
MANUAL DO VISITANTE
VILA CÉU DO MAPIÁ
Floresta Nacional do Purus, Pauini / Amazonas



ETAPAS DA VIAGEM
1. Aeroporto de Origem para Aeroporto de Rio Branco.

2. Aeroporto Rio Branco para cidade de Boca do Acre: 3 a 4 horas de táxi fretado ou passagem de táxi (central de lotação para

Boca do Acre na rodoviária velha) / 5 a 6 horas de ônibus (rodoviária nova). Estrada parcialmente asfaltada.

3. Boca do Acre para Vila Céu do Mapiá (6 a 9 horas de viagem - dependendo da estação do ano e das condições da
embarcação). Navega-se pelas águas do rio Purus e igarapé Mapiá.

BOCA DO ACRE

RIO BRANCO



RIO BRANCO
* Rio Branco é a capital do estado do Acre, na região norte

do país; possui aproximadamente 500.000 habitantes.

Opção 1: Ficar uma ou duas noites em Rio Branco.

- Descansar e se preparar para a longa viagem até a Vila Céu

do Mapiá.
- Ir ao banco e farmácia. Mapiá não tem bancos, nem

farmácias.

- Fazer compras necessárias e supermercado (o que não for

perecível) para levar para o Mapiá. Você encontrará mais

opções do que em Boca do Acre.
- Visitar o túmulo do Mestre Irineu e a Colônia 5.000, entre

outros passeios.

Opção 2: Ir direto para Boca do Acre do aeroporto de Rio

Branco.

BOCA DO ACRE
* Boca do Acre está a cerca de 220 km de Rio Branco, e fica

no estado do Amazonas.

* Em Boca do Acre procure o CENTRO DE RECEPÇÃO da

Vila Céu do Mapiá (ao lado da farmácia do Esaú) para

informações necessárias para sua viagem.
Opção 1: Pernoitar em Boca do Acre

- Descansar e se preparar para a viagem de barco.

- Fazer compras necessárias e supermercado para levar para o

Mapiá.

- Ir ao banco e farmácia. Mapiá não tem bancos, nem
farmácias.

Opção 2: Descansar algumas horas no hotel em Boca do

Acre, e logo ir para a vila Céu do Mapiá.



IMPORTANTE LEVAR NA BAGAGEM DE MÃO DURANTE A 
VIAGEM DE BARCO:

ü Capa de chuva, boné, casaco leve.

ü Repelente e protetor solar.

ü Lanches e água.

ü Guardanapo de papel.
ü Kit primeiros-socorros básico: gaze, esparadrapo, tesoura,

antisséptico, anti-histamínico, analgésico, antitérmico.

ü Lanterna e isqueiro.

ü Muda de roupa extra, pois há possibilidade de chuva durante

a viagem.
** Colocar as malas em sacos plásticos, e também a bagagem de

mão.

**Durante a viagem de barco, fique atento aos galhos de árvores

e ao movimento do barco, e use o colete salva-vidas.

BOTES DE ALUMINIO E CANOAS DE MADEIRA

IGARAPÉ MAPIÁ

RIO PURUS



IMPORTANTE LEVAR PARA O MAPIÁ:
ü Roupas para o calor e algumas peças de frio, pois há possibilidade (ainda que remota) das chamadas "friagens”, em que a temperatura cai,

especialmente à noite.

ü Camisetas de algodão com mangas compridas, pois protegem das picadas de mosquitos e do sol.

ü Caso deseje tomar banho no igarapé, é bom levar um short e um top (no caso das mulheres) pois não se costuma usar biquini na Vila.

ü Com relação aos calçados, o melhor é um tênis impermeável para as caminhadas na floresta. Galochas (entre os meses de novembro até maio),

calçados estilo crocs e sandálias tipo Havaianas também são úteis, sendo desnecessário levar botas pesadas.

ü Lanterna, capa de chuva ou guarda-chuva/sombrinha, chapéu ou boné, e protetor solar.

ü Repelente, bucha vegetal (usar no banho para tirar os carrapatinhos da pele) e álcool canforado (passar depois do banho).

