
APA DA FOZ DO SÃO FRANCISCO

Canoa de Tolda



CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

� Região de significativa importância ecológica, 
composta por Manguezais, Dunas e diversos 
cursos d’agua.

� Área reconhecida como prioritária para proteção 
pelo Governo Federal, no “Mapa das áreas 
prioritárias para conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios da Biodiversidade 
Brasileira”.



HISTÓRICO

� Proposta de criação da APA pela Canoa de Tolda -
2003

� Inicio do procedimento de criação pelo IBAMA

� Proposta do Comitê de criação de um mosaico de 
UC’s no baixo São Francisco - 2004 

� Criação da APA do Litoral Norte pelo Estado de 
Sergipe - 2004

� Conclusão do Procedimento de Criação pelo 
ICMBio



� Nota Técnica do IBAMA favorável a criação da APA

� Consultas publicas realizadas pelo IBAMA foram 
favoráveis a criação da APA

� Em 2005 o processo foi concluído e foi elaborada 
uma minuta de Decreto de Criação



� Decreto não foi assinado pelo Governo Federal – a 
APA não foi efetivamente criada.

� Em 2008, Ofício do Governo do Estado de Sergipe 
– informou o inicio da regularização jurídica da APA 
Estadual criada e solicitou o encaminhamento do 
processo de criação da APA Federal para Sergipe, 
com o intuito de se chegar a uma solução conjunta.

� Em 2009 o processo foi encaminhado ao Estado e 
até o momento não se chegou a uma solução.







PROBLEMAS

� Criação da APA Estadual –

� Realizada sem obedecer os requisitos previstos 
pelo lei do SNUC

� Não existem estudos técnicos para embasar a 
definição de sua área.

� Não possui Plano de Manejo ou Conselho Gestor



IMPACTOS

� Área de expansão urbana e imobiliária

� Iniciado processo de licenciamento de 
pavimentação da rodovia SE 100 cortando a 
região.

� Previsão futura de uma ponte ligando Brejo 
Grande/SE – Piaçabuçu/AL

� Aumento significativo do fluxo populacional na 
região a partir da realização destes 
empreendimentos.







� Necessidade urgente de regularizar a situação da 
Unidade de Conservação na área.

� Proposta da Canoa de Tolda: efetiva criação da 
APA, nos moldes previstos no procedimento 
realizado pelo IBAMA/ICMBio.



PAPEL DO CBHSF

� É de interesse do comitê a preservação da área 
envolvida.

� Área de importância ecológica significativa para a 
recuperação da qualidade ambiental da Foz do São 
Francisco.

� A continuidade dos empreendimentos rodoviários, 
sem a regularização da UC’s propostas, 
potencializa os impactos negativos na região da 
foz. 

� Cabe ao comitê acompanhar a situação, 
pressionando e contribuindo para que sejam 
adotadas as medidas necessárias.


