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Acrônimos e Siglas 
ADERJUR – Associação de Desenvolvimento Rural de 
Juruena

AJOPAM – Associação Rural Juinense Organizada Para 
Ajuda Mútua.

AMCA – Associação de Mulheres Cantinho da 
Amazônia 

AP – Área Protegida

APP – Área de Preservação Permanente

ASIRIK – Associação do Povo Indígena Rikbaktsa

ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural

CAR – Cadastro Ambiental Rural

CC – SEMA/MT – Cadastro de Consumidores de 
Produtos Florestais

CEPLAC – Comissão Executiva de Planejamento da 
Lavoura Cacaueira

CIFOR – Centro Internacional de Pesquisas em 
Florestas

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento

COOPAVAM – Cooperativa de Pequenos Agricultores 
do Vale do Amanhecer

DAR – SEFAZ – Documento de Arrecadação – 
Secretaria da Fazenda

DRP – Diagnóstico Rural Participativo

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária

FFEM – Fundo Francês para o Meio Ambiente

FEMA-MT – Fundação Estadual do Meio Ambiente

FUNAI – Fundação Nacional do Índio

GEE – Gases de Efeito Estufa

GEF – Fundo Global para o Meio Ambiente

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis

IBF – Índice de Biodiversidade Funcional 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICV – Instituto Centro de Vida

ICRAF – International Center for Research in 
Agroforestry

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária

IPN – Instituto Pró-Natura

LAU – Licença Ambiental Única

LBA – Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment 
in Amazonia

MMA – Ministério do Meio Ambiente

NASA – National Aeronautics and Space 
Administration

PA – Planos de Assentamentos da Reforma Agrária

PACA – Projeto Agroflorestal em Consórcio Adensado

PADIC – Programa de Apoio Direto às Iniciativas 
Comunitárias

PCJ – Poço de Carbono Juruena

PD/A – Projetos Demonstrativos Tipo A

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A

PFNM – Produtos Florestais Não-Madeireiros

PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento

PPG7 – Programa Piloto para Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil

REBRAF – Rede Brasileira Agroflorestal 

REDD – Redução de Emissões de Gases de Efeito 
estufa pelo Desflorestamento e Degradação

SMIA – Superintendência de Monitoramento de 
Indicadores Ambientais

TCT – Termo de Cooperação Técnica

WB – Banco Mundial
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Este livro apresenta os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Aderjur no âmbito do 
Projeto Poço de Carbono Juruena - PCJ, referenciando a importância das ações realizadas 
através das inúmeras parcerias estabelecidas, principalmente entre indígenas e agricultores 

familiares, que proporcionaram um importante avanço na consolidação destas ações. 

Executada entre 2012 e 2014, a segunda fase do PCJ culminou de forma exitosa na execução 
das atividades propostas inicialmente e com a superação de muitas das metas contratadas. 
No campo da formação de capacidades, neste período, 5.524 pessoas, entre estudantes, 
agricultores, indígenas e extrativistas participaram das atividades de capacitação. 

Para muito além da continuidade do trabalho desenvolvido na primeira fase do PCJ, houve 
um cuidado com a ampliação das ações, através do envolvimento de novos participantes, em 
novas áreas, incluindo mais organizações parceiras, que auxiliaram na pesquisa e divulgação 
de resultados, com a publicação de vários artigos, livros, teses de mestrado e doutorado, 
desenvolvendo também atividades relacionadas a sensibilização dos participantes para a 
importância de outros serviços ambientais, além do carbono, como por exemplo, a água. 

O Projeto buscou constantemente promover formas produtivas e de manejo que visassem 
à consolidação de alternativas econômicas e a conservação das florestas existentes na 
região. Entre estas, a diversificação de cultivos agrícolas em sistemas agroflorestais - SAF e 
a diversificação e fortalecimento da comercialização da castanha, através da facilitação e da 
articulação em redes entre cooperativas, associações e extrativistas estruturando a extração 
dos Produtos Florestais Não Madeireiros - PFNM e ampliação dos canais de comercialização, 
com a publicação do livro “Sabores dos Castanhais”. Como resultados destas e outras 
ações, mais de 42 mil pessoas de 147 instituições foram beneficiados com alimentos de 
qualidade, provenientes de SAF e PFNM da região, através da modalidade Compra com 
Doação Simultânea do PAA/CONAB. Referente à castanha do Brasil, mais de 168 toneladas 
de derivados foram entregues a estes grupos de entidades. 

