ocupação continua, mas de forma mais 

lenta, ou seja, as pessoas estão ocupando 

os quintais das residências já existentes 

no mangue, em forma de vila, e o 
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desmatamento continua para dar espaço 

a construção de viveiro de camarão. 

Recentemente, por exemplo, foram  

desmatados 30 hectares de mangue na 

ilha do Eixo. 

           As alterações ocorridas nos 

ecossistemas do município de Bayeux 

foram constatadas através de órgãos 

responsáveis, onde se observou que, em 

1974, tanto o mangue quanto a mata 

Atlântica eram exuberantes, e hoje resta 

apenas 9 Km² de mangue e 182 hectares 

de remanescente de mata Atlântica. 

                                                              

                                                   

                                                 Vocabulário 
          

 Ecossistema – sistema ecológico        Subnormais – favelas 

 Ecoturismo – turismo ecológico         Erosão – desgaste 

 Alterações – mudanças                         Flúvio – referente a rios 

 Agressão – ofensa, destruição             Envergadura – capacidade 

 

 

Observe na foto que a expansão da industrialização e da urbanização causam profundas 

alterações no mangue. 
 

 

 

 

O Clube dos Desbravadores existe desde 1950, é um órgão da igreja Adventista do 7º Dia. Funciona 

em mais de 130 países e na Paraíba se encontram 23 clubes com mais de 700 desbravadores, e em 

todo o mundo já são mais de um milhão. São jovens, meninos e meninas, de 10 a 15 anos, de qualquer 

classe social, cor ou fé, que se reúnem uma vez por semana para aprender a desenvolver seus talentos, 

habilidades, percepções e o gosto pela natureza, onde praticam caminhadas, acampamentos etc. 

Combatem o uso do fumo, álcool e drogas. Participam ativamente de campanhas comunitárias de 

ajuda aos carentes. Acima de tudo ama a Deus, a pátria e buscam novos amigos. 
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                                                          ATIVIDADES 

 

 

 

1º)  Complete as lacunas: 

 

a) Degradação é qualquer alteração de grande envergadura que comprometa 

a estrutura natural de um................................, colocando em perigo a vida 

das espécies .............................. e ................................. 

b) Diversos problemas da degradação vem de geração em geração, atingindo 

o.............................da cidade de Bayeux. 

c) Essa destruição exagerada não compromete apenas o ...........................mas 

também a ........................... e o meio de vida de muitos............................... 
 

2º)  A destruição do ecossistema de Bayeux apresenta causas diferentes: 

 

a) No Norte: ....................................................................................................... 

b) No Sul: ........................................................................................................... 
 

3º)  Assinale tipos de impactos ambientais que destroem o ecossistema de Bayeux: 

  

     lixo – terremoto – aterro – vulcão – poluição – torpedo – enchente 
 

4º)  De acordo com as indústrias, onde respectivamente ofenderam o ecossistema: 

 

a) Brascorda:.............................................................................................................. 

b) Cisal: ..................................................................................................................... 
 

5º)  Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 

 

     (    ) A vegetação do cerrado foi quase totalmente dizimada. 

     (    ) A mata perifolia é conhecida como mata Atlântica. 

     (    ) As habitações subnormais provocam aterro e desmatamento. 

     (    ) Parte da mata Atlântica deu espaço a plantação de cana-de-açúcar. 

     (    ) A planície flúvio marinha não sofreu agressão. 

     (    ) A poluição industrial de Bayeux destrói a mata Atlântica. 

 

6º)  Comente sobre a destruição e a preservação da Mata do Xém-Xém: 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 
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3.   Enchente e alteração do curso do rio 
 

A área de manguezal do município de Bayeux era circundada por vários rios, 

como: rio Paraíba; rio Paroeira; rio Sanhauá; rio Buraco; rio Barreirinha e rio Tambay, 

apresentando uma cobertura vegetal em estado de conservação. 

Com o passar do tempo, essa área foi alvo de várias agressões antrópicas e 

naturais. As agressões antrópicas eram ocasionadas pelo desmatamento de mangue para 

implantação de olaria; pelas plantações de cana-de-açúcar para atender as usinas e pela 

concentração de favelas para abrigar as famílias de baixa renda. As agressões naturais 

eram realizadas pelo processo de assoreamento. 

Logo existe uma profunda relação de dependência entre o manguezal e os rios 

citados acima. Essa interdependência influi no comportamento dos demais elementos da 

natureza. O desmatamento do mangue pode, por exemplo, aumentar à velocidade da 

água do rio através de grande chuva sobre esse ecossistema.       

Dentre outras, na década de 80 ocorreu 

uma abundante chuva que durou vários dias, 

ocasionando uma grande enchente nos rios 

existentes nesta porção, provocando: 

inundações nas favelas, derrubamentos de 

árvores e alterações do curso do rio Paraíba. 

Antes dessa alteração, o rio Paraíba servia de 

limite intermunicipal entre Bayeux e Santa 

Rita. Atualmente, esses rios, Paroeira e 

Paraíba, estão unidos, formando um único rio.                                                    

No ano de 2004, houve outro período de muita chuva, vindo a confirmar, com 

mais precisão, essa união. Mas essas inundações estão se tornando constante a cada ano 

de chuva, pois em 2011, novas inundações foram registradas e as famílias tiveram que 

procurar abrigo nas casas de parentes ou, cedidos pelo governo, principalmente em 

prédio de escolas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A Prefeitura Municipal de Bayeux criou o Projeto de Lei Nº 003/2005, onde dispõe sobre a 

criação da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, com a finalidade de coordenar, em nível 

municipal, os meios para atendimento à situação de emergência ou calamidade pública, conforme o 

Art. 1º. 

Enchente ocorrida em 1980 

Enchente ocorrida em 2004 Enchente ocorrida em 2011 
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4. O gado 
 

Na porção norte do município de 

Bayeux, a criação de gado é uma atividade 

que traz grandes danos para o manguezal. 

Os danos são causados, principalmente, 

quando os gados são levados para a margem 

esquerda do rio Paroeira onde se alimentam 

do capim. Nesse percurso os gados 

pisoteiam o solo frágil de mangue, matando 

várias espécies de caranguejos e derrubando 

as árvores, ameaçando o ecossistema.  

Além dessas ameaças, comumente encontramos gados perambulando pela 

principal via de circulação de veículos, ameaçando a vida dos motoristas e dos 

pedestres. 
 

 

5.   Extração de madeira 
 

Em Bayeux é comum observar 

extração de madeira de mangue. O objetivo 

da extração consiste na venda da madeira 

para as padarias e uso na construção de 

casebre. Em outras áreas, os pescadores 

continuam desmatando o mangue no 

período noturno para a plantação de cana-

de-açúcar e para prática da carcinucultura. 
 

