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Instituto	  Peabiru	  –	  Perfil	  Institucional	  	  (versão:	  março	  de	  2018)	  

	  

1. Apresentação	  

O	  Instituto	  Peabiru	  é	  uma	  Organização	  da	  Sociedade	  Civil	  de	  Interesse	  Público	  (OSCIP)	  com	  a	  

missão	  de	  facilitar	  processos	  de	  fortalecimento	  da	  organização	  social	  e	  da	  valorização	  da	  

sociobiodiversidade.	  Atua	  nacionalmente,	  com	  atenção	  ao	  Pará	  (Marajó,	  Região	  Metropolitana	  de	  

Belém	  e	  Nordeste	  Paraense).	  Em	  junho	  de	  2018	  completa	  20	  anos	  de	  atuação.	  Com	  sede	  em	  Belém,	  

Pará	  trabalha	  em	  4	  eixos,	  destacando-‐se:	  

1.	  Assistência	  técnica	  a	  Agricultores	  Familiares,	  Povos	  e	  Comunidades	  Tradicionais	  –	  

fortalecer	  capacidades	  individuais,	  coletivas	  e	  associativas	  para	  a	  governança	  territorial	  e	  gestão	  dos	  

recursos	  locais,	  especialmente	  para	  exigir	  direitos	  básicos	  e	  em	  prol	  da	  sustentabilidade,	  

conservando	  a	  terra,	  a	  cultura	  e	  o	  ambiente,	  e	  promovendo	  a	  segurança	  alimentar,	  hídrica	  e	  

energética.	  Destaque	  para:	  a.	  Assistência	  Técnica	  e	  Extensão	  Rural	  (ATER);	  b.	  fortalecimento	  de	  

produtores	  em	  Cadeias	  de	  Valor	  da	  Sociobiodiversidade	  (açaí,	  pesca	  artesanal	  –	  camarão,	  caranguejo	  

e	  pescado	  –	  ,	  produtos	  florestais	  não	  madeireiros,	  como	  óleo	  de	  andiroba	  e	  mel	  de	  abelhas	  sem	  

ferrão)	  e	  turismo	  de	  base	  comunitária;	  c.	  segurança	  no	  trabalho	  no	  meio	  rural	  (açaí);	  e	  d.	  apoio	  ao	  

monitoramento,	  reflexão	  e	  elaboração	  de	  estratégias	  de	  garantia	  de	  direitos.	  

2.	  Proteção	  Social	  a	  Crianças,	  Jovens	  e	  Mulheres	  –	  contribuir	  para	  garantir	  os	  direitos	  de	  

crianças	  e	  jovens,	  em	  prol	  de	  maior	  equidade	  entre	  mulheres	  e	  homens	  e	  o	  empoderamento	  das	  

mulheres.	  Destaques:	  a.	  indicadores	  sociais	  públicos	  para	  crianças	  e	  jovens	  (Selo	  UNICEF	  Edição	  

2017-‐2020);	  b.	  estímulo	  e	  suporte	  a	  organizações	  sociais	  e	  negócios	  rurais	  liderados	  por	  mulheres.	  

3.	  Responsabilidade	  Social	  Corporativa	  –	  construir	  parcerias	  com	  empresas,	  entes	  públicos	  e	  

comunidades	  afetadas	  pelas	  operações	  da	  empresa	  em	  prol	  da	  sustentabilidade,	  especialmente	  

para:	  a.	  a	  mediação	  de	  conflitos;	  b.	  Implementação	  de	  tecnologias	  sociais	  para	  solução	  de	  problemas	  

do	  entorno	  de	  empreendimentos	  (energia	  sustentável,	  sistemas	  de	  água	  de	  chuva	  etc.);	  c.	  

Fortalecimento	  da	  organização	  social	  para	  representatividade	  de	  atores	  de	  interlocução	  com	  poder	  

público	  e	  iniciativa	  privada;	  e	  d.	  Construção	  participativa	  de	  planos	  de	  desenvolvimento	  local.	  

Destaques:	  cadeias	  de	  valor	  da	  palma	  (dendê),	  mineração,	  papel	  e	  celulose.	  	  

4.	  Conservação	  da	  Biodiversidade	  –	  aumentar	  o	  conhecimento	  sobre	  a	  biodiversidade	  do	  

bioma	  Amazônia,	  especialmente	  do	  Centro	  de	  Endemismo	  Belém	  (Amazônia	  Maranhense	  e	  Pará	  a	  

leste	  do	  Rio	  Tocantins);	  contribuir	  à	  conservação	  de	  áreas	  públicas	  e	  privadas	  prioritárias	  para	  

conservação;	  e	  promover	  a	  educação	  ambiental.	  Destaques:	  a.	  Programa	  ProGoeldi	  para	  

revitalização	  do	  Parque	  Zoobotânico	  do	  Museu	  Goeldi,	  Belém,	  Pará.	  b.	  Conservação	  de	  polinizadores,	  

especialmente	  abelhas	  sem	  ferrão;	  e	  c.	  Educação	  ambiental	  para	  crianças	  e	  jovens.	   	  

	  



 
                    

Travessa Ó de Almeida 1083 
66053-360 Reduto Belém Pará 
F 55 91 3222 6000 
peabiru@peabiru.org.br 
www.peabiru.org,br 

 2 

	  

2. A	  Amazônia	  do	  século	  XXI	  

A	  Amazônia	  do	  Século	  XXI	  caracteriza-‐se	  pela	  destruição	  persistente	  dos	  povos	  e	  

comunidades	  tradicionais,	  a	  valorização	  do	  desmatamento	  como	  sinônimo	  de	  desenvolvimento	  e	  a	  

eleição	  da	  pecuária	  bovina	  extensiva	  como	  forma	  de	  ocupação	  do	  território.	  	  

A	  forte	  urbanização	  concentra	  a	  população	  e	  aumenta	  a	  exclusão	  social	  e	  o	  acesso	  a	  recursos	  

naturais.	  As	  mudanças	  climáticas	  agravam	  a	  situação	  das	  áreas	  litorâneas,	  das	  áreas	  inundáveis	  e	  

altera	  os	  ciclos	  naturais.	  