A partir da quantidade de produtos derivados de castanha comercializados foi possível 
estimar a potencial contribuição para a conservação florestal (37.016 ha de castanhais) e 
a emissão evitada de GEE de, aproximadamente, 20 milhões t CO2e, referente ao período 
dos dois anos do PCJ. Por sua vez, a aquisição das 110 toneladas de castanha com os povos 
indígenas participantes, indiretamente, contribuiu com a manutenção de 8,4 milhões de t 
CO2e estocado na biomassa da floresta das Terras Indígenas beneficiadas.

O crescente envolvimento de representantes de organizações sociais de agricultores 
familiares e de povos indígenas e, de instituições públicas e privadas, foram essenciais para 
o devido cumprimento das ações relacionadas à pesquisa, extrativismo, licenciamento de 
atividades, comercialização, divulgação, produção (viveiro), educação ambiental, formação 
e intercâmbios. Ao término da segunda fase o PCJ contava com o apoio de 37 instituições 
parceiras (um incremento de 65% comparado a primeira fase). Ações e resultados que são 
apresentados nesta publicação.

Dando seguimento a forma e estrutura empregada na primeira publicação – resultante da 
primeira fase do PCJ – a presente, nas seções iniciais, introduz conteúdos necessários para 
o melhor entendimento das ações e resultados (apresentados a partir da terceira seção). 
A primeira seção descreve a participação dos serviços ambientais na gestão territorial e na 
garantia e provisão dos serviços ecossistêmicos, apresentando as principais formas utilizadas 
para a valoração de serviços ambientais, assim como, aspectos relacionados ao custo de 
oportunidade da conservação das florestas em terras indígenas e nas propriedades agrícolas 
familiares. Também como conteúdo conceitual, a segunda seção expõe a importância e as 
metodologias utilizadas para a contabilização dos serviços ecossistêmicos relacionados à 
cadeia de custódia dos produtos da agrofloresta. 
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A partir da terceira seção são apresentadas as ações executadas; as parcerias institucionais 
estabelecidas na segunda fase, que contribuíram com o êxito e a extensão das atividades 
propostas; os canais de comunicação utilizados para propagar o conhecimento gerado (portal-
web Carbonojuruena, vídeos instrutivos, publicações) e; as diferentes formas de capacitação 
empregadas (visitas de campo, dias de campo, oficinas, cursos e seminários). Destaque 
para a divulgação dos resultados através de pesquisas científicas em teses de mestrado e 
doutorado e, em publicações do governo federal. Nesta seção também são apresentadas 
as alternativas econômicas promovidas pelo Projeto para a conservação das florestas, entre 
estas, a diversificação de cultivos agrícolas em sistemas agroflorestais e o fortalecimento da 
comercialização da pupunha e da castanha, principalmente, através do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) da CONAB. 

A quarta seção apresenta as formas de distribuição e os benefícios recebidos pelos agricultores 
familiares e pelos povos indígenas participantes do Projeto. Apresentando também o estoque 
de carbono e a emissão evitada de GEE em Terras Indígenas devido à comercialização da 
castanha, o que favoreceu a valorização e a conservação da floresta através de uma alternativa 
econômica para extração ilegal da madeira. A seção também traz detalhes do Programa de 
Educação Ambiental envolvendo indígenas, agricultores e estudantes de escolas públicas nas 
cidades e nas aldeias indígenas.

A quinta seção apresenta o cálculo do potencial de emissões evitadas de GEE resultante do 
acréscimo de produtos de castanha do Brasil na merenda tradicional em aldeias indígenas e 
em escolas beneficiadas pela COOPAVAM/AMCA com a Modalidade Compra com Doação 
Simultânea do PAA da CONAB.

