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Indira Eyzaguirre e Marcus Fernandes

Indira, Marcus e Raynéia  Machado
Mangues, Associação Sarambuí e LAMA

Mapeando as árvores de mangue branco (tinteira)!!!

Mapeamento em números...

RESEX Marinhas:

de Caeté-Taperaçu
de Tracuateua 
de Araí-Peroba

mapeados para o registro do 
corte do Mangue Branco

 envolvidos no mapeamento do
corte do Mangue Branco

Equipe da Associação

Sarambuí participa da

Conferência Municipal de

Assistência Social realizada

na cidade de Bragança

LAMA comunica Notícias SARAMBUÍ
Participação Coluna de divulgação

Leia a coluna sobre Direito

Ambiental e saiba mais

sobre a Ciência nos

Manguezais  na coluna dos

pesquisadores do LAMA

PROMANGUE visita o viveiro

Já iniciaram as atividades de
campo para medir as árvores e

estimar a biomassa e o estoque de
carbono das florestas de mangue

Campo da equipe das
Emissões de Gases

continua...

Clube do Recreio
inicia atividades

presenciais

Dr. Cleidson Gomes
Coordenador da equipe Área de Manejo

"Os tipos de árvores que formam as florestas de
mangue, especialmente o mangue branco, são
conhecidos ecologicamente como espécies
pioneiras. Isto quer dizer que crescem e se
reproduzem rapidamente, acelerando o
desenvolvimento dessas florestas. A diminuição do
número de  sementes do mangue branco, bem
como do mangue vermelho e do mangue preto,
pode provocar um grande impacto negativo no
nascimento de novas plantas de mangue e,
consequentemente, diminuir tanto a renovação
quanto o aumento das florestas de mangue. Por
isso, é importante identificar os locais de
desmatamento, em especial os pontos onde ocorre
o corte seletivo da madeira (corte por espécie). O
mapeamento dessas áreas de corte é essencial
para indicar 'onde' devemos reflorestar. O
resultado desse trabalho é a redução do impacto
negativo causado pelo desmatamento nas
florestas de mangue  onde o projeto atua."

Saída de campo da equipe "Manejo
do Mangue Branco"

AndreyOdyelle 

Andrey medindo 
as àrvores

Tipos de mangue:

Mangue branco
Mangue vermelho
Mangue preto

pesquisadores pescadores

e

...contando e medindo 
as plantas jovens

Odyelle 

Ana Clara

Equipe de trabalho de campo

Cleidson medindo
as árvores cortadas



Resultados preliminares...

Mimim

Santo André

Para conhecer a distribuição das áreas de corte do mangue branco ou tinteira (Laguncularia racemosa) foi realizado um

mapeamento com as informações dos pescadores locais, no intuito de servir de base para a elaboração de planos de

manejo e escolha das áreas para reflorestamento do mangue branco nas 3 RESEX Marinhas de atuação do projeto.

Resumo  do programa ambiental do "Mangues da Amazônia"

Veja o mapeamento participativo das zonas de corte do mangue branco...

 Os pescadores identificam as zonas de corte do mangue branco

Identificação das zonas de corte utilizando ferramentas do SIG (Sistema de Informação
Geográfica) e imagens de satélite da RESEX Marinha de Tracuateua.

Indo para as áreas de corte de
mangue branco...

Entrevistando e anotando

RE

SEX Mar de Tracuateua

Tracuateua

Áreas mapeadas

Manguezal
Município

Georreferenciando e medindo as árvores

Nordeste paraense

O  mangue  branco  tem  como  principal  uso  a  construção  dos  currais de pesca...

...no rumo das zonas  de  mangue  branco ...

As  árvores  de mangue  são  identificadas e medidas  em  todas  as  zonas  visitadas 



Atividades dos programas ambiental e socioambiental

Rosete Araújo Maria Augusta

 Sônia MoraesFrancinalva Silva  Maria de NazaréAdiele Lopes e Dyandra Jamylle

A equipe psicossocial  realizou uma  roda de conversa  com as mulheres do Quilombo do América,
localizado no  município  de  Bragança-PA. O objetivo foi criar  espaços  de  diálogos  para discutir as
questões étnico-raciais e igualdade de gênero. Foram abordados temas como a representatividade 
 das mulheres  negras  que  são  líderes  em suas  comunidades, mas  que também  lutam diariamente
contra o preconceito só por serem mulheres e negras, além de outras opressões sobre suas vivências.

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha...

Homenagem para lembrar o Dia Nacional da Consciência Negra 

25

Julho

Bragança

RESEX Mar de Caeté-Taperaçu

Quilombo do América

Onde?

Nordeste paraense

PA-458

20/11

Quem?