                                                  

                                                           Vocabulário 
 

     Antrópicas – Ação do homem                       Danos – prejuízo 

     Assoreamento – obstrução com areia          Pisoteiam – pisam 

     Precisão – clareza                                           Pedestre – pessoas 

     Extração – retirada           Carcinucultura – criação de camarão   
 

 

 

 

 
No dia de eleição, os pacientes internos da Colônia Getúlio Vargas vinham ao centro de Bayeux 

cumprir o dever de cidadão, votar nas diversas seções instaladas. Durante o pouco tempo de 

permanência, recebiam olhares preconceituosos de algumas pessoas, fazendo com que 

envergonhassem do seu estado, sentindo-se excluídos. Porém, a Drª Maria da Gloria de Araújo Silva, 

na época vereadora, preocupada com a situação, conseguiu junto ao Excelentíssimo Juiz Dr. Inácio 

Machado de Souza, levar até eles uma urna eleitoral, evitando assim o constrangimento diante do 

povo. Este fato marcante ficou na memória dos internos. 
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                                                             ATIVIDADES 

 

 

 

 

1º)  Complete as lacunas: 
 

a) A área de manguezal do município de Bayeux era circundada por vários rios,  

como: rio Paraíba, rio ................................, rio Sanhauá, rio ................................. 

rio Barreirinha, rio ................................................................................................... 

b) Com o passar do tempo essas áreas foram alvo de várias agressões.................. 

e ............................................................................................................................... 

c) Na porção Norte do município de Bayeux a criação de ..........................é uma 

atividade que traz grande danos para o ................................................................. 
 

2º) Responda: 
 

a) Por que atualmente os rios Paroeira e Paraíba estão unidos num só rio?........... 

................................................................................................................................... 

b) Quais fatores provocaram a união desses rios?...................................................... 

................................................................................................................................... 

c) Dê exemplos do que acarretou o desmatamento do mangue?............................... 

.................................................................................................................................... 
 

3º)  A extração de madeira consiste em vários objetivos: 
 

a) Numa área consiste: .................................................................................................. 

b) Em outra área tem como objetivo: ........................................................................... 
 

4º)  Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa:  
 

     (    ) Em Bayeux é comum observar a extração de madeira no mangue. 

     (    ) Os gados perambulam pelas principais vias  de circulação de veículos. 

     (    ) Quando o gado pisoteia o mangue mata caranguejo. 

     (    ) Uma enchente não ofende o ecossistema. 

     (    ) Atualmente as padarias não compram madeiras de mangue. 

     (    ) A cana-de-açúcar era vendida para usina. 

     (    ) O mangue de Bayeux nunca foi desmatado. 

     (    ) A população ribeirinha sofre com as enchentes. 
 

5º)  Comente sobre as recentes enchentes do rio Paroeira, suas consequências e as     

     providências dos órgão públicos: 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................... 
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6.    Poluição industrial 
 

A poluição industrial é um problema da modernidade que vem se intensificando 

cada vez mais, não sendo diferente no município de Bayeux, onde foram instaladas 

grandes indústrias de sisal próximas aos mangues.  

Não poderia ser pior a localização 

geográfica escolhida para instalação 

dessas indústrias, pois, vez ou outra, 

despejam resíduos industriais altamente 

tóxicos as margens dos rios, através de 

tubulações ou a céu aberto, como a sobra 

do óleo utilizado no preparo do sisal. 

Associado a esse tipo de poluição, 

outros tipos de resíduos são jogados no 

mangue, como o veneno utilizado para 

matar siri, em viveiro de camarão; e do 

vinhoto proveniente das usinas. 

Essas agressões provocam a 

matança dos caranguejos e o 

escurecimento das águas dos rios, através 

das matérias em suspensão, impedindo a 

penetração dos raios luminosos e 

diminuindo, por sua vez, a intensidade 

fotossintética. Esse ato reduz o oxigênio, 

contribuindo para morte de várias 

espécies animais que se manifestam nesse 

ecossistema. 
 

7.    Esgoto sanitário 
 

Grande parte das águas dos rios que banham a porção norte de Bayeux está suja. 

Os rios recebem esgotos residenciais e também dejetos industriais. No caso dos esgotos 

residenciais, as causas estão na ocupação 

subnormal desenfreada nas margens dos rios e 

na inexistência de uma estação de tratamento 

para a captação dos esgotos. Já os dejetos 

industriais, as causas estão na falta de interesse 

dos industriais e empresários em preservar esses 

ecossistemas; e na falta de compromisso dos 

gestores municipais em aplicar a legislação 

ambiental vigente. 

No entanto, nesse município 12,2% dos 

domicílios são ligados à rede geral de esgoto, 
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 mesmo assim, os efluentes são lançados inatura no rio Paroeira, Sanhauá, Tambay e do 

Meio. Nas favelas observamos curso d´água sem canalização, transformado em esgoto a 

céu aberto; transmitindo vários tipos de doenças. 

O rio Sanhauá é um triste exemplo de poluição do curso d´água por dejetos 

industriais e esgotos residenciais. Ele recebe, praticamente sozinho, os esgotos de quase 

todos os bairros. A poluição é tão grande que o índice de coliformes fecais ultrapassa o 

limite permitido pela resolução do CONAMA nº 20 de 18/06/1986, que classifica as 

águas salobras, doce e salina do território nacional; quanto a balnealidade, nível de 

poluição fecal, criação natural e intensiva (aquicultura), em um valor máximo de 1000 

coliformes/100ml d´água. 

Em 1990 foi realizado uma análise da água desse rio em dois pontos diferentes, 

pelo Dr. Reinilson, para detectar os índices de poluição de coliformes fecais. No 

primeiro ponto apresentou 400.000 coliformes fecais/100ml e no segundo 800.000 

coliformes fecais/100ml. Depois de 10 anos, foi realizada outra análise no mesmo rio 

pela SUDEMA, em determinado lugar; quando foram detectados 19.000 coliformes 

fecais por mililitro, sendo que o valor tolerável é de 4.000 Cf/100ml. 

O rio Paroeira é outro que enfrenta vários problemas de poluição pelos dejetos 

industriais e esgotos residenciais. Para saber o índice de coliformes fecais encontrados 

nesse rio foi realizado teste em dois lugares distintos. O primeiro foi de 7.000 coliformes 

fecais e outro foi de 8.000 coliformes fecais. E no ano 2000 essa análise foi da água, 

ocorreu no mesmo rio em um único ponto; cujo resultado foi um pouco diferente com 

valores inferiores a 15.000 Cf/100 quando o valor permitido é de 4.000 Cf/100ml. 

O rio Tambay se encontra em situação menos grave que os dois citados acima. 

Trata-se de um rio poluído, mas não com muita intensidade. 

Os rios do Meio e Marés são também poluídos, mas não de esgoto a céu aberto. 

Observamos que nesses rios as mulheres lavam roupas das suas famílias, existe vida 

animal, mas as suas águas são impróprias para o banho e para o uso doméstico. 

Além dos esgotos sanitários a céu aberto, principalmente nos rios Paroeira, 

Sanhauá e Tambay, são despejados, vez por outra, outros resíduos agrícolas, como: 

vinhoto, fertilizante e pesticida; oriundos do cultivo de cana-de-açúcar e das usinas 

processadoras de álcool. 

