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RESUMO DO PROJETO
Este instituto de pesquisa, com base no estado brasileiro do 
Acre, concebeu um método para o processamento artesanal 
do látex em forma bruta obtido das seringueiras Hevea 
brasiliensis, adequadas para produção de pequena escala 
nas comunidades indígenas de seringueiros baseadas na 
floresta amazônica brasileira.
Reproduzir a tecnologia é um processo bastante 
individualizado, levando em consideração a organização 
social e cultural de cada comunidade-cliente assim como 
as dificuldades de estabelecer uma produção baseada na 
floresta. A tecnologia está atualmente sendo usada em 
11 locais em quatro estados brasileiros, beneficiando um 
total de 600 pessoas, incluindo comunidades das tribos 
indígenas Kaxinawá, Shanenawa, Apurinã e Kaxarari. Um 
quilo de borracha processada pelos métodos convencionais 
é tipicamente vendido a 3,50 reais (2,20 dólares); quando 
processada em produtos de alta qualidade usando o 
método do Poloprobio, um quilo de borracha vale, hoje, em 
média 50 reais (30 dólares).

FATOS IMPORTANTES
VENCEDOR DO PRÊMIO EQUADOR: 2008

FUNDADO EM: 1998

LOCALIZAÇÃO: Acre, Amazonas, Rondônia e Pará

BENEFICIÁRIOS: Indígenas e seringueiros tradicionais

BIODIVERSIDADE: 180.000 hectares de floresta protegida
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O Pólo para Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentável dos 
Recursos Naturais – Poloprobio tem base em Rio Branco, capital 
do estado do Acre. A organização foi fundada em 1998 e obteve o 
status de organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) 
em 2002. O Pólo é um instituto de ciência e tecnologia dedicado a 
pesquisar inovações e trabalho sustentáveis de forma a ajudar a 
conservar a floresta Amazônica. Para este fim, o Poloprobio trabalha 
com comunidades marginalizadas para desenvolver produtos de alta 
qualidade através do cultivo e processamento secundário de fontes 
naturais. Sua inovação que obteve mais sucesso combinou métodos 
tradicionais e processos científicos modernos para produzir látex a 
partir da borracha extraída localmente. Esta tecnologia está sendo 
usada em onze locais espalhados por quatro estados brasileiros, 
beneficiando um total de 600 pessoas, incluindo membros das 
tribos indígenas de Kaxinawá, Shanenawa, Apurinã e Kaxarari.

O declínio da indústria de borracha no Brasil 

Durante o início dos anos 90, a indústria de borracha amazônica 
sofreu duramente com a retirada dos subsídios governamentais que 
tinham sustentado o setor desde os anos 60. Reformas nas políticas 
públicas resultaram no fechamento da Superintendência da Borracha 
– Sudhevea, uma entidade administrativa responsável por alocar 
recursos da indústria doméstica da borracha, que oferecia crédito 
para seringueiros através de bancos regionais e nacionais, lojas 
de comida municipais estocadas para os seringueiros, assistência 
técnica e serviços de extensão rural, e salários de professores rurais, 
médicos e profissionais da área de saúde.

Com o fechamento da Sudhevea, estes serviços desapareceram 
quase que instantaneamente, o que teve efeitos catastróficos nas 
vidas das comunidades seringueiras. Armazéns de comida fecharam, 
bancos pararam de oferecer crédito para a indústria da borracha, 
governos dos estados demitiram empregados, centros de saúde 
e escolas rurais fecharam e barcos de saúde móvel que serviam 
comunidades de seringueiros geograficamente isoladas pararam 
de operar. Fábricas de borracha fecharam, deixando produtores 

sem um mercado para seu produto e levando muitos seringueiros 
amazônicos a migrar para as periferias das grandes cidades.

Grandes quantidades de terra que tinham sido usadas previamente 
para a extração de borracha sofreram uma conversão de larga 
escala para acomodar a criação de gado e projetos de reforma 
agrária. Enquanto a extração da borracha continuou em algumas 
reservas extrativas, isso foi insuficiente para sustentar a indústria. 
O resultado foi um desmatamento difundido, levando populações 
indígenas residentes e comunidades seringueiras a condições 
de extrema pobreza com poucas opções de sustento. Enquanto 
produtos têxteis emborrachados ainda estavam sendo produzidos 
nos centros urbanos, o método necessário era defumação, que não 
era economicamente viável para as comunidades amazônicas.

