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Eventos
Mangues da Amazônia realiza Cine RESEX no 

"Festival do Arroz e Caranguejo" da Associação 
União Comunitária de Acarajó

Saiba mais sobre o impacto do
projeto...siga nossas redes sociais
@manguesdaamazonia
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Mangues, Associação Sarambuí e LAMA

+9
oficinas e

capacitações
realizadas

Viveiros sendo monitorados!!!

"Os Protetores do Manguezal
(PROMANGUE) são jovens, moradores
de áreas rodeadas por esse
ecossistema,  que estão tendo a
oportunidade de aprender sobre uma
série de assuntos relacionados à
conservação e preservação dos
manguezais, bem como à valorização
da cultura local, e com isso
colaborarem com o processo de
sensibilização e respeito às questões
socioambientais nas comunidades
onde vivem."

+80
jovens Protetores

e Protetoras do
Mangue

Conheça os Protetores do Mangue (PROMANGUE)!!!

Leia a coluna sobre Direito

Ambiental e saiba um pouco

mais sobre a Ciência nos

Manguezais na coluna dos

pesquisadores do LAMA

A  Associação Sarambuí

realiza visita técnica ao

projeto comunitário Olho

d'água na comunidade Araí,

município de Augusto Corrêa

Visita técnica
Notícias SARAMBUÍVeja nesta edição!!!

Conheça os nossos Protetores do Mangue das comunidades:
Tamatateua e Taperaçu-Campo no município de Bragança - PA

Clube de ciências na telinha...

Artistas locais
e parceiros 

 recebem kits...

Comemoração pelo dia dos
professores e professoras do

Clube do Recreio...

Bora dar um rolezinho no mangue?...continuam
as saídas de campo do Programa Ambiental.

+10
pesquisadores (as) e convidados (as)

para trocar experiências e
conhecimentos com os jovens

Conheça os nossos Protetores do Mangue da comunidade
Nanã no município de Tracuateua - PA



Oficina de Poesia de Cordel

O processo de seleção...

Conheça o grupo do PROMANGUE!!!

Parabéns pessoal !!!
  As atividades do PROMANGUE
               continuam...e logo estará no

Olha o que fizemos...

As turmas do PROMANGUE !!!

Aprender foi divertido...

Aqui inicia a aventura do grupo PROMANGUE...apresentando o projeto aos pais de família e selecionando aos futuros protetores e protetoras
do mangue  mediante uma prova de redação sobre o interesse em questões socioambientais...

...parabéns jovens que iniciaram a aventura do aprendizado e sensibilização para proteger os manguezais !!!

Oficina de Direito Ambiental 

Gincana do Mangal

Curso de reflorestamento

Dia da Consciência NegraCurso de Observação de Aves

Projetos e expectativas

Curso de Vídeo de Bolso

C o n c u r s o  d e  p o e s i a  d e  c o r d e l

Momentos PROMANGUE!!!

PROMANGUE Taperaçu-Campo

PROMANGUE Tamatateua PROMANGUE de Tracuateua

As questões socioculturais também figuram como parte do aprendizado e são de suma importância
   para fortalecer o sentimento de pertencimento, tornando-os potenciais multiplicadores no processo  
     de sensibilização e respeito às questões socioambientais em meio à comunidade onde vivem.

                        grupo Protetores do Mangue (PROMANGUE) foi criado para que jovens voluntários locais aprendam sobre 
                   as  questões socioambientais em suas comunidades. Esses jovens estão tendo a oportunidade de entrar em  
                   contato com temas como: O papel das unidades de conservação, especialmente as Reservas Extrativistas  
                         Marinhas, Técnicas de monitoramento ambiental, Noções sobre legislação ambiental, Educação ambiental 
                            e Desenvolvimento Sustentável. 

O

 Araí.

D e s e n h o s  s o b r e  o  m a n g u e z a l

Oficinas e Cursos!!!
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Manguezais

Nos messes de outubro e novembro, a Equipe Usos e Direitos
entrega kits aos artistas locais e parceiros do projeto

Clube do Recreio celebra o dia dos professores e professoras com entrega de kits!!! 

Bragança

RESEX
M
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R

de  C
aeté-Taperaçu

Vila Acarajó

PA-458

Manguezal também é cultura e identidade. Por isso criamos o "Cine RESEX" para compartilhar cultura e arte
através de filmes culturais e de entretenimento para todo mundo. Em setembro passado, a  Associação União
Comunitária de Acarajó ao Mangues convidou o Mangues da Amazônia para participar do "Festival do Arroz e
Caranguejo" exibindo filmes (curtas) com temática Socioambiental para todas as idades. 

Cine RESEX chega ao Festival de Arroz e Caranguejo...24/09

Onde?

Resumo das atividades dos programas ambiental e socioambiental

Reviva as edições do Vozes do Mangue no nosso canal de Youtube

O Clube de Ciências foi convidado para falar sobre os manguezais amazônicos para as
crianças do Paraná que estavam estudando biomas e ecossistemas

Clube de Ciências na telinha...

...continua o trabalho de campo da equipe dos Gases para avaliar o
potencial do solo das florestas de mangue como fonte de carbono

na RESEX Mar de Tracuateua !!! 

