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Promover uma relação harmoniosa entre o ser humano e seu meio, 
contribuindo para a transformação social, através do respeito e interação 
entre os diversos saberes e culturas, da educação integral e da cidadania.
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Objetivos
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Promover a proteção, defesa, recuperação, conservação, 
uso sustentável e regeneração da natureza, com ênfase 

nos biomas Mata Atlântica e Floresta Amazônica.

Contribuir para a transição do modelo vigente de 
desenvolvimento para um que sustente a vida.

Apoiar a geração de emprego, renda, bem estar e 
participação popular das comunidades de atuação, 

criando e fortalecendo mecanismos de ação comunitária. 
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O ISAVIÇOSA possui uma equipe multidisciplinar, formada por 
prossionais em áreas como: engenharia orestal, agronomia,  
administração, veterinária, biologia, química, geograa, comunicação 
social, letras, educação física, educação infantil, educação ambiental, 
arquitetura e direito, dentre outras. 
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Frentes de Ação

CEAC

SERVIÇOS

NEPAM
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O Núcleo de Serviços oferece consultoria, assessoria e 
capacitação nas áreas social e ambiental a diversos 
grupos e instituições em várias regiões do Brasil.



CENTRO DE EDUCAÇÃO, 
ARTE E CULTURA (CEAC)
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Microbacia Escola
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O programa Microbacia Escola engloba atividades de educação para 
regeneração e sustentabilidade, realizadas, em sua maior parte, no sítio 
Palmital, sede do ISAVIÇOSA. O sítio abriga as nascentes mais altas do 
ribeirão São Bartolomeu, um dos principais cursos d’água que abastece a 
cidade de Viçosa.

Desde 2004, têm-se implementado no local práticas sustentáveis de uso e 
ocupação da terra, que visam, sobretudo, melhorar e assegurar a 
qualidade da água e o aumento da biodiversidade. 
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Entre as práticas estão os sistemas agroorestais (SAFs), recuperação de 
matas cil iares, construção de banheiros secos e fossas de 
evapotranspiração, implantação de unidade participativa de 
experimentação em Plantio de Água, bioconstruções, agricultura 
agroecológica  e reorestamento com mudas de árvores nativas e 
frutíferas, associado ao favorecimento da regeneração natural em áreas 
sensíveis das zonas de captação e transmissão da microbacia.  

Este conjunto de técnicas aplicadas conguram uma verdadeira sala de 
aula a céu aberto. Periodicamente, visitam o sítio grupos de escolas do 
ensino básico do município de Viçosa e entorno, professores e estudantes 
universitários, gestores de bacias hidrográcas, produtores rurais, entre 
outros.
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NÚCLEO DE ESTUDOS
 PRÓ- AMAZÔNIA (NEPAM)
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Plano de Manejo 
Sustentável
Comunitário

Desde sua criação, O ISAVIÇOSA vem 
colaborando com a comunidade da 
V i l a  Céu  do  Map iá  (AM)  na 
implementação do Manejo Florestal 
Comunitário. Esta atividade visa 
suprir a demanda por madeira na vila 
e contribuir para a geração de 
trabalho e renda, favorecendo a 
sustentabilidade comunitária.

Dentre as principais atividades 
desenvolvidas, estão o apoio técnico 
e assessor ia do ISAVIÇOSA à 
elaboração e execução do Plano de 
Manejo F loresta l  Sustentável 
Comunitário. O Instituto atua na 
estruturação da cadeia de valor e 
organização social do grupo de 
manejadores.

O manejo orestal sustentável 
permite gerir de modo adequado as 
orestas naturais de forma a se obter 
o máximo de benefícios sociais, 
ambientais e econômicos.
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Rede de Cooperação 
Amig@s do Chico Corrente
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A Rede de Cooperação Amig@s do Chico Corrente tem por objetivo apoiar 
o bem viver comunitário na Fazenda São Sebastião, comunidade 
ribeirinha localizada às margens do igarapé Mapiá, município de Pauini-
AM. 

O ISAVIÇOSA é a entidade responsável pela administração de um Fundo de 
Assistência Social à comunidade e pela manutenção do Memorial Chico 
Corrente, onde são mantidos os objetos de uso pessoal, fotos e 
documentos de Francisco Corrente e sua esposa Iolanda, importantes 
lideranças comunitárias já falecidas. 

O ISAVIÇOSA também desenvolve e apoia projetos de educação e inclusão 
socioprodutiva na comunidade e região, em parceria com a Associação 
dos Moradores e Produtores da Boca do Igarapé Mapiá  (APROBIM), com a  
Cooperativa Agroextrativista do Mapiá e Médio Purus (COOPERAR) e 
outras instituições parceiras.