O crescimento da borracha natural amazônica

Para lidar com estes desafios, o fundador do Poloprobio, Dr. Francisco 
Samonek, da Universidade Federal do Acre, desenvolveu um método 
de processamento chamado “Borracha Natural Amazônica” que não 
requer defumação. O método envolve a pré-vulcanização artesanal 
do látex bruto da seringueira Hevea brasiliensis. O látex bruto é 
tratado e então pigmentado com corantes naturais. Seu uso primário 
foi imaginado para ser um laminado de borracha para a decoração 
de roupas e artesanatos. O látex também pode ser misturado 
manualmente com serragem (barata e fácil de ser obtida, porque 
é descartada em grandes quantidades pelas madeireiras locais), 
para gerar um composto que pode ser transformado em material 
de embalagens, piso emborrachado, tapetes e outros produtos de 
qualidade industrial. Além de produzir um número de produtos 
comercialmente viáveis, este método é facilmente ensinado para 
comunidades indígenas isoladas com recursos limitados. A Borracha 
Natural Amazônica se tornou a bandeira de inovação do Poloprobio. 
Além de seu trabalho de beneficiar comunidades rurais e indígenas 
de toda a Amazônia com a transferência de conhecimento em 
como replicar este processo, o Poloprobio mantém pesquisas para 
melhorar e adequar o processo.

Antecedentes e Contexto 
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Atividades e Inovações

A principal atividade e inovação do Poloprobio tem sido a Borracha 
Natural Amazônica, ou Encauchados de Vegetais da Amazônia. 
‘Encauchados’ se refere aos produtos da borracha tradicionalmente 
produzidos pelas populações indígenas da Amazônia a partir da 
planta caucho (Castilloa ulei) e usada para tornar tecidos e materiais 
de artesanato à prova d’água. O método tradicional para a extração 
de látex envolve fazer cortes superficiais em diagonal na casca da 
árvore e prender um coletor ao tronco. O látex passa então por 
uma peneira, é misturado com cinzas e aquecido por uma hora, um 
processo que previne coagulação e contaminação bactericida. Com 
o crescimento da indústria de extração de borracha, esta técnica 
começou a ser aplicada às árvores seringueiras Hevea brasiliensis 
com o objetivo de produzir tecidos emborrachados para venda. 
Com o declínio da indústria produtiva de látex no início dos anos 
90, pesquisas foram feitas sobre o desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas para comunidades amazônicas que utilizavam esta 
técnica tradicional.

Pesquisas iniciais pelo Poloprobio focaram em duas variedades 
de borracha: tipo granulado escuro brasileiro e folhas de borracha 
defumada com ranhuras. Ambas as variedades são usadas em 
fábricas urbanas para a manufatura de pneus e outros produtos 
intermediários que agregam algum valor ao látex bruto. As 
pesquisas concluíram, porém, que nenhuma das duas variedades 
seria economicamente viável para comunidades indígenas e locais 
sem subsídios substanciais. As comunidades teriam a competição 
tanto da borracha importada, quanto do látex das plantações na 
região centro-sudoeste do Brasil, que estão mais perto dos grandes 
centros industriais e cujas árvores eram mais produtivas que as 
nativas da Amazônia. O maior empecilho, porém, era a necessidade 
da fibra industrial na sua produção, o que teria que ser comprada em 
cidades distantes.

Revitalizando a produção em pequena escala

A grande inovação do Poloprobio foi o uso de fibras vegetais curtas, 
como a serragem. Não só são fibras baratas e disponíveis localmente 

nas comunidades amazônicas, mas, quando combinadas com o látex, 
produzem uma pasta maleável que pode ser seca no sol para formar 
produtos emborrachados, duráveis e de alta qualidade. O Poloprobio 
trabalha agora com comunidades indígenas para aplicar esta 
tecnologia na produção de bolsas, potes, tapetes, toalhas de mesa, 
caixas, azulejos e um número de outros produtos comercialmente 
viáveis, decorados com temas indígenas usando látex pigmentado. 
Ao produzir seus próprios bens ao invés de simplesmente vender 
a borracha para intermediários, os seringueiros aumentaram 
significativamente suas rendas. Um quilo de borracha processada 
pelos métodos tradicionais é tipicamente vendido por cerca de 
U$ 2,20, o que inclui subsídios públicos. Quando processada em 
produtos de alta qualidade usando o método ‘encauchado’, um quilo 
de borracha vale, em média, U$ 30,00.