A sexta seção trata do serviço ecossistêmico hídrico relacionado à produção agrícola e a 
potencial manutenção e provisões das funções das bacias e dos lençóis freáticos. Apresenta 
detalhes dos kits de irrigação distribuídos a agricultores familiares, servindo como uma vitrine 
aos demais agricultores da região. 

A sétima e última seção expõe as lições aprendidas durante a execução das ações do PCJ que 
contribuem para a formulação e adequação de projetos socioambientais desenvolvidos na 
região Noroeste do MT e, os anseios apresentados pelos agricultores e indígenas como parte 
dos próximos passos.

Equipe Técnica do Projeto Poço de Carbono Juruena

Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena
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O reconhecimento dos trabalhos em prol do desenvolvimento local, da melhoria na 
qualidade de vida de agricultores, indígenas e extrativistas da região, possibilitou 
a Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena (Aderjur) estabelecer novas 

parcerias com instituições da região (ver seção 3.2) e divulgação internacional dos 
resultados alcançados. Como principais conquistas alcançadas pela Aderjur durante a 
segunda fase do PCJ (desde 2012), citam-se (em ordem cronológica): 

•	 Elaboração de quatro projetos CONAB para a Associação de Mulheres Cantinho da 
Amazônia – Amca e para a Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer – 
Coopavam, sendo dois deles para a formação de estoques e dois de compra com doação 
simultânea. Período: 2013 a 2014;

•	 Elaboração de um projeto apresentado pela Amca e aprovado pelo Programa Petrobras 
Desenvolvimento e Cidadania, patrocinado pela Petrobras, cujo objetivo é gerar renda e 
inclusão social, de gênero e digital para moradores de três comunidades rurais de Juruena;

•	 Estabelecimento de 02 contratos entre a Coopavam e a Natura Indústria de Cosméticos 
para a comercialização de óleo de castanha do Brasil;

•	 Posse da nova diretoria da Aderjur em setembro de 2013, a qual retomou a gestão 
do projeto apoiado pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Compra com 
Doação Simultânea. Tal ação, estimulada pelos associados, eliminou diversas falhas de 
execução anteriores, estimulou a transparência das ações e empoderou os envolvidos 
acerca da responsabilidade de se executar o programa e da importância em manter 
contato direto entre as Associações e Instituições do governo federal, as quais 
executam políticas públicas. Tais realizações atraíram mais associados para aumentar 
a produção e comercialização de alimentos e estimulou a visita de representantes da 
Conab ao município de Juruena, enriquecendo então as experiências da Aderjur;

•	 Elaboração e aprovação da proposta enviada ao Programa de Pequenos Projetos 
Ecossociais – PPECOS, cujo objetivo é consolidar alternativas econômicas para 
agricultura familiar de Juruena, apoiar a comercialização de derivados de castanha do 
Brasil e produtos de SAF na região Noroeste de Mato Grosso e a construção da sede 
própria da Aderjur;

•	 Apoio à participação da Coopavam no evento Quiosques do Brasil Orgânico e 
Sustentável cujo objetivo foi promover, durante a Copa do Mundo de 2014, a produção 
e o consumo de alimentos orgânicos e sustentáveis no país, com a consequente 
geração de benefícios sociais e ambientais associados;

•	 Elaboração de um projeto apresentado ao Programa Petrobras Esporte e Cidadania, 
patrocinado pela Petrobras, cujo objetivo é fortalecer e resgatar elementos que caracterizam 
a identidade cultural indígena dos Povos da Terra Indígena Apiacá-Caiaby e melhorar a 
qualidade de vida nas aldeias por meio do esporte educacional e de tecnologias sociais.

