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No ano do centenário do Padrinho Sebastião, fundador da Vila Céu do Mapiá, esta publicação tem como objetivo compartilhar publicamente as ações desenvolvidas no Projeto
Mapiá Florestal - Manejo Florestal Comunitário da Vila Céu do Mapiá.
O documento possui links que dão acesso a materiais complementares ao conteúdo apresentado. Textos em fonte azul sublinhada são links para documentos e websites. Os ícones
abaixo são links para vídeos, fotografias imersivas em 360o e pastas compartilhadas.
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VILA CÉU DO MAPIÁ
A Vila Céu do Mapiá foi fundada em 1983 pelo amazonense
Sebastião Mota de Melo, o Padrinho Sebastião, junto a sua
família e outros companheiros, intencionados a viver em comunidade na floresta de forma harmonizada com a natureza.
Inicialmente como assentamento do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), localizada no Igarapé Mapiá,
afluente da margem esquerda do Rio Purus, essa comunidade intencional sempre dependeu do extrativismo de recursos
florestais para a subsistência de seus moradores.
Em 1988 foi criada a Floresta Nacional do Purus (FLONA do
Purus), em área de 256 mil hectares, englobando a área da
comunidade. Desde então os comunitários passaram da condição de moradores de assentamento de reforma agrária à
condição de população tradicional residente em Unidade de
Conservação (UC) de Uso Sustentável, situada no município
de Pauiní-AM, um dos municípios mais carentes do Brasil.
A Vila conta hoje com cerca de 600 habitantes e, tanto pelo
seu isolamento geográfico, como pelo perfil cultural e socioeconômico, demanda um modelo de ocupação resiliente. A comunidade apresenta condições favoráveis à pesquisa
e implementação de alternativas de vida sustentáveis com
base no desenvolvimento local de tecnologias apropriadas à
floresta (AMAGAIA, 2019).

Vista aérea da Vila Céu do Mapiá
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VILA CÉU DO MAPIÁ .

De acordo com o Plano de Manejo da FLONA do Purus, as ações desenvolvidas
nesta UC devem buscar “promover o uso múltiplo sustentável dos recursos naturais e a pesquisa científica, com
ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas, e contribuir para a melhoria da qualidade
de vida das populações residentes com a valorização da cultura autóctone” (ICMBio, 2009).
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Algumas ações pelo desenvolvimento sustentável da Vila

2003
Fundada por 21 moradores da Vila Céu do Mapiá a Cooperativa Agroextrativista do Mapiá e
Médio Purus - COOPERAR, com a finalidade básica de promover atividades produtivas sustentáveis; gerar trabalho e renda para os agricultores familiares da região do Igarapé Mapiá
e médio Rio Purus; conservar a floresta; e viabilizar o abastecimento de bens de primeira
necessidade para os cooperados.

2004
Concluído o Plano de Desenvolvimento Comunitário - PDC da Vila Céu do Mapiá. O processo
de diagnóstico gerou espaços de reflexão coletiva por meio da realização de reuniões de
bairro, reuniões setoriais e assembleias comunitárias, onde os moradores puderam expressar
sua percepção em relação à situação da comunidade, compartilhar sonhos de futuro e o
motivo/missão do Mapiá.

2009
Publicado o Plano de Manejo da FLONA do Purus, documento técnico que estabelece o zoneamento e as normas que devem reger o uso da área e o manejo dos recursos naturais, bem
como a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da FLONA. O Plano propõe
uma abordagem orgânica, baseada em sistemas vivos, para a gestão da área.

Atividade do Programa Amagaia no evento Herdeiros do Padrinho
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2013
Realizado na Vila o AmaGaia, processo de formação e planejamento integrado participativo
para a sustentabilidade comunitária. Baseado no currículo de Educação para o Design de
Ecovilas (EDE), da Educação Gaia, o AmaGaia promoveu a conexão da Vila Céu do Mapiá ao
movimento global das Ecovilas e à GEN - Global Ecovilage Network (Rede Global de Ecovilas).

