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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
O projeto Couro Vegetal da Amazônia começou a operar 
no Estado brasileiro do Acre em 1996, numa tentativa de 
melhorar as oportunidades de subsistência e bem-estar 
das comunidades extratoras de borracha da Amazônia. Este 
projeto reuniu mais de 200 famílias indígenas locais em 
três comunidades florestais, fornecendo treinamento num 
método inovador de processamento de lâminas de borracha 
vulcanizada. Este material, feito de algodão embebido em 
látex natural extraído das seringueiras (Hevea brasiliensis) 
foi vendido em forma de folhas de tecido para corporações 
têxteis e comercializado como uma alternativa ao couro.
O empreendimento superou o desafio da queda dos preços 
da borracha natural e aproveitou a crescente demanda 
de mercado por artigos de produção ecologicamente 
sustentáveis. Ao agregar valor ao látex bruto produzido, 
as comunidades participantes beneficiaram-se dos preços 
elevados pela sua borracha, contribuindo para a redução da 
pobreza e fortalecimento social.

FATOS-CHAVE
VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATORIAL: 2002

FUNDADA: 1996

LOCALIZAÇÃO: Acre, Brasil

BENEFICIÁRIOS: Mais de 200 famílias extratoras de borracha

BIODIVERSIDADE: Incentivo à proteção dos ecossistemas florestais
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Durante a década de 1990, a floresta amazônica foi devastada pelo 
desmatamento estimulado por procedimentos, que incluíram o 
desflorestamento para a agricultura e criação de gado e também 
para a construção de grandes rodovias, como a Belém-Brasília e 
a Transamazônica. Este processo destruiu habitats e ameaçou a 
integridade do ecossistema amazônico. Apesar das leis brasileiras 
de proteção florestal avançadas, a má aplicação das mesmas 
dificultava a sua eficácia e, na prática, as comunidades indígenas e 
de residentes florestais eram frequentemente a única linha de defesa 
na preservação da floresta, da qual dependia a sua subsistência. 
As comunidades de seringueiros tornaram-se, especialmente, 
protetores de facto da cobertura florestal amazônica remanescente, 
muitas vezes entrando em conflito com os madeireiros.

Na Amazônia brasileira, pelo menos 63.000 famílias dependem da 
extração da borracha para sobreviver, produzindo látex vegetal – um 
recurso natural que tem sido gerido de forma sustentável pelos povos 
indígenas e pelos seringueiros na Amazônia há séculos. Hoje em dia, 
a atividade é realizada principalmente em reservas extrativistas: 
áreas protegidas de floresta, estabelecidas pelo Governo brasileiro, 
que abrangem cerca de 1% da Amazônia brasileira. No entanto, nos 
Estados do Acre e Amazonas, a produção de borracha tradicional 
e artesanal de pequena escala foi prejudicada durante a década 
de 90, quando as fábricas de beneficiamento e os comerciantes 
urbanos cessaram a compra de borracha oriunda das comunidades 
indígenas. Como consequência, os seringueiros foram forçados 
a vender o seu produto a regatões (vendedores ambulantes), que 
pagavam um preço baixo pela borracha bruta. Esta mudança de 
mercado diminuiu a viabilidade da extração de borracha como 
atividade econômica para as comunidades residentes da floresta. 

Apoio aos meios de subsistência indígena

Couro Vegetal da Amazônia began operating in Acre in 1996, in an 
aA Couro Vegetal da Amazônica começou a operar no Acre em 1996, 
numa tentativa de melhorar a situação das comunidades extratoras 
de borracha. Este projeto de parceria reuniu mais de 200 famílias 

seringueiras na Amazônia brasileira e as treinou num método 
de processamento inovador de produção de folhas de borracha 
vulcanizada. Este material, feito de tecido de algodão embebido 
em látex natural extraído das seringueiras (Hevea brasiliensis) foi 
comercializado como uma alternativa ao couro com o nome de 
Treetap. O Treetap era vendido em folhas de tecido para indústrias 
têxteis e usado na fabricação de uma gama de produtos, incluindo 
bolsas, mochilas, pastas, vestuário e calçados, que foram vendidos 
para lojas de varejo brasileiras. Adicionando valor ao látex bruto que 
colhiam, as comunidades participantes beneficiaram de preços mais 
elevados pela sua borracha. O empreendimento não só superou o 
desafio da queda dos preços da borracha natural, mas também se 
aproveitou de uma crescente demanda do mercado por artigos de 
moda produzidos de maneira sustentável e ecologicamente correta.