	  A	  maior	  parte	  dos	  investimentos	  em	  infra-‐estrutura	  e	  empreendimentos	  econômicos	  estão	  

direcionados	  para	  a	  exportação	  de	  commodities	  e	  raras	  vezes	  contemplam	  as	  necessidades	  das	  

populações	  locais.	  	  

Para	  alcançar	  a	  sustentabilidade	  e	  a	  justiça	  social	  neste	  contexto	  é	  preciso	  assumir	  

abordagens	  inovadoras	  e	  corajosas.	  O	  maior	  desafio	  é	  construir	  relações	  duradouras,	  que	  rompam	  o	  

paradigma	  de	  empreendimentos	  ricos,	  cercados	  por	  um	  entorno	  de	  miséria,	  injustiça	  e	  devastação	  

ambiental.	  

Neste	  sentido,	  diversos	  desafios	  se	  colocam,	  entre	  os	  quais	  se	  destacam:	  A.	  qual	  é	  o	  modelo	  

econômico	  que	  concilia	  a	  produção	  em	  larga	  escala	  e	  a	  conservação	  dos	  recursos	  naturais	  e	  da	  

biodiversidade?	  B.	  Como	  conter	  o	  desmatamento	  e	  promover	  a	  recuperação	  de	  áreas	  e	  recursos	  
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degradados?	  C.	  De	  que	  maneira	  promover	  o	  respeito	  aos	  direitos	  básicos,	  a	  efetiva	  participação	  das	  

comunidades	  na	  tomada	  de	  decisão	  acerca	  de	  suas	  vidas	  e	  uso	  e	  manejo	  de	  seus	  recursos,	  e	  o	  

combate	  à	  desigualdades	  socioeconômicas?	  E,	  D.	  Em	  que	  medida	  as	  comunidades	  da	  Amazônia	  

podem	  se	  integrar	  e	  se	  beneficiar	  deste	  novo	  momento	  e,	  ao	  mesmo	  tempo	  prover	  condições	  para	  

as	  futuras	  gerações?	  

3. A	  abordagem	  do	  Instituto	  Peabiru	  

Vemo-‐nos	  como	  facilitadores	  de	  processos	  de	  desenvolvimento	  social,	  seja	  para	  moradores	  

de	  periferias,	  agricultores	  familiares,	  indígenas,	  quilombolas,	  povos	  e	  comunidades	  tradicionais,	  

organizações	  da	  sociedade	  civil	  ou	  empresas.	  	  

Atuamos	  por	  meio	  de	  processos	  participativos	  de	  pesquisa,	  reflexão	  e	  tomada	  de	  decisão	  –

	  pesquisação	  –,	  respeitando	  o	  tempo	  das	  comunidades.	  Nosso	  público	  preferencial	  é	  o	  de	  populações	  

excluídas.	  Nossa	  área	  geográfica	  de	  atuação	  é	  a	  Amazônia	  Oriental,	  especialmente	  o	  Pará	  e	  o	  Amapá.	  	  

Nossa	  ação	  centra-‐se	  no	  impacto	  do	  modelo	  de	  desenvolvimento	  vigente	  sobre	  a	  maior	  

floresta	  tropical	  do	  planeta	  e	  seus	  habitantes.	  	  

Entendemos	  como	  principal	  resultado	  de	  nossa	  ação	  o	  momento	  em	  que	  comunidades	  e	  

organizações	  da	  sociedade	  civil	  local	  alcançam	  maior	  capacidade	  de	  agir,	  reclamar	  os	  seus	  direitos,	  

enfim,	  exercitar	  sua	  completa	  cidadania.	  Este	  processo	  se	  completa	  na	  medida	  que	  se	  alcança	  maior	  

nível	  de	  desenvolvimento	  humano,	  com	  benefícios	  socioeconômicos	  duradouros	  e	  a	  necessária	  

conservação	  ambiental.	  	  

Acreditamos	  fortemente	  em	  parcerias	  entre	  os	  setores	  privado	  e	  público.	  Reconhecemos	  que	  

este	  último,	  ao	  desempenhar	  seu	  relevante	  papel	  de	  manutenção	  da	  sociobiodiversidade,	  vem	  

desenvolvendo	  estratégias	  que	  buscam	  conciliar	  o	  uso	  dos	  recursos	  naturais	  e	  a	  manutenção	  da	  

cultura	  dos	  povos	  e	  comunidades	  tradicionais,	  principalmente	  em	  suas	  Áreas	  Protegidas.	  A	  

incorporação	  de	  aprendizados	  pelos	  setores	  público	  e	  privado,	  e	  seus	  públicos	  (stakeholders),	  resulta	  

em	  enormes	  avanços	  em	  prol	  da	  justiça	  social	  e	  sustentabilidade.	  

Registrar,	  documentar,	  sistematizar	  a	  informação,	  estruturar	  indicadores	  e	  monitorar	  são	  

atividades	  inerentes	  a	  cada	  projeto	  e	  se	  constituem	  parte	  essencial,	  na	  medida	  que	  o	  processo	  de	  

construção	  e	  de	  realização	  é	  tão	  importante	  quanto	  o	  resultado.	  

Os	  relatórios	  anuais	  e	  demais	  documentos	  institucionais	  estão	  sempre	  disponíveis	  no	  web-‐

site	  da	  organização	  –	  	  www.peabiru.org.br	  	  –,	  bem	  como,	  as	  postagens	  e	  documentos	  neste	  web-‐site	  

complementam	  o	  presente	  Perfil.	  
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4. Principais	  ações	  por	  territórios	  de	  atuação	  

	  

4.1. Marajó	  

Desde	  2009	  o	  Instituto	  Peabiru	  atua	  na	  região,	  uma	  das	  mais	  excluídas	  do	  Brasil.	  Quatro	  entre	  

os	  dez	  municípios	  com	  os	  mais	  baixos	  IDHs	  entre	  os	  mais	  de	  5.500	  municípios	  do	  país	  encontram-‐se	  

no	  Marajó.	  O	  Instituto	  Peabiru	  atua	  por	  meio	  do	  Programa	  Viva	  Marajó	  que	  se	  iniciou	  pelo	  