2017
Representantes das instituições e grupos organizados da Vila se reuniram em uma oficina
para mais uma vez sonhar juntos o futuro da comunidade, resultando na colheita de informações para a atualização de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Comunitário
Sustentável, como referência para nortear ações e captação de recursos para projetos a
serem implementados na comunidade a partir de 2018. Essas indicações se constituíram nas
orientações principais para a implementação do Programa AmaGaia, desde então realizado
com base em iniciativas e projetos de base comunitária.

Atividade do Programa Amagaia no evento Herdeiros do Padrinho
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COOPERATIVA AGRO-EXTRATIVISTA DO MAPIÁ E MÉDIO PURUS
Atualmente com cerca de 450 cooperados e sede na Vila Céu do Mapiá, a COOPERAR possui um entreposto industrial e
comercial no município de Boca do Acre e seis núcleos produtivos na região do médio rio Purus. Suas ações abrangem
expressiva extensão territorial, concentrando suas atividades em diferentes cadeias produtivas, como o cacau nativo, a
castanha do Brasil, óleos vegetais, produção e beneficiamento de alimentos, manejo florestal madeireiro, artesanatos,
fitoterápicos, cosméticos e casca de mulateiro.
A cooperativa é formada predominantemente por ribeirinhos, abrangendo moradores de um extenso mosaico de áreas
protegidas que integra Florestas Nacionais, Terras Indígenas e Reservas Extrativistas. Essa população é caracterizada por
elevada incidência de pobreza, baixo nível de escolaridade e pouca assistência de políticas públicas, sendo a maior parte
dependente do extrativismo e da agricultura de subsistência para sua sobrevivência.
Missão: Promover atividades produtivas sustentáveis, que conciliam a geração de trabalho e renda com a
conservação da floresta, bem como melhorar o abastecimento de produtos de primeira necessidade, de forma
a reduzir o custo de vida da população ribeirinha da região do Médio Rio Purus, nos municípios de Boca do
Acre e Pauini – AM.
Visão de futuro: Sistemas produtivos agroextrativistas com maior viabilidade econômica, garantindo melhor
qualidade de vida para a população ribeirinha.
Objetivos: Garantir a conservação da Floresta Amazônica, a partir da fixação das comunidades ribeirinhas em
suas áreas atuais, formando um tecido social forte de manutenção da Floresta em pé.
Incubada pelo Programa AmaGaia como um eixo do desenvolvimento econômico regional, diversas ações da Cooperativa
vêm recebendo apoio técnico, com capacitações e investimento financeiro para estruturar e estimular a sustentabilidade de
seus núcleos produtivos. Dentre essas ações aqui trazemos um destaque para o Manejo Florestal Sustentável Comunitário
(MFSC) da Vila Céu do Mapiá, um dos projetos apoiados pelo Programa desde 2017.

