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Belém,	  22	  de	  julho	  de	  2014.	  

Ao	  
ICMBIO	  
Brasília	  -‐	  DF	  
	  
Ref.	  Apoio	  à	  criação	  de	  unidades	  de	  conservação	  no	  Pará	  
	  

Prezados	  Senhores,	  	  

	  

O	  Instituto	  Peabiru,	  que	  atua	  há	  oito	  anos	  na	  região	  do	  Salgado	  Paraense,	  por	  meio	  

do	  programa	  Casa	  da	  Virada,	  vem	  manifestar	  seu	  integral	  apoio	  às	  comunidades	  e	  ao	  

ICMBIO	  para	  a	  ampliação	  da	  Resex	  Araí-‐Peroba,	  em	  Augusto	  Corrêa	  e	  a	  criação	  das	  RESEX	  

de	  Magalhães	  Barata,	  Marapanim	  e	  São	  Caetano	  de	  Odivelas,	  no	  Pará.	  

Vimos,	  outrossim,	  externar	  nossas	  preocupações	  para	  a	  necessidade	  de	  estabelecer	  	  

Corredor	  Ecológico	  da	  Zona	  Costeira	  do	  Pará,	  considerando-‐se	  o	  conjunto	  de	  reservas	  

extrativistas	  federais	  marinhas	  (RESEX),	  RDS	  estadual,	  e	  as	  áreas	  de	  proteção	  ambiental	  

(APA)	  estaduais.	  

	   Preocupa-‐nos,	  ainda,	  a	  partir	  dos	  resultados	  das	  pesquisas	  da	  Casa	  da	  Virada,	  

parceria	  entre	  o	  Museu	  Paraense	  Emilio	  Goeldi	  e	  Instituto	  Peabiru,	  a	  proteção	  da	  Mata	  

Amazônica	  Atlântica.	  E,	  para	  este	  fim,	  propomos	  a	  Inclusão	  da	  nova	  classificação	  de	  Mata	  

Amazônica	  Atlântica	  pelos	  órgãos	  responsáveis,	  como	  ambiente	  único	  e	  altamente	  

vulnerável,	  remanescente	  nas	  ilhas	  flúviomarinhas	  (Ipomonga	  e	  outras)	  de	  Curuçá	  e	  região.	  

Este	  esforço	  deve	  incluir	  a	  Delimitação	  da	  área	  de	  ocorrência	  da	  Mata	  Amazônica	  

Atlântica,	  bem	  como	  propor	  a	  Criação	  de	  unidade	  de	  conservação	  de	  proteção	  integral	  

para	  proteger	  a	  Mata	  Amazônica	  Atlântica,	  especialmente	  em	  ilhas	  flúviomarinhas	  como	  

Ipomonga.	  

	   Por	  fim,	  vimos	  alertar	  para	  a	  presença	  das	  cinco	  espécies	  de	  quelônios	  marinhos	  nas	  

praias	  da	  RESEX	  Mãe	  Grande	  de	  Curuçá,	  resultado	  das	  pesquisas	  do	  NUMA/UFPA	  e	  Instituto	  

Peabiru,	  pelo	  Programa	  Casa	  da	  Virada,	  o	  que	  merece	  planos	  de	  manejo	  e	  conservação	  

específicos.	  Estas	  pesquisas	  precisam	  ser	  ampliadas	  a	  outros	  locais	  do	  Salgado	  Paraense.	  
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Estas	  recomendações	  não	  esgotam	  as	  demandas	  locais,	  levantadas	  no	  trabalho	  da	  

Casa	  da	  Virada,	  apenas	  apresentam,	  uma	  plataforma	  de	  trabalho	  para	  os	  próximos	  anos,	  a	  

partir	  de	  informações	  científicas	  e	  de	  mecanismos	  de	  escuta	  popular.	  

	   Estamos	  à	  disposição	  de	  V.Sas.	  para	  quaisquer	  esclarecimentos	  e	  informações.	  	  

	  

	  

João	  Meirelles	  Filho,	  Diretor	  Geral	   	   	   	  

	  

Richardson	  Frazão,	  Coordenador	  -‐	  Casa	  da	  Virada	  	  

	  

	  