O Poloprobio focou seu contato com comunidades indígenas 
na criação de unidades de produção com estrutura familiar. Este 
processo de transferência de tecnologia se provou altamente 
bem sucedido em reproduzir práticas melhores. Em comunidades 
economicamente marginalizadas e geograficamente isoladas, a 
Borracha Natural Amazônica gerou empregos necessários e altas 
rendas ao permitir que famílias produzam e vendam diretamente 
produtos de valor agregado. Agora, o Poloprobio supervisiona 
um total de 300 hectares de seringueiras gerenciadas de forma 
sustentável. A tecnologia atingiu uma alta taxa de interesse nas 
comunidades-alvo ao utilizar matérias-primas locais que estão 
disponíveis em abundância, tecnologia de ponta que tem sido 
adaptada e simplificada para o uso em ambientes de floresta e mão-
de-obra qualificada (capitalizando o extensivo conhecimento local 
desta atividade).

A fusão dos conhecimentos modernos e tradicionais 

A abordagem usada pelo Poloprobio representa a fusão dos 
conhecimentos moderno e tradicional, combinando a técnica de 
extração da borracha que remete ao século XVII com tecnologia 
e ferramentas modernas. A organização recuperou, adequou 
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e popularizou uma prática comum que é compatível com a 
administração comunitária, seletiva e de baixo-impacto nas fontes 
naturais. A técnica tem tido substanciais benefícios socioeconômicos 
e de sustento para as comunidades indígenas, enquanto manteve 
a integridade da floresta. O renascimento da extração artesanal da 
borracha aliviou a pressão nas fontes da floresta que já estão sob 
significante tensão da pecuária, agricultura e madeireiras comerciais. 
Desta forma também, esta técnica tem sido uma inovação social que 
oferece um argumento forte para os direitos indígenas, assim como 
pedidos para justiça social e ambiental.

Serviços de apoio e extensão

Uma vez que o trabalho começa em um novo local de extração, 
o Poloprobio mantém contato regular com o grupo produtor, 
monitorando e avaliando nos impactos ambientais e econômicos 
e produzindo relatórios do progresso. O Pólo também oferece 
assistência técnica com trabalhadores de extensão e um grupo 
de técnicos visitando cada local a cada dois meses. Estas visitas 
programadas permitem que os grupos participantes se beneficiem 
das últimas inovações e novos conhecimentos assim que eles surgem 
e facilitam as contribuições locais no design do projeto, fazendo o 
programa mais responsivo. As culturas individuais e estilos de vida 
de diferentes comunidades são levadas em consideração quando 
as especificidades do projeto e das intervenções são projetadas, 
particularmente com grupos indígenas. Tecnologias também são 
adaptadas para a organização da floresta e as condições ecológicas 
particulares de cada comunidade. Finalmente, a cada comunidade 
é dada orientação sobre acesso a mercados, e são ligadas a cadeias 
de oferta justas e equitativas  no mercado. Serviços de apoio e 
assistência oferecidos por trabalhadores de extensão duram pelo 
menos dois anos com o objetivo de longo prazo da autossuficiência 
da comunidade e o gerenciamento autônomo da produção local.

Produção e gerência descentralizada

Todas as comunidades participantes são representadas em um 
comitê que determina critérios para garantir que os produtos criados 
tenham um mínimo de controle de qualidade. O Poloprobio garante 
que todos os processos de produção sejam facilmente adotados 
pelos seringueiros e que a saúde e segurança dos trabalhadores 
nunca sejam comprometidas. Os baixos custos de investimento, alto 
valor agregado, facilidade de posse pelos membros da comunidade 
e o rápido retorno financeiro sobre os bens produzidos fizeram a 
reprodução do processo de produção do Poloprobio fácil e tranquila. 
Até hoje, o modelo tem sido compartilhado em onze locais de 
produção. Os trabalhadores do Poloprobio incluem professores, 
agrônomos, economistas, químicos, ecologistas, antropologistas e 
guardas-florestais, todos trabalhando de perto com as comunidades 
produtoras. Não há gerência central da produção de borracha 
– controle sobre as vendas e lucros é devolvido para o nível das 
unidades de produção individuais. Uma vez que um projeto é 
firmemente estabelecido, o Poloprobio age principalmente em 
um papel de aconselhamento, mas também oferece suporte ao 
promover produtos das comunidades em feiras, exibições, e fóruns 
industriais regionais e nacionais.