Equipe da COOPERAR na usina de óleos vegetais
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MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO
A comunidade desde sempre colhe da floresta muitos dos recursos necessários à sua sobrevivência: alimentos, remédios,
madeira, histórias e tradições. Como principal vocação local
e com abundância de recursos, a floresta vem historicamente
sendo utilizada de modo instintivo e de acordo com as necessidades, em geral com foco na subsistência.
Um dos objetivos do Plano de Manejo Florestal Sustentável
de Uso Múltiplo é contribuir para o ordenamento e regularização de atividades extrativistas buscando estabelecer
um modelo de produção florestal sustentável adequado às
peculiaridades locais.
A partir da interação entre o saber tradicional e o conhecimento técnico-científico, são implementadas ações que
buscam garantir a conservação perpétua dos recursos florestais. Desta forma, o projeto gera benefícios que extrapolam a simples geração de renda para as pessoas envolvidas, mas que garantem também a sustentabilidade e o
bem-estar das gerações futuras em escala local, regional
e global – contribuindo para a proteção dos ecossistemas,
um dos pilares da dimensão ecológica da sustentabilidade
(AMAGAIA, 2020).
Em síntese, o sistema de manejo sustentável consiste em
explorar cuidadosamente parte das árvores de maior porte,
de forma que as árvores remanescentes sejam protegidas.
As clareiras provocadas pela queda das árvores e os caminhos abertos para o transporte rapidamente são colonizados pela abundante regeneração natural da floresta.
Raimundo Cardoso, mateiro
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Segundo o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS),
durante um período mínimo de 10 anos seguintes à colheita
a área fica em descanso, até que possa ser avaliada para
uma nova colheita. As florestas manejadas prestam serviços
para o equilíbrio do clima regional e global, especialmente
pela manutenção do ciclo hidrológico, retenção de carbono e
preservação da biodiversidade da fauna e flora.
Por se tratar de atividade relacionada ao uso sustentável de
recursos naturais em uma Unidade de Conservação Federal,
a fiscalização e o acompanhamento legal são realizados pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), por meio do Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos Florestais (SINAFLOR), e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA).
O desenvolvimento de cadeias produtivas florestais sustentáveis torna os povos tradicionais da região verdadeiros
guardiões da floresta de onde tiram seu sustento. No manejo florestal comunitário a população beneficiária da UC é
a detentora do PMFS. Assim, toda a cadeia produtiva, desde
a colheita até o beneficiamento, proporciona capacitação,
ocupação e renda para a comunidade, ao mesmo tempo em
que a abastece com madeira legal.

Atividade de cubagem
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Etapas da operação florestal
O manejo florestal na prática envolve diversas atividades
que exigem esforço coletivo. Desde o planejamento e os
treinamentos para a equipe, seguindo com a demarcação
da Unidade de Produção Anual (UPA) e com a realização do
Inventário Florestal, quando são medidas e identificadas as
árvores, possibilitando a avaliação da floresta e a seleção
para a colheita.
Os dados do inventário florestal subsidiam a elaboração do
Plano Operacional Anual (POA), necessário para o licenciamento junto ao ICMBio, quando são apresentadas as atividades planejadas, volume de madeira previsto, espécies a serem
exploradas, e outras informações.
Após a aprovação do POA as atividades são iniciadas com o
abate direcional, cuidando da segurança dos trabalhadores
e da floresta. Depois do abate os fustes são subdivididos em
toras, que são medidas para aferição do volume real de madeira. Em seguida as toras são desdobradas em peças menores de acordo com a utilização prevista da madeira.
Para viabilizar o transporte da floresta para a Vila, são abertos caminhos ligando as árvores ao ramal principal, buscando causar o mínimo de danos à floresta. O trator leva então
a madeira até o pátio de armazenamento, onde fica estocada
em estufas para secagem até ser destinada para as obras
comunitárias ou para vendas.
Com o objetivo de monitorar a regeneração da floresta e auxiliar no mapeamento das UPAs, são continuamente realizados aerolevantamentos com drone na Unidade de Manejo.
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Os trabalhadores periodicamente se
reúnem para deliberações, ações de
planejamento e treinamentos.

Amostras de material botânico são
coletadas para identificação das
árvores.

Como etapa inicial, é feita a
delimitação da Unidade de Produção
Anual.

As árvores selecionadas são abatidas
com técnicas de corte direcional,
reduzindo os impactos à floresta.

É então realizado o Inventário
Florestal: medição, identificação e
avaliação das árvores com diâmetro
superior a 40cm.

As toras são mensuradas para
aferição do volume real de madeira
em relação ao volume estimado no
inventário.
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As toras são desdobradas em peças
menores com uso de motosserras,
como feito tradicionalmente.

As peças de madeira serrada são
transportadas da floresta para a Vila,
com uso do trator.

O desdobro também é realizado com
uso da Serraria Móvel Lucas Mill, que
aumenta a produtividade e a precisão
das peças.

A madeira é organizada em estufas
de secagem, onde permanece até ser
destinada ao produto final.

Evitando as árvores de maior porte e
os igarapés, são planejados e abertos
os caminhos para acesso do trator.

