REDE DO AMOLAR
Parceiros Membros

Parceiros Apoiadores

Parceiros Investidores
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REDE DO AMOLAR
São 135.581 hectares situados a noroeste de Mato
Grosso do Sul e a sudoeste de Mato Grosso. Ele foi
criado em 1991 e está a 102 km de distância de
Cuiabá.
A administração do Parque é feita pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). É considerado Patrimônio
Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera Mundial pela UNESCO.
Sua criação tem o objetivo de proteger e conservar a biodiversidade
pantaneira, mantendo o equilíbrio dinâmico e a integridade ecológica
dos ecossistemas regionais.
Além das atividades em conjunto com a Rede, a administradora do
Parque realiza ações frequentes de fiscalização, monitoramento e
conservação ambiental nos domínios da Unidade de Conservação.

A Fundação de Apoio à Vida nos Trópicos – Ecotrópica
– foi instituída em 1989 no município de Cuiabá, Mato
Grosso.
Sua missão é contribuir para a conservação dos recursos naturais e a
manutenção da qualidade de vida nos ecossistemas tropicais
brasileiros.
Nesse sentido, por meio do projeto de Proteção da Biodiversidade, a
Fundação adquiriu quatro áreas próximas ao Parque Nacional do
Pantanal: Dorochê, Rumo ao Oeste, Acurizal e Penha, declaradas
Reservas Particulares do Patrimônio Nacional. Pela UNESCO, são
consideradas Patrimônio Natural da Humanidade e integram a
Reserva da Biosfera do Pantanal.
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REDE DO AMOLAR
O Instituto Homem Pantaneiro atua desde 2002 na proteção
e na conservação do Pantanal Matogrossense. É uma
organização civil sem fins lucrativos com sede em Corumbá,
no Mato Grosso do Sul.
O IHP atua como gestor da Rede de Proteção e Conservação da Serra do
Amolar e como articulador político-institucional junto aos poderes municipal,
estadual e federal. Desenvolve suas atividades através de três frentes:
1. Conservação: Gestão das ações da Rede do Amolar: Gestão de Áreas,
Monitoramento Ambiental, Fiscalização, Comunicação, Prevenção e Combate
a Incêndios, Ações Socioeducativas, Capacitação e Treinamento, Pesquisa
Científica e Ações Estratégicas.
2. Diálogos Ambientais: Plataforma Geocolaborativa, Polícia Militar
Ambiental, Constituição de Parcerias e Acordos, Participação em Eventos e
Conselhos, e Visitas Direcionadas.

3. Memorial Homem Pantaneiro: Revitalização de Prédio Histórico,
Constituição de Acervo, Resgate de Tradições e Expressões Culturais do
Pantanal, Eventos Culturais.

Área total de 20 mil hectares na margem direita do Rio
Paraguai, sendo 12 mil hectares de RPPN.
A gestão desta área é de responsabilidade do Instituto Homem Pantaneiro e
são realizadas na região atividades ligadas à pesquisa e à produção de
conhecimento científico e o Projeto Coleção Biológica, com acervo de
materiais biológicos locais para fins didáticos.
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REDE DO AMOLAR
Ao sul da RPPN Engenheiro Eliezer Batista está a Fazenda Santa Tereza, adquirida
em 2005 por Teresa Bracher com o intuito de criar uma área de conservação
ambiental no entorno da lagoa Baía Vermelha, em Corumbá (MS).
A Fazenda Santa Tereza e demais áreas agregadas formam uma propriedade rural privada com
atividade de pecuária e finalidade conservacionista. São 63 mil hectares, dos quais 10 mil são
utilizados para pecuária e 53 mil são dedicados à conservação.
A Fazenda disponibiliza toda sua infraestrutura para apoio às equipes de monitoramento da Rede,
fiscalização da Polícia Militar Ambiental, pesquisadores científicos e outros órgãos públicos e
privados em operações logísticas.

Como parte do Instituto Acaia, o Acaia Pantanal é uma organização da sociedade
civil sem fins lucrativos que surgiu em 2008 com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento humano e social do Pantanal por meio de ações educativas
integradas à conservação do Bioma.
Ao adquirir as terras da Fazenda Santa Tereza e demais áreas agregadas, Teresa Bracher percebeu
que havia um grande trabalho a ser feito junto à população ribeirinha na zona rural de Corumbá. O
Acaia Pantanal foi criado para desenvolver atividades socioeducativas que dessem atendimento às
demandas desta população.

Atividades desenvolvidas:
1. Escola Jatobazinho – escola de ensino fundamental I, fruto de parceria público-privada com a prefeitura de
Corumbá, que funciona em regime de alternância -proposta implantada em áreas rurais que mescla períodos em
regime de internato na escola com outros em casa.
2. Oficinas Jatobazinho – oficinas extracurriculares que desenvolvem, por meio de prática lúdica e de pesquisa,
conhecimentos, valores e habilidades ligados à arte, cultura e cidadania.
3. Formação de Educadores – atividade de formação continuada caracterizada por um curso livre e dimensionado
para o contexto de escola da região das águas e que integra formação curricular com oficias socioeducativas.
4. Alunos Bodoquena – apoio logístico, social e pedagógico a alunos que cursam o ensino fundamental II na Escola de
Bodoquena da Fundação Bradesco, no município de Miranda.
5. Relações com a Comunidade – atividades socioeducativas, e de apoio e desenvolvimento social às famílias de
alunos da Escola Jatobazinho voltadas ao estimulo à educação, cidadania e geração de renda.
6. Atividades Complementares – apoio logístico aos membros da Rede do Amolar, participação no Comitê Gestor e no
Comitê Estratégico da Rede do Amolar e apoio logístico a organizações parceiras na educação, pesquisa, defesa do
meio ambiente e outros.
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