O produto Treetap®

O produto Treetap foi derivado de um produto de artesanato 
tradicional chamado saco encauchado, que são sacos feitos de tecido 
processado com emborrachamento impermeável, tradicionalmente 
utilizados pelos seringueiros para transportar látex e objetos 
pessoais. Em 1992, a EcoMercado, uma empresa especializada em 
produtos ecológicos da Amazônia, comprou 1.500 folhas deste 
tecido emborrachado de seringueiros e usou-as para fazer bolsas e 
pastas, que foram exibidos e vendidos a um público entusiasmado 
presente na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada no Brasil em junho de 1992. Em 1994, 
depois de dois anos da pesquisa e desenvolvimento feitos pelo 
projeto da Couro Vegetal, o processo de emborrachamento foi 
aperfeiçoado dando origem à produção de Treetap e à sua utilização 
na fabricação de uma grande variedade de produtos artesanais.

Este processo é um exemplo bem sucedido de uma combinação 
de conhecimentos científicos e práticas tradicionais, e que ajudou 
no aperfeiçoamento do método costumeiro de processamento de 
borracha agregando valor ao produto final. Por exemplo, os primeiros 
produtos de borracha tornavam- se pegajosos com a oxidação. Em 
1994, com um empréstimo de USD 1.000.000 do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Couro Vegetal 
da Amazônia foi capaz de investir em tecnologia de produção e 
infraestrutura, que contribuiu para superar esta falha, criando um 
tecido emborrachado que cumpria as normas de qualidade exigidas 
pelos mercados consumidores internacionais.

Após a assinatura de acordos de cooperação com três associações 
de produtores (Associação de Produtores de Artesanato e Seringa, 
Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão e Associação 
dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto 
Juruá), a Couro Vegetal da Amazônia fundiu-se com a Amazon 
Life, uma marca de moda brasileira amiga do ambiente. Esta fusão 
resultou na comercialização dos produtos Treetap numa loja no Rio 
de Janeiro e na criação bem sucedida da marca Treetap, reconhecida 
internacionalmente.

Antecedentes e Contexto
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Principais Atividades e Inovações

A principal atividade da Couro Vegetal da Amazônia era a sua 
produção de Treetap, a qual englobava a colheita sustentável de látex 
das seringueiras nativas feita  por seringueiros, a sua transformação 
em tecido emborrachado e o seu transporte para o mercado. Este 
método ainda é empregado pela Associação de Produtores de 
Artesanato e Seringa, que produz borracha sob a marca “Seringueiro” 
para venda em mercados locais e regionais.

Para produzir o produto Treetap, o látex bruto (apelidado de 
‘leite’ pelos seringueiros) é extraído dos troncos da árvore Hevea 
brasiliensis utilizando dois cortes torneira. Para garantir que as 
árvores se recuperem e que a extração se mantenha sustentável, é 
necessário esperar um mínimo de dois anos antes que outro corte 
torneira possa ser feito na mesma árvore. Esse látex bruto é filtrado 
e “temperado” com uma composição química para promover o 
endurecimento da vulcanização. Essa mistura é coada antes de ser 
pintada em ambos os lados de uma folha de lona de algodão esticada 

sobre uma armação. A tela é então curada e defumada usando-se o 
método tradicional. Esse processo de pintura e defumação é repetido 
seis vezes. O laminado depois de defumado é vulcanizado dentro 
de um forno simples de tijolos, onde é ‘cozinhado’ durante dois dias 
a uma temperatura de 60° a 80°C. Depois disso, a mistura de látex 
sobre a tela obtém uma cor marrom profunda, dando-lhe a aparência 
de couro. Quando completamente secas, as lâminas são cortadas 
produzindo duas folhas que medem aproximadamente de 60 a 80 
cm.