Diagnóstico	  Socioeconômico	  do	  Marajó	  –	  Escuta	  Marajó	  –	  ouvindo	  o	  marajoara	  em	  seus	  diferentes	  

contextos	  e	  comparando	  as	  políticas	  públicas	  e	  a	  situação	  local,	  seguido	  de	  debate	  nos	  16	  

municípios.	  Este	  Diagnóstico	  permitiu	  identificar	  as	  principais	  questões	  socioeconômicas,	  as	  

parcerias	  estratégicas	  e	  os	  eixos	  de	  ação.	  A	  partir	  daí,	  o	  Programa	  Viva	  Marajó	  estruturou-‐se	  em	  

quatro	  eixos,	  a	  saber:	  	  

a)	  Áreas	  protegidas	  e	  ordenamento	  territorial	  –	  com	  3	  ações	  principais:	  	  a.1.	  subsídios	  à	  Secretaria	  

de	  Estado	  do	  Meio	  Ambiente	  e	  Sustentabilidade	  –	  SEMAS-‐PA	  para	  a	  criação	  da	  Reserva	  da	  Biosfera	  

Amazônia-‐Marajó,	  antiga	  aspiração	  da	  sociedade	  civil;	  a.2.	  Mapeamento	  das	  políticas	  fundiárias,	  com	  

a	  produção	  do	  Mapa	  Fundiário	  do	  Marajó,	  alertando	  que	  há	  segurança	  fundiária	  somente	  para	  25%	  

da	  região,	  o	  que	  compromete	  a	  vida	  de	  mais	  de	  50	  mil	  famílias	  no	  meio	  rural;	  e	  a.3.	  Apoio	  à	  

mobilização	  e	  Carta	  do	  CODETEM	  sobre	  a	  questão	  fundiária;	  

b)	  Cadeias	  de	  valor	  da	  sociobiodiversidade	  –	  em	  parceria	  com	  a	  Universidade	  Federal	  Rural	  da	  

Amazônia	  (UFRA)	  e	  o	  Museu	  Paraense	  Emílio	  Goeldi,	  foram	  realizados	  estudos	  sobre	  as	  quatro	  

principais	  cadeias	  de	  valor	  apontadas	  no	  Plano	  Marajó	  –	  açaí,	  pecuária	  bovina,	  farinha-‐de-‐mandioca	  

e	  pesca	  artesanal.	  A	  partir	  destes	  estudos,	  dedicou-‐se	  especialmente	  à	  pesca	  artesanal	  e	  ao	  açaí	  

como	  trabalhos	  de	  campo	  e	  assistência	  técnica.	  Em	  2017	  iniciou	  a	  implantação	  de	  meliponário	  em	  

Curralinho,	  em	  parceria	  com	  a	  Cooperativa	  Sementes	  Marajó	  e	  Embrapa	  e	  financiamento	  da	  

Fundação	  Banco	  do	  Brasil.	  

c)	  Fortalecimento	  da	  organização	  social	  local	  –	  principalmente	  ao	  apoiar	  	  as	  ações	  do	  Colegiado	  

Territorial	  do	  Marajó	  -‐	  CODETEM,	  órgão	  que	  reúne	  64	  organizações	  públicas	  e	  da	  sociedade	  civil,	  

como	  parte	  da	  política	  de	  Território	  da	  Cidadania,	  do	  Ministério	  do	  Desenvolvimento	  Agrário.	  Foram	  

realizados	  quatro	  grandes	  encontros	  (que	  resultaram	  em	  Cartas	  do	  Marajó	  sobre	  educação,	  saúde,	  

regularização	  fundiária,	  saneamento	  etc.),	  além	  de	  eventos	  e	  reuniões	  temáticas;	  

d)	  Valorização	  e	  proteção	  da	  cultura	  marajoara	  –	  além	  de	  realizar	  uma	  série	  de	  eventos	  em	  Belém,	  

com	  o	  apoio	  do	  SESC-‐PA,	  denominados	  Dias	  do	  Marajó,	  foi	  produzido	  e	  divulgado	  no	  Marajó,	  no	  

Brasil	  e	  Exterior,	  o	  Documentário	  Expedição	  Viva	  Marajó,	  de	  média	  metragem.	  O	  Instituto	  Peabiru	  

iniciou	  a	  busca	  de	  recursos	  para	  contribuir	  para	  a	  salvaguarda	  das	  Festividades	  do	  Glorioso	  São	  
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Sebastião,	  recentemente	  declarado	  patrimônio	  imaterial	  do	  Brasil.	  Em	  2017	  apoiou	  o	  filme	  de	  ficção	  

de	  média	  metragem	  “Marajó	  Mulher”	  da	  Associação	  Dalcídio	  Jurandir,	  de	  Ponta	  de	  Pedras.	  

A	  partir	  destas	  ações	  e	  das	  reflexões	  das	  prioridades	  com	  as	  lideranças	  locais,	  o	  Instituto	  

Peabiru	  buscou	  recursos	  para	  atuar	  em	  quatro	  frentes	  principais:	  	  

a)	  Áreas	  protegidas	  e	  ordenamento	  territorial	  –	  com	  o	  foco	  no	  monitoramento	  do	  impacto	  da	  

monocultura	  do	  arroz	  sobre	  as	  18	  territórios	  quilombolas	  e	  dezenas	  de	  comunidades	  tradicionais	  e	  

de	  Cachoeira	  do	  Arari	  e	  Salvaterra.	  	  

b)	  Cadeias	  de	  valor	  da	  sociobiodiversidade	  –	  	  especialmente	  visando	  o	  fortalecimento	  de	  produtores	  

agroextrativistas,	  por	  meio	  de	  três	  ações:	  

b.1.	  Projeto	  Embarca	  Marajó,	  apoiando	  pelo	  Fundo	  Socioambiental	  Caixa,	  em	  parceria	  com	  o	  IEB	  e	  

Fundação	  Vitoria	  Regia,	  para	  o	  fortalecimento	  de	  cadeias	  de	  valor,	  grupos	  sociais	  e	  a	  cultura	  de	  

municípios	  do	  Marajó,	  particularmente	  de	  Curralinho	  e	  Salvaterra	  (Coopemaflima);	  	  