A madeira do manejo é destinada para
usos na construção civil, movelaria
e outros - no exemplo, a Pousada
Seringueira no Céu do Mapiá.

10

Breve histórico do manejo florestal na Vila
As atividades do Manejo Florestal Sustentável Comunitário
(MFSC) na Vila Céu do Mapiá tiveram início há mais de uma
década, a partir de um trabalho de sensibilização e organização
dos serradores da comunidade realizado durante o processo de
desenvolvimento do PDC, em 2003, quando o Manejo Florestal
foi indicado como uma peça fundamental para a construção
da ponte do desenvolvimento da comunidade e da FLONA do
Purus. Esse sonho passou por uma longa fase de estruturação
até alcançar as condições necessárias para a primeira colheita
florestal, realizada em 2018.
Em 2003 e 2004 o grupo do manejo participou de oficinas de
formação e realizou diversas reuniões de planejamento que
culminaram na decisão de elaborar um Plano de Manejo Florestal Sustentável. Representantes do grupo visitaram iniciativas já consolidadas de manejo comunitário no Acre, quando
puderam conhecer, na prática, os benefícios e os desafios da
atividade. A partir de 2005, em parceria com a Universidade
Federal de Viçosa, foi realizada uma série de ações em prol do
licenciamento e operacionalização das atividades.
Entre 2007 e 2009 foram realizadas três expedições à floresta,
com o objetivo de reconhecer as áreas e as árvores com potencial madeireiro. Em 2009 o Serviço Florestal Brasileiro realizou uma série de visitas ao Mapiá para auxiliar na elaboração
de documentos e na capacitação do grupo para formação e
gestão de uma cooperativa própria para a atividade florestal.
Após uma tentativa de fundar uma cooperativa exclusiva para
os manejadores, interrompida por questões burocráticas e financeiras, o grupo se associou à COOPERAR, já legalmente
constituída.

Inventário realizado em 2009
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Em 2010 foi aprovado o Plano de Manejo Florestal Sustentável.
Em 2013 foi obtida junto ao ICMBio a primeira Autorização
de Exploração (AUTEX), porém a comunidade não teve recursos para realizar as atividades previstas. Desde então foram
submetidos diversos projetos para conseguir capital de giro,
maquinário e apoio técnico. Em 2015 foi realizada uma visita
ao Mapiá por representantes do ICMBio e de outras instituições ligadas ao manejo florestal comunitário, quando foram
transmitidas importantes orientações para o seguimento do
processo.
Em 2017 foi aprovado um projeto da COOPERAR pela Fundação Banco do Brasil que possibilitou a compra de uma Serraria
Móvel, motosserras, equipamentos de proteção e um pequeno
trator com carretinha. No mesmo ano foram atualizados os
dados das árvores da UPA 1, com vistas a renovação da AUTEX
obtida em 2013, marcando oficialmente a retomada das atividades. Em 2018, para viabilizar de fato a primeira colheita,
foi feita uma encomenda de 80 m³ de madeira pelo Programa
AmaGaia, com apoio do Instituto Nova Era, com o objetivo de
utilizar madeira manejada em obras de interesse coletivo na
comunidade.
Desde então vem sendo desenvolvido o Mapiá Florestal, projeto que tem como objetivo contribuir para o fortalecimento
e desenvolvimento do MFSC, com uma perspectiva inovadora
focada no uso múltiplo da floresta, buscando o fortalecimento
comunitário dos povos da Floresta Amazônica, em especial da
Vila Céu do Mapiá.
Registro fotográfico das árvores em 2017