         
Saneamento Ambiental – Fonte: Secretaria da Saúde – Ano 2001 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 

DOMICÍLIOS 

% 

 Com 

Abastecimento de 

água 

71.80% 

Com Fossa 

Séptica 

65.10% 

Ligados à rede de 

Esgotos 

12.2% 

Com acesso a 

coleta de lixo 

72.60% 

Estação Elevatória em construção no bairro Sesi - 2005 

– 2005 – 
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8.   Aterro 
 

O aterro é um processo de destino final do lixo em qualquer área. Como já foi 

dito; os primeiros aterros realizados em Bayeux foram realizados as margens dos rios 

Paroeira e Sanhauá, localizados na porção norte. 

Nessa porção, em virtude de ser uma área plana e alagada, o mangue ainda vem 

sendo aterrado desordenadamente pela população de baixa renda. Foi observado 

próximo a esse ecossistema, vários amontoados de aterro. 

Na porção sul, em menor quantidade; 

encontramos amontoados de aterros próximos às 

residências e na mata do Xém-Xém. 

Portanto, esses aterros existentes nessas 

duas porções, são responsáveis pelas frequentes 

enchentes nas moradias e impedem o escoamento 

das águas pluviais e do esgoto sanitário.  

            

                                            Vocabulário 
 

  Intensificando – alastrando        Resíduos – restos                        

  Canalização – uso de cano          Coliformes fecais – diz respeito a fezes 

 

                                               ATIVIDADES 

 

 

1º)  Complete as lacunas: 
 

a) A poluição industrial é um problema da...........................que vem se 

intensificando cada vez mais. 

b) Em Bayeux não é diferente, pois foram instaladas grandes................................... 

de sisal próxima aos .................................................................................................. 
 

2º)  Justifique a causa da poluição industrial:.................................................................... 

        ...................................................................................................................................... 
 

3º)  Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Rio Sanhauá             (    ) As mulheres lavam roupas 

     ( 2 ) Rio Paroeira             (    ) Existe vida animal 

     ( 3 ) Rio Tambay             (    ) A poluição não tem muita intensidade 

     ( 4 ) Rio do Meio             (    ) No ano 2000 a água foi analisada 

     ( 5 ) Rio Marés                (    ) Recebe esgoto de quase todos os bairros 
 

4º) Comente sobre o que pode provocar os aterros para a população de Bayeux: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
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    9.   Lixo 
 

 Lixo é o resultado de toda e 

qualquer atividade humana ou animal, 

considerado, geralmente, como 

indesejável no ambiente, na concepção 

de BERRIOS (1986:87). 

 Os lixos são originados nas 

residências, logradouros, órgãos 

públicos, indústrias, comércio, hospitais 

etc. São matérias usadas pelo homem e 

abandonadas, após ter sido 

subjetivamente considerados como 

inúteis.   Lixos jogados ás margens do mangue 

 Em Bayeux, o lixo é um dos 

principais problemas enfrentados, por 

não possuir uma área disponível para a 

colocação. Nas áreas de mangue, mata e 

terreno baldio é comum à existência de 

lixo, contribuindo para o 

desaparecimento da fauna e da flora, 

como também pondo em risco a 

qualidade de vida da população que 

reside nessas imediações. 

 Durante muitos anos a Prefeitura 

Municipal de Bayeux coletava o lixo e 

depositava próximo à área de mangue, 

onde se situava o antigo matadouro. 

Com o passar do tempo o lixo passou a 

ser jogado no manguezal; nas 

imediações do cemitério. Aos poucos 

essas duas localidades foram cobertas 

por camadas de argilas, formando 

terrenos que constituíam um atrativo 

para invasões. 

 As invasões começaram, 

aumentaram e avançaram para dentro do 

mangue, dando origem às favelas. 

          A proliferação dessas favelas nas 

margens dos rios Paroeira e Sanhauá, 

sobretudo no mangue, contribuiu para o 

aceleramento da ação dos poluentes e 

deterioramento dos moradores que, além 

de promoverem aterros, depositam, cada 

vez mais, lixo neste ecossistema. Com 

isso aumentou também o acúmulo do 

lixo, causando efeito sobre o manguezal; 

através dos lixos orgânicos e 

inorgânicos. 

           Os lixos orgânicos são os restos 

de comidas e animais mortos (gato, 

cachorro, galinha etc). Os inorgânicos 

são os que possuem processo de 

decomposição em longo prazo, como: 

alumínio (200 a 500 anos), borracha 

(tempo indeterminado), filtro de cigarro 

(05 anos), isopor (tempo indeterminado), 

madeira pintada (13 anos), metal (mais 

de 100 anos), nylon (mais de 30 anos), 

pano (06 meses a um ano), papel (2 a 4 

semana), plásticos (450 anos) e vidro 

(tempo indeterminado). Esses lixos 

quando entram em processo de 

decomposição e odor, matam as espécies 

animais e vegetais. Além disso, o lixo 

também traz prejuízo enorme para a 

população de baixa renda, que vive da 

exploração dos recursos pesqueiros, 

gerado pelo ecossistema.  

 Para evitar as concentrações 

desses entulhos próximos aos 

ecossistemas, o município passou a 

depositar lixo no lixão do Roger, em 

João Pessoa. 
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 Logo, parecia ter resolvido a 

questão do destino do lixo de Bayeux, 

mas foi por pouco tempo. O governo 

desativou o lixão do Roger e Bayeux 

ficou sem um local apropriado para o 

destino do lixo. 

 Depois de um certo tempo, o lixo 

passou a ser depositado no município de 

Santa Rita, através de um acordo 

firmado entre as duas prefeituras. Mas 

ressurgiram os “velhos problemas”; só 

que dessa vez o município continuou 

depositando seu lixo em Santa Rita 

através de uma liminar judicial. Porém, 

durante esse período de transição, 

quando o município de Bayeux era 

proibido de depositar os resíduos nos 

municípios citados, aumentaram o 

acúmulo do lixo nos manguezais, na 

mata Atlântica e nas ruas centrais. 

Atualmente, o município dispõe 

de um serviço de coleta domiciliar de 

lixo que percorre as principais vias 

apropriadas da cidade. Mas, existe uma 

certa dificuldade quanto à coleta do lixo 

nas favelas e, em muitos casos, o lixo é 

lançado diretamente no rio ou deixado a 

sua margem; sendo levado com a cheia.

  

                                                                               

10.    Invasão da população        
  
 

          A invasão populacional sobre as 

áreas de mangue em Bayeux teve sua 

origem a partir da década de 60, quando 

a população passou de 17.338 

habitantes, conforme o Censo realizado 

pelo IBGE, no ano de 1960, para 35.507 

habitantes, conforme o Censo de 1970, 

chegando a mais de 100%, e se tornando 

a maior densidade demográfica da 

Paraíba. 

          Na década anterior, o crescimento 

populacional chegou a quase 100%, mas 

as pessoas se aglomeravam nas diversas 

ruas da cidade, vindo, portanto, na 

década de 60, invadir o mangue, por 

falta de espaço nas áreas normais e por 

falta de condição financeira. 