Recentemente,	  projetos	  foram	  encerrados:	  	  

a)	  Projeto	  Marajó	  Viva	  Pesca,	  vencedor	  de	  edital	  Petrobras	  Ambiental,	  para	  estabelecer	  acordos	  de	  

pesca,	  envolvendo	  19	  associações	  locais,	  no	  Rio	  Canaticu,	  em	  Curralinho;	  	  	  

b)	  Fortalecimento	  dos	  Arranjos	  Produtivos	  Locais	  (APLs)	  da	  andiroba	  e	  açaí	  no	  Marajó,	  como	  parte	  da	  

política	  publica	  do	  Ministério	  do	  Meio	  Ambiente,	  financiado	  pelo	  PNUD,	  para	  produtos	  da	  

sociobiodiversidade;	  

c)	  Assistência	  Técnica	  Rural	  (ATER)	  a	  Projetos	  de	  Assentamento	  Agroextrativistas	  (PAEs),	  com	  mais	  de	  

840	  famílias,	  em	  Cachoeira	  do	  Arari	  e	  Ponta	  de	  Pedras,	  em	  edital	  do	  INCRA	  (2013-‐2016);	  	  e	  

d)	  Diagnóstico	  sobre	  as	  condições	  de	  trabalho	  no	  Açaí,	  com	  financiamento	  do	  Tribunal	  Regional	  do	  

Trabalho	  (TRT-‐08)	  e	  apoio	  da	  FUNDACENTRO.	  

c)	  Fortalecimento	  da	  organização	  social	  local	  –	  	  c.1.	  Apoio	  à	  agenda	  socioambiental	  e	  cultural	  do	  

Colegiado	  Territorial	  do	  Marajó,	  e	  monitoramento	  do	  Plano	  Marajó.	  Apoio	  à	  organização	  social	  Lupa	  

Marajó,	  que	  atua	  em	  Curralinho	  e	  vizinhanças	  e	  para	  a	  Cooperativa	  Sementes	  do	  Marajó,	  baseada	  no	  

Rio	  Canaticu,	  em	  Curralinho.	  	  

d)	  Valorização	  e	  proteção	  da	  cultura	  marajoara,	  com	  a	  proposta	  de	  realizar	  e	  apoiar	  festivais	  e	  

eventos	  culturais	  que	  contribuam	  para	  a	  salvaguarda	  do	  patrimônio	  imaterial.	  Atualmente	  há	  uma	  

ação	  em	  andamento,	  como	  parte	  do	  projeto	  Embarca	  Marajó,	  de	  realização	  do	  filme	  “Marajó	  

Mulher”	  sobre	  a	  questão	  feminina	  pela	  Associação	  Dalcídio	  Jurandir,	  de	  Ponta	  de	  Pedras,	  e	  sua	  

exibição	  com	  outros	  filmes	  sobre	  o	  Marajó	  em	  municípios	  da	  região.	  
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4.2. 	  Nordeste	  Paraense	  
O	  Instituto	  Peabiru	  atua	  nesta	  região	  desde	  2006,	  quando	  atua	  no	  litoral	  (Salgado	  Paraense),	  

por	  meio	  do	  Programa	  Casa	  da	  Virada,	  financiado	  pela	  Petrobras,	  em	  parceria	  com	  o	  Museu	  

Paraense	  Emílio	  Goeldi	  entre	  outros.	  As	  ações	  são	  desenvolvidas	  a	  partir	  do	  município	  de	  Curuçá,	  

uma	  das	  regiões	  de	  mais	  antiga	  colonização	  da	  Amazônia.	  No	  município	  há	  mais	  de	  setenta	  

comunidades	  além	  do	  núcleo	  urbano	  da	  sede,	  que	  foram	  visitados	  no	  processo	  de	  construção	  da	  

Agenda	  21	  Local.	  	  

Se	  cerca	  de	  95%	  da	  floresta	  de	  terra	  firme	  desapareceu,	  os	  manguezais	  ainda	  se	  apresentam	  

em	  bom	  estado	  de	  conservação.	  Estes	  são	  fundamentais	  à	  segurança	  alimentar	  da	  maioria	  da	  

população	  e	  se	  encontram	  protegidos	  pela	  Reserva	  Extrativista	  Marinha	  Mãe	  Grande	  de	  Curuçá.	  No	  

entanto,	  a	  pressão	  sobre	  os	  manguezais	  e	  ambientes	  costeiros	  cresce	  rapidamente	  o	  que	  demanda	  

especial	  atenção.	  

Importante	  mencionar,	  que	  a	  região	  se	  insere	  no	  sensível	  conjunto	  de	  ecossistemas	  da	  

Amazônia	  Atlântica	  –	  encontro	  de	  três	  biomas	  –	  Amazônia,	  Região	  Costeira	  e	  Região	  Marinha	  –.	  

Entre	  São	  Luís	  e	  Belém	  estão	  85%	  dos	  manguezais	  do	  Brasil	  (cerca	  de	  270	  mil	  hectares),	  o	  maior	  

conjunto	  contínuo	  de	  manguezais	  da	  Terra,	  com	  alta	  biodiversidade	  de	  fauna.	  

Os	  índices	  de	  IDH	  são	  baixos,	  especialmente	  os	  relacionados	  à	  renda,	  os	  jovens	  migram	  em	  

busca	  de	  oportunidades	  de	  trabalho,	  especialmente	  os	  homens.	  A	  socioeconomia	  se	  caracteriza	  pelo	  

intensivo	  uso	  de	  manguezais	  por	  caranguejeiros,	  marisqueiras	  e	  pescadores,	  a	  pesca	  artesanal	  de	  

águas	  interiores	  (pesca	  da	  maré)	  e	  pesca	  costeira,	  além	  da	  agricultura	  familiar	  de	  subsistência.	  

O	  forte	  crescimento	  populacional	  e	  a	  ameaça	  de	  grandes	  obras,	  como	  o	  Super-‐Porto	  do	  Espadarte,	  

aumentam	  a	  insegurança	  fundiária	  e	  dificultam	  o	  acesso	  das	  comunidades	  tradicionais	  aos	  recursos	  

naturais,	  com	  forte	  impacto	  sobre	  a	  segurança	  alimentar.	  	  