•	 Elaboração de um projeto de Formação de Estoques de castanha para a Associação 
Comunitária da Aldeia Indígena Mayrobi – Acaim, do povo indígena Apiaká.
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Com os novos projetos conquistados para a rede de organizações parceiras (Amca e  
Coopavam), a Aderjur realizou um trabalho de empoderamento, possibilitando que estas 
passassem a executar projetos de larga escala, com patrocinadores como a Petrobras 
e o Fundo Amazônia-BNDES. Atualmente 17 técnicos trabalham nestes projetos, 
conformando uma força tarefa com maior capacidade, quando comparada aos governos 
municipais locais (em execução de ações similares). Usualmente, uma secretaria municipal 
de agricultura na região consegue manter uma equipe de no máximo três técnicos. 

Com a repercussão positiva e a efetividade das ações desenvolvidas pela Aderjur, pretende-
se atrair mais agricultores para a associação, contribuindo para a organização destes e 
de suas produções e estruturando os canais de comercialização de seus produtos. Este 
trabalho valorizará o agricultor e a produção local, estimulará o cultivo diversificado em 
sistemas agroflorestais no município e reduzirá a demanda por produtos oriundos de 
outros municípios e/ou estados. 
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“Valorar” ao de “Valorizar”

As duas palavras estão presentes no dicionário, mas com significados diferentes. “Valorar” é 
o processo/atividade de analisar algo para dar um valor (não necessariamente, um valor em 
dinheiro). Já “valorizar” significa reconhecer ou aumentar o valor ou a importância de algo. 

Nesta publicação usamos a palavra “valorizando” os serviços ambientais com o sentido de 
reforçar que é necessário reconhecer (não somente com dinheiro) o trabalho que é feito pelos 
povos indígenas e agricultores familiares em benefício do ambiente e do ser humano.

“Preço” ao de “Valor”

Conceitos relacionados, mas distintios. Ao definir o preço, normalmente, deve ser considerado o 
valor do produto (bem) ou serviço, do ponto de vista do potencial comprador/pagador. Definir o 
preço das coisas apenas com base nos (i) “custos” de produção, (ii) nos custos da matéria prima  e, 
(iii) nos custos de comercialização, é considerado um equívoco (pelos economistas), pois se, por um 
lado, o custo serve para definir o preço mínimo, para não vender com prejuízo, por outro lado, 
não leva em consideração a percepção e o valor que o (futuro) comprador pode atribuir ao objeto 
(ou serviço). Assim, além de levar em consideração os custos de produção (e de comercialização) o 
preço final é determinado pela relação entre a oferta e a demanda (ou seja, pelo mercado) e, varia 
de acordo com a necessidade (ou vontade) das pessoas (compradores). De forma bem simples, é 
assim que funciona um mercado, com o que se denomina, a lei da oferta e da demanda.

Por outro lado, ao dar um valor a algo, normalmente, as pessoas levam em consideração 
três aspectos principais: (i) a utilidade (pois sem ela o bem ou o serviço não serve para 
nada), (ii) a escassez (um bem ou um serviço que existe em quantidade infinita não tem 
valor para as pessoas) e; (iii) a oportunidade, apresentando um valor de escolha de uma 
alternativa em lugar de outra. 
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“Bens ambientais” ao de “Serviços ambientais” e  
ao de “Serviços ecossistêmicos”

Desde a origem da humanidade as florestas e outros ecossistemas vêm provendo bens 
(produtos) ambientais ao ser humano (e aos animais), como madeira, frutos, plantas 
medicinais, caça, entre outros. Entretanto, estes (eco)sistemas também nos servem de 
serviços. Os denominados serviços ecossistêmicos são as atividades e os benefícios 
prestados pela natureza (florestas, sistemas marinhos) e sistemas produtivos (agricultura, 
agrofloresta) aos seres vivos, como por exemplo, a manutenção do ciclo das chuvas e a 
regulação do clima local, regional (Amazônia) e mundial.

