
nformações referentes ao 
mapeamento da distribuição das 

áreas de extração de caranguejo-uçá 
serão importantes para a implementação 
de um sistema de pesca mais sustentável, 
favorecendo assim a conservação e o uso 
consciente desse recurso pesqueiro pelas

” 

A Sarambuí formando futuras 
parcerias nos municípios de 
Bragança e Augusto Corrêa em prol 
do bem-estar das comunidades 

tradicionais. Conheça a coluna Arte 
no Mangal...

Mangues da Amazônia realizou a terceira edição do “Vozes 
do Mangue” e capacitou mais de 60 jovens participantes

do programa Protetores do Manguezal (PROMANGUE)

Ano 1. Edição 03. Setembro 2021
Tiragem: 720 unidades.

Saiba mais sobre o impacto do 
projeto...siga nossas redes sociais 
@manguesdaamazonia

Notícias SARAMBUÍ
Fortalecimento de parcerias 
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Expediente

Veja nesta edição!

Boletim

Informativo

Patrocínio:

Leia a coluna sobre Direito 
Ambiental e saiba mais 

sobre Ciência nos

Manguezais na coluna dos 

pesquisadores do LAMA

Coluna de divulgação 

LAMA comunica

O que é
RESEX?

“Clube de Ciências” é a 
Novidade no mangues!!! 

...e o  “Clube do Recreio” continua.

“

Dr. Darlan J.B. Simith
Coordenador do Grupo 
de Manejo e Carbono

I  

Me. Daniel G. Sousa 
(Denis)

Pesquisador e 
Mobilizador Social

Mapeando o Caranguejo-uçá!!!

Antônio A. Costa (Ferrão)
Pescador da comunidade de 

Santo André, em Tracuateua

João G. Silva (Donda) 
Presidente da 
Associação dos 
Usuários da RESEX 
Marinha de Tracuateua
(AUREMAT)

Mapeamento em números...

11
Comunidades
da RESEX Mar de  
Caeté-Taperaçu 4

Comunidades  
da RESEX Mar  
de Tracuateua

40
pesquisadores6

Mapas das áreas     
de extração de 
caranguejo-uçá 

produzidos 

Áreas de extração 
de caranguejo-uçá 

identificadas

133 8
TODOS envolvidos 
no mapeamento

Pescadores

e

percorridos dentro da reserva 
durante o mapeamento

130

comunidades tradicionais

Capacitação é com o Mangues!!!

Gessé S. Martins
Pescador da comunidade de 

Taperaçu-Campo, em Bragança

~ km

É preciso combater o preconceito e 
visibilizar pessoas da comunidade 
LGBTQIA+ em todos os territórios!

Mana... “Nem te conto”



Caranguejo-uçá?

Conheça e valorize a pesca do caranguejo-uçá !!!

Resumo do programa ambiental do “Mangues da Amazônia”

Nosso objetivo é (1) identificar as áreas de extração do caranguejo-uçá e (2) conhecer as rotas de descolamento dos
pescadores dentro dos manguezais nas RESEX Mar de Caeté-Taperaçu, de Tracuateua e de Araí-Peroba.

O caranguejo-uçá (Ucides cordatus) vive em tocas na lama dos manguezais. Vocês sabiam que eles
demoram de 7 a 8 anos para atingir o tamanho comercial, que é de 6 cm de largura de carapaça!?

Caranguejo-uçá (macho) Importância socioeconômica da pesca de caranguejo-uçá Comercialização 

Laercio R. Araújo 
(Nego) 
Comunidade “Sessenta”

José C.M. Moraes 
(Gulha, Suco Azedo)

Processo de mapeamento...

Fêmea  (condurua)

Gessé S. Martins 
Comunidade Taperaçu-Campo

Reconhecendo os pontos de
coleta do caranguejo-uçá...

Sessenta

Nanã

Ribamar

Keila 
Messias 

Yan

Mayk

Daniel 
Ádria

Darlan

1

Hora de riscar!!