As	  mudanças	  climáticas	  a	  nível	  local	  e	  destruição	  das	  florestas	  do	  entorno,	  diminuem	  ainda	  

mais	  a	  capacidade	  de	  resiliência	  dos	  manguezais,	  fundamentais	  à	  procriação	  da	  maior	  parte	  das	  

espécies	  de	  peixes	  costeiros	  afetando,	  inclusive,	  os	  ambientes	  marinhos.	  Em	  quase	  uma	  década,	  o	  

Instituto	  Peabiru	  trabalha	  em	  três	  eixos:	  

a)	  Conservação	  ambiental	  e	  arqueológica	  –	  visando	  subsidiar	  a	  tomada	  de	  decisão	  sobre	  a	  

conservação	  da	  biodiversidade,	  o	  manejo	  de	  recursos	  naturais	  e	  a	  proteção	  ao	  patrimônio	  

arqueológico.	  Entre	  os	  principais	  resultados	  das	  pesquisas	  estão:	  a.1)	  a	  classificação	  de	  um	  novo	  tipo	  

de	  formação	  florestal	  com	  espécies	  botânicas	  ameaçadas	  de	  extinção	  –	  a	  floresta	  amazônica	  

atlântica	  –,	  que	  demanda	  urgente	  proteção;	  a.2)	  a	  descoberta	  de	  sítios	  arqueológicos,	  atualmente	  

desprotegidos;	  a.3)	  a	  confirmação	  da	  presença	  das	  cinco	  espécies	  de	  tartarugas	  marinhas	  na	  região,	  

além	  de	  espécies	  de	  quelônios	  de	  água	  doce;	  a4)	  a	  alta	  biodiversidade	  de	  insetos,	  peixes,	  aves	  e	  
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outros	  grupos	  faunísticos	  estudados;	  a.5)	  significativa	  presença	  de	  aves	  migratórias;	  e	  a.6)	  sério	  

comprometimento	  dos	  cursos	  d’água	  pelo	  desmatamento	  das	  matas	  ciliares.	  	  

b)	  Educação	  ambiental	  –	  para	  ampliar	  o	  conhecimento	  de	  professores	  e	  alunos	  da	  rede	  pública,	  além	  

de	  usuários	  da	  Resex;	  capacitando	  400	  alunos	  e	  100	  professores	  e,	  atualmente,	  o	  Instituto	  Peabiru	  

executa	  um	  segundo	  ciclo	  de	  educação	  ambiental	  financiado	  pelo	  Criança	  Esperança	  (UNESCO	  &	  

Rede	  Globo),	  trabalhando	  com	  100	  jovens	  como	  Agentes	  Ambientais	  e	  85	  professores	  como	  

multiplicadores;	  e	  

c)	  Cadeias	  de	  valor	  da	  sociobiodiversidade	  –	  através	  de	  dois	  produtos	  compatíveis	  com	  a	  Resex	  

como	  unidade	  de	  conservação	  –	  a	  produção	  de	  mel	  de	  abelhas	  sem	  ferrão	  (Meliponicultura)	  com	  

agricultores	  familiares	  e	  comunitários.	  Este	  projeto	  é	  apoiado	  pelo	  BNDES	  como	  parte	  do	  projeto	  

Néctar	  da	  Amazônia.	  

No	  passado	  atuou-‐se	  com	  o	  	  ecoturismo	  de	  base	  comunitária,	  e	  com	  capacitações	  locais	  e	  

apoio	  à	  organização	  social.	  Entre	  as	  principais	  preocupações	  do	  Instituto	  Peabiru	  estão:	  a)	  os	  

possíveis	  impactos	  sociais,	  especialmente	  para	  as	  comunidades	  tradicionais	  na	  questão	  da	  segurança	  

alimentar	  e	  fundiária,	  dos	  planos	  de	  desenvolvimento	  econômicos	  em	  larga	  escala,	  com	  destaque	  

para	  o	  Porto	  do	  Espadarte	  e	  a	  exploração	  de	  petróleo	  na	  plataforma	  costeira;	  b)	  a	  efetiva	  

implementação	  e	  gestão	  do	  conjunto	  de	  unidades	  de	  conservação	  do	  Salgado	  para	  a	  conservação	  da	  

biodiversidade	  e	  patrimônio	  arqueológico;	  e	  c)	  o	  fortalecimento	  das	  organizações	  de	  base	  local	  em	  

prol	  da	  sustentabilidade	  da	  pesca	  artesanal	  e	  agricultura	  familiar.	  Todas	  as	  ações	  visam,	  acima	  de	  

tudo,	  o	  fortalecimento	  das	  capacidade	  humanas	  e	  a	  organização	  social,	  em	  prol	  da	  maior	  

participação	  das	  comunidades	  locais	  nos	  processos	  decisórios,	  para	  influenciar	  políticas	  públicas	  para	  

a	  região.	  

	  
4.3. Região	  Metropolitana	  de	  Belém	  

Esta	  atuação	  destaca-‐se	  pelo	  fortalecimento	  de	  grupos	  ribeirinhos,	  especialmente	  a	  parceria	  

com	  o	  Movimento	  de	  Mulheres	  das	  Ilhas	  de	  Belém	  (MMIB),	  organização	  atuante	  na	  Ilha	  de	  Cotijuba	  

e	  ilhas	  do	  entorno,	  em	  Belém,	  o	  Instituto	  Peabiru	  realizou	  ações	  de	  geração	  de	  renda,	  inclusão	  digital	  

e	  discussões	  sobre	  questões	  relacionadas	  aos	  direitos	  das	  mulheres	  e	  jovens	  e,	  de	  equidade	  entre	  

homens	  e	  mulheres.	  Atualmente	  MMIB	  e	  Instituto	  Peabiru	  conduzem	  projeto	  de	  fortalecimento	  do	  

grupo	  de	  artesanato	  financiado	  pelo	  Instituto	  Renner.	  	  