          Essa população migrou do interior 

do Estado, principalmente da área rural, 

expulsa pelo processo de mecanização, 

expansão da pecuária, agricultura da 

cana-de-açúcar e falta de terra, devido ao 

processo de concentração fundiária. 

Muitos fatores contribuíram para esse 

fato, como a proximidade com João 

Pessoa, o parque industrial e a pesca. 

          Na verdade, muitas dessas 

famílias vinham com destino a Capital, 

mas, por motivo de estarem com pouco 

dinheiro, não conseguiam comprar casas 

e nem mesmo alugar, por causa dos altos 

preços. Desempregados e sem 

qualificação profissional, procuravam as 

áreas de mangues de Bayeux. 

Construíam seus barracos com a madeira 

do manguezal, como também 

queimavam a madeira para obter o 

carvão, cuja venda, associada ao 

pescado, garantia a sobrevivência. 

A moradia invadindo o mangue 
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          Outros chegavam com destino a 

Bayeux, seduzidos pelas ofertas de 

empregos nas recentes indústrias de 

sisal, instaladas as margens dos rios. 

Sem condição de comprar ou alugar uma 

casa na rua, e sem conseguir emprego 

nas indústrias, procuravam os mangues e 

construíam seus casebres, onde também 

poderiam sobreviver, enquanto surgisse 

um emprego. Mas, muitas vezes, o 

tempo passava e as pessoas se 

acomodavam, familiarizando-se com o 

mangue. 

          Os rios que circundam o 

município, também foram atrativos que 

seduziram os migrantes. Muitos 

pescadores que viviam em regiões de 

rios e até mesmo pessoas que não 

sabiam pescar, informados da 

abundância do pescado nos rios de 

Bayeux; chegavam com toda família 

para morar às margens do mangue, no 

objetivo de ficar mais próximo do 

trabalho. 

             Atualmente, o município possui 

cerca de 20 mil pessoas vivendo próxima 

às áreas de mangues; espalhadas nas 

seguintes comunidades: Porto São 

Lourenço, Cachimbo Apagado, Porto do 

Moinho, Casa Branca, Porto da Oficina, 

Baralho, Porto Sanhauá, Viveiro Dom 

Adauto, São Vicente, Mangue Seco ou 

Nova Liberdade, Campo da SANBRA, 

Vila São Paulo, Manguinhos e o antigo 

Matadouro.           

          Alguns desses moradores residem 

em casa de tijolo, com água encanada, 

luz elétrica e fossa séptica. Outros 

moram nos quintais de casas, 

adentrando-se para o leito dos rios, 

vivendo em condições de miséria quase 

que absoluta. É comum encontrar esgoto 

a céu aberto, foco de doença de pele, 

infecções, verminoses e ratos dividindo 

o espaço com esses moradores. 

Essa migração desenfreada 

acontecida dos anos 60 aos anos 90; 

contribuiu para a inchação populacional 

de Bayeux, sobretudo nas áreas de 

mangues, onde se encontra quase 

totalmente tomada por moradias. Mas, 

de acordo com os dados do IBGE, a 

população não cresceu como 

antigamente na década de 1990 para 

2000, pois teve um aumento de apenas 

3.382 habitantes, isto é, não chegou a 

4%. Porém houve um aumento 

considerado no censo de 2010, chegando 

a 12.197 habitantes. 
 

11.   Pesca predatória 
 

 A pesca predatória no município de Bayeux é realizada pelos pescadores 

clandestinos e pelos cadastrados na Colônia dos Pescadores Arnaldo Luz Nº Z6. Eles 

utilizam vários instrumentos de pesca e armadilha para retirar do manguezal várias 

espécies de animais, objetivando seu próprio sustento e o comércio. 

 Os instrumentos mais comuns são: bote a remo, canoa, coleta manual, geleira, 

poite, estrado, guarda luz, cuia, cabo curso, boi de fogo, samburá, sapato de mangue, 

remo e morão. As armadilhas mais usadas são: zangaria, espinhel, tomada, rede de 
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arrasto, rede de espera, corvo, gereré, tarafa e pitimboia. Cerca de 2.500 pescadores, 

entre associados e clandestinos, vêm utilizando esses instrumentos. Exemplos 
       corvo                          gererê                            pitimboia                        rede de arrasto 

 

          Alguns desses instrumentos são utilizados para a captura do caranguejo uça, 

espécie mais capturada do manguezal na visão de NORDI, 1994. As técnicas mais 

tradicionais de captura são: o braceamento e o tapamento. 

         O braceamento consiste na ação do catador colocar o braço na toca do animal para 

retirá-lo, e o tapamento consiste na obstrução da toca do caranguejo com lama e raízes, 

forçando-o a vir à superfície para respirar.  

          Existem outras técnicas não muito utilizadas, como: a da ratoeira, a do raminho e a 

da redinha, que é uma técnica altamente predatória e não tradicional na captura do 

caranguejo. 

           Igualmente predatória é a captura durante a “andada” do caranguejo, ou seja, 

durante o período reprodutivo, quando os caranguejos saem das tocas para o 

“acasalamento” ficando totalmente expostos à produção. 

 A captura desenfreada desses crustáceos, bem como das outras espécies animais 

dos mangues, precisa ser controlada; caso contrário, com o passar do tempo, essas 

espécies poderão diminuir de número, causando várias consequências de ordem 

ambiental ao ecossistema. Portanto, é necessário que exista um respeito pela época de 

reprodução das espécies, para garantir a manutenção do estoque e controlar o tamanho 

dos animais capturados, para permitir que os jovens cresçam e procriem. 
                                                          
                                                   Vocabulário 

 

 Poluentes – que poluem                               Entulhos – lixo 

 Liminar Judicial – ordem judicial                 Migrou  -  saiu 

 Fundiária – relativo a terra                            Exploração – uso 

 Predatória – destruição violenta                    Capturados – pegos/presos 
 

 

                                                              ATIVIDADES 

 
 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Lixo é o resultado de toda e qualquer atividade..................... ou ............................, 

considerado, geralmente como indesejável no ......................................................... 

b) A invasão populacional sobre as áreas de............................. em Bayeux, teve sua 

origem a partir da década de ...................................................................................... 
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2º)  Responda: 
 

a) Em que área era depositado o lixo de Bayeux? 

............................................................................................................................ 

b) O que é comum encontrar dividindo espaço com moradores do mangue? 

............................................................................................................................ 

c) Quais são as técnicas usadas para capturar o caranguejo? 

............................................................................................................................ 
 

3º)  Assinale os instrumentos de pesca usados pelos pescadores: 
 

     canoa – pau – geleira – assopro – poite – pião – cuia – batida – boi de fogo 
 

4º)  Assinale as armadilhas usadas pelos pescadores: 
 

     zangaria – amuleto – espinhal – sandália – gereré – vento – pintiboia – bola 
 

5º) Dê a definição de: 
 

a) Lixo orgânico: ................................................................................................... 

b) Lixo inorgânico: ................................................................................................ 
 

6º)  Cite os fatores que influenciaram a migração da população do interior: 

       ............................................................................................................................... 

       ............................................................................................................................... 
 