...acompanhando os pescadores...2 ... e registrando os dados.3

Denis anotando tudo...

Mayk e Laercio  medindo um caranguejo...

Equipe acompanhando os 
pescadores e mapeando com GPS

Antônio G. Silva 
(Zé Aleixo) pesando...

Adailson C. Sousa
Antônio A. Costa (Ferrão)

Conhecendo as áreas de extração de 
caranguejo de forma participativa...

Reuniões com pescadores...

Edson S. da Conceição (Branco)
Comunidade “Mimim”

Nadilson E. da Rosa (Amarelo)
Comunidade “Mimim”

Jeferson B. da Costa (Jaca Dura)
Comunidade “Sessenta”

Joelson A. Pereira (Jó)
Comunidade “Sessenta”

Equipe Mangues da Amazônia

Equipe Mangues da Amazônia

Uso do Sistema de Informação Geográfica (GIS) 
no mapeamento comunitário...

Resultados preliminares!!!

Equipe

Mimim

Santo André

RESEX Mar 

de Tracuateua

Manguezal



cv

Quem fez o Vozes do Mangue?

Carta aberta do evento já disponível 
nas redes sociais da Associação 
Sarambuí e no site do Mangues !!!

Sete convidados e convidadas. 
Sete vozes-chave que atuam 

na governança ambiental 
dessa unidade de conservação!

Terceira edição do Vozes do Mangue: “Conectando experiências de 
governança na RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu”

Vejam os resultados da interação com o público...

O intuito do evento foi visibilizar os 
diferentes olhares, experiências e 
posicionamentos da gestão ambiental da 
RESEX Mar de Caeté-Taperaçu...

Organizadores: 

Apoio Logístico: 

26 de julho 
“Dia Mundial de

Proteção aos 
Manguezais”

7

fiscalização

redução de recursos monitoramento

co
o

p
er

aç
ão

individualmente

conscientização

educação ambiental

falta de compromisso

planejamento gestão
inclusão participativa

falta de apoio do governo

governança

gerir os recursos extraídos

comunidade
manejo

sustentabilidade

equipamento

organizar as associações

John RayoAila

Indira 

Marcus 

“(...) A RESEX de Araí-Peroba 
é uma forma de viver (...)”

Evento disponível no canal 
do Mangues da Amazônia

Carlos Demétrio
Professor e 
comunitário do Araí

Parabéns jovens “PROMANGUE”, futuro da 
conservação dos manguezais!!!

Mangues na mídia

“Nem te conto: diálogos 
com a comunidade”

“Clube do Recreio”

Jovens de Tamatateua e Taperaçu-Campo 
formados no curso de Vídeo Bolso...

Homenagem pelo mês de junho 
dedicado ao dia do Orgulho LGBTQIA+

A entrega dos Cadernos 
de Atividades do “Clube 
do Recreio” continua...

Luiz Videira, coordenador do “Clube do Pesquisador 
Mirim” do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 

compartilhando experiências com o Mangues
Episodio 03 da série “Mangue em 

Minutos”: Diagnóstico socioambiental

Quais são os principais 
desafios da gestão nas 

unidades de conservação                                                                           
que abrigam manguezais?

Waldemar Vergara
Homenageado

Josiel Vasconcelos
Chefe do Núcleo de 

Gestão Integrada 
(NGI/ICMBio/
Bragança/PA)

Julio Meyer
Servidor da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade 

(SEMAS/PA)

João Gama - Presidente da 
Associação dos Usuários da 

RESEX Mar de Caeté-
Taperaçu 

(ASSUREMERACATA/
Bragança/PA)

Ádria Freitas
Mediadora

Diretora do Departamento 
de Desenvolvimento da Pesca 

na SEMAP/Bragança/PA

Denis Domingues 
Mediador

Chefe da Unidade de 
Conservação II no NGI-
ICMBio-Bragança/PA

Adriene Paixão
Presidenta da Associação 

dos Pescadores de 
Caratateua, Bragança/PA

Danilo Gardunho
Secretário Municipal 

de Aquicultura e Pesca 
(SEMAP/Bragança/PA)

“Clube de Ciências”

Reunião com os responsáveis das crianças que 
estão participando do clube no Nanã, Tracuateua



Como obter o
seguro defeso!!

