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SÉRIE DE ESTUDOS DE CASO DA INICIATIVA EQUATORIAL DO PNUD
Comunidades locais e indígenas de todo o mundo estão avançando soluções inovadoras de desenvolvimento sustentável 
que funcionam para as pessoas e para a natureza. Poucas publicações ou estudos de caso contam a história completa de como 
essas iniciativas evoluem, a amplitude de seus impactos, ou como eles mudam com o tempo. Menos ainda se comprometem 
a contar essas histórias com os profissionais de as propias comunidades como narradores da história. 

Para marcar seu aniversário de 10 anos, a Iniciativa Equatorial visa preencher esta lacuna. O estudo de caso seguinte forma 
parte de uma série crescente que detalha o trabalho dos ganhadores do Prêmio Equatorial – melhores práticas examinadas 
e revisadas por especialistas, para a conservação comunitária do meio ambiente e os modos de vida sustentáveis     . Estes 
casos têm a intenção de inspirar o diálogo político necessário para escalar as prácticas locais bem-sucedidas, melhorar a 
base de conhecimento global sobre o meio ambiente e as soluções locais para o desenvolvimento, e para servir de modelos 
replicáveis em outras partes do mundo. Os estudos de caso são melhor vistas e entendidas com referência a “O Poder da Ação 
Local: Lições de 10 Anos do Prêmio Equatorial”, um compêndio de lições aprendidas e guias de políticas baseadas no material 
do estudo de caso. 

Clique no mapa para visitar o banco de dados pesquisável de estudos de caso da Iniciativa Equatorial.
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RESUMO DO PROJETO
Fundada em 1998 por organizações não governamentais 
(ONGs) brasileiras, pela Universidade do Pará, por sócios 
internacionais e, em parceria com empresas privadas, a Bolsa 
Amazônia é uma iniciativa regional dedicada a desenvolver 
empresas de responsabilidade social e ecológica nas 
comunidades da Floresta Amazônica. Com foco em 
agricultura sustentável e agronegócio, a Bolsa Amazônia 
avalia a demanda do mercado com relação a produtos como 
farinha de banana, polpas de frutas congeladas, mel, óleos, 
artesanatos e papel feito à mão. Conectando produtores e 
compradores através de um sistema de divulgação online, 
a iniciativa garante um preço justo para as comunidades 
e apoia produtores locais na construção de empresas 
sustentáveis. 

Seguindo o sucesso que obteve no Pará, a Bolsa Amazônia 
agora possui escritórios também no Equador, Colômbia, 
Bolívia e Venezuela, assim como em quatro estados 
brasileiros (Pará, Amapá, Rondônia e Acre).
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A Bolsa Amazônia é um programa regional para cinco países da 
bacia amazônica (Brasil, Equador, Colômbia, Bolívia e Venezuela) 
que se dedica ao desenvolvimento sustentável das comunidades 
da Floresta Amazônica e à conservação dos abundantes recursos 
naturais ali existentes. O projeto foi iniciado em 1998 em parceria 
com a BioTrade, uma iniciativa da Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e o Programa 
Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (POEMA).

A diversidade da vida na Amazônia

A Bacia do Rio Amazonas ocupa toda a área central e oriental 
da América do Sul, situada ao leste da Cordilheira dos Andes e se 
estende desde o Planalto das Guianas no Norte até o Planalto 
Brasileiro no Sul. A bacia abrange mais de 6,1 milhões de km2, 
ou 44% da área do continente sul-americano, que inclui Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 
Altitudes variam desde o nível do mar, na foz do rio, a uma altitude 
de 6.500 metros na Cordilheira dos Andes. A maior parte da bacia 
é coberta pela floresta tropical, respondendo por mais de 56% de 
todas as florestas latifoliadas do mundo. Seus ecossistemas são 
caracterizados por uma enorme biodiversidade, com mais de 30.000 
espécies de plantas, cerca de 2.000 espécies de peixes, 60 espécies 
de répteis, 35 espécies de famílias de mamíferos e aproximadamente 
1.800 espécies de pássaros.