Associação Remanescente Quilombola do América 
(ARQUIA)

Manguezais

Matéria completa no site 
do Mangues da Amazônia

manguesdaamazonia.org.br

Iniciam as atividades de campo da equipe de  "Biomassa 
e  Estrutura"  na  RESEX  Marinha  de  Tracuateua

O Clube de Ciências celebra o Dia das Crianças na sede da RESEX Mar
de Tracuateua, na comunidade do Nanã, município de Tracuateua

O Grupo Usos e Direitos continua suas atividades de campo no intuito de conhecer a fundo a
representatividade do manguezal nas artes locais, como as tradições são passadas entre as

gerações e o que o povo da maré entende sobre direito ambiental. 

Continuam as atividades de campo da equipe
responsável pelas estimativas das Emissões

de Gases,  na RESEX Mar de Tracuateua

Elaboração do próximo episódio do
'Mangues em Minutos' da equipe de

Manejo do caranguejo-uçá

Continuam as atividades do
Clube do Recreio

  Alunos do PROMANGUE  visitam o viveiro  de  mudas na  comunidade
  do Tamatateua,  em  Bragança,  durante  o  curso  sobre  Recuperação
  Florestal  realizado  pela  equipe  de  Reflorestamento  do  projeto. 

Mapeando os artistas locais

Rosete Francinalva



                               Os  pescadores   também   desenvolveram                   
                                   algumas  técnicas   para  pescar,  como o
                                    “braceamento”  e   utensílios  de  pesca
                                      como   o   “gancho”.  O   conhecimento
                                     tradicional dos  povos dos manguezais, 
                                    especificamente   dos    pescadores   de
                                  caranguejo,  acontece  através de ensino   
                             e aprendizagem contínuo e cotidiano onde
os mais velhos transmitem para os mais novos toda sua
experiência de vida acerca da pesca do caranguejo.

O conhecimento tradicional dos pescadores 
é bem variado, inclui desde o ciclo reprodutivo
do  caranguejo-uçá,  chamado de  “andada”, momento 
 em  que  os  caranguejos (machos e   fêmeas)   deixam  
 suas  “tocas”  e  partem para  o  acasalamento, passando
pelo período de “engorda”, até a época da ecdise, a 
 “muda de casco”, quando os pescadores geralmente
pescam menos e  pouco consomem os caranguejos. O
ciclo lunar também auxilia os pescadores no momento de
definir o melhor momento de ir ao manguezal pescar,
porque pelas fases da lua é possível verificar quando os
caranguejos não estão na “muda de casco” ou no período
da “andada”. 

Arte no Mangal

Quem for pego cometendo o crime será apresentado à
autoridade policial do município e responderá a um 

"Gosto de inventar e
trabalhar com os

detalhes para que as
miniaturas representem
o mais real possível com

peças em tamanhos
originais"

Mangue & Direito
Ambiental    

Wilson Sampaio

...e  se  não  cumprir o período
do defeso do caranguejo-uçá?

LAMA informa Notícias Sarambuí

Fechando as parcerias em
prol do desenvolvimento

das atividades e ações
socioambientais nas

comunidades 
tradicionais!

Conhecimento tradicional
dos pescadores de
caranguejo? José Salustiano

                           Marcelino Martins: inventor, 
pintor, pescador e artesão do Perimirim, AC,
retrata as artes da pesca, sua profissão, 
e o cotidiano da sua comunidade. 

               pescador   que   descumprir    o   período  de  defeso   do
               caranguejo-uçá  estará  cometendo  o  crime previsto no
 artigo 34 da Lei 9.605 de 1998, onde diz:
 Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida  ou  em
                 lugares interditados (proibidos) por órgão competente:
  

Colaboração: Leiliane Santos Ferreira, Giselli da Silva

A Associação Sarambuí participa
da Conferência Municipal de

Assistência Social realizada pela
Secretaria Municipal de Trabalho

e Promoção Social - SEMTRAPS,
em Bragança...

Pena: detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as
penas juntas

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I pesca  espécies  que  devam   ser   preservadas   ou   espécimes  com
tamanhos menores aos permitidos;

II pesca quantidades maiores às permitidas, ou mediante a utilização
de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III transporta,   comercializa,   beneficia   ou   industrializa   espécimes
provenientes  da coleta,  apanha  e  pesca  proibidas.

Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO)

O infrator terá que esclarecer junto ao IBAMA e ICMBio sobre
a não declaração dos caranguejos apreendidos e poderá ter que
pagar uma multa entre                e                    reais com acréscimo
de             reais por quilo de produto. Por isso, os pescadores
têm até o último dia útil, antes de cada período de proibição,
para fornecer a relação detalhada da quantidade de animais
vivos, congelados, pré-cozidos, cozidos, inteiros ou em partes.
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