O desejo do guará

Arte no Mangal Wilson Sampaio

LAMA informa Notícias Sarambuí

Mangue & Direito 
Ambiental

No próximo Informativo leia sobre:
A importância do seguro defeso!!!

Mestre Lázaro

Lázaro Amorim Fernandes é pescador, carpinteiro,
compositor de xote, retumbão e carimbó. Além de
intérprete    e    líder    comunitário    da    Vila   dos 

Pescadores  é  representante  do  polo  de Ajuruteua
na RESEX Mar de Caeté-Taperaçu, em Bragança. 

“O desejo do guará é comer o caranguejo
Na beira do mangal isso todo dia eu vejo
Pescador, pesca o peixe
Na enchente da maré
Em sua montaria
Nos rios e nos ‘igarapé’
Saí pra andar na praia
Numa noite de luar
Encontrei com a sereia
Andando na beira do mar
E quando eu vi a moça
Notei algo diferente
Que pra baixo ela é peixe
E pra cima ela é gente
Nas noites de lua cheia
Quando eu saio pra pescar
O luar brilha tão lindo
Chega pratear o mar...“

A equipe da Associação Sarambuí reuniu-se com as
Prefeituras dos municípios de Bragança e Augusto Corrêa
para fortalecer futuras parcerias para a realização de
ações e projetos socioambientais.

Musica disponível no canal de 
youtube do Mestre Lázaro 

https://www.youtube.com/watch?v=YM
WV634_mik

RESEX Mar de 
Tracuateua

Bragança

Tracuateua 

Augusto Corrêa

Viseu 

s Reservas Extrativistas (RESEXs) são unidades de
conservação de uso sustentável dos recursos naturais e
tem o intuito de proteger os meios de vida e a cultura das
comunidades tradicionais, segundo a Lei Nº 9.985/2000 do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

...mas onde estão localizadas as RESEXs Marinhas? 

A

Parcerias em prol do desenvolvimento sustentável das 
comunidades tradicionais!!! O que é RESEX?

19 de agosto -

28 de junho - Prefeitura Municipal de Bragança

Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa

ara um pescador ter direito de receber o “seguro defeso
do caranguejo-uçá” é necessário obter comprovante:

Marcus Fernandes e Indira Eyzaguirre

P

Por fim, é necessário que o pescador solicite o benefício junto ao INSS
dentro do prazo, que inicia 30 dias antes da data de início do defeso e
termina no último dia do período do defeso.

1

2

3

4

5

6

Da sua afiliação à Colônia de Pescadores ou Associação que
represente os pescadores artesanais na área onde atua.

Da sua atuação, individual ou em família, na atividade de
pesca de forma contínua.

Do Registro Geral de Pesca (RGP) há pelo menos 1 ano.

De contribuição previdenciária referente à
comercialização da sua produção, nos 12 meses antes da
data da solicitação do beneficio ou desde o último
período de defeso até o início do período atual.

De que “NÃO” esteja recebendo Benefício de Prestação
Contínua (BPC) ou qualquer beneficio previdenciário,
exceto auxilio-acidente e pensão por morte limitado a um
salário mínimo.

De que “NÃO” tem outra fonte de renda diferente da
atividade pesqueira.

Elas estão localizadas no bioma marinho-
costeiro e conservam os manguezais!!! 

RESEX Mar de 
Caeté-Taperaçu

RESEX Mar de 
Gurupí-Piriá

RESEX Mar de 
Araí-Peroba

RESEXs Mar fazem parte do Núcleo de
Gestão Integrada de Bragança (NGI),
instituído em 21 de novembro de 2018.4