A população da Bacia do Rio Amazonas é de quase 10 milhões (2005), 
a maior parte concentrada em áreas urbanas ao longo do rio e de 
seus principais afluentes. Uma elevada porcentagem da população 
consiste em comunidades indígenas que se estabeleceram 
principalmente ao longo das margens do rio e que pertencem a uma 
variedade de grupos etno-linguísticos. Estes grupos dependem da 
floresta para sua sobrevivência. 

Produtos florestais não-madeireiros como nozes, frutas, óleos e 
resinas são fontes de renda. No entanto, métodos insustentáveis 
vêm sendo tradicionalmente usados na colheita. A capacidade de 
comercializar esses produtos amazônicos com sucesso, levando 
em conta a preferência dos consumidores por uma produção 
sustentável, pode significar também uma melhoria das condições 
de vida das comunidades amazônicas.

Conectando produtores rurais e consumidores urbanos

O objetivo do programa Bolsa Amazônia é promover o uso 
sustentável dos recursos naturais da Amazônia e, ao mesmo 
tempo, reduzir a pobreza entre os povos indígenas. As mercadorias 
sustentáveis fornecidas aos consumidores urbanos incrementam a 
renda de produtores e trabalhadores. Esta iniciativa tem estabelecido 
conexões estreitas com comunidades, setor privado e governos 
por meio de parcerias que promovem o desenvolvimento e a 
preservação ecológica na região. A fim de promover seus produtos, 
a Bolsa Amazônia tem escritórios na Bolívia, Colômbia, Equador e 
Venezuela, assim como em quatro Estados brasileiros (Pará, Amapá, 
Rondônia e Acre) além de vários escritórios no exterior.

Antecedentes e Contexto



55

Principais Atividades e Inovações
A Bolsa Amazônia trabalha com comunidades locais em todas as 
fases do processo de produção. Isso inclui fornecer treinamento 
sobre métodos de aperfeiçoamento do cultivo, fabricação em 
pequena escala, embalagem e comercialização, bem como sobre 
a identificação de novos mercados. Especificamente a capacitação 
abrange os seguintes temas:

• Marketing, incluindo planejamento de negócios, custo e 
embalagem;

• Produção de peixe, banana e produtos lácteos, incluindo 
higiene e segurança;

• Organização e gestão de cooperativas, incluindo administração 
e contabilidade; 

• Uso sustentável de recursos, incluindo agricultura sustentável, 
cultivo de subsistência, produção de sementes, e cultivo e coleta 
de produtos amazônicos. 

Um sistema de marketing on-line

A Bolsa Amazônia constrói vínculos entre compradores e pequenos 
produtores das mercadorias amazônicas, as quais são produzidas 
e vendidas de acordo com um comércio justo e um regime de 
certificação orgânica, aproveitando a demanda por produtos 
ambientalmente e socialmente sustentáveis. Esses bens são 
posteriormente comercializados para um público internacional em 
ampla escala. 

A Bolsa Amazônia coordena um sistema on-line de marketing 
chamado Sistema de Informação Mercadológica da Bolsa Amazônia 
(SIMBA). Operando como um grande comércio de produtores e 
compradores, SIMBA funciona como um grande banco de dados de 
mercancias e empresas. O sistema usa a tecnologia para construir 
uma ponte de informação entre os produtores e compradores de 
produtos sustentáveis da Amazônia, facilitando um eficiente fluxo 
bidirecional de informações relacionadas ao mercado. Cerca de 
350 produtos, 100 compradores e 100 produtores estão registrados 

no banco de dados do SIMBA. Produtos registrados no banco de 
dados são divididos em categorias tais como: matérias-primas, 
incluindo frutos e sementes; artesanato; papel; cosméticos; óleos; 
medicamentos naturais; produtos de fibra de coco; e alimentos 
processados, incluindo polpas de frutas, suco de frutas, farinha e mel.