Durante os anos de operação da Couro Vegetal da Amazônia, estas 
folhas eram empilhadas e armazenadas para serem recolhidas três ou 
quatro vezes por ano e transportadas de barco até a cidade de  Boca 
do Acre, daí continuavam para a cidade do Rio de Janeiro. Alguns 
laminados também eram mantidos em Boca do Acre, onde uma 
pequena fábrica produzia sacolas para o mercado turístico local.
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Impactos
IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE
Uma vez que a extração do látex não exige que as seringueiras 
sejam cortadas, as comunidades indígenas e tradicionais podem 
manter o bem-estar do ecossistema da floresta ao mesmo tempo 
em que geram um rendimento sustentável. Tomar partido desse 
método inovador de vulcanização permitiu aos seringueiros do Acre 
continuar a exercer a sua atividade de subsistência tradicional, bem 
como incentivou a conservação da floresta.

Nas áreas da floresta habitadas, que foram  usadas diretamente 
pelos participantes desta iniciativa, 55.800 hectares de terra foram  
protegidos diretamente para  reforçar o incentivo econômico para 
a proteção das seringueiras e os seus ecossistemas circundantes. 
Se também forem consideradas a exploração indireta e a área de 
proteção para as quatro grandes áreas em que essas associações de 
produtores vivem – a Floresta Nacional do Mapiá-Inauini (311.000 
ha), a Terra Indígena Kaxinawá do Rio Jordão e Kaxinawá Seringal 
Independência (num  total de 102.043 ha) e a Reserva Extrativista 
do alto Juruá (506.186 ha) – o projeto teria contribuído para a 
conservação de 1.178.229 hectares de floresta tropical.

O projeto demonstrou, com sucesso, a integração da conservação 
da biodiversidade nas áreas produtivas e, também, que a utilização 
dos ecossistemas florestais pelas comunidades indígenas em áreas 
protegidas pode contribuir para a sua gestão sustentável. No entanto, 
desde o fechamento da empresa em 2008, a Reserva Extrativista 
do Alto Juruá está sob crescente pressão de um projeto de criação 
de gado. Ainda assim, a extração de borracha é realizada pela 
Associação de Produtores de Artesanato e Seringa e pela Associação 
dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá, 
embora esta última empregue um método ligeiramente diferente 
para a cura da borracha, conhecida como FDL – Folha Defumada 
Líquida.

IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS
Ao agregar valor na criação de artesanato, para que este pudesse 
competir nos mercados internacionais, melhorando desta forma a 
viabilidade econômica da extração tradicional da borracha, a Couro 
Vegetal da Amazônia ajudou a melhorar a situação econômica de mais 
de 200 famílias. O desenvolvimento, a produção e a comercialização 
de couro vegetal Treetap geraram trabalho e rendimento para mais 
de 1.000 pessoas durante a existência do projeto.

O novo produto feito de borracha vulcanizada garantiu preços 
mais altos para os produtores. Em 2002, os seringueiros estavam 
recebendo R$8,00 (USD 3,08) por quilo de couro vegetal Treetap, 
em comparação com o valor de R$0,80 (USD 0,31) a R$ 1,10 (USD 
0,42) por quilo de borracha natural bruta. Isso teve o potencial de 
melhorar drasticamente o rendimento, com um aumento de dez 
vezes a receita por quilo, contribuindo diretamente para a redução 
da pobreza e para um maior bem-estar da comunidade. Muitos 
produtores usaram os seus aumentos de rendimento para fazer 
melhorias nas suas moradias e para compra de bens essenciais 
duráveis para a vida na selva, como motores, barcos, serras elétricas 
e armas de caça.

Além disso, a iniciativa é um excelente exemplo da combinação 
bem sucedida de conhecimentos indígenas e tradicionais com a 
inovação tecnológica moderna. Os meios de subsistência locais 
foram melhorados sem comprometimento ou alteração dos meios 
tradicionais de subsistência e sem alteração das técnicas habituais 
de manejo florestal. Pelo contrário, as habilidades dos seringueiros 
e os seus conhecimentos formaram a base para o projeto da 
Couro Vegetal, incutindo um forte sentido de responsabilidade e 
participação.
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Sustentabilidade e Replicação
SUSTENTABILIDADE 
Em última análise, o sucesso da Couro Vegetal da Amazônia foi de 
curta duração. Em 2008, a empresa foi obrigada a fechar, uma vez 
que não tinha capacidade para reembolsar o empréstimo ao BNDES. 
Em 2004, o banco iniciou o processo de execução da dívida de USD 
1.000.000 e, apesar da empresa ter tido apoio internacional, não foi 
capaz de juntar o financiamento necessário. Este resultado reflete 
os desafios enfrentados pelas pequenas comunidades seringueiras 
na tentativa de competir com os preços dos produtores industriais 
de borracha, tendo, ao mesmo tempo, que suportar os altos custos 
de transporte de mercadorias da Amazônia rural aos mercados 
urbanos. Os custos elevados, juntamente com a qualidade por vezes 
variável dos bens produzidos, por fim fizeram com que o negócio 
se tornasse financeiramente insustentável. No entanto, através dos 
efeitos duradouros sobre as políticas públicas e da diferença que 
fez na vida das comunidades, esta iniciativa pode ser considerada 
como um capítulo importante na história da extração da borracha 
no Brasil. 

O projeto Couro Vegetal da Amazônia foi pioneiro no 
desenvolvimento de parcerias entre as comunidades da Amazônia, o 
setor privado, ONGs e os governos estadual e federal. Em particular, 
foram estabelecidos fortes vínculos com o Governo do Estado 
do Acre e com agências federais. Essas parcerias beneficiaram o 
projeto, pois forneceram apoio financeiro e institucional contínuo 
e capacitação aos produtores e às suas associações, garantindo a 
melhoria das condições de trabalho nas áreas de produção.

Exemplos dessa colaboração incluem os acordos de trabalho em 
conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e com a Secretaria de 
Coordenação da Amazônia. Em parceria com o Governo do Estado 
do Acre, o projeto foi replicado em outros dois locais, com o objetivo 
de transferir as experiências adquiridas e tecnologias para outras 
associações de produtores. Um acordo de trabalho também foi 

elaborado com a Agência Florestal do Estado do Acre para permitir a 
certificação do processo e da produção do couro vegetal de acordo 
com as normas de certificação do Conselho de Manejo Florestal. A 
Couro Vegetal da Amazônia também participou nas discussões sobre 
a formação de uma agência de negócios estadual para promover o 
empreendedorismo sustentável na região.

No momento em que encerrou a sua atividade em 2008, o 
panorama político a respeito da Amazônia brasileira havia mudado 
drasticamente e o Couro Vegetal da Amazônia, juntamente com 
outros projetos semelhantes, contribuíram positivamente para 
este desenvolvimento. As relações entre os pequenos produtores, 
indígenas e entidades governamentais melhoraram drasticamente 
entre 1992 e 2008, assim como os incentivos financeiros para a 
produção de borracha local e sustentável, que foi aceite como uma 
opção viável para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da 
região amazônica.

PARCEIROS
O projeto da Couro Vegetal da Amazônia trabalhou em cooperação 
com um conjunto de parceiros: ONGs, como o Fundo de Defesa 
Ambiental, Greenpeace e Amigos da Terra, que promoveram os 
produtos Treetap e defenderam o trabalho do projeto de manejo 
florestal sustentável, enquanto o World Wildlife Fund (WWF) auxiliou 
na identificação de novos mercados e certificação dos produtos, 
com financiamento da Fundação Ford.

O Ministério do Meio Ambiente brasileiro ajudou a diversificar o 
projeto e a promover os seus produtos. A iniciativa também trabalhou 
com as organizações dos povos indígenas, como a Comissão Pro-
Índio do Acre e o Núcleo de Cultura Indígena e, por fim, o Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio forneceu financiamento 
para a identificação de novos mercados para os produtos Treetap.
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