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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Localizado a 30 horas de barco da

O

capital Belém, o projeto Ecomapuá

REDD,

conserva cerca de 90.000 hectares

ativamente

do bioma Amazônia no interior da
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Ilha do Marajó, em uma das regiões
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O projeto Ecomapuá é vital para a conservação
do
bioma
Amazônia
no
estado
do
Pará,
considerando que sua enorme área de vegetação
densa tem prioridade "extremamente alta" para a
conservação, de acordo com o Ministério do Meio
Ambiente. Existem mais de 100 famílias vivendo
na área do projeto e elas dependem dos recursos
naturais.
Além
disso,
promovendo
o
desenvolvimento sustentável, o projeto oferece
cursos sobre métodos de produção de alimentos
que evitam o desmatamento.
Pedro, um residente local, explica: "Estamos
agora praticando a permacultura. O projeto me
deu
grande
poder,
pois
agora
tenho
as
habilidades, o conhecimento e o equipamento
a

perseguir

essas
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CRIANDO UMA COMUNIDADE SUSTENTÁVEL
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BENEFÍCIOS SOCIAIS
Promoção de cursos: Participação da comunidade em cursos, como agricultura e pesca sustentáveis,
produção orgânica e certificação de açaí, práticas orgânicas, dentre outros.
Doações e bolsas: Suporte financeiro para a única escola da região (Casa da Família Rural) e bolsas de
estudo de graduação para membros da comunidade.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

Reflorestamento: Fornecimento de mudas de espécies nativas para o reflorestamento de áreas
degradadas.
Monitoramento da área: Acompanhamento da área por satélites prevenindo o desmatamento
ilegal.
Desenvolvimento sustentável: Criação da cooperativa COAMA composta por mais de 30
famílias das comunidades locais.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

Geração de renda: Fortalecimento de alternativas para a geração de renda para as comunidades
locais, como os Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM).
Novos produtos no mercado: Certificação bianual e organização da produção de açaí pela
comunidade local.

todos os detalhes dos benefícios são descritos e certificados nos
relatórios de monitoramento do Carbono Social!

STANDARDS

TIPO

ECOSSISTEMA

VCS + SOCIALCARBON
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Amazônia
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LOCALIZAÇÃO
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DESEMPENHO SOB O SOCIALCARBON STANDARD
O Hexágono demonstra a melhoria
contínua do projeto durante todos os
períodos de verificação. O Standard do
Carbono
Social
incentiva
o
reinvestimento de parte da renda
proveniente dos créditos de carbono em
benefícios socioambientais, de forma
alinhada
com
os
Objetivos
do
Desenvolvimento Sustentável da ONU
(SDGs). Social Carbon: muito além do
carbono, é igualdade social.
Saiba mais

ACESSE O REGISTRO PÚBLICO DO PROJETO
E COMPENSE SUAS EMISSÕES
Registro Verra

Apoie esse projeto
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