Ser Humano Ambiente

Serviço 
ecossistêmico

Serviço Ambiental

Ser HumanoAmbiente

Bem
Ambiental

- Proteção e fertilidade de solo 
(ciclagem de nutriente)

- Regulação e qualidade da água

- Biodiversidade (corredores, polinização)

- Regulação do clima 

- Solo (produção)

- Água (uso doméstico,  industrial, 
agropecuário)

- Flora (madeira, medicinais, sementes, 
frutas, lenha)

- Fauna (silvestre, recurso genético, 
alimento, caça)  

- Atividades humanas de conservação 
(estradas corta-fogo)

- Atividades humanas recuperação 
(reflorestamento)

A conservação e recuperação das florestas (e dos serviços ecossistêmicos) é uma ação 
fundamental para as populações que vivem diretamente destes sistemas, como também, 
para todo o planeta. As atividades humanas de conservação (ex. estradas corta-fogo) e 
de recuperação (ex. reflorestamento) são denominadas serviços ambientais. Serviços estes, 
que são prestados ancestralmente, pelos povos indígenas, assim como, pela maioria dos 
agricultores familiares. 
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A conversão das florestas a outros usos da terra, causada pela expansão da agricultura, 
pecuária e distintas formas de assentamentos humanos (rurais e urbanos) têm 
transformado a paisagem em todo o planeta, sobretudo, em regiões tropicais, 

resultando na perda de biodiversidade e da vegetação e, consequentemente, na redução da 
capacidade de prover serviços ecossistêmicos. 

Na contramão desse processo estão as populações que possuem o modo de vida baseado 
na floresta, entre eles, povos indígenas e comunidades tradicionais, e algumas comunidades 
de agricultores familiares que, desde suas origens (ou chegada no local) exercem o papel de 
guardiãs da floresta, protegendo suas áreas, ao mesmo tempo em que utilizam os recursos 
naturais através de práticas (produtivas) que contribuem com a conservação de suas áreas. Essas 
populações controlam 26% das florestas da Amazônia brasileira e supõe-se que, eventualmente, 
este controle passe a 40% através da demarcação de novas áreas (IPAM 2009).
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Estas pessoas que, histórica e ativamente vem promovendo a conservação e proteção 
dos recursos naturais em suas áreas (e em alguns casos no entorno), raramente recebem 
algum tipo de reconhecimento e/ou compensação por tal serviço. Em alguns casos, 
sendo julgados como pessoas “improdutivas” ou, até mesmo, que tais ações devem 
ser parte de suas obrigações. Entretanto, manter as florestas e produzir de forma 
sustentável, especialmente, em regiões com ausência (de representantes) do governo, 
não é uma simples tarefa e, na maioria das vezes, representa um alto custo (de transação, 
implementação ou de oportunidade) para essas populações. Desta forma, nada mais justo 
que reconhecer os “serviços” que estas populações prestam em benefício do ambiente 
(proteção e recuperação) e dos seres humanos.

1.1. Como dar um valor ao serviço ambiental prestado  
pelos povos indígenas e agricultores familiares?

A cada ano aumenta o número de iniciativas de pagamentos por serviços ambientais/
ecossistêmicos no país e na região latinoamericana. Principalmente, nas áreas privadas e 
pelo setor privado. Entretanto, até o momento, são poucas as iniciativas (de conservação 
e/ou recuperação dos recursos naturais) promovidas pelos “povos da floresta” que 
recebem (ou receberam) algum tipo de incentivo econômico, sendo que estas foram, 
sobretudo, baseadas unicamente na quantidade (e adicionalidade) dos serviços 
ecossistêmicos “carbono” produzidos em suas áreas (conhecidos como projetos REDD). 
Esta situação implica em duas condições, principalmente: (i) penaliza as comunidades 
e agricultores que residem em áreas menores e/ou em áreas menos biodiversas e com 
menos vegetação/biomassa (ou em áreas mais distantes, com menores riscos de invasão); 
por outro lado, (ii) ao considerar somente a “produção” dos serviços ecossistêmicos, 
alguns representantes de setores sociais, consideram este tipo de mecanismo como uma 
espécie de mercantilização dos recursos naturais (e de seus serviços), no qual imperam as 
regras do mercado e do capital.
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Apesar do constante desentendimento sobre as diferenças entre os conceitos de serviços 
ambientais e ecossistêmicos, cabe destacar que as formas/metodologias existentes para a 
valoração (determinar um preço), bem como, para pagar cada uma destas, é distinta, como 
ilustrado na figura a seguir e, detalhado nas subseções em continuação.