Em 2013, a equipe do ISAVIÇOSA participou 
da organização e realização do Curso 
AmaGaia - Educação para o Desenvolvimento 
de Ecovilas (EDE) na Amazônia, 
certicado pela Gaia Education 
Internacional. Através da educação 
ativa e transdisciplinar, a formação 
buscou inspirar e capacitar agentes de 
mudança para o planejamento e 
construção colaborativa de processos de 
transição para a sustentabilidade e justiça 
social.

Curso AmaGaia
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Em dezembro de 2017, em articulação com o 
Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) da 
Vila Céu do Mapiá, e com apoio do Instituto 
Nova Era (INE), foi iniciado o Programa 
AmaGaia - Apoio à Sustentabil idade 
Comunitária na Vila Céu do Mapiá.

O  p rog rama  fo i  cons t ru ído  com a 
comunidade, visando o apoio à criação e 
gestão colaborativa de projetos locais para a 
sustentabilidade e regeneração. Articula uma 
equipe pross ional  t ransdisc ip l inar, 
distribuída entre um time local e um time de 
apoio, além de consultores especializados. 
P rop i c i a  um proces so  cont ínuo  de 
aprendizagem social, através de troca de 
saberes, vivências, ocinas, cursos e 
formações.

Programa
AmaGaia

Apoio à Sustentabilidade 
Comunitária na Vila do Céu do Mapiá
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O ISAVIÇOSA apoia e oferece assessoria técnica ao Programa de 
Agroecologia e Soberania Alimentar, desenvolvido pela Cooperativa 
Agroextrativista do Mapiá e Médio Purus (COOPERAR) e outras 
instituições parceiras. 

O objetivo geral do programa é promover a agricultura familiar de base 
agroecológica e a soberania alimentar na região, buscando contribuir 
para a sustentabilidade e o bem viver na oresta.

SOBERANIA ALIMENTAR 

Programa de Agroecologia e
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Desde setembro de 2018, o ISAVIÇOSA apoia a gestão do projeto Ocina 
Escola Linha do Tucum, localizada na Vila Ecológica Céu do Estorrões, 
Ipixuna-AM, que mantém viva a tradição milenar indígena da ação da linha 
do Tucum, bra retirada da palmeira Tucum. 

Conhecida por sua alta resistência, é chamada pelos povos da oresta como 
a “linha da lealdade, pois nunca se rompe”. A ocina também trabalha com 
diversas sementes e aproveitamento de produtos orestais madeireiros, 
além de desenvolver tingimentos naturais e possuir uma técnica exclusiva de 
pigmentação natural em caroços de açaí, em degradê, denominado pignol.
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SERVIÇOS TÉCNICOS
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A equipe do ISAVIÇOSA presta, há mais de 15 anos, serviços de assessoria 
e consultoria técnica para a qualicação das atividades socioambientais 
de organismos públicos e privados.

COORDENAÇÃO TÉCNICA EM PLANOS DE MANEJO 

Parque Estadual Serra do Brigadeiro, Araponga - MG (2006 a 2008); 
Parque Estadual Nova Baden, Ouro Preto - MG (2008 a 2009);
Parque Estadual Serra Verde, Belo Horizonte - MG (2008 a 2011);
Floresta Estadual do Uaimií,  Ouro Preto - MG (2009 a 2011); 
Monumento Natural Estadual Peter Lund, Cordisburgo - MG (2009 a 
2012);
Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, Sete Lagoas - MG 
(2009 a 2012);
Parque Municipal Dr. Cyro de Luna Dias, Santa Rita do Sapucaí - MG 
(2011 a 2013); 
Reserva Biológica de Santa Rita do Sapucaí - MG (2011 a 2013); 
Parque Estadual Serra do Ouro Branco - MG (2017);
Monumento Natural Estadual de Itatiaia - MG (2017).

Planos de Manejo de 
Unidades de Conservação
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O ISAVIÇOSA participou na coordenadoria técnica do projeto “Mapping 
global ecological connectivity” realizado durante o ano de 2017, para 
Globaïa Foundation. O projeto mapeou corredores ecológicos entre as 
áreas com maior importância ecológica mundial, unindo áreas com alto 
potencial de conservação em todo o mundo.
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Mapping Global
 Ecological Connectivity



Venha conhecer de perto nosso trabalho, rmar parcerias e apoiar o 
ISAVIÇOSA na realização de sua missão. Entre em contato conosco e 
agende uma visita à nossa sede.
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Contato
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ficha técnica