A organização também promove uma série de produtos de 
altíssima qualidade, que atendem necessidades ecológicas e de 
desenvolvimento específicas e que são produzidos com elevados 
padrões de higiene exigidos pelo mercado. Estes produtos são 
promovidos em feiras nacionais e internacionais, e todo o lucro das 
vendas retornam às associações de produtores rurais. Estes produtos 
têm priorizado a palmeira do açaí, a banana verde, as fibras de coco, 
o látex, e o papel feito à mão produzido a partir da planta curauá.
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Impactos
IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE
A Bolsa Amazônia tem produzido um impacto significativo sobre a 
biodiversidade através de processos de combate ao desmatamento 
e à exploração insustentável dos recursos, ao demonstrar o potencial 
econômico de várias espécies.

Açaí Poema da Amazônia

O açaizeiro (euterpe oleracea), por exemplo, é encontrado em toda a 
região amazônica e cresce naturalmente em várzeas e igapós (áreas 
alagadas da floresta) ou em terrenos mais altos quando cultivados. 
No Brasil, a maior produção se encontra no estado do Pará, onde 
existe uma alta concentração dessas espécies. O açaí pode ser 
manejado de uma forma sustentável, através da  colheita da sua 
fruta. Tradicionalmente, ele era coletado e vendido em seu estado 
natural nos mercados locais, mas os baixos retornos econômicos 
tornou esta uma atividade não lucrativa. O processamento do açaí 
em polpa de fruta para uso em uma bebida natural nutritiva tornou 
o empreendimento mais rentável. 17 comunidades brasileiras, 
cada uma com aproximadamente 30 a 40 famílias, formaram uma 
associação de produtores e se tornaram os co-proprietários de 
uma fábrica moderna, onde a bebida Açaí Poema da Amazônia é 
produzida. O açaí é uma bebida extremamente nutritiva com uma 
elevada quantidade de energia - cerca de 182,4 cal/100g - com níveis 
também elevados de cálcio e fósforo.

O Projeto Amazon Paper

Um segundo exemplo de conservação de recursos naturais bem 
sucedida é a do projeto Amazon Paper. O consumo de papel é uma 
das principais causas do desmatamento mundial. Este projeto ilustra 
a possibilidade de encontrar alternativas não-madeireiras e promover 
usos de outros produtos florestais como as fibras, principalmente 

como um meio de substituir os produtos sintéticos. O Amazon 
Paper reúne a arte ancestral japonesa e o conhecimento tradicional 
amazônico para a produção de papel feito à mão inteiramente 
produzido a partir de recursos naturais: fibras, corantes, fragrâncias, 
folhas e flores. A principal fibra da qual a polpa é extraída se chama 
curauá. É misturada com outros materiais a fim de obter uma maior 
variedade de papéis, em diversas cores, texturas, e espessuras.

O cultivo da planta curauá (ananas erectifolius) e os processos de 
extração e fabricação de papel envolvem muitas comunidades como 
unidades de produção. A fabricação de papel, desde o cultivo até 
o produto final, é realizado de uma maneira sustentável, e a renda 
gerada com a venda da fibra beneficia  a população local.

Integrando conservação e desenvolvimento

A Bolsa Amazônia baseia-se nas conexões entre a conservação da 
biodiversidade e a redução da pobreza. A conservação da floresta 
tropical é incentivada através de uma combinação de sistemas 
agroflorestais, pelo manejo de recursos naturais e desenvolvimento 
de cadeias produtivas sustentáveis. A subsistência dos moradores da 
floresta têm melhorado através do desenvolvimento de atividades 
econômicas que geram renda ao agregar valor aos produtos. A 
oferta de emprego na região aumentou, os produtores estão sendo 
integrados em grandes cadeias de produção e o comércio está 
sendo conduzido de uma forma equitativa. Unindo o conhecimento 
comunitário sobre a floresta, simples técnicas de gestão e 
tecnologias apropriadas para regenerar áreas degradadas, uma 
maior destruição da floresta tem sido evitada de uma maneira bem 



sucedida.IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS
Assim como a produção sustentável de papel e da polpa de açaí, 
vários outros recursos foram identificados como adequados para o 
estabelecimento de empresas de pequeno e médio porte.