Estrutura institucional e de governança 

O instituto é administrado por uma Assembléia Geral, que se reúne 
anualmente para votar as decisões relacionadas à direção estratégica 
e à evolução de objetivos da organização. Uma equipe executiva 
consistida de um presidente, vice-presidente e diretor administrativo 
aplica as decisões tomadas pela Assembleia Geral. Como uma 
verificação adicional para garantir transparência e boa governança, 
um Conselho Fiscal coordena e monitora a implementação de todas 
as decisões. O Poloprobio é oficialmente registrado com o Ministério 
da Justiça como uma “organização da sociedade civil de interesse 
público”, e é exigido que se reporte ao Ministério anualmente para 
manter seu status.

Tabela 1: Projetos implementados pelo Poloprobio, por estado e local

Estado Local Projeto

Acre Tarauacá Terras indígenas dos Kaxinawa no Rio Humaitá
Feijó Terras indígenas dos Katukina/Kaxinawa no Rio Envira

Terras indígenas dos Kaxinawa de Nova Olinda
Terras indígenas dos Kaxinawa da Borracha Curralinho

Sena Madureira Reserva Extrativa Cazumbá-Iracema
Brasiléia Projeto de Assentamento agro-extrativista Santa Quitéria
Rio Branco Campus da Universidade Federal do Acre

Amazonas Boca do Acre Terras indígenas de Camicuã/Apurinã
Lábrea Borracha Novo Encanto

Rondônia Porto Velho Terras indígenas dos Kaxarari de Vila Extrema
Pará Belterra Floresta Nacional de Tapajós

São Francisco do Pará Projeto de Assentamento Luis Lopez Sobrinho
Belém Ilha do Combú

Média: Poloprobio.
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Impactos

IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE
O impacto mais óbvio do trabalho do Poloprobio na biodiversidade 
tem sido a conservação da floresta Amazônica. O Acre, o estado em 
que o Poloprobio é mais ativo, é o estado com a dispersão mais larga 
das árvores de borracha. É estimado que um lote de seringueiras 
deva cobrir entre 250 e 300 hectares para ser economicamente viável. 
Com 600 produtores atualmente envolvidos no processamento de 
borracha espalhados pelos onze locais do Poloprobio, até 180.000 
hectares de floresta, distribuídos por quatro estados amazônicos, 
têm sido protegidos. A iniciativa marca o triunfo da sustentabilidade 
em longo prazo sobre os ganhos de curto prazo. Enquanto árvores 
derrubadas podem ser vendidas por preços mais altos, seringueiras 
de pé podem oferecer benefícios em longo prazo e durante todo o 
ano. 

Uma alternativa ao desmatamento 

A manutenção dos lotes de borracha tem ajudado a reduzir a 
expansão da pecuária de grande escala, conversão de terras para 
agricultura e o desmatamento dessas práticas.  Com o colapso da 
indústria borracheira nos anos 90, a extração de madeira se tornou 
um importante, mesmo que não sustentável, pilar da economia. 
Da mesma maneira, grandes extensões de terra foram desmatadas 
para  conversão para plantações de soja e cana de açúcar. Estas 
monoculturas tiveram impactos devastadores na biodiversidade da 
região.