Como	  vencedor	  de	  edital	  do	  INCRA,	  o	  Peabiru	  assistiu	  entre	  2015	  e	  2016,	  1.100	  famílias	  de	  11	  

assentamentos	  agroextrativistas	  de	  Belém	  e	  Ananindeua,	  nas	  regiões	  das	  ilhas.	  Na	  região,	  a	  maioria	  

não	  tem	  segurança	  fundiária,	  é	  precário	  o	  acesso	  a	  transporte	  regular,	  a	  água	  potável	  e	  saneamento	  

básico.	  	  

Outra	  prioridade	  é	  a	  segurança	  energética	  e	  o	  acesso	  à	  água	  potável.	  As	  pesquisas	  

preliminares	  demonstram	  o	  alto	  gasto	  com	  água	  potável	  e	  energia,	  diante	  da	  crescente	  dificuldade	  



 
                    

Travessa Ó de Almeida 1083 
66053-360 Reduto Belém Pará 
F 55 91 3222 6000 
peabiru@peabiru.org.br 
www.peabiru.org,br 

 8 

de	  gerar	  renda	  a	  partir	  do	  manejo	  dos	  recursos	  naturais	  (açaí,	  camarão,	  pescado	  etc.)	  em	  função	  da	  

expansão	  urbana	  da	  Região	  Metropolitana	  de	  Belém.	  Foi	  realizada	  ação	  com	  apoio	  da	  Philips	  do	  

Brasil	  e	  do	  IDEAAS,	  organização	  da	  sociedade	  civil	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul.	  

	  

4.4. Outras	  regiões	  	  
Entre	  2007	  e	  2013	  o	  Instituto	  Peabiru	  atuou	  no	  Amapá	  em	  parceria	  com	  o	  Conselho	  das	  

Associações	  de	  Moradores	  das	  Comunidades	  Afro-‐Descendentes	  do	  Estado	  do	  Amapá	  (CCADA)	  em	  

prol	  da	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida	  das	  comunidades	  quilombolas,	  por	  meio	  da	  criação	  de	  abelhas	  

sem	  ferrão	  (meliponicultura).	  	  

Desde	  2013,	  com	  o	  apoio	  do	  Fundo	  Amazônia	  (BNDES),	  executa	  o	  Projeto	  Néctar	  da	  Amazônia,	  

para	  o	  fortalecimento	  da	  cadeia	  de	  valor	  de	  mel	  de	  abelhas	  sem	  ferrão.	  No	  Amapá	  estão	  incluídas	  

comunidades	  quilombolas,	  especialmente	  Mel	  da	  Pedreiras	  e	  São	  Pedro	  dos	  Bois,	  ambas	  em	  Macapá	  

e	  os	  grupos	  indígenas	  da	  Terra	  Indígena	  Uaçá,	  no	  Oiapoque,	  para	  fortalecer	  a	  capacidade	  das	  quatro	  

etnias	  indígenas	  –	  Palikur,	  Karipuna,	  Galibi	  Marworno	  e	  Galibi	  Kalinã.	  	  

Este	  mesmo	  projeto	  é	  conduzido	  em	  comunidades	  rurais	  tradicionais	  de	  Curuçá,	  Monte	  Alegre	  

e	  Almeirim,	  no	  Pará.	  Esta	  atividade	  é	  considerada	  não	  apenas	  uma	  oportunidade	  complementar	  de	  

emprego	  e	  renda,	  especialmente	  a	  mulheres	  e	  jovens,	  a	  partir	  de	  um	  recurso	  da	  biodiversidade	  local,	  

como	  tem	  impacto	  positivo	  na	  diminuição	  de	  queimadas,	  controle	  de	  desmatamento,	  poluição	  da	  

água	  e	  disposição	  do	  lixo.	  Além	  da	  questão	  econômica	  e	  ambiental,	  é	  fundamental	  aumentar	  a	  

capacidade	  das	  comunidades	  locais	  de	  reclamar	  seus	  direitos	  básicos,	  como	  a	  demarcação	  de	  

territórios	  quilombolas	  e	  negociar	  em	  termos	  justos	  as	  compensatórias	  ambientais	  de	  grandes	  obras.	  

A	  forte	  expansão	  do	  agronegócio	  e	  a	  implementação	  de	  grandes	  obras	  na	  região	  exigem	  um	  

posicionamento	  e	  maior	  participação	  destes	  povos	  e	  comunidades	  nas	  tomadas	  de	  decisão	  sobre	  os	  

impactos	  destes	  empreendimentos.	  

	  
4.5. Outras	  atividades	  
• Comercialização	  de	  produtos	  da	  sociobiodiversidade	  –	  O	  Peabiru	  recentemente	  criou	  a	  empresa	  

Peabiru	  Produtos	  da	  Floresta	  para	  comercializar	  mel	  de	  abelhas	  nativas,	  óleos	  vegetais	  e	  outros	  

produtos	  dos	  grupos	  sociais	  com	  quem	  atuamos.	  

• ProGoeldi	  –	  desde	  2015	  o	  Instituto	  Peabiru	  assumiu	  o	  compromisso	  de	  contribuir	  para	  a	  

revitalização	  do	  Parque	  Zoobotânico	  do	  Museu	  Goeldi,	  em	  Belém.	  Diferentes	  campanhas	  e	  

iniciativas	  estão	  em	  negociação	  com	  atores	  públicos	  e	  privados	  para	  alcançar	  resultados,	  

especialmente	  visando	  os	  150	  anos	  do	  Museu	  em	  outubro	  de	  2016.	  O	  Programa	  contou	  com	  

apoio	  do	  Akzo	  Nobel	  (Tintas	  Coral),	  Banpará,	  Banco	  da	  Amazônia,	  Imerys	  Caulim,	  Governo	  do	  

Estado	  do	  Pará	  (SUSIPE,	  PROPAZ),	  entre	  outros.	  
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• A	  Palma	  (dendê)	  –	  	  entre	  2007	  e	  2014	  a	  Agropalma	  e	  o	  Instituto	  Peabiru	  construíram	  uma	  

relação	  de	  parceria,	  em	  prol	  da	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida	  de	  populações	  do	  entorno	  da	  