Farinha de Banana Verde

Em uma das áreas mais pobres e degradadas do estado do Pará, 16 
comunidades rurais estão envolvidas no cultivo e produção de frutas 
tropicais, utilizando métodos agrícolas sustentáveis, como sistemas 
agroflorestais para a produção da farinha de banana. A Farinha de 
Banana Verde é feita a partir de bananas verdes desidratadas. Ela é 
a base para preparação de mingau, milkshakes, bolos, panquecas 
e biscoitos para os almoços nas escolas, hospitais, restaurantes ou 
lanchonetes. As bananeiras são cultivadas de forma sustentável 
através de sistemas agroflorestais que combinam cultivos nas 
mesmas áreas, permitindo a recuperação de áreas degradadas 
por meio do reflorestamento e da proteção do solo. O processo 
de desidratação usado para fazer a farinha de banana envolve a 
lavagem do fruto, submersão em um tanque aquecido, retirada 
da pele, corte das bananas, secagem em bandejas, transformação 
da fruta em pó, pesagem e embalagem. A comercialização deste 
processo tem contribuído para a melhoria das condições de vida das 
comunidades rurais. A produção dessa farinha reduz as perdas pós-
colheita de bananas frescas e cria um valor agregado às mercadorias 
com um retorno  financeiro mais alto para os produtores. 

Processamento de coco e de látex

A cadeia de produção da fibra de coco e de látex, localizada 
em um peculiar ecossistema da Ilha de Marajó no nordeste do 
Pará, emprega mais de 5.000 famílias em várias etapas da coleta 
gerenciada de frutos, na extração de fibras e na transformação 
e produção industrial, fornecendo produtos refinados para uma 
série de indústrias. Organizados no âmbito de associações de 
produtores e agroindústrias, os produtores vendem diretamente 
para a Indústria POEMATEC, uma parceria entre POEMA e a empresa 
DaimlerChrysler. O produto é utilizado na fabricação de assentos 
de automóveis e outras peças técnicas, bem como na jardinagem, 
agricultura, construção, e itens de decoração para outros mercados.

Tradicionalmente, cascas de coco eram queimadas ou descartadas 
pelos produtores locais. A sua reutilização demonstra o potencial 
diversificado de utilização dos recursos florestais, proporcionando 
inúmeras fontes de renda. O uso de fibras de coco também contribui 
para a preservação da samambaia gigante, uma espécie de planta 
em extinção. Produtos de fibra de coco e de látex (obtidos a partir 
de seringueiras) são biodegradáveis e podem ser reciclados. No 
Brasil, os seringueiros têm sido amplamente reconhecidos por sua 
luta pela preservação da Amazônia, garantindo que a extração da 
borracha seja uma atividade sustentável. A demanda pelo látex 
como matéria-prima para várias aplicações industriais tem dado um 
novo impulso à sua produção sustentável em varias comunidades 
indígenas.

Empoderando comunidades marginalizadas

Além de aumentar a renda familiar, a formação de associações de 
produtores trouxe benefícios adicionais para muitas comunidades 
produtoras. No caso da associação de polpa de frutas Açaí Poema da 
Amazônia, as 17 comunidades formaram uma cooperativa. Através da 
formação de cooperativas e outras pequenas empresas legalmente 
reconhecidas, comunidades anteriormente marginalizadas do 
acesso ao crédito puderam receber crédito de bancos, em função do 
sucesso das suas empresas.

Os beneficiários da Bolsa Amazônia incluem moradores locais, 
agricultores de subsistência e ribeirinhos - pessoas que vivem nas 
margens dos rios. Normalmente, essas pessoas são marginalizadas 
pela sociedade e, regularmente, não têm acesso a serviços básicos 
como saúde, fontes de água potável, saneamento e educação. 
Essas comunidades tendem a consistir de unidades familiares 
isoladas em locais remotos, confiando na agro-extração e pesca 
para a sobrevivência. Os projetos apoiados pela Bolsa Amazônia 
contribuem para a melhoria da segurança alimentar já que os 
sistemas agroflorestais incentiva a diversificação de cultivos. Alguns 
deles são usados para o consumo doméstico, enquanto outros são 
processados e vendidos. A renda gerada  é revertida para habitação, 
aparelhos elétricos e outras comodidades, o que permite uma 
melhoria do bem estar e da qualidade de vida.
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Parceiros

Alianças estratégicas entre instituições públicas, organizações não-
governamentais e empresas privadas tem sido fundamental para 
o sucesso da Bolsa Amazônia. O projeto também tem sido eficaz 
em influenciar políticas públicas, apresentando novos modelos de 
crédito e programas de investimento além de oportunidades para 
o investimento estrangeiro em iniciativas de desenvolvimento 
sustentável. Entre os parceiros desta iniciativa desde 1992 estão: 

Parceiros regionais e nacionais

Becara Ingredientes: Fundada em 1956, com sede em São Paulo e 
filiais em seis estados brasileiros, a empresa privada atua em três 
divisões produzindo sanitizantes, matérias-primas para a indústria 
de Alimentos e Farmacêutica, e cosméticos. A empresa possui uma 
parceria com as comunidades indígenas e ribeirinhas no Pará para 
a extração, processamento e refino das espécies florestais não 
madeireiras e desenvolvimento de atividades agrícolas.

ECOART: É uma empresa especializada em pesquisa e inovação em 
termos de concepção e desenvolvimento de produtos amazônicos 
de alta qualidade, elaborados por comunidades cadastradas no 
SEBRAE-Pará (Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas do 
Pará). 

CAMTA: A Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu é produtora de 
polpa de frutas tropicais e se concentra na produção e venda de 
produtos agrícolas provenientes da comunidade de Tomé-Açu no 
Pará.

COOPFRUT: A Cooperativa Agroindustrial de Trabalhadores e 
Produtores Rurais reúne pequenos agricultores em uma cooperativa 
que produz polpa de frutas em Igarapé-Miri.

Coped: A Cooperativa de Produtores de Moju trabalha, basicamente, 
no beneficiamento de fibra de coco que é a matéria-prima para a 
fabricação de artigos da POEMATEC.

POEMATEC: É uma parceria entre POEMA e DaimlerChrysler a qual 
administra uma fábrica produtora artefatos de fibra de coco e látex.

Parceiros internacionais

Organização Holandesa para a Cooperação Internacional de 
Desenvolvimento (NOVIB), parte da confederação Oxfam 
International.

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD) / Iniciativa Biotrade - desde 1998, a cooperação está focada 
na capacitação e em atividades que possam facilitar a comércio de 
produtos amazônicos.

Comissão Europeia: Através da divisão Ambiental e de 
Desenvolvimento Sustentável, consolidou a produção sustentável 
de cadeias produtivas no Brasil e no Equador através de atividades 
de capacitação, assistência técnica e promoção de negócios.

Fundação das Nações Unidas: É parceira da Iniciativa Biotrade do 
UNCTAD para programas de desenvolvimento regional na região 
Andina e na Amazônia.

DaimlerChrysler: Parceira do POEMA desde 1992, fomenta o 
desenvolvimento sustentável especialmente através do uso de 
fibras naturais para a aplicação na indústria.

International Finance Corporation (IFC): Atividades de capacitação e 
de promoção de negócios, incluindo um projeto piloto de sequestro 
de carbono apoiado pelo Departamento de Micro e Pequenas 
Empresas. O recém criado Grassroots Business Organization também 
está trabalhando para abrir mercados para os produtos amazônicos.

Agência Internacional de Cooperação Japonesa (JICA): Cooperação 
técnica para o desenvolvimento do projeto Amazon Paper, baseado 
na técnica japonesa de produção artesanal de papel. A cooperação 
também inclui desenvolvimento rural para o estabelecimento de 
cadeias produtivas sustentáveis em Tomé-Açu.



Clique nas miniaturas abaixo para ler mais estudos de caso como este:

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel:  +1 646 781 4023     
www.equatorinitiative.org

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede das Nações Unidas para o desenvolvimento,       
advogando a mudança e ligando os países ao conhecimento, experiência e recursos para ajudar as pessoas a construir uma 
vida melhor.

A Iniciativa Equatorial reúne as Nações Unidas, os governos, a sociedade civil, as empresas e as organizações de base para 
reconhecer e promover soluções locais de desenvolvimento sustentável para as pessoas, a natureza e as comunidades 
resilientes.
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