 
Figura 1. Diagrama das formas de valoração de PSA/E

De forma geral, os pagamentos podem ser realizados diretamente (aos beneficiários-provedores) 
levando em consideração a quantidade de serviços ecossistêmicos e/ou ambientais providos 
ou; indiretamente, através de um valor agregado aos (bens) produtos sustentáveis gerados nas 
áreas e que colaboram com a conservação dos recursos naturais (e por consequência, dos 
serviços ecossistêmicos).

a. Pagamentos diretos sobre os serviços ecossistêmicos contabilizados

As formas diretas de pagamentos baseadas nos serviços ecossistêmicos providos, podem 
ser valoradas, principalmente, em função (i) dos custos de oportunidade (existentes nas 
áreas vizinhas); (ii) disponibilidade em receber pelos provedores do serviço ambiental, e/ou; 
(iii) disponibilidade a pagar pelos usuários dos serviços ecossistêmicos, ou pelos (iv) preços 
hedônicos (preços de mercado).

 
Figura 2. Diagrama das formas de valoração específico a PSE
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•	 O custo de oportunidade, conceituado como “o custo da melhor alternativa produtiva não 
aproveitada”, é o valor perdido (pelo produtor ou comunidade) ao abandonar a alternativa 
mais rentável do uso da terra, favorecendo a conservação dos recursos naturais. Assim, 
para que a floresta se conserve em pé (desde a lógica econômica) o titular da propriedade 
deve ter uma rentabilidade pelos serviços ecossistêmicos providos (e com a produção de 
bens ambientais, como madeira e artesanatos) maior igual ao valor da maior rentabilidade 
do uso da terra na região. Esta forma de valoração é usualmente utilizada como um 
método para complementar a diferença de valores.

 » Limitação metodológica: dispor de informações econômicas e imagens de satélites/fotos aéreas 
confiáveis para todos os usos do solo do entorno (da iniciativa).

•	 A disponibilidade a pagar está relacionada à técnica de valoração de “contingente” 
empregada pelos economistas ambientais. Em essência, as pessoas têm diferentes graus 
de preferência ou gostos por distintos bens ou serviços e isso se manifesta quando 
elas vão ao mercado e pagam quantias específicas por eles. Isto é, ao adquiri-los, elas 
expressam sua “disposição a pagar” por esses bens ou serviços. Este método mede 
os valores (preferências), a “disposição a pagar” ou a “aceitação a compensação” das 
pessoas através de questionário (cuidadosamente elaborado). Após a aplicação desses 
questionários, os resultados são analisados de maneira a determinar os valores médios; 
O mesmo é feito em relação à disponibilidade de receber pelos provedores dos serviços. 
Estas técnicas de valoração são, principalmente, utilizadas em casos de iniciativas de PSA-
hídricos.

 » Limitação metodológica: existem dúvidas quanto à consistência e à coerência das preferências 
dos usuários potenciais de bens ambientais e serviços ecossistêmicos, existindo uma tendência de 
superestimar pagamentos hipotéticos.

•	 Os preços hedônicos baseiam-se na idéia de que um bem/serviço é valorizado pelos atributos 
ou características que possui e usa preços de mercado. Ou seja, quando não é possível 
utilizar (por questões de dificuldades técnicas e/ou custos) as metodologias descritas 
anteriormente, os provedores dos serviços podem optar por basear-se nos preços de 
mercado. Esta situação é bastante utilizada em iniciativas de PSA-carbono.

 » Limitação metodológica: os preços de mercados variam constantemente com especulações; 
não consideram perdas e custos ambientais e; não representam adequadamente bens e serviços 
desconhecidos e de pouca escala.
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b. Pagamentos diretos sobre os serviços ambientais contabilizados

As formas diretas de pagamentos baseadas nos serviços ambientais podem ser 
estabelecidas, principalmente, em função (i) da própria valoração do trabalho realizado, 
e/ou; (ii) dos custos evitados, e/ou; (iii)  dos custos de viagem, e;  em  semelhança com 
os métodos utilizados para os PSEs, com a valoração da (iv) disponibilidade em receber 
pelos provedores do serviço ambiental, e/ou; (v) preços hedônicos (preços de mercado).