Conversão de terras, desmatamento, perda de biodiversidade e a 
marginalização social e econômica das comunidades dependentes 
da floresta estavam ligadas intimamente a esta mudança. 
Comunidades indígenas e de seringueiros com frequência não têm 
posse legal de suas terras apesar de, em muitos casos, as terem 
ocupado por gerações e gerações. Para acomodar a economia 
das plantações, comunidades indígenas foram forçadas a sair de 
suas terras ou foram realocadas para reservas extrativas. Apesar 
de grupos seringueiros serem legalmente permitidos de continuar 

seus negócios em reservas extrativas, a venda de látex bruto gera 
tão pouca renda que muitas comunidades foram forçadas (por 
necessidade econômica) a limpar suas terras para pecuária comercial, 
plantações ou madeireiras. A inovação técnica do Poloprobio tem 
permitido às comunidades que mantiveram suas terras aumentar 
substancialmente suas rendas a partir da produção de borracha e 
tem restabelecido estas práticas tradicionais como uso sustentável e 
de alto valor dos recursos da floresta.

Seringueiras formam uma frágil barreira entre populações humanas 
e a Mata Atlântica: uma Reserva da Biosfera Mundial que se estende 
ao longo da costa atlântica do Brasil do Rio Grande do Norte até o 
Rio Grande do Sul. Locais tradicionais de produção de borracha estão 
localizados pela Amazônia brasileira, do arquipélago de Marajó 
no Pará, norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas para 
regiões amazônicas mais isoladas na Colômbia, Peru e Bolívia. Lotes 
de árvores seringueiras não requerem a limpeza ou conversão da 
terra, o que permite a proteção das florestas de pé e a conservação 
da biodiversidade.

A ameaça do desmatamento tem sido reduzida significativamente 
através da introdução de unidades de produção baseadas nas 
famílias ou comunidades e áreas de conservação, reservas extrativas, 
unidades de uso sustentável e territórios indígenas. A terra é usada 
agora de forma menos intensiva para propósitos de agrossilvicultura. 
Árvores seringueiras protegem o solo delicado da floresta da erosão 
e permitem que safras secundárias como bananas e cacau cresçam 
entre elas. A extração de borracha em comunidades florestais tem 
encorajado a conservação de ecossistemas locais incluindo outras 
espécies de árvores como Carapa guianensis, Cedrela odorata, 
Copaifera langsdorffii, Cordia alliodora, Ceiba pentandra, Dipteryx 
odorata, assim como as espécies vulneráveis Bertholletia excelsa, 
Amburana acreana, e Swietenia macrophyll. A proteção das florestas 
existentes também beneficiou a fauna da região, incluindo espécies 
ameaçadas de jacarés, onças, macacos, antas, capivaras, cutias, pacas 
e porcos selvagens.



IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
A combinação da coleta tradicional de látex e o processamento 
secundário com agregação de valor têm reforçado as economias 
locais em grande necessidade de revitalização e aumentou 
substancialmente a renda das famílias nas comunidades 
participantes. Por exemplo, uma unidade de produção comunitária 
localizada perto da cidade de Feijó no estado do Acre é capaz de 
processar mais de 40 litros de látex por mês com uma margem de 
lucro de 30 por cento. O Poloprobio emprega um modelo que dá 
suporte para comunidades estabelecerem unidades de produção 
que irão gerar renda e que podem rapidamente se tornarem 
autossustentáveis e lucrativas. A unidade de produção média 
leva três meses e meio para gerar renda suficiente para repagar o 
empréstimo inicial de U$ 2.000,00 necessários para o investimento 
inicial de um grupo de produção.

Um gerador de renda com pouco investimento e alto 
retorno 

Alguns dos principais benefícios do modelo promovido pelo 
Poloprobio são que requer um investimento mínimo de tempo, 
não é um trabalho pesado e pode ser uma atividade de sustento 
suplementar para trabalhadores ativos em outros setores. 
Produtores locais podem simultaneamente (e com freqüência na 
mesma paisagem) conduzir outras atividades geradoras de renda 
como a agricultura (subsistência e colheitas para venda), pesca, 
caça de subsistência e a colheita de produtos não provenientes 
da derrubada de árvores como sementes e castanhas. Além de 
melhorar a renda local, a produção tradicional de borracha permitiu 
que famílias reduzissem a média de horas de trabalho.

Em média, grupos comunitários e unidades familiares produzem 40 
litros de látex por mês. A quantidade de látex processada depende 

das necessidades de cada comunidade, a habilidade do mercado de 
absorver a produção e a demanda externa por produtos baseados 
em látex. O preço médio para os produtos emborrachados padrão 
é de U$ 25,00por quilo. Usando a extração tradicional do látex e o 
processamento secundário de agregação de valor, comunidades 
podem ganhar até U$ 95,00por quilo.