Viveiros ativos...as atividades continuam com as medidas de
crescimento das mudas no viveiro e no manguezal...

...continuam as atividades de campo da equipe de Manejo do Mangue
Branco em Tracuateua

Equipe de Manejo do Caranguejo-uçá
finaliza seu trabalho de campo no

município de Tracuateua

Iniciam as atividades de campo da Equipe de
Biomassa e Estrutura no município de

Augusto Corrêa

18/09

03/09

21/09

21/09
11/11Desde

junho

Outubro e
Novembro

13/10



                 s manguezais são muito importantes para o ambiente como  
               um todo, sendo fundamentais para a manutenção da vida na
região costeira. No entanto, este ambiente está entre um dos mais
ameaçados do mundo, o que vem exigindo estratégias de
conservação que considerem informações genéticas, ou seja,
informações sobre as semelhanças e diferenças entre as plantas e
animais dos manguezais para saber o quanto esses organismos
estão relacionados entre si. Pesquisas sobre a genética das
florestas de mangue realizadas no litoral brasileiro mostraram que
as árvores de mangue (como por exemplo o mangue vermelho) em
alguns lugares não apresentam muita semelhança entre si, ainda
que sejam consideradas o mesmo tipo de árvore de mangue. Essas
descobertas destacam a importância da genética em produzir
informações fundamentais que podem ser usadas para a
conservação dos diferentes tipos de árvores de mangue - um
esforço que deve ser cada vez mais utilizado para ajudar na
conservação dos manguezais, uma vez que as mudanças
ocasionadas pelo homem no ambiente estão produzindo
diferenças de forma muito acelerada entre os três tipos de mangue
que caracterizam o manguezal.  

Nossa história é baseada em escritos bem 
antigos e testemunhos verídicos que nos 
foram repassados por pessoas que ajudaram a descrever os
acontecimentos do Araí. Antes que existisse o Araí, por
volta do ano de 1627, vários índios de uma tribo por nome
Caeté entraram em nosso rio para caçar (...que passou a ser
chamado Rio Araí). Eles vieram do município de Bragança,
ao qual também pertencia essas terras, e tendo encontrado
água boa para beber, construíram algumas ocas (casa de
índios) onde se agasalhavam. Essas casas pequenas não
foram moradias permanentes, pois após alguns dias de caça
retornavam eles para sua aldeia. Quando entraram no dito
rio, encontraram em suas margens um tipo de pássaro que
ao cantarem entendiam eles como: Araí. Em cada tribo de
índios existe um chefe, ele é chamado de cacique. O grupo
de índios que veio para cá não era uma tribo nova e sim
parte daquela chamada Caeté. Mesmo assim, era necessário
que o grupo tivesse um chefe, pois suas viagens para cá
eram constantes e demorosas, então o chefe da tribo Caeté
escolhia um índio do grupo para ser o chefe. Como os
pássaros eram sempre vistos e o cantar deles entendiam
como Araí, então esse nome foi dado àquele que seria
escolhido como o cacique do grupo. A caça era muito
favorável e fez com que eles permanecessem nessas terras
por muitos anos...com o tempo, o grupo teve outros chefes.
A geração deles se renovou durante 153 anos e foram
embora no ano de 1780...quarenta anos depois, em 1826,
ocorreu a fundação da comunidade do Araí.

                         Hernan Costa Pinheiro, 
cronista e escritor da comunidade  Araí,
Augusto Corrêa - PA.

Mangue & Direito 
              Ambiental

Proteção do manguezal  
e a Constituição Federal

Wilson Sampaio

LAMA informa

O uso da genética para a
conservação e gestão de
manguezais

Adam Bessa-Silva

          ada a importância dos manguezais para o equilíbrio do D

Sarambuí realiza visita técnica com
especialista para avaliar o  projeto comunitário
Olho d'água, na comunidade Araí no município
de Augusto Corrêa, em prol da recuperação
dessa área que carrega muita história local.

Geólogo e professor
da Universidade
Federal do Pará -

UFPA, Campus
Bragança

Dr. Nils Asp

História do Araí

“a Zona Costeira, que inclui os manguezais, faz parte do quadro
dos ecossistemas vitais (essenciais) do patrimônio nacional e,
portanto, sua proteção é ordem de cumprimento imediato." 

A importância da preservação dos manguezais também é
lembrada na criação da Lei 7.661, onde está escrito que 

Lembrando que é de responsabilidade dos governos Federal,
Estadual e Municipal a proteção ao meio ambiente, o combate à
poluição e a preservação das florestas, da fauna e da flora,
conforme o art. 23 da Constituição Federal.

“a Zona Costeira é aquele espaço geográfico que recebe
interação do mar, do ar e da terra e compõe entre os seus bens, a

serem protegidos prioritariamente, os manguezais"

Notícias Sarambuí

Visita ao Projeto"Olho d'água"

Arte no Mangal
Assim, esperamos que nossa
pesquisa também possa ajudar,
de alguma forma, na
conservação dos manguezais e
em especial aqueles localizados
na costa amazônica brasileira.

O

ambiente e manutenção da vida no planeta, nossa Lei Maior que é
a Constituição Federal, em seu art. 225 - parágrafo 4º diz que: 


