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Instituto Peabiru – Perfil resumido 

 

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

vinte e um anos, que tem por missão facilitar processos de fortalecimento da organização social e da 

valorização da sociobiodiversidade. Com sede em Belém, Pará, atua nacionalmente, especialmente 

no bioma Amazônia, com ênfase no Marajó, no Nordeste Paraense e na Região Metropolitana de 

Belém (PA). Sua atuação se pauta em quatro áreas: 

 

1. 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. Atua na valorização de polinizadores em serviços ambientais, 

revitalização de manguezais, conservação de áreas privadas e apoio à revitalização do Parque 

Zoobotânico do Museu Goeldi, em Belém, através do ProGoeldi. 

 

2. Agrofloresta: Assistência técnica a Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais, 

para fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade, destacando-se mel de abelhas sem 

ferrão, mandioca, açaí e pesca, compreendendo a etapa de comercialização em parceria com a 

empresa Peabiru Produtos da Floresta. A atuação mais antiga é na cadeia do mel de abelhas sem 

ferrão que contou, ao longo de 13 anos de trabalho, com apoiadores como BNDES, Bauducco, 

Fundação Banco do Brasil, entre outros.  

 

3. Proteção Social: Garantia de direitos básicos de Crianças, Jovens e Mulheres, em especial 

através da implementação do Selo UNICEF (Edição 2017-2020), nos nove estados da Amazônia legal e 

do estímulo e suporte a organizações sociais e negócios rurais liderados por mulheres. 

 
4. Ação Socioambiental Corporativa: Construção de parcerias com empresas, entes públicos e 

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

mediação de conflitos; implementação de tecnologias sociais para solução de problemas do entorno 

de empreendimentos; fortalecimento da organização social para representatividade de atores de 

interlocução com poder público e iniciativa privada; e construção participativa de planos de 

desenvolvimento local. Com destaque às cadeias de valor da palma (dendê), mineração, papel e 

celulose e, desde 2018, à participação na Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA).  

 

Saiba mais em www.peabiru.org.br   
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