Comunidades empoderadas e coesão social melhorada

A natureza coletiva da produção tradicional de borracha, o 
processamento secundário com agregação de valor e a publicidade 
têm ajudado a fortalecer os laços comunitários e a construir 
o capital social que permite que ações coletivas aconteçam. 
Porque processos de produção são baseados nos costumes locais, 
conhecimento tradicional e cultura indígena, a revitalização desta 
prática tem fortalecido o orgulho e identidade da comunidade. Isto 
é particularmente verdade entre os jovens, que têm poucas opções 
de emprego na floresta e que são frequentemente forçados a migrar 
para centros urbanos em busca de emprego. Mais de 65%dos 
produtores trabalhando com o Poloprobio tem idades entre 19 e 
29 anos. Mulheres têm igualmente se beneficiado da construção 
de capacidade e geração de renda e têm um papel importante 
no processo de produção. Mais da metade dos beneficiários do 
projeto são membros de comunidades indígenas, com 330 de 600 
produtores envolvidos vindo das tribos Kaxinawá, Shanenawa, 
Apurinã and Kaxarari. 

IMPACTOS POLÍTICOS
O Poloprobio tem sido reconhecido regional, nacional e 
internacionalmente por seu uso inovador de tecnologia. Em 2006, o 
Pólo recebeu o prestigioso Prêmio Professor Samuel Benchimol por 
Empreendedorismo Consciente na Amazônia. Seguiu-se o Prêmio 
Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social em 2007. Em 2010, 
o Pólo foi um dos cinco projetos da região norte do país a receber 
o prêmio Objetivos do Milênio Brasil por seu trabalho em busca do 
alcance das Metas de Desenvolvimento do Milênio.

Mesmo com este sucesso, o instituto ainda não foi totalmente 
incorporado no processo de criação de políticas públicas. De forma 
similar, nenhuma política governamental, em nenhum nível, foi 
colocada em prática para dar suporte à reprodução ou transferência 
da tecnologia para outros locais no Brasil. Porém, a promoção da 
produção de borracha baseada na comunidade teve impacto nas 
leis federais. Preços mínimos foram introduzidos para produtos da 
floresta não proveniente da derrubada de árvores como borracha, 
castanhas, óleos e açaí. Aos seringueiros também foram garantidas 
pensões pelo governo federal. O Poloprobio tem trabalhado para 
aumentar sua visibilidade através de campanhas públicas de 
arrecadação de fundos assim como presença em eventos nacionais 
e internacionais. O Pólo tem parcerias com universidades federais 
no Acre e Pará, com a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), e o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
O Poloprobio também buscou patentes do Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual.
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Sustentabilidade e Replicação

SUSTENTABILIDADE
Ao agregar valor aos tradicionais processos de produção de 
borracha, o Poloprobio tem garantido que os projetos se mantenham 
fontes viáveis de geração de renda em seus respectivos locais. A 
extração de látex é uma atividade sustentável no médio prazo, já 
que árvores seringueiras podem ser exploradas por até 20 anos. 
As tecnologias simples e conhecimentos tradicionais envolvidos 
fazem do processo um sustento de baixo custo para a população 
local e indígena. Comunidades só recebem apoio para se juntar 
ao Poloprobio após minuciosas pesquisas de campo para avaliar 
as necessidades particulares da comunidade e a viabilidade do 
projeto. Esta abordagem de implementação de baixo para cima e 
impulsionada pela demanda garante que o projeto prossiga apenas 
onde há suporte local substancial. Só depois começa este processo 
de pesquisa por recursos e parceiros. Projetos são transferidos para a 
gerência local dentro dos primeiros anos de implementação, dando 
às comunidades controle completo das tecnologias, produção 
e vendas. Em troca, isso garante a sustentabilidade ambiental 
dos projetos, seu baixo impacto; a gerência seletiva das árvores 
seringueiras permite a regeneração enquanto também permite às 
comunidades resistir às pressões para limpar suas terras.