7º) Cite três motivos que levaram essa população migratória a se instalar em Bayeux: 

        .............................................................................................................................. 

        .............................................................................................................................. 

        .............................................................................................................................. 
 

8º)  Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Alumínio                                (    ) 450 anos 

     ( 2 ) Filtro de cigarro                     (    ) 200 a 500 anos 

     ( 3 ) Madeira pintada                     (    ) 5 anos 

     ( 4 ) Metal                                      (    ) 13 anos 

     ( 5 ) Plástico                                   (    ) mais de 100 anos 

     ( 6 ) Papel                                       (    ) 2 a 4 semanas 
 

9º) Comente  o problema do lixo, levando em consideração a área geográfica 

     de Bayeux: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
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Prova de Qualificação do Diretor 
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Albuquerque. 

Pág. 27 – Vol. V – Transporte coletivo de Santa Rita que passava em Barreiras com destino a João 

Pessoa – Reprodução do livro “Santa Rita e seus vultos folclóricos”. Autor: Jose Arimateia Alves de 
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Didático 
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      Volume II   -  Aspecto Humano                                            -  5º Ano 

      Volume III  -  Aspecto Natural & Aspecto Histórico           -  6º Ano 

      Volume IV  -  Aspecto Ambiental & Aspecto Político        -  7º Ano 

      Volume V   -   Aspecto Econômico & Aspecto Folclórico  -  8º Ano 

      Volume VI  -  Aspecto Cultural                                            -  9º Ano  
______________________________________________________________________ 
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Apresentação 

 

 
 

Caro colega: 

 
 

 

 

               Este livro foi escrito depois de muitos anos de contato com alunos de todos os 

níveis, que buscavam respostas para suas tarefas escolares e em contato com os alunos 

nas palestras em salas de aula de vários estabelecimentos de ensino. Como também com 

professores que indagavam da necessidade de um livro didático com informações do 

próprio município, desde os que se iniciavam no magistério até os que já tinham vivência 

de sala de aula. 

               Produzimos esta coleção consciente de que para educar é preciso valorizar e 

incentivar a autoestima do aluno e do professor através do conhecimento do lugar onde 

vive. 

               O objetivo do Manual do Professor é o de ser um instrumento que permita a 

utilização mais eficaz desta obra didática, estimulando o máximo aproveitamento dos 

recursos sugeridos, o que certamente irá auxiliar e enriquecer a sua prática de ensino. 

               Desse modo, o objetivo dos autores é que esse manual sirva como um 

referencial do trabalho pedagógico do professor com o livro didático, auxiliando-o a 

desenvolver suas atividades dentro e fora da sala de aula, exaltando a importância do 

conhecimento de Bayeux, tornando o município compreensível ao aluno. 

 

 

 

 

Boa sorte 

 

 

 

Ariosvaldo Alves de Oliveira 
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Conteúdo dos volumes 

 
A coleção BAYEUX – didático é composta de seis volumes que se destinam ao ensino do 

conhecimento do município, implantados nos cursos da 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Cada 

volume apresenta conteúdos indispensáveis ao estudo nos seus diversos aspectos e, de acordo com as 

séries, estão organizados de maneira apresentada a seguir: 

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Geral – 4º Ano 

 

          Apresenta conteúdos e conceitos básicos dos aspectos gerias de Bayeux, estabelecendo a relação 

com a realidade do município. Textos adaptados para a 3ª série com exercícios focalizando o 

conhecimento geral da história e a autoestima do aluno. Ilustrado com fotos contextuadas e sugestões 

para trabalhos coletivos. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Humano – 5º Ano 

 

          Aborda basicamente o estudo de Bayeux, analisando o desenvolvimento populacional, a 

diversidade humana e as diferentes realidades socioeconômicas dos bairros e do centro do município. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Natural & Aspecto Histórico – 6º Ano 

 

          Apresenta conteúdos e conceitos básicos da geografia de Bayeux, estabelecendo a relação  com a 

realidade do município. As características físicas são ilustradas com fotos e mapas, destacando a 

hidrografia, a vegetação e o solo. Analisa o estudo histórico refletido na construção do presente, 

buscando a autoestima.  

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Ambiental & Aspecto Político – 7º Ano 

 

          Informa de maneira clara a realidade positiva e negativa do progresso, na organização do espaço 

municipal, analisando e criticando o consumo problemático ecológico. Expõe o quadro histórico 

político da cidade, evocando  o início, a evolução e os dias atuais, objetivando, com o conhecimento dos 

símbolos municiais, a educação cívica. 

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Econômico & Aspecto Folclórico – 8º Ano 

 

          Aborda o desenvolvimento e a realidade econômica do município, com destaque para a educação 

e saúde. Busca a autoestima através da reflexão e conscientização das informações com ilustrações de 

fotos e dados estatísticos, especificando o nível de desenvolvimento. Resgata o folclore através das 

manifestações folclóricas, artesanato, literatura oral e folguedos, buscando valorizar a memória do 

povo. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Cultural – 9º Ano 

          Estuda o desenvolvimento cultural do município, buscando as raízes do passado e os frutos do 

presente, englobando todos segmentos culturais e suas caracterisitcas. Destaca a realidade do presente 

com as potencialidades turísticas, focalizando o esporte e suas necessidades físicas e mentais 

___________________________________________________________________________________ 
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Estrutura Pedagógica 
 

               Os conteúdos estão estruturados pedagogicamente para serem desenvolvidos de forma a 

possibilitar a interação entre aluno, professor e livro. Essa interatividade é proporcionada por meio dos 

diversos questionamentos existentes, os quais resgatam o conhecimento prévio dos alunos, estimulam a 

exposição de opiniões e à participação em grupo nos debates e trabalhos de equipe, entre outras 

atividades. Esses questionamentos têm como objetivo desenvolver atitudes de sociabilidade, 

convivência em grupo, respeito mútuo e a tomada de decisão. 
               Os questionamentos constituem, também, uma estratégia para que o professor possa 

relacionar a realidade do aluno ao conteúdo teórico e, em momentos posteriores, fazer o caminho 
inverso; passando da teoria à realidade em que vive. 

               Todos volumes se apresentam em quatro partes distintas, para que o professor conheça 
mais detalhadamente, a fim de aproveitar integralmente os recursos apresentados e melhor aplicar 

a metodologia de trabalho e proposta. 

 
1ª Parte: Exposição do conteúdo 

 
               A leitura adequada do texto é requisito essencial para o ensino no conhecimento do 

município de Bayeux. Ler é receber uma mensagem e a ela reagir. Portanto, a leitura envolve um 
trabalho de captação e interpretação do texto, e num sentido amplo, dos mapas e fotos. 

               Os textos abordados nos diversos aspectos consistem num conjunto de narrações 
intercaladas, cujo objetivo é levar o aluno a desenvolver a leitura e a interpretação dos textos; 
perceber a relação entre os acontecimentos históricos e o conhecimento geográfico e cultural; 

quando o professor induz o aluno à construção de novos textos, produzindo explicações, como 
também pesquisar novos temas. 