ü Dica: Muitas pessoas usam suplementos de vitamina B12, 30 dias antes da viagem a ao longo da viagem, como um meio eficaz de repelir os

insetos.

ü Se faz uso regular de algum medicamento, é alérgico ou precisa de remédios controlados, é importante levar a quantidade que for precisar

durante sua estadia, lembrando que no Céu do Mapiá não há farmácia.

ü Kit com medicamentos básicos, como sal de fruta, comprimidos para dor de cabeça, gripe e sintomas simples, que achar necessário.

ü Feira com alimentos para colaborar nas refeições (da casa da família ou onde for ficar), produtos de limpeza e uso pessoal. Sugestões de

produtos a serem adquiridos: arroz, feijão, óleo, azeite, shoyo, sal, atum, sardinha, legumes e frutas (perdem rápido devido ao calor), biscoitos

salgados e doces, açúcar, café, leite em pó, manteiga, creme de leite, macarrão, molho de tomate, doces etc. Para limpeza: sabão em pó e em

barra, água sanitária, desinfetante, álcool em gel, escova de lavar roupa, esponja de lavar louça, balde, bacia, pano de limpeza, pano de prato.

ü No caso de restrição alimentar, lembre-se de levar os alimentos apropriados à sua dieta.

ü Roupa de cama e banho, travesseiro e mosquiteiro (de rede ou cama – dependendo de onde for dormir).



VILA CÉU DO MAPIÁ
* A Vila Céu do Mapiá, fundada em 1983, possui cerca de 600 moradores;

apresenta um bom nível de organização social, com diversos grupos e

instituições locais. A vila se encontra em uma unidade de conservação federal,

a Floresta Nacional do Purus – FLONA PURUS.

* Infraestrutura comunitária: Igreja, Casa de Feitio, Associação de
Moradores, Cozinha Geral, Casas de Farinha, Escola, Jardim de Infância, Santa

Casa de Cura, Posto de Saúde (serviços de enfermaria), comércios,

lanchonetes, Cooperativa, Telecentro, Biblioteca, Casa de Ofícios, Centro

Medicina da Floresta, Jardim da Natureza, Centro de Cultura, Esporte e Lazer

Lua Branca, Casa de Música.

TELECENTRO NOVA IDEIA COMÉRCIO E PADARIA

COZINHA GERAL

FEIRA 



IMPORTANTE
Ø Ir à Associação dos Moradores – AMVCM – no dia seguinte à chegada, para preencher a ficha de cadastro e dar a sua

contribuição financeira. A AMVCM não possui recursos governamentais. Todo o atendimento e benfeitorias na comunidade

são feitos com a colaboração de moradores e visitantes.

Ø Participe ativamente dos mutirões de segunda-feira, uma tradição comunitária desde os tempos do Padrinho Sebastião.
Nestes dias você pode tomar seu café da manhã e almoçar na Cozinha Geral.

AJUDE A FORTALECER A ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA DA VILA CEU DO MAPIÁ!
CONTRIBUIÇÕES: 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA CÉU 
DO MAPIÁ - AMVCM
Banco do Brasil - Agência: 0814 -1 
Conta corrente: 5148-9 
CNPJ: 22.812.085/0001-45 

Favor informar valor e data do depósito no e-mail: 
amvcmapia@gmail.com

mailto:amvcmapia@gmail.com


SEJA UM VISITANTE CONSCIENTE
Você está em uma ecovila, dentro de uma Unidade de Conservação.

Seja responsável, adote práticas ecologicamente corretas e de baixo

impacto, contribua para preservação ambiental e sustentabilidade local.

Dicas:
Lixo – cuide do lixo que produzir. Reaproveite o que for possível, separe

o lixo orgânico, lave e seque embalagens antes de descartá-las. Caso

não consiga dar um destino adequado, dentro da Vila, ao lixo

produzido, leve-o para Boca do Acre.

Água - Use de preferência produtos biodegradáveis para lavar roupas,
louças, e no banho. Tome banhos rápidos, feche a torneira ao se

ensaboar. Aproveite o igarapé para se refrescar, mas esteja atento.