 
Figura 3. Diagrama das formas de valoração de PSA

•	 Os custos evitados são todos os gastos que deixam de ser realizados, ou gastos “preventivos” 
com a aquisição de bens ou serviços substitutos, que não alterem (ou melhorem) o 
estado atual. Esse método calcula o valor que um indivíduo ou um grupo de pessoas 
estaria disposto a pagar por um bem ou serviço, que previna a perda de utilidade por 
uma degradação ambiental, ou mudança de comportamento para adquirir uma melhor 
qualidade ambiental. 

 » Limitação metodológica: está relacionada a dificuldade de determinar se todos os gastos preventivos 
(realizados por uma determinada pessoa) foram totalmente motivados pela mudança ambiental sob 
análise ou, parcialmente, por um outro fator qualquer. Mais ainda, gastos preventivos podem causar 
outros benefícios que não estejam direta ou indiretamente relacionados com a redução do problema 
ambiental analisado.

•	 Os custos de viagem são os gastos efetuados (preparativos, equipamentos, alimentação 
etc.) para o deslocamento até um determinado lugar. Em outras palavras, utiliza-se o 
comportamento do consumidor em mercados relacionados para valorar bens e serviços 
ambientais que não têm mercado explícito. Quando executada a iniciativa (projeto), 
estes tipos de gastos, usualmente, estão contemplados nos custos de transação e de 
implementação.

 » Limitação metodológica: incertezas de escolha da forma de seleção dos entrevistados e seus 
principais problemas. Por exemplo, alguns entrevistados podem visitar uma T.I. como parte de uma 
viagem mais longa (durante a qual outros locais também serão visitados). O que dificulta estimar os 
gastos equivalentes à visita.
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•	 A valoração dos serviços/trabalho realizados esbarra na falta de experiências prévias que 
sirvam de referências e, metodologicamente, (i) na dificuldade em listar e quantificar os 
trabalhos/serviços realizados pela comunidade e relacionar estes a conservação da área/
território e provisão dos serviços ecossistêmicos, e; (ii) em determinar um valor aos serviços 
ambientais. São diversos os trabalhos realizados no dia a dia pelos “povos da floresta” 
para suprir suas necessidades básicas e garantir a perpetuidade do bem estar local (para 
a comunidade) e a conservação de suas áreas/territórios. Os principais serviços vinculados 
à conservação da natureza em territórios indígenas são:

 » todos os esforços para a demarcação; 

 » as atividades de fortalecimento e organização da comunidade; 

 » a preparação (participativa) e  execução dos planos de gestão ambiental e do território; 

 » a produção agroflorestal sustentável que buscam a segurança alimentar e bem estar da comunidade; 

 » a formação de professores (ex. indígenas), agentes de saúde e lideranças, que contribuem para a 
melhor qualidade de vida da comunidade e do uso consciente dos recursos naturais; 

 » a própria capacidade de articulação política das lideranças, dentro e fora da comunidade e; 

 » a vivência e bom relacionamento com os vizinhos, entre outras ações. 

Além dos custos descritos (oportunidade, evitados, viagem) há também os custos de transação 
e de implementação/execução das iniciativas, que são inerentes a qualquer tipo de iniciativa 
(PSA ou PSE) e, os quais devem ser considerados (e os valores estimados) prévio a decisão de 
começar uma iniciativa PSA/E.