Sustentabilidade social 

O Poloprobio mantém parcerias amplas, com diversos setores que 
inclui comunidades locais e indígenas, instituições acadêmicas, 
agências governamentais e agências doadoras municipais, estaduais 
e federais. A diversidade de suas parcerias permitiu ao Poloprobio 
sustentar suas operações e evitar uma grandedependência de 
uma única fonte de financiamento. Da mesma forma, as próprias 
comunidades terem comando do Pólo tem sido crítico para o 
sucesso do projeto até agora. O processo da extração do látex e 
muito da tecnologia de processamento secundário que agrega valor 
é baseado na tecnologia tradicional e nos costumes locais. Isto criou 
um alto nível de comprometimento da comunidade, fomentado por 
uma identidade coletiva baseada na equidade social e gerou uma 

crença comum que comunidades locais e indígenas podem ser os 
arquitetos e impulsionadores de seu desenvolvimento econômico 
de longo prazo, enquanto também protegem o meio ambiente.

Planos para a expansão através de “conservação produtiva”

O instituto procura expandir de 600 para 1.600 produtores até o 
final de 2013. Este crescimento substancial será buscado através da 
parceria com a companhia brasileira de energia Petrobrás, a FINEP 
(Financiadora de Estudos e Projetos) e o CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico). O Pólo acredita que 
com o apoio de uma política ambiental viabilizadora, pelo menos 
1.000 produtores possam ser adicionados a cada ano. Além de trazer 
benefícios para o sustento de uma população economicamente 
marginalizada, dentro de dez anos, este modelo de crescimento 
pode contribuir para a conservação produtiva de mais de três 
milhões de hectares de floresta tropical.

Sustentabilidade Organizacional 

O Poloprobio alcançou muito através de voluntários. A maioria dos 
gerentes de projetos também tem outros empregos de carga horária 
completa como professores e pesquisadores de outras organizações 
e institutos. Serviços de extensão e atividades de contato são feitas 
por um time técnico que é pago através de uma verba de um projeto 
dedicado para isso. As fontes destes financiamentos são críticas para 
a sustentabilidade organizacional de longo prazo do Poloprobio. As 
universidades federais do Acre e do Pará ajudam com o levantamento 
de verbas, a preparar e enviar pedidos de financiamento para a 
FINEP e o CNPq e a organizar programas de certificação para trainees 
do Poloprobio; FUNAI, ICMBio e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) monitoram o gerenciamento dos projetos em 
diferentes regiões e oferecem suporte logístico. Financiamento para 
a implementação de projetos vem do Programa de Desenvolvimento 
e Cidadania da Petrobrás e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE).



1010

Dois dos principais desafios do Poloprobio continuam a ser: i) o alto 
preço para ter acesso a mercados para produtos emborrachados; 
e ii) os custos de prover assistência técnica constante para as 
0comunidades produtoras. O Pólo está considerando a viabilidade 
de aumentar os preços dos produtos no mercado de forma coletiva 
para ajudar a cobrir estes custos adicionais.

REPLICAÇÃO
Reprodução tem sido uma prioridade do trabalho de alcance 
do Poloprobio com as comunidades locais e indígenas por toda 
a Amazônia. O Pólo começa com uma avaliação dos locais de 
produção propostos para determinar a produção potencial de látex, 
a disponibilidade de mão-de-obra local e a extensão da organização 
social existente e infraestrutura local. Seguindo o estudo de 
viabilidade (se todas as condições necessárias estiverem presentes 
para o local ser escolhido), o Poloprobio trabalha com a comunidade 
para preparar um plano de projeto detalhado, incluindo um 
mapeamento de parceiros potenciais e identificação de fontes para 
a construção de unidades produtivas.

Uma vez que parceiros e fontes suficientes foram identificados e 
assegurados, a comunidade recebe apoio para comprar os materiais 
e ferramentas, equipar e abrir rodovias locais e construir as unidades 
de armazenamento da produção (sempre usando mão-de-obra 
local). São dados empréstimos às comunidades para cobrir os custos 
deste trabalho, que podem ser repagos, tipicamente, dentro de três 
meses e meio de produção. Finalmente, seminários são organizados 
para fornecer aos membros das comunidades participantes o 
treinamento necessário, habilidades e qualificações profissionais. O 
investimento de tempo para estes seminários não é insignificante 
e, normalmente consiste de um total de 340 horas de trabalhos de 
classe que cobrem entre outras coisas: a produção da água de cinzas, 
fibra e pigmentos de plantas; extração, colheita e pré-vulcanização 
artesanal do látex nativo; produção de botões e bijuterias feitas de 
sementes; produção de tecidos emborrachados; manufatura de 
cobertores, azulejos e artesanato a partir do látex pré-vulcanizado; 
pinturas em relevo nos tecidos feitos de látex pigmentado; 
e estruturas institucionais e mecanismos de governança nas 
cooperativas e associações de produtores. 