12

Primeiras colheitas
O ano de 2018 marcou o primeiro ciclo de colheita de madeira legalizada, quando foram colhidas 47 árvores de 9 diferentes espécies, resultando em 152 m3 de madeira serrada.
Na segunda colheita, em 2019, em um universo de 1.928 árvores inventariadas de 234 diferentes espécies, foram colhidas 66 árvores de 17 diferentes espécies, totalizando 135,9
m3 de madeira serrada.
Nessa etapa inicial a principal destinação da madeira colhida são as obras comunitárias. O Manejo Florestal forneceu
madeira para a realização de importantes melhorias na infraestrutura comunitária, tais como a reforma da Casa de
Feitio, do Telecentro, do Jardim da Natureza e do chapéu de
palha da Santa Casa, melhorias na Escola Estadual Cruzeiro
do Céu, no Centro de Cultura, Esportes e Lazer Lua Branca,
na Casa de Música, na horta do Centro Medicina da Floresta
e na Feira do Produtor, a construção da Casa do Produtor, da
Oficina-Escola de Serraria e Marcenaria e do chapéu de palha da praça, fabricação de mobiliário para a Cozinha Geral,
atendimentos à obra da nova Igreja Matriz, e a construção da
sede do ICMBio na FLONA do Purus (AMAGAIA, 2020).
Em 2019 foram realizadas as primeiras vendas de madeira manejada para fora dos limites da FLONA do Purus, um
marco para o projeto, com a emissão dos primeiros Documentos de Origem Florestal (DOF). A atividade representou
um imenso ganho de experiência relacionada ao processo de
venda, tanto a níveis de cálculo do preço do metro cúbico da
madeira serrada, quanto em relação à complexa logística de
transporte.
Atividade de abate direcional
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Desde a primeira colheita o núcleo produtivo mantém mobilizada uma equipe de profissionais florestais, constituída em
sua maior parte por comunitários, que trabalham na extração
e beneficiamento da madeira e na estruturação de um polo
produtivo florestal. Essa estruturação inclui um alojamento
para suporte das atividades, a abertura de um pátio de armazenamento da madeira, aquisição de equipamentos, capacitação dos sócios-trabalhadores e, mais recentemente, a
construção de uma Oficina-Escola de Serraria e Marcenaria.
Nesses dois primeiros anos foram realizados dois treinamentos com o Instituto Floresta Tropical (IFT), focados em temas
relativos a técnicas especiais de corte, segurança em manejo
florestal, segurança do trabalho e exploração de impacto reduzido. Com a Universidade Federal do Acre (UFAC) foi realizado um treinamentos direcionado à montagem, utilização
e manutenção da Serraria Móvel Lucas Mill e também uma
oficina de Tópicos em Primeiros Socorros, com o objetivo de
orientar os sócios trabalhadores do Manejo e outros moradores da Vila sobre como proceder com atendimentos iniciais
em casos de acidentes, lesões e outras circunstâncias ligadas
à saúde. Foram realizadas ainda oficinas formativas com vistas ao cooperativismo e governança cooperativa; e oficinas
de Comunicação Não-Violenta (CNV), em parceria com o Instituto Dialogação.

Equipe reunida no Alojamento Céu Azul
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Certificação Florestal - FSC
Em seu segundo ano de operação o Manejo Florestal Comunitário da Vila Céu do Mapiá recebeu a certificação florestal
do FSC® - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo
Florestal). Foi realizada uma auditoria oficial pelo Instituto
de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA)
que resultou na aprovação da Certificação Florestal para o
projeto, que passa a ser uma das poucas iniciativas de manejo florestal comunitário certificadas no Brasil.
A certificação FSC® reconhece que a atuação responsável do
projeto contribui para a conservação dos recursos naturais,
proporciona condições dignas e justas para os trabalhadores e promove boas relações com a comunidade próxima à
área certificada.
Atender às exigências da Certificação é uma forma de garantir o padrão de excelência desejado para o projeto, buscando
sempre aperfeiçoar a governança, o as operações e o monitoramento dos impactos sociais e ambientais.

Auditoria da Certificação
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Oficina-Escola de Serraria e Marcenaria
Dando seguimento à estruturação da cadeia produtiva florestal, está sendo construída uma Oficina-Escola de Serraria
e Marcenaria voltada à profissionalização de jovens e adultos
e à agregação de valor aos produtos florestais, com aperfeiçoamento das peças para construção civil, especialmente a
produção de tábuas macheadas, iniciando também produções de mobiliário e utensílios domésticos para a comunidade e futuramente para venda externa.
O primeiro passo do projeto foi o licenciamento junto ao
ICMBio, o desenvolvimento do projeto arquitetônico pela arquiteta Flávia Gaio e o início da construção do Galpão onde
funcionará a Oficina-Escola. No primeiro semestre de 2019
foi iniciada a construção das fundações e da estrutura de
madeira e telhado. No início de 2020 foi realizada a confecção do piso, em cimento, uma grande conquista devido ao
desafio logístico da região.
No seguimento são planejadas as instalações hidráulicas e
elétricas e a compra do maquinário para beneficiamento da
madeira, que será movido por um sistema híbrido de geração
de energia, composto por uma planta de gaseificação da biomassa residual da atividade florestal, por um grupo gerador
a etanol e por painéis solares para a iluminação e utilidades
básicas.

Desenho 3D do galpão (por Evaldo Almeida)
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A proposta é que o beneficiamento da madeira também
aconteça em regime de cooperativa, agregando valor aos
produtos de forma criativa, gerando capacitação, trabalho e
renda, numa perspectiva sustentável e de melhoria crescente
que considere as características, interesses e necessidades da
comunidade.
O reconhecimento das espécies na floresta e o conhecimento
das caractertisticas das madeiras são fundamentais para o
sucesso da etapa de beneficiamento e também para a valorização da biodiversidade e dos produtos provenientes do
Manejo Florestal. Para isso, estão sendo estudadas as árvores manejadas, formando um catálogo sobre as espécies, que
visa despertar o interesse pela biodiversidade local. A primeira versão desse importante estudo pode ser visualizada no
documento abaixo.

Galpão da Oficina Escola em construção
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Produtos florestais não madeireiros
A floresta é abundante em recursos não madeireiros e faz
parte das intenções do Mapiá Florestal o estímulo e apoio ao
desenvolvimento de linhas de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM). Para isso são articuladas parcerias com iniciativas já consolidadas na comunidade, especialmente com
o Centro Medicina da Floresta (CMF) e a Oficina Escola de
Artes Jardim da Natureza (OEAJN).
O potencial dos PFNM é expressivo e tido como um importante componente para a sustentabilidade em projetos de
Manejo Florestal Comunitário. É uma iniciativa que pode ser
siginificativa na diversificação de trabalho e renda de forma
sustentável.
Em parceria com o CMF, durante a colheita de uma árvore de
Aniba canelilla, conhecida na comunidade como canelão ou
preciosa, as folhas foram coletadas para uma bem sucedida
produção piloto de óleo essencial.
Nos inventários florestais realizados na Unidade de Manejo
já foram georreferenciadas e identificadas milhares de árvores com diâmetro superior a 40cm, incluindo copaíbas e
castanheiras. São potenciais matrizes de sementes florestais,
óleos vegetais, castanhas, resinas, alimentos e fitoterápicos,
que fortalecem os laços da comunidade com a floresta e sua
preservação.

Sementes de Caranaí (Lepidocaryum tenue) na UPA 1
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Outra iniciativa que tem potencial de ser desenvolvida de forma integrada com o MFSC são atividades de Turismo de Base
Comunitária. Passeios e imersões guiadas à Floresta utilizando
das estruturas do Manejo, como transporte, alojamento e trilhas, têm grande potencial de agregação como fonte de renda
e oportunidades de trabalho para os comunitários, além de
aproximar os visitantes da exuberância amazônica.
Em 2019 foi realizada uma atividade piloto de monitoramento de avifauna, que tem potencial de aliar o Monitoramento
Ambiental com o componente do ecoturismo na Unidade de
Manejo e na FLONA como um todo. Na ocasião foram realizados diversos registros na Vila e na Unidade de Manejo. As
principais fotografias com as respectivas identificações das
espécies estão reunidas no documento abaixo, uma primeira
publicação sobre a avifauna da FLONA.

Algumas das espécies fotografadas na FLONA
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto Mapiá Florestal representa um importante avanço no ordenamento das atividades produtivas da Vila Céu
do Mapiá. Surgido a partir de um sonho e de uma vocação
local, alia os conhecimentos tradicionais às técnicas mais
avançadas de manejo florestal de impacto reduzido, gerando
capacitação, trabalho e renda para os comunitários e contribuindo para preservação da Floresta.
Com o desenvolvimento da gestão participativa, formações
em cooperativismo e participação dos sócios-trabalhadores
na tomada de decisões, observando os pressupostos do Plano
de Manejo da FLONA do Purus, busca-se a autonomia da comunidade na gestão dos recursos florestais em seu território.
A conquista da certificação estimula a melhoria contínua em
toda a cadeia de valor, com potencial de fortalecer as quatro
dimensões da sustentabilidade comunitária - ecológica, econômica, social e cultural.
Para que essa cadeia de valor seja completa e sustentável,
desde a colheita consciente da matéria prima na floresta até
a comercialização de produtos de valor agregado, é preciso
concretizar o sonho da Oficina Escola de Serraria e Marcenaria, só possível com uma ampla rede de apoio. A união e
colaboração dos parceiros, apoiadores e comunidade é que
viabiliza a realização desse sonho no seio da Floresta Amazônica.

Igarapé Mapiá
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Equipe
Flávia Gaio Gonzaga

Arquiteta

Evaldo Almeida Correa dos Santos

Desenhista Gráfico

Alejandro Blanco

Auxiliar

José Raimundo Corrente da Silva

Diretor de Manejo Florestal

Antônio Jasmir N. de Souza

Auxiliar

Antônia Lima de Freitas

Diretora Financeira

Antônio Simeão

Auxiliar

Fabiula Caroline Martins de Barros

Diretora Comercial

Antônio Tomás

Auxiliar

Filipe Espada

Engenheiro Eletricista

Damião Arruda Gormam

Auxiliar

Ricardo Noronha

Engenheiro Eletricista

Divani Souza Nunes

Auxiliar

Rodolfo Mendonça

Engenheiro Eletricista

Francisco Mizael Rodrigues da Silva

Auxiliar

Acauã Saboya

Engenheiro Florestal

João Batista da Silva

Auxiliar

Felipe Marzano

Engenheiro Florestal

Valdete Oliveira da Silva

Auxiliar

João Coutinho

Engenheiro Florestal

Maria Camurça

Apoio logístico

Pedro Adnet Moura

Engenheiro Florestal

Sebastião Aram Mota Mendes

Apoio logístico

Pedro Christo Brandão

Engenheiro Florestal

Biólogo

Tom Adnet Moura

Engenheiro Florestal

Botânico Prático

Vinicius Cysneiros

Engenheiro Florestal

Alexandre Quinet
Antônio José Barreto
Aurimar da Silva Melo

Carregador

Raimundo Cardoso da Silva

Mateiro

Edinelson Lima de Oliveirra

Carregador

Antonio Irineu Rodrigues da Silva

Serrador

José Alves

Carregador

Artemio Silva de Souza

Serrador

José Silva de Lima

Carregador

Francinete Lopes de Souza

Serrador

Miracy de Souza Melo

Carregador

Francisco Camilo da Silva

Serrador

Sebastião de Lima Freitas

Carregador

Izaias Souza de Sena

Serrador

Sebastião Melo da Silva

Carregador

Manoel Isaac Rodrigues da Silva

Serrador

Cecília Melo

Consultora

Raimundo Bras Rodrigues da Silva

Serrador

Daniel Luz Mendes

Consultor

Raimundo Nonato da Silva

Serrador

Felipe Bannitz

Consultor

Wanderson Ricardo de S. Almeida

Serrador

Felipe Simas

Consultor

Raimundo de Lima Freitas

Maria Jurema

Cozinheira

Thiago Dozzo Gonçalves

Tratorista
Tratorista/Mecânico
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Parceiros
A realização do Mapiá Florestal é possível graças à ampla rede de parceiros que apoia o projeto de diversas formas.
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