RECONSTRUINDO A AMAZÔNIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2018
635.539 árvores doadas em 150 meses
"Não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho."
(Emmanuel, por F. C. Xavier, no livro “Semente”)

I. Apresentação
O Instituto Excelsa, fundado em 21 de janeiro de 2006, é uma entidade sem fins lucrativos e reconhecida como
OSCIP (processo MJ 08071.002296/2006-75). Seu foco principal é o desenvolvimento sustentável na Amazônia
através da reconstrução de áreas degradadas da Floresta Amazônica. Esse processo atende ao tríplice aspecto da
sustentabilidade pois visa recuperar a floresta e contribuir para o desenvolvimento social e econômico das
comunidades locais valorizando a “floresta em pé” com a geração de produtos com valor agregado e da educação
voltada aos valores humanos.

II. A Reconstrução
O processo de reconstrução realiza-se pelo plantio e cultivo orgânico de duas árvores conhecidas na região: a
Castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa HBK) e a palmeira de pupunha (Bactris gasipaes). Elas são plantadas
pelos pequenos agricultores das comunidades da floresta em suas propriedades, recuperando áreas desmatadas e
propiciando novas perspectivas de vida para suas famílias através dos produtos obtidos e de atividades voltadas ao
aproveitamento dos mesmos. Assim, decorre a geração de produtos e sub-produtos com valor agregado através do
cultivo com tecnologia incomparável e a criação de uma “Região de Origem Controlada da Castanha-do-Brasil”,
única no mundo, visando um produto de excelência para mercados reconhecidos no mundo inteiro.
Além disso, é conseqüência inerente a esse processo a limpeza da atmosfera através da captação de carbono,
naturalmente exercida pelo crescimento das árvores, o que significa uma contribuição positiva em favor do planeta
e da humanidade. O papel do Instituto Excelsa é o de um catalisador e administrador desse processo de
reconstrução unindo os moradores da floresta a pessoas de qualquer parte do mundo. O Instituto Excelsa divulga o
trabalho da reconstrução no Brasil e no exterior, recolhe e administra contribuições monetárias e oferece
oportunidades de parcerias com empresas em projetos que gerem auto-sustentabilidade ao processo. Para garantir a
transparência e credibilidade de suas atividades, disponibiliza e mantém o fluxo de informações de suas atividades.

III. Resultados
De janeiro 2006 até agosto 2018, o Instituto Excelsa doou um total de 635.539 mudas de árvores para 1.453
famílias de 183 comunidades das regiões de Itacoatiara e outros municípios do AM (Vide quadro anexo). As
comunidades são cadastradas, seus moradores são participantes por adesão voluntária, identificados
individualmente, seus plantios são visitados e georreferenciados por GPS, o que propicia um maior controle dos
resultados. Em novembro de 2010, foi realizado o primeiro de treinamento de enxertia das castanheiras, onde 5
comunidades participaram e levaram o material do enxerto doado pelo Instituto Excelsa para aplicar em suas
árvores.

IV . Reconstruindo Juntos
Todas as pessoas (físicas ou jurídicas), em qualquer lugar do mundo, podem adotar uma árvore plantada por um
pequeno agricultor da Amazônia pelo site www.institutoexcelsa.org, e-mail excelsa@institutoexcelsa.org ou
tel. (11) 2308-3439 e receberá o certificado “Seja uma Pessoa Excelsa” ou “Empresa Excelsa” com o Selo
“Atitude Limpa”.
Itacoatiara, 01 de agosto de 2018.
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