Tarefas do dia a dia – seja participativo, colabore com a limpeza e

manutenção do local onde você está.

Geração de renda local - valorize e dê preferência para serviços e
produtos da comunidade.



TABELA DE PREÇOS 2019 (Sujeita a alterações) - LOGÍSTICA

TÁXI (RIO BRANCO – BOCA DO ACRE)
• Passagem (lotação 4 pessoas) - centro de Rio Branco – R$ 90,00

• Passagem (lotação 4 pessoas) - aeroporto – R$ 180,00

• Frete - centro de Rio Branco – R$ 360,00
• Frete - horário noturno – R$ 400,00

• Frete - aeroporto – R$ 450,00

HOTEL (BOCA DO ACRE)
• Linhares – individual R$ 50,00, duplo R$ 70,00, 

triplo R$ 120,00

• Alice – individual R$ 80,00, duplo R$ 90,00, 
triplo R$ 120,00

• São Pedro – individual R$ 50,00 a R$ 80,00, 
duplo R$ 120,00 a R$140,00, triplo R$ 180,00

• Mariano – individual R$ 80,00, duplo 100,00, 

triplo 180,00
TRANSPORTE FLUVIAL (BOCA DO ACRE – MAPIÁ)
• Canoa (de madeira com motor rabeta – de 8 a 12 horas de viagem): 

passagem - R$ 150,00.

• Bote (de alumínio com motor rabeta – de 6 a 10 horas de viagem): 

passagem – R$ 180,00 / frete – R$ 800,00.
• Lancha (motor de popa – em períodos de igarapé seco pode estar 

conjugado com motor rabeta ou carro): passagem – R$ 220,00 

(com rabeta) e R$ 300,00 (com carro) / frete – R$ 1.200,00

EM CASO DE EMERGÊNCIA
v MOARA +55 (85) 99817.4033 - Mapiá

v EUCÉLIA +55 (97) 8100.7584 – Boca do Acre

v SILVIA +55 (15) 98181.9001 – São Paulo

v TATIANA (English only) +55 (31) 98861.2313



Em 2020, ano do Centenário do Padrinho Sebastião, fundador da comunidade, a Vila Céu do
Mapiá sediará vários eventos e trabalhos espirituais, sendo um ano importante para toda

irmandade do Santo Daime.

A Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião Mota de Melo (ICEFLU)

em conjunto com a Associação de Moradores da Vila Céu do Mapiá (AMVCM) e toda a
comunidade estão mobilizadas para os acontecimentos de 2020 e também, para que tudo

transcorra de forma agradável e segura.

Nos sites vilaceudomapia.org.br, santodaime.org e iceflu.org encontram-se o calendário de

2020 e o formulário de inscrição para os que desejam participar das celebrações em 2020 no
Mapiá. É fundamental que todos preencham o formulário, pois assim será possível

dimensionar o número de visitantes e suas necessidades. A equipe de recepção da

comunidade irá apoiar os visitantes; e a agência de viagens local Flor das Águas oferece

serviços de logística especializados aos interessados. Dúvidas, favor entrar em contato pelo e-

mail mapiavisita@gmail.com.



A Flor das Águas é uma agência de viagens criada na Vila
Céu do Mapiá a fim de resolver a dificuldade de logística
que os visitantes enfrentam para chegar na comunidade.

Conhecendo bem o trajeto, hospedagens e prestadores
de serviços, oferece um serviço seguro e personalizado,
em sintonia com o fluxo da natureza, proporcionando ao
visitante uma viagem tranquila e sem preocupações.

Durante o ano de 2020, a agência Flor das Águas, em
parceria com Associação dos Moradores, disponibiliza o
Serviço de Reservas ao visitante, que beneficia a
organização comunitária da Vila Céu do Mapiá.

CONTATOS
• MOARA – MAPIÁ 

(85) 99817.4033

• AMANDA – MAPIÁ 

(35) 98855.3334

• EUCÉLIA - BOCA DO ACRE
(97) 98100.7584


