
A Associação SARAMBUÍ, em 
parceria com a UFPA, entregou 
cestas básicas no dia das mães na 
comunidade Nova Mocajuba, em 
Bragança.

Equipe Mangues da Amazônia realizou primeira 
edição do “Vozes do Mangue”
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Nosso  trabalho  é  ajudar  na  

manutenção  dos  serviços e bens de 
uso comum dos manguezais, mediante 
a troca de saberes e o uso da 
recuperação de áreas 

degradadas como atividades essenciais 
para promover boas práticas de 
conservação preventiva e com maior 
responsabilidade social.

Já conhece o LAMA?

Saiba mais sobre o impacto do 
projeto nas nossas redes sociais 
@manguesdaamazonia
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Conheça a equipe do Mangues e 
acompanhe o reflorestamento dos 
manguezais em Bragança

LAMA comunica Notícias SARAMBUÍ
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Conheça os pesquisadores e 
pesquisadoras em destaque do 
Laboratório de Ecologia de 
Manguezal (LAMA).

Campanha humanitária

John Gomes
Gestor do Mangues da Amazônia

Dr. Marcus Fernandes
Coordenador do programa
de pesquisa ambiental do
Mangues da Amazônia

“As atividades de 
manejo 

do caranguejo-uçá e 
mangue branco são 

relevantes para a 
sustentabilidade 

e conservação do 
manguezal, todas as 

atividades do projeto 
são de base 

Comunitária.”

“(...) Nosso projeto 
acontece 
em três Reservas 
Extrativistas Marinhas
de Caeté-Taperaçu, 
de Tracuateua e 
de Araí Peroba, 
todas localizadas 
no nordeste 
paraense (...)”
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Veja nesta edição!
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Mangues na rede!

Mangues em ação!

Quem comunica o Mangues da Amazônia?



Quem refloresta no “Mangues da Amazônia”?
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Produção 
de mudas

Pesquisa 
prévia

Plantio 

Mangue vermelho
8.010 sementes

Mangue preto
10.612 sementes 8,010

Mangue branco
12.903 sementes8,010

Madson

Equipe Ambiental do  
Mangues da Amazônia

Fases do plantio direto

Plantamos 27.975
sementes em uma área 
de aproximadamente 

2,7 ha
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Rhizophora
mangle

Avicennia
germinans

Laguncularia
racemosa

31.525
sementes coletadas

8,010

Nos meses de 
Março e Abril 

foram realizadas 
as atividades de 

plantio 
de árvores de 

mangue, 
principalmente, 

mangue vermelho 
(mangueiro), 

mangue branco 
(tinteira) e 

mangue preto 
(siribeira).

Coleta de sementes

Separação e hidratação das sementes 
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Plantio no km 11 e km 17 da PA-458



Primeira edição do Vozes do Mangue
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Yara Schaeffer-
NovelliNo dia 23 de março, mês do Dia 

Internacional da Mulher, realizamos o 
primeiro ciclo de webinários
Vozes do Mangue.

7
Recebemos sete 
convidadas que inspiraram 
com suas pesquisas e 
trajetórias.

Mais de 1000 pessoas assistiram
às palestras sobre os diversos
temas que envolvem os 
manguezais.

+1000

Vídeo-minuto

Mulheres na ciência

Desigualdade 

Quem fez o Vozes do Mangue?

Aparecida Indira Jamylle

Conheça as respostas dos participantes da primeira edição do Vozes do Mangue

Quais são os desafios mais relevantes superados pelas 
mulheres na ciência?

Desafios na vida pessoal

Mangues na mídia

Lanna

Emylle

Rayo

Mariana



LAMA comunica – pesquisadores em destaque

Em 9 de maio, a Sarambuí entregou 50 cestas básicas 
na comunidade de Nova Mocajuba, em Bragança, pela 
campanha “UFPA contra a FOME”

A Associação SARAMBUÍ reafirmou o 
compromisso de difundir e promover os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) através da 
assinatura do Manifesto Cidadão da Rede de 
Promotores ODS.

Notícias SARAMBUÍ

Conheça os pesquisadores do LAMA que conquistaram o financiamento da 
Fundação Rufford para realizar suas pesquisas nos manguezais. 

Quem faz?
Indira 
Eyzaguirre

O quê pesquisa?
“Redes de 
conhecimento 
tradicional em 
unidades de 
conservação”

Onde?
Comunidades 
tradicionais no 
Peru e Brasil

Quando?
2020

Quem faz?
Paulo César 

Virgulino-Júnior

O quê pesquisa?
“Padrões de 
estruturação 
genética em 

três espécies 
de árvores 

mangue”

Onde?
Amapá, Pará e 

Maranhão

Quando?
2022
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Quem faz?
Dayene
Mendes

O quê?
“Impactos da 
poluição por 

microplásticos
em manguezais”

Onde?
RESEX Mar. 

de Caeté-
Taperaçu

Quando?
2022

Quem faz?
Wilson Sampaio

O quê?
“Programa 
multiplicadores” 
sobre educação 
política

Onde?
Politize, na 
Embaixada  Belém

Quando?
2020

“Ganhar este projeto foi uma oportunidade 
incrível para conhecer as comunidades 
extrativistas de caranguejo e demais mariscos 
no Peru e no Brasil”

“Seu apoio é essencial para nossas ações de 
pesquisa e nos proporciona o 
direcionamento para fazer a diferença em 
termos de conservação”

”Iniciativas como essa levam projetos de pesquisa 
para uma divulgação além dos artigos, levando 
informação para o público em geral”

“Me sinto lisonjeado por ter a oportunidade
de participar dessa formação organizada pela Politize e 
me capacitar em politicas publicas
que visem causas ambientais.”
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Parabéns, pessoal!