•	 Os custos de transação são todos os custos de participação na troca de bens e serviços, prévio 
a operacionalização da iniciativa. No contexto do PSA/E os principais custos de transação 
estão relacionados aos (i) custos de pesquisa e informação para o desenvolvimento da 
proposta e; (ii) custos de negociação (ex. gastos com contratos). É fundamental que os 
proponentes do projeto atentem para estes tipos de custos e procurem1 garantir formas 
(ou recursos) para arcar com os custos. Cabe destacar que, no caso do PSA-carbono, 
normalmente, os custos de preparação, validação e registro do projeto serão cobrados 
antes do recebimento dos recursos com a venda de créditos de carbono.

•	 Os custos de implementação/execução das iniciativas, além das próprias acões de manejo 
e produtivas, estão relacionados aos custos de monitoramento, fiscalização e coerção 
legal (buscando assegurar a manutenção dos recursos e serviços). Dependendo da 
escala e tipo da iniciativa, os custos de monitoramento podem representar mais que 
20% do valor total.

1 Os primeiros recursos são recebidos somente após a primeira verificação (normalmente no quinto ano do 
projeto). Não tendo como arcar com todos os custos relacionados, os proponentes de projetos, usualmente, 
optam por negociar com agências de intermediação (Brokers) ou vender antecipadamente os potenciais 
créditos de carbono, o que implicará em um menor valor recebido pelos certificados devido a uma maior 
diversidade de riscos relacionados.
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1.1.1. Reconhecer os serviços ambientais é mercantilizar a floresta?
Constantemente, as diversas formas de iniciativas, projetos e instrumentos econômicos 
desenvolvidos buscando financiar a conservação dos recursos naturais, entre estes os PSA/
Es, recebem críticas de representantes de parte dos setores sociais e produtivos. Entre os 
principais argumentos provenientes dos setores sociais relacionados a projetos PSA/Es, estão: 
(i) contabilização/valoração de somente um2 serviço ecossistêmico (ex. projetos de carbono 
florestais); (ii) dependência da lógica de mercado;  (iii) mercantilização da floresta (dos recursos 
naturais nela contido) ao valorar os serviços ecossistêmicos. Por outro lado, representantes 
de parte dos setores produtivos argumentam que ao beneficiar (através de transferência 
de recursos) provedores de serviços ambientais meramente de conservação, esta ação não 
resolve o problema da produção insustentável.

Parte destas críticas tem origem em casos nos quais os processos de preparação (e sensibilização), 
e execução das iniciativas não foram adequados ao contexto e demandas sociais e ambientais 
da região. No entanto, outra parte ocorre devido a própria desinformação referente ao escopo e 
conceitos. Independente da origem e razão das críticas, cabe aos propositores e desenvolvedores 
de iniciativas (projetos, programas e políticas) de PSA/Es buscar sempre evitar erros cometidos 
em outras localidades, e respeitando a demanda dos atores locais.

Sem dúvida, um valor econômico aos recursos ambientais não pode ser “integralmente” 
determinado por relações de mercado. Muitos de seus componentes não são comercializados 
e os preços determinados para os bens (produtos) ambientais não refletem o verdadeiro 
valor da totalidade dos recursos usados na sua produção. Esta impossibilidade também é 
denominada como “custos intangíveis”, os quais possuem um alto grau de dificuldade para 
serem quantificados, embora se perceba claramente a sua existência. Normalmente, não 
podem ser diretamente associados a um produto ou processo, mas são derivados/resultados 
de uma medida de prevenção adotada. 

Determinar um valor para reconhecer (monetariamente) os servicos ambientais não é uma 
tarefa fácil. Principalmente, porque nem todas as atividades são realizadas exclusivamente 
com a finalidade de conservação. Muitas delas são serviços cotidianos, complementares e, 
normalmente, realizadas sem a preocupação de medir o nível de esforço e o tempo disposto 
(prática comum em áreas urbanas). Porém, são estas atividades que tornam possível, entre 
outros benefícios, o uso sustentável do território e, em alguns casos, em áreas do entorno. 

Certamente, a vantagem de participar de iniciativas do tipo PSA/E é garantir que os benefícios 
cheguem de forma organizada e transparente às mãos de todas as pessoas comprometidas 
com a iniciativa. Cabe a comunidade juntamente com seus parceiros discutir a quantidade, a 
forma e a periodicