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Eventos
Mangues da Amazônia realizou o dia da limpeza 

do manguezal, "Mangrove Cleanup Day" 
e deu inicio ao "Cine RESEX"

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

Veja nesta edição!!!
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Indira Eyzaguirre e Marcus Fernandes

Indira, Marcus e Mariana Faro
Mangues, Associação Sarambuí e LAMA

Conhecendo as comunidades!!!

Diagnóstico em números...

Comunidades-polo das
RESEX Mar de Caeté-
Taperaçu, de Tracuateua 
e de Araí-Peroba TODOS envolvidos no diagnóstico

percorridos nas
comunidades durante 

o mapeamento

Informantes-chave
Pesquisadores

e

Dona Necy, mediadora social

da Sarambuí, facilita a

chegada da “Caravana do

Bem: Ação Saúde”

LAMA comunica Notícias SARAMBUÍ
Caravana do BemColuna de divulgação

Leia a coluna sobre Direito

Ambiental e saiba mais

sobre a Ciência nos

Manguezais na coluna dos

pesquisadores do LAMA

Bora limpar os manguezais?

Mana...Nem te Conto está no PROMANGUE!!!

Trabalho de campo do
ambiental continua...

Clube do Recreio
iniciará atividades

presenciais – Breve!

Ma.  Indira Eyzaguirre
Coordenadora do Diagnóstico Socioambiental

"O diagnóstico identifica as principais
problemáticas e desafios das
comunidades, por isso é a base do
projeto porque nos ajudará a traçar
um plano estratégico para dar
continuidade as atividades da melhor
forma..."

Pesquisador doPesquisador do
ManguesMangues

Solange
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Mapeamento participativo...

Resultados preliminares...Hora do lanchinho...

Resumo  do programa socioambiental do "Mangues da Amazônia"

Entenda a dinâmica do diagnóstico socioambiental...
Um diagnóstico socioambiental foi realizado para conhecer os problemas ambientais do ponto de vista das pessoas

que moram nas três comunidades-polo onde o Mangues vem atuando, revelando as condições particulares em que

esses problemas estão ocorrendo para orientar ações, com base no que é relevante para as pessoas e o ambiente.

Reunir e planejar... Solicitar...

Contatar e entrevistar...

Observar e procurar...

Reunião da equipe "Usos e Direitos" no

Laboratório de Ecologia de Manguezal 

 (LAMA) para planejar o diagnóstico Solicitação de dados públicos de fontes oficiais e

fortalecimento de parcerias para dar continuidade

as atividades do projeto

Obtenção de dados primários e secundários
para descrever as áreas de abrangência do
diagnóstico

Entrevistas (virtuais e presenciais) com os informantes-chave para
melhor conhecer a dinâmica das comunidades-polo.

Mapeamento dos pontos de referência através do conhecimento
tradicional das comunidades-polo



Furo do Taici

Lagoa Salina

Furo do Chato 

Vidro

Plástico

3

1 Organizar

Atividades dos programas ambiental e socioambiental
"Nem te conto: Projetos e Expectativas"

realizando atividades no grupo
 Protetores do Mangue - PROMANGUE

Bora limpar os manguezais?
...conheça o "Dia da Limpeza no Manguezal"

Outros
72.5 kg Papel

Papelão5 kg1.95  kg

Madeira 
industrialTecido

56.6 kg

Borracha

 30 kg200.7 kg

Metal
55.9 kg

351.1 kg

Coletar 7 Identificar

Bragança

RESEX MAR de Caeté-Taperaçu

Furo Grande

Onde?

PA-458

Organização:

Emylle

Dayene

Cleanup Day em números

Pontos ao longo
da rodovia PA-458
na RESEX Mar de
Caeté-Taperaçu horas  de

duração
Pessoas envolvidas 

na ação

percorridos ao longo
da península na

coleta de resíduos

parceiros
envolvidos 

na ação

resíduos  retirados do mangue
e levados à COOMARCA*

kg

2 Comer

3 Sensibilizar

4

5 Pesar

6 Descansar

8 Classificar

9 Destinar

10 Registrar e ficar feliz pelo dever cumprido!!!

24 de julho, limpeza no manguezal 
pelo Dia Mundial de Proteção aos Manguezais

*Cooperativa de Catadores de
Materiais Recicláveis dos Caetés 

Grupo do manejo  entrega
kits do projeto aos

pescadores de Tracuateua

Grupo do Manejo do
mangue branco
continua com as

coletas de campo

Mangues da Amazônia participa do
evento sobre "Microbioma Marinho"
e "Microplásticos"  organizado pela
Fundação Tara Ocean, UFPA e UFRA 

Cine RESEX realizado no 
"Festival do Arroz e Caranguejo" 
na vila do Acarajó, em Bragança

"Clube de Ciências" 
 entrega uniformes às

crianças, em Tracuateua

"Clube do Recreio" substitui entrega dos
cadernos de atividades por atividades

presenciais, em Bragança 

Doação de mudas de mangue
ao projeto "Clube de Poupança"

das mulheres, em Tracuateua 

Mangrove Cleanup Day

Resíduos
coletados

Planejamento
do  Curso de
Informática

junto ao IFPA



O reflorestamento é uma maneira de recuperar as áreas
de manguezal degradadas, favorecendo o retorno e a
manutenção dos recursos, como o caranguejo-uçá (Ucides
cordatus). Um estudo realizado por Biatriz Prestes de Aviz
(aluna do curso de Ciências Biológicas do LAMA/UFPA - 
Campus de Bragança) mostrou que os caranguejos
retornam para as áreas recuperadas após o 
desenvolvimento das árvores de mangue. 
Portanto, a recuperação dos manguezais 
beneficia não apenas o retorno do seu 
papel ecológico nas regiões costeiras, mas 
também dos valiosos bens e serviços explorados pelas
comunidades tradicionais que dali tiram seu sustento. Arte no Mangal

  Pois é, isto representa quase 25% do Brasil, com cerca de
253.000 mil pescadores. Os dados do governo federal
mostram que a maioria desses pescadores trabalha na
pesca artesanal. O Programa Seguro-Desemprego do
Pescador Artesanal ou SEGURO DEFESO, é uma POLÍTICA
PÚBLICA necessária para a preservação dos recursos
pesqueiros e é uma importante CONQUISTA
SOCIOAMBIENTAL DOS PESCADORES ARTESANAIS. O
seguro defeso destinado aos pescadores de caranguejo é
fundamental por duas razões:

Importância do    
           Seguro Defeso...

Wilson Sampaio

LAMA informa Notícias Sarambuí

A “Caravana do Bem: ação de
saúde", da procuradora Profa. Nilse
Pinheiro, chega às comunidades de
Nanã (Tracuateua) e Araí (Augusto
Corrêa) através da Mediadora Social
da Sarambuí: Dona Necy .

Por que reflorestar
o manguezal?

Darlan J.B. Simith

                           Leiliane Santos Ferreira, artista
plástica do Perimirim - Augusto Corrêa, cuja
deficiência auditiva  deu origem à sua arte, 
é formada em Artes Visuais pela
Universidade Federal do Amapá.

FORÇA DO MANGUE
GUARACÍDIOPintura ganhadora do Concurso Nacional

"SOMOS TODOS UM MANGUE"

O LAR QUE O MAR LEVOU

Mangue & Direito 
              Ambiental

      ocê sabia que o Pará tem o maior número de          
      pescadores do país?V

Por isso é importante RESPEITAR O PERÍODO DE DEFESO
para deixar o caranguejo-uçá namorar, dessa forma,
assegurando a sua reprodução e a manutenção das suas
populações. Respeitando esse período, o resultado é o
sustento dos pescadores e de suas famílias através das
gerações.

As áreas de manguezal estão sendo alvo 
constante do desmatamento, aquicultura, agricultura,
salinas, industrialização e turismo desorganizado.

       Em  decorrência  da  degradação  causada  por  essas  
         atividades  humanas,  os manguezais estão sujeitos
            à perda  de  espécies  de  plantas  e  animais,  bem 
         como de seus serviços que são úteis para o homem. 

             à   perda  de  espécies  de  plantas  e  animais,  bem 
            como de seus serviços que são úteis para o homem. 