Agropalma	  em	  Tailândia	  e	  Mojú,	  e	  de	  agricultores	  familiares	  que	  possuem	  uma	  relação	  comercial	  

com	  a	  empresa.	  São	  duas	  ações	  principais:	  a)	  Indicadores	  de	  sustentabilidade	  –	  com	  o	  

monitoramento	  participativo	  da	  qualidade	  de	  vida	  dos	  150	  agricultores	  familiares,	  influenciando	  

a	  vida	  de	  mais	  de	  mil	  pessoas	  nos	  assentamentos	  de	  Arauaí	  I,	  II	  e	  III;	  e	  b)	  Políticas	  Públicas	  para	  a	  

Vila	  de	  Palmares	  –	  a	  partir	  da	  metodologia	  da	  Agenda	  21	  e	  a	  construção	  do	  Plano	  de	  

Desenvolvimento,	  o	  Instituto	  Peabiru	  apóia	  a	  Associação	  de	  Moradores	  de	  Palmares,	  distrito	  de	  

Tailândia,	  no	  monitoramento	  das	  políticas	  publicas	  para	  este	  núcleo	  urbano	  com	  mais	  de	  dez	  mil	  

pessoas	  e	  grandes	  carências	  de	  serviços	  públicos	  básicos.	  Na	  questão	  da	  palma	  o	  Instituto	  

Peabiru	  também	  realizou	  um	  conjunto	  de	  estudos	  sobre	  o	  meio	  físico,	  biótico,	  arqueologia	  e	  

questão	  social	  para	  compor	  um	  retrato	  (marco	  zero)	  da	  chegada	  da	  Petrobras	  Biocombustível	  em	  

Tailândia.	  São	  duas	  as	  prioridades:	  a)	  Quintais	  Agroecológicos	  –aumentar	  a	  segurança	  alimentar	  

dos	  agricultores	  familiares	  que	  plantam	  dendê;	  b)	  contribuir	  para	  o	  monitoramento	  do	  impacto	  

da	  cultura	  da	  palma	  no	  Nordeste	  Paraense.	  Uma	  nova	  etapa	  de	  trabalho	  inicia-‐se	  em	  2017.	  

• Diagnósticos	  e	  estudos	  de	  impacto	  –	  há	  doze	  anos	  o	  Instituto	  Peabiru	  constrói	  parcerias	  com	  

corporações	  privadas	  e	  públicas	  que	  atuam	  na	  região,	  especialmente	  no	  que	  se	  refere	  ao	  

impacto	  das	  comunidades	  do	  entorno	  de	  empreendimentos.	  Entre	  os	  parceiros	  estão	  a	  Albrás	  

(atualmente	  da	  Hydro),	  Amata,	  Alcoa,	  Biofílica,	  Dow	  Corning,	  Guamá	  Resíduos	  (Grupo	  Solvi)	  

Hydro,	  Imerys,	  Natura,	  Petrobras,	  Suzano	  Papel	  e	  Celulose,	  Fundação	  Vale	  e	  Vale.	  	  

• Apoio	  ao	  Projeto	  Selo	  UNICEF	  –	  por	  três	  anos	  (2014-‐2016)	  o	  Instituto	  Peabiru	  executou	  projeto	  

em	  parceria	  com	  a	  UNICEF	  para	  apoiar	  a	  implantação	  de	  indicadores	  de	  políticas	  publicas	  para	  

crianças	  e	  adolescentes	  em	  750	  municípios	  nos	  nove	  estados	  da	  Amazônia	  Legal.	  Em	  2017	  o	  

Instituto	  Peabiru	  venceu	  o	  edital	  do	  UNICF	  para	  novo	  ciclo	  de	  2017-‐2020.	  

• Apoio	  ao	  Projeto	  Plataformas	  Urbanas	  (PCU)	  da	  UNICEF,	  cujo	  tema	  prioritário	  em	  2016,	  foi	  a	  

atenção	  a	  doenças	  sexualmente	  transmissíveis,	  o	  que	  envolveu	  jovens	  para	  divulgar	  a	  questão	  

em	  escolas,	  ruas	  e	  locais	  de	  grande	  movimento	  	  

• Projeto	  Adolescentes	  em	  Movimento	  pelos	  Direitos,	  em	  2016,	  pesquisa	  coordenada	  pelo	  INESC	  

para	  a	  qualidade	  da	  educação	  no	  ensino	  médio,	  com	  a	  participação	  do	  Peabiru	  e	  do	  Instituto	  

Chapada	  (da	  região	  da	  Chapada	  Diamantina,	  da	  Bahia),	  e	  com	  financiamento	  da	  UNICEF.	  

• Turismo	  de	  Base	  comunitária	  –	  o	  Instituto	  Peabiru	  entende	  o	  ecoturismo	  como	  ferramenta	  de	  

fortalecimento	  das	  capacidades	  humanas	  e	  da	  organização	  social	  local.	  Nos	  últimos	  anos,	  o	  

Instituto	  Peabiru	  realizou	  diferentes	  projetos	  para	  o	  fortalecimento	  de	  comunidades	  locais	  a	  

participar	  em	  iniciativas	  de	  ecoturismo	  de	  base	  comunitária	  em	  Curuçá,	  Belém	  e	  em	  Monte	  

Alegre,	  no	  Pará.	  
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Estas	  ações,	  em	  última	  instância,	  visam	  o	  fortalecimento	  de	  comunidades	  locais,	  oportunidade	  

em	  que	  estas	  identificam	  alternativas,	  buscam	  e	  negociam	  soluções	  para	  suas	  próprias	  demandas	  

socioeconômicas,	  culturais	  e	  ambientais,	  adquirem	  voz,	  reivindicam	  seus	  direitos	  básicos	  e	  

estabelecem	  sistemas	  de	  monitoramento	  da	  implementação	  e	  acompanhamento	  de	  plano	  de	  ação	  

por	  meio	  de	  indicadores.	  	  