 
2ª Parte: Vocabulário 

 
               Esta seção tem como finalidade fazer com que o aluno pesquise o significado das 
palavras relacionadas, utilizadas nas exposições dos conteúdos. O professor com o aluno debatem 

o significado da palavra de acordo com sua posição no texto e sua posição individual. 
               Para um melhor aproveitamento dessa atividade, o professor pode sugerir a criação de 

um Caderno de Dicionário. Nesse caderno, dividirá as folhas correspondentes às letras do 
alfabeto, de A até Z, aproveitando a relação existente no final de cada texto e outras palavras 

desconhecidas do aluno. 
               Mas, a decisão de incluí-las ou não compete ao aluno, pois na construção do Dicionário é 
fundamental que ele explique o significado das palavras contextualizadas no decorrer do estudo. 

Para isso, o aluno precisa ser orientado corretamente, colocando sua própria definição. Não faz o 
menor sentido criar um Dicionário e copiar mecanicamente definições prontas de um dicionário 

convencional. 
 

3ª Parte: Atividades 
 
               As páginas de atividades apresentam blocos de exercícios, conforme o conteúdo do texto. 

Nessas páginas são propostas atividades diversificadas, que permitem a interpretação e a aplicação 
dos conteúdos teóricos desenvolvidos nos textos, assim como atividades que estimulam a reflexão, 

o debate, o desenvolvimento e a prática dos procedimentos da geografia, da história e da cultura 
do município de Bayeux. 
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               Esse caderno de atividades, à exposição de mapas e fotos podem ser utilizadas de forma 
bastante ampla nesse processo contínuo de avaliação. Muitas de suas atividades podem ser, 
inclusive, extrapoladas, oferecendo oportunidades diversas de participação do aluno e, 

consequentemente, de avaliação. 
               As atividades existentes nos seis volumes apresentam as mesmas características, seguindo 

um padrão de questionamento, em torno de seis a oito exercícios, conforme a seguir: 
 

Completa as lacunas: retrata um texto do conteúdo total, envolve o aluno à leitura adequada, 
objetivando um trabalho de captação e interpretação. 
Responda: surgem algumas perguntas diretas em relação ao texto estudado e um dos principais 

motivos deste exercício é que o aluno deixe de promover apenas a memorização de conteúdo para 
servir ao desenvolvimento da reflexão, da criatividade. 

Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: desperta o censo critico com a analise de comparação, 
semelhança ou complementos de dados informativos de uma coluna para outra. 

Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: surgem diversas afirmativas para o questionamento e a 
reflexão, induzindo o aluno a questionar o conteúdo da leitura e refletir sobre a veracidade da 
afirmativa, colocando-se entre os dois tópicos: verdadeira ou falsa. 

Outros exercícios apresentam alternativas diferenciadas, como: cite, dê definições, assinale, 
marque etc, com o objetivo de diversificar o questionamento e ampliar os conhecimentos para 

testes extracurriculares. 
Comente: incentiva a criatividade do aluno, pois é um exercício de analise, reflexão e 

questionamento, onde o aluno vai expor sua opinião particular. Ao produzir explicação coerente a 
um fato de um determinado contexto, estará construindo um pequeno texto e exteriorizando sua 
compreensão. As opiniões divergentes dos alunos podem ser analisadas em classe pelos próprios 

alunos, com uma aula de reflexão que busca a autoestima, quando sentirão valorizados pela sua 
opinião quanto ao fato. 

 
Com as atividades apresentadas, o professor poderá utilizar várias técnicas de avaliação, como: 

 

• Debate entre alunos sobre temas levantados, sugeridos no final de cada atividade, exemplo: 

Comente sobre a destruição e a preservação da mata do Xém-Xém: 
 

• Seminário com exposição individual ou em grupo de assuntos indicados pelo professor ou 

escolhido pelos alunos, ou ainda proposto nas unidades de cada volume deste manual. 
 

 

• Relatórios de pesquisas realizadas junto à biblioteca da escola ou do município, nas sedes 

de jornais em circulação na cidade, nas visitas em monumentos ou locais históricos, nas 
visitas às ilhas, matas e manguezais, nas visitas aos órgãos públicos etc. Nesses relatórios, 

as entrevistas serão de fundamental importância, podendo ser entrevistado pessoas ligadas 
ao assunto abordado: pescadores, funcionários públicos, políticos, comerciários, pessoas 
ligadas à cultura etc. 
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         De acordo com o tema estudado, o professor precisa e deve induzir o aluno à autoestima, 
usando para esse fim várias técnicas pedagógicas, como por exemplo: 
 

• Organização de murais alusivos aos temas abordados e datas históricas, usando para esse 
fim o Calendário Comemorativo do Município, exposto no Volume III – Aspecto 

Histórico. 

• Confecção de artigos para um jornal da classe ou da escola com a exposição de entrevistas, 

anúncio de eventos, propagandas comerciais, relatos policiais etc, objetivando divulgar a 
rotina da cidade. 

• Trabalhos escolares onde o aluno possa elogiar ou criticar os acontecimentos mais em voga 
na comunidade. 

• Resenha de analise de livros escritos pelos autores da terra, complementando o tema 

abordado no texto. 

• Elaboração de revistas em quadrinhos sobre determinados assuntos. 

• Atividades lúdicas. 

• Realizar estudo extraclasse, pois é uma atividade muito importante. Possibilita o aluno a 

relacionar a teoria apresentada em sala de aula à realidade, além de desenvolver a 
observação crítica, o espírito científico de investigação. Mas, para que o trabalho atinja 

bons resultados, é necessário que essa atividade seja bem planejada. Por isso, o professor 
deve tomar providências antes de realizá-la. 

• Convidar as entidades folclóricas do município, grupos ou individuo, para apresentação e 
entrevista em sala de aula. 

• Realizar concursos nos diversos segmentos da cultura: dança, teatro, poesia, pintura etc. 

Desse modo induz o aluno à interação e a autoestima com sociabilidade, buscando a arte 
de saber ganhar e perder. 

• Induzir o aluno à leitura dos livros publicados pelos filhos da terra e convidar esses autores 
para entrevistas na sala de aula, com perguntas elaboradas pelos próprios alunos. 

• Realizar trabalhos de comparação do hoje com o ontem, tanto nos aspectos naturais, 
humanos, históricos, culturais, ambientais e econômicos. Desse modo o aluno descobrirá 

fatos novos no passado e fatos antigos no presente, através de relatos, fotos, mapas, objetos 
etc. 

 

Objetivos: 
 

• Mostrar a importância do aluno na participação, como ser social no processo de 
organização e desenvolvimento da cidade. 

• Reconhecer os diferentes modos de relacionamentos que o bayeuxense mantêm com o 
meio geográfico, histórico e cultural. 

• Adquirir uma visão de conjunto do processo de desenvolvimento social, político e 
econômico do município de Bayeux em relação à Paraíba, o Brasil e o mundo, para que se 

forme uma consciência crítica sobre a conjuntura atual. 

• Valorizar os recursos naturais e humanos da cidade, as suas potencialidades e o seu 

patrimônio histórico-cultural. 