Até hoje, o Poloprobio tem reproduzido seu modelo de produção de 
borracha em onze locais espalhados por quatro estados amazônicos: 
cinco no Acre, dois no Amazonas, um em Rondônia e três no Pará. Há, 
atualmente, 600 pessoas beneficiando diretamente da tecnologia 
incluindo cerca de 330 indígenas e 270 seringueiros tradicionais. 
Indiretamente, mais de 2000 indivíduos têm se beneficiado nas 
comunidades onde os projetos foram implementados.

PARCEIROS
• Universidade Federal do Acre: oferece bolsas de estudo para 

suporte técnico; tem uma  unidade de demonstração e ensino no 
campus da universidade; certifica extratores treinados; escreve 
propostas de financiamento conjuntas com o Poloprobio.

• Fundação Nacional do Índio (FUNAI): oferece aprovação e apoio 
logístico para a implementação de projetos em locais de terras 
indígenas.

• Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio): oferece aprovação para a implementação de projetos 
nas Unidades de Conservação Nacional e Reservas de Uso 
Sustentável.

• Universidade Federal do Pará, Centro de Memória da Amazônia: 
desenvolveu um projeto de pesquisa para ser implementado 
com fundos do Prêmio FINEP de Inovação de 2008, ganho 
pelo Poloprobio; está começando uma pesquisa com foco na 
expansão do trabalho do Poloprobio para cidadãos da Ilha de 
Marajó na foz do Rio Amazonas.

• Fundação Banco do Brasil: deu ao Poloprobio o Prêmio de 
Tecnologia Social de 2007, incluindo um prêmio em dinheiro de 
R$ 50.000,00 (U$ 31.370,00)

• Programa de Desenvolvimento e Cidadania da Petrobrás: 
financiamento de seis novas unidades de produção; assistência 
técnica para mais onze unidades.

• Banco da Amazônia: financia unidades de ensino e demonstração.
• Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE): 

financiou duas unidades, uma no Acre (Santa Quitéria) e outra 
no Pará (Luiz Lopes Sobrinho), por um período de 18 meses.

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq): financiou unidades de produção e pesquisa. 

• Instituto de Agricultura no Exterior, Itália – Programa Brasil de 
Biodiversidade: financiou sete unidades de produção.

• Financiadora de Estudos e Projetos – Agência Brasileira de 
Inovação (FINEP): deu ao Poloprobio o Prêmio de Inovação FINEP 
2007/2008. 

• Associação de Residentes e Agricultores no Projeto de 
Assentamento agro-extrativista de Santa Quitéria

• Associação de Seringueiros Cazumbá, Zirmão - Iracema 
• Organização das Populações Indígenas do Rio Envira
• Associação da População Indígena Kaxarari de Vila Extrema
• Associação intercomunitária de micro e pequenos agricultores 

na margem direita do Rio Tapajós entre Piquiatuba e Revolta
• Associação Novo Encanto para o Desenvolvimento Ecológico
• Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Pará

“Se você quer ter uma Amazônia com sua biodiversidade preservada, apóie tecnologias sociais 
que têm sido consolidadas usando técnicas e práticas desenvolvidas por populações indígenas 

e tradicionais que conhecem a terra e cuja gerência é de baixo impacto.”     
Francisco Samonek, Poloprobio
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OUTRAS REFERENCIAS

• História Fotográfica do Poloprobio (Vimeo) http://vimeo.com/24481264
• ‘Encauchados de vegetais’ (YouTube) http://www.youtube.com/watch?v=yhySM014T_w 
• Site do Poloprobio: http://www.poloprobio.org.br/site/ 

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348258301.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348150723.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348153212.pdf
http://vimeo.com/24481264