	  

5. Parcerias,	  recursos	  e	  redes	  

Trabalhar	  em	  parceria	  é	  essencial	  para	  a	  abordagem	  do	  Instituto	  Peabiru.	  Na	  implementação	  

dos	  programas	  e	  outras	  atividades	  desenvolvemos	  parcerias	  com	  as	  comunidades	  locais,	  o	  setor	  

privado,	  outras	  organizações	  da	  sociedade	  civil	  e	  as	  instituições	  de	  ensino	  e	  pesquisa.	  Entre	  os	  

principais	  parceiros	  estão	  (considerando-‐se	  de	  2015-‐2017):	  	  

• No	  terceiro	  setor:	  Envolverde,	  Instituto	  para	  o	  Desenvolvimento	  de	  Energias	  Alternativas	  e	  

da	  Auto	  Sustentabilidade	  (IDEAAS),	  INESC,	  Instituto	  Internacional	  de	  Educação	  do	  Brasil	  (IEB),	  

Instituto	  Pró-‐Natura,	  Instituto	  Vitória	  Régia,	  Igreja	  Católica	  (Prelazia	  do	  Marajó	  e	  Diocese	  de	  

Ponta	  de	  Pedras	  e	  Paróquia	  das	  Ilhas,	  Belém)	  e	  SITAWI;	  

• No	  ensino	  e	  pesquisa	  científica:	  Museu	  Paraense	  Emílio	  Goeldi	  (MPEG),	  Universidade	  

Estadual	  do	  Pará	  (UEPA,	  Campus	  Salvaterra),	  Universidade	  Federal	  do	  Pará	  (UFPA)	  –	  NAEA,	  

NUMA,	  e	  Campus	  Bragança,	  Universidade	  Federal	  do	  Amapá	  (UNIFAP),	  Universidade	  Federal	  

Rural	  da	  Amazônia	  (UFRA)	  e	  Departamento	  de	  Administração	  da	  UNAMA,	  e	  International	  

Social	  Studies	  (ISS),	  da	  Erasmus	  University,	  Holanda.	  	  

• Organizações	  comunitárias:	  Associação	  de	  Moradores	  do	  Distrito	  de	  Palmares,	  Associação	  do	  

Desenvolvimento	  Comunitário	  do	  Ramal	  Arauaí	  e	  da	  Comunidade	  de	  Soledade;	  Grupo	  de	  

Pesquisadores	  Socioambientais,	  em	  Tailândia	  e	  Mojú;	  Movimento	  das	  Mulheres	  das	  Ilhas	  de	  

Belém	  (MMIB),	  de	  Cotijuba;	  em	  Belém.	  Há,	  ainda,	  as	  parcerias	  com	  as	  Colônias	  de	  Pesca	  e	  os	  

Sindicatos	  dos	  Trabalhadores	  e	  Trabalhadoras	  Rurais	  das	  regiões	  em	  que	  atuamos,	  

especialmente	  no	  Marajó.	  No	  Marajó	  atuamos	  em	  parceria	  com	  a	  rede	  Colegiado	  Territorial	  

do	  Marajó	  –	  CODETEM,	  Cooperativa	  Sementes	  do	  Marajó,	  Lupa	  Marajó	  E	  COOPEMAFLIMA.	  

	  

Nos	  últimos	  anos	  os	  recursos	  financeiros	  advieram	  de	  9	  naturezas	  de	  fontes	  distintas,	  e	  aqui,	  

entre	  parênteses,	  são	  apresentadas	  as	  principais	  fontes	  de	  recursos	  de	  2015-‐2018:	  	  

a)	  Doações	  e	  patrocínios	  de	  empresas	  e	  fundações:	  Agropalma,	  Assaí	  (Grupo	  GPA),	  Banco	  da	  

Amazônia,	  Banpará,	  Biofílica,	  Biopalma,	  Denpasa,	  Imerys,	  Philips,	  Samsung,	  Suzano	  Papel	  e	  Celulose);	  	  

b)	  Serviços	  para	  empresas:	  Dreyfus	  (LDC),	  Guamá	  Resíduos	  (Grupo	  Solvi)	  e	  Hydro;	  

c)	  Editais	  públicos	  de	  organizações	  privadas:	  (Instituto	  Renner);	  	  
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d)	  Convênios	  ou	  serviços	  com	  organismos	  públicos	  (INCRA/ATER,	  Programa	  Trabalho	  Seguro	  TRT-‐8,	  

SERPRO);	  	  

e)	  Editais	  públicos	  de	  instituições	  e	  empresas	  públicas	  (BNDES/Fundo	  Amazônia,	  Fundação	  Banco	  do	  

Brasil);	  	  

f)	  Editais	  públicos	  de	  cooperação	  internacional	  (PNUD,	  UNESCO	  -‐	  Criança	  Esperança,	  em	  parceria	  com	  

Rede	  Globo);	  	  

g)	  Doações	  da	  cooperação	  internacional	  (UNICEF);	  e	  	  

h)	  Convênios	  com	  organizações	  sem	  fins	  lucrativos	  (IDEAAS	  e	  IEB/Fundo	  Caixa).	  

I)	  Prêmios:	  Boticário	  	  

Por	  fim,	  o	  Instituto	  Peabiru	  participa	  do	  debate	  sobre	  responsabilidade	  social	  e	  ambiental	  no	  

Brasil,	  bem	  como	  sobre	  a	  sustentabilidade	  na	  Amazônia,	  por	  meio	  de	  diferentes	  espaços	  de	  

discussão	  e	  redes	  relacionadas	  aos	  territórios	  em	  que	  atuamos.	  	  

Participa,	  entre	  outros	  órgãos	  representativos,	  entre	  os	  quais:	  a.	  Conselho	  Municipal	  de	  Meio	  

Ambiente	  em	  Belém	  (CONSEMMA);	  b.	  Conselho	  Gestor	  da	  APA	  do	  Combú	  (área	  de	  proteção	  

estadual),	  em	  Belém;	  c.	  Conselho	  Gestor	  do	  Parque	  Estadual	  Monte	  Alegre,	  Monte	  Alegre,	  PA;	  d.	  

Fórum	  Estadual	  de	  Combate	  aos	  Impactos	  causados	  pelo	  Agrotóxico	  (Pará);	  e.	  Aliança	  de	  

Restauração	  da	  Amazônia	  e	  f.	  Câmara	  Técnica	  Permanente	  das	  Espécies	  Ameaçadas	  do	  Estado	  do	  

Pará	  (IDEFLORBIO	  –	  Pará).	  	  

	  

	  

6	  de	  março	  de	  2018.	  Validade	  por	  90	  dias.	  