• Refletir sobre o processo de mudança social e a responsabilidade de cada aluno na tarefa de 
construir o futuro de sua terra. 
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Obs: As atividades do Manual do Professor são apresentadas sem respostas, o que, 
normalmente, não acontece. Esse procedimento visa inserir, profundamente, o professor no 
plano de aula. No momento que as atividades são resolvidas pelo próprio educador, torna-se 

um conhecedor profundo do município onde leciona, tornando-se, desse modo, apto para 
ministrar com sapiência suas aulas. 

 

4ª Parte: Textos informativos (Se liga!) 
 

         Esta seção consiste numa antologia de textos com informações históricas, frizando fatos da 
história, personagens ou associações filantrópicas, inseridas no final da cada capítulo, sempre no 

rodapé da página, cujos temas são independentes do conteúdo básico do estudo. 
         Cotejados a partir de diversas fontes, esses textos foram, quando necessário, devidamente 

adaptados, tendo em vista a finalidade didática da obra. 
         Para cada texto dessa seção, o professor pode elaborar uma série de atividades, visando 

verificar a compreensão da mensagem, a analise do seu conteúdo e a reflexão dos temas 

abordados. 

         Sugerimos que o professor explore esses textos, mostrando ao aluno a importância de se 
trabalhar com novas fontes e novas visões, que enriquecem e ampliam o conhecimento. 
        Os temas abordados induzem o aluno ao amor cívico, através de personagens que dão 

exemplos de autoestima e amor a terra e associações filantrópicas que buscam a grandeza na 
dedicação ao próximo. 

                                                         Caro amigo 
 

       Os volumes da série Bayeux – didático para 4º ao 9º ano apresenta uma visão síntese do 
processo histórico, geográfico e cultural de Bayeux. 

       Os temas escolhidos, as ilustrações apresentadas, a ênfase sobre determinadas questões e as 
lacunas sobre outras fazem parte de um processo de trabalho permeado de intencionalidade. 

      Podemos dizer que os fatos históricos se ligam a historia atual. Bayeux hoje vencendo 
barreiras, superando os obstáculos, entranha-se no historiador e de alguma maneira se reflete na 

reconstrução que ele promove do passado. 
     Os autores dessa obra não podem alimentar a pretensão de que esse trabalho de pesquisa e 
ensino sirva para fixar verdades absolutas, definitivas, acabadas. A verdade sempre comportará 

reavaliações, pois o conhecimento histórico do município de Bayeux, não é uma doutrina na qual 
se possa atingir, de uma vez, por toda a perfeição final. A história como ciência é uma atividade 

contínua. 
     A ordenação curricular dos conteúdos desse livro oferece, na maioria das vezes inseridas na 

sequência cronológica da historia do mundo e do Brasil, terminando em Bayeux, para facilitar o 
trabalho do professor, como também ajudar o aluno à “pensar historicamente” a noção do tempo. 
Essa ordenação de conteúdo favorece, de maneira mais evidente, a percepção de que Bayeux não é 

uma ilha isolada do mundo, pois os rumos da historia sempre estiveram ligadas ao contexto 
mundial e repercute em Bayeux de uma maneira particular. 

     Portanto, é necessário que o professor esteja sempre atualizado com a história do município 
onde ensina, participe de seminários, congressos, cursos etc, e busquem, cada vez mais, reciclar 

seus conhecimentos, estando os autores dessa obra, disponíveis para as informações necessárias, 
com o objetivo de enriquecer os ensinamentos nas salas de aula ou fora dela. 
  

                                                                                                                 Ariosvaldo Alves de Oliveira 
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 1º) Complete as lacunas: 
 

a) O município de Bayeux está localizado na............................................................. 

..........................................entre as cidades de ...............................e......................... 

b) Apresenta uma certa disparidade em relação ao seu tamanho na extensão........ 

          ...................................compreendendo uma distância de..............      metros e      

          na direção.......................para......................com uma distância      de....................... 

     c)  Situa-se a sede do município na porção central do seu território a ..................... 

         de Santa Rita,.....................de Cabedelo,..................do  Conde,................................. 

         de Lucena e ........................da Capital João Pessoa. 
 

2º) Responda: 
 

a) Qual a atual extensão territorial de Bayeux?............................................................. 

b) Qual a colocação de Bayeux na população em relação ao Estado?........................... 

c)  Qual a colocação de Bayeux na extensão em relação ao Estado?............................ 

d) Quais motivos influenciaram o crescimento populacional?...................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

e) Por que na população de Bayeux há a predominância de mulheres?........................ 

.................................................................................................................................... 

f) Em relação à população, quais os fatos mais acentuados que Bayeux  

          apresentou nas últimas décadas?................................................................................ 

          .................................................................................................................................... 
 

3º) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

     (    ) Bayeux ocupa o 5° lugar em população na Paraíba. 

     (    ) Bayeux apresenta uma população de 99.758 habitantes(Censo 2010). 

     (    ) Bayeux apresenta  uma densidade demográfica de 3.184 hab/Km2. 

     (    ) Bayeux apresenta a menor densidade demográfica da Paraíba. 

     (    ) Bayeux faz parte dos 223 municípios do Estado. 

     (    ) Bayeux tem 42 bairros. 
 

4º) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

      ( 1 ) João Pessoa                                 (     )    99.716 habitantes 

      ( 2 ) Campina Grande                         (     )  100.695 habitantes 

      ( 3 ) Santa Rita                                    (     ) 120.333 habitantes 

      ( 4 ) Patos                                            (     ) 385.276 habitantes 

      ( 5 ) Bayeux                                         (     ) 723.514 habitantes 
 

5º) Comente a discussão em relação à área territorial do município de Bayeux: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

ATIVIDADES Localização e situação Pg: 17 

Área territorial/População 
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1º) Complete as lacunas: 
 

a) O relevo de Bayeux é predominado pelas baixas ............................................................ 

b) Existe uma mistura de baixos..............................e planície flúvio................................... 

c) Sendo que a maior área corresponde aos ......................................................................... 

d) Os baixos platôs ou tabuleiros são as áreas mais...................................deste município.  
     

2º) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

    ( 1 ) Rhizophora mangle                                  (     ) Mangue branco 

    ( 2 ) Cornocarpus erecta                                   (     ) Mangue preto 

    ( 3 ) Avicennia shaneriana                               (     ) Mangue manso 

    ( 4 ) Laguncularia                                             (     ) Mangue vermelho 
 

3º) Circule as alternativas corretas: 
 

a) Espécies vegetais existentes na mata Atlântica (mata do Xém-Xém): 
 

     pau-brasil        -        pinho         -      jatobá       -         vime         -         louro                 

    pau-d`árco        -       sucupira     -       jequitibá   -        mandiroba  -       tacto           
 

b) Plantas encontradas no mangue: 

   

 orquídea – hortelã – bromélia – samambaia – girassol – quaximã – aroeira –  
 

c) Espécies predominantes no cerrado de Bayeux: 
    

     caju-mirim       -      laranjeira    -   sateputa    -    pitombeira    -     mangabeira 
 

4º) Comente os elementos que formam a paisagem de Bayeux: 

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) O rio Paraíba nasce em............................................................na serra do Jabitacá. 

b) O rio Paroeira nasce no município de...............................no tabuleiro conhecido  

     como Barriga Cheia. 

c) O rio....................................é o único que possui duas nascentes em Bayeux. 

d) O rio.................serve de limite intermunicipal entre Bayeux e Santa Rita, a oeste.      

e) O rio do Meio nasce no açude do.................................................................................. 

