
 
                    

Travessa Ó de Almeida 1083 
66053-190 Reduto Belém Pará 
F 55 91 3222 6000 
peabiru@peabiru.org.br 
www.peabiru.org,br 
 
 
 

 
 
 

Compromisso para participar do Termo de Cooperação USP/INPA/UFPA 
Relativa à Chamada de Proposta para a Iniciativa Amazônia+10 

 
O Instituto Peabiru é uma organização da sociedade civil criada em 1998, com sede 

em Belém, Pará. Atuamos no bioma Amazônia, com especial atenção ao estado do Pará, e 
às regiões do Nordeste Paraense, Marajó e Região Metropolitana de Belém. O Peabiru tem 
como missão: “fomentar o protagonismo de grupos sociais da Amazônia para a promoção 
do pleno acesso aos seus direitos fundamentais”. No momento temos 72 colaboradores, 
atuando em 23 projetos. As nossas ações distribuem-se em quatro eixos: 

1.Negócios da Sociobiodiversidade - atuamos em: a) Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER); b) Fortalecimento de produtores e diferentes elos de mercado em Cadeias 
de Valor da Sociobiodiversidade (açaí, pesca artesanal, produtos florestais não madeireiros, 
mel de abelhas sem ferrão e turismo de base comunitária); e c) Comercialização de 
produtos amazônicos, através da empresa Peabiru Produtos da Floresta. 

2.ESG (Meio ambiente, Sociedade e Governança) - realizamos parcerias e 
prestamos serviços a corporações, visando diferentes públicos, especialmente 
comunidades rurais e urbanas vizinhas às operações das empresas, em: a) Diagnósticos 
socioambientais; b) Construção de diálogo para a resolução de conflitos; c) 
Implementação de tecnologias sociais para a solução de problemas socioeconômicos e 
ambientais; d) fortalecimento da organização social para representatividade de atores de 
interlocução com o poder público e a iniciativa privada; e, e) construção participativa e 
monitoramento de planos de desenvolvimento local. Temos experiência nos setores de 
palma (dendê), mineração, papel e celulose, trading e logística. 

3.Proteção social – contribuímos em: a) Iniciativas para garantir os direitos de 
crianças e jovens, em prol de maior equidade entre mulheres e homens e para o 
empoderamento das mulheres; b) Assistência humanitária a grupos sociais 
vulnerabilizados por políticas públicas insuficientes e por conflitos. A prioridade é para 
povos e comunidades tradicionais e quilombolas. Nossa principal atuação é com a Unicef, 
no Selo Unicef, em cinco estados amazônicos. 

4.Conservação da biodiversidade – em parceria com centros de pesquisa, atuamos 
para: a) aumentar o conhecimento para a conservação da biodiversidade; b) contribuir 
para o fortalecimento de unidades de conservação públicas e áreas privadas de 
conservação; c) fortalecer organizações de pesquisa, com destaque ao Museu Paraense 
Emílio Goeldi e o seu Parque Zoobotânico, em Belém. Atenção especial ao Centro de 
Endemismo Belém (Amazônia maranhense e Pará a leste do Rio Tocantins) e, em 
particular aos mangues amazônicos. 
 Neste contexto, diante da Chamada Pública Iniciativa Amazônia+10 da Fapesp e 
Fapespa e demais fundações de pesquisa, o Instituto Peabiru está pronto a participar 
como organização de apoio para que a proposta conjunta da USP/INPA/UFPA, alcance os 
resultados desejados e contribua para que a ciência chegue à base das cadeias de valor 
dos produtos da sociobiodiversidade amazônicos. 
Atenciosamente, Belém, 3 de agosto de 2022. 
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