 

ATIVIDADES Geologia:  Pg: 19 

Relevo/Vegetação 

ATIVIDADES 

Rios – Clima – Fauna: Pg:23 
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2º) Responda: 
 

a) O que é rio?................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

b) O que são afluentes?................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

c) O que é rio Perene?..................................................................................................... 

d) Qual o rio mais poluído de Bayeux?........................................................................... 

e) Quais os rios que nascem nas águas alagadas dos mangues?..................................... 

f) Na área de Bayeux quais são os ventos predominantes?............................................. 
 

3º)  Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

      ( 1 ) Ulcides Cordatus                                     (     ) Unha de velho 

      ( 2 )  Gomiopsis Cruentata                             (     ) Sururu 

      ( 3 ) Callinectes Marginatus                          (     ) Ostra 

      ( 4 ) Cardisoma Guaium                                 (     ) Chama Maré 

      ( 5 ) Uca Maracoani                                        (     ) Guaiamu 

      ( 6 ) Crossostrea Rhizophorae                      (     ) Siri 

      ( 7 ) Mytella Charruana                                 (     ) Aratu 

      ( 8 ) Tagelo Plebeiu                                        (     ) Caranguejo uça 
 

4º)  Circule as alternativas corretas: 
 

a)  Espécies de aves encontradas no manguezal: 
 

     garça branca – guiné – socó – pato – gavião-do-mangue – canário – pica-pau. 
 

b) Espécies da fauna terrestre mais encontradas nos baixos tabuleiros costeiros: 
 

    tatu-peba – jacaré – saguim – lambu – camaleão – tamanduá – teju 
 

c) Os elementos que formam o clima: 
 

    temperatura – praia – umidade – montanha – vento – rio 
 

d) O clima predominante de Bayeux: 
 

    quente forte – quente úmido – frio forte – frio ameno – quente frio 
 

e) Os rios existentes em Bayeux: 
 

    rio Paroeira – rio Tambay – rio Santa Rita – rio Paraná – rio do Meio – rio Marés 
 

5º)  Comente sobre a importância do crustáceo no manguezal: 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 
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6º Ano: Aspecto Natural 

 

 

1. Localização e situação 

2. Área territorial 

3. População 

Atividades 

4. Geologia 

5. Relevo 

6. Vegetação 

Atividades 

7. Rios 

8. Clima 

9. Fauna 

 

 

 

Aluno(a):_______________________________________________________ 

Turno:_________________________Série:________________Turma:______ 
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1º) Completa as lacunas: 
 

a) No município de Bayeux, principalmente na porção norte predomina o solo    

     indiscriminado de ........................................... 

b) O encontro do rio com o mar constitui um................................................................. 

     c) Os recursos naturais podem ser:...........................e..................................................... 
 

2º) Cite caracteristicas das áreas de manguezais: 
 

      a Mangue Pinta:.............................................................................................................. 

      b Mangue Manoel Lourenço:.......................................................................................... 

 c Camboa de Telha:........................................................................................................ 
 

3º) Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

    (     ) A porção Sul de Bayeux é caracterizada por tabuleiros costeiros. 

    (     ) Os manguezais são representados por ecossistema de transição. 

    (     ) Os recursos naturais mais visíveis em Bayeux são os renováveis. 

    (     ) O estuário é considerado berçário de peixe. 

    (     ) No mangue não encontramos água salgada. 

    (     ) A infertilidade predomina nos estuários. 

    (     ) O estuário é uma região de alta produtividade biológica. 

    (     ) Os solos de mangue são na sua maioria halomórfico. 
 

4º) Comente sobre o solo do mangue: 

       ....................................................................................................................................... 

ATIVIDADES Solo/Estuário/Recursos naturais: Pg:28 
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       ....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

       . 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1º) Complete as lacunas: 

 

      As paisagens naturais e culturais do município de Bayeux são representadas por três 

documento cartográficos:..............................,..................................e ................................. 

       O mapa é um instrumento de orientação e de localização. Deste modo podemos dizer 

que toda carta é um ....................., mas nem todo....................... é uma carta. 
 

2º)  Responda: 
 

d) O que é levantamento de uma área?.......................................................................... 

e) O que é sensoriamento remoto?................................................................................. 

f) O que é imagem por satélite?..................................................................................... 
 

3º) Enumere a 2ª coluna de acordo com as respectivas características das ilhas: 
 

e) Quanto à localização 
 

( 1 ) Ilha Sanhauá     (      ) Junção dos rios Paroeira e Sanhauá. 
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( 2 ) Ilha do Eixo      (      ) Rio Paroeira próximo à entrada de Cula. 

( 3 ) Ilha do Mero     (      ) Leito do rio Paroeira, próximo ao porto da Oficina. 

          ( 4 ) Ilha Barreirinha (      )Leito do rio Paroeira, próximo ao porto do Cacete. 

          ( 5 ) Ilha do Fradim   (      ) Porção Norte. 

          ( 6 ) Ilha da Cidade   (      ) Margem esquerda do rio Sanhauá. 
 

f) Quanto à denominação 
 

  ( 1 ) Ilha do Mero         (      ) Em razão da proximidade com João Pessoa. 

  ( 2 ) Ilha Barreirinha    (      ) Em razão de um antigo morador. 

  ( 3 ) Ilha do Fradim      (      ) Em razão do rio que passa a sua esquerda. 

  ( 4 ) Ilha da Cidade      (      ) Em razão de um grande peixe que existia. 
 

g) Quanto aos moradores 
 

( 1 ) Ilha Sanhauá           (      ) Inabitada. 

( 2 ) Ilha do Eixo            (      ) Inabitada. 

( 3 ) Ilha do Mero           (      ) Inabitada. 

( 4 ) Ilha Barreirinha      (      ) Inabitada. 

( 5 ) Ilha do Fradim        (      ) Existe morador. 

( 6 ) Ilha da Cidade        (      ) Existe morador. 
 

h) Quanto à importância econômica  
 

( 1 ) Ilha Sanhauá           (      ) Atividade pesqueira. 

( 2 ) Ilha do Eixo            (      ) Atividade pesqueira. 

( 3 ) Ilha do Mero           (      ) Catadores de caranguejo. 

( 4 ) Ilha Barreirinha       (      ) Atividade pesqueira. 

( 5 ) Ilha do Fradim        (      )  Viveiro de peixe, pequena olaria. 

( 6 ) Ilha da Cidade         (      ) Plantação de coqueiro, manga etc. 
 

3º) Comente sobre a importância das ilhas para o ecoturismo de Bayeux: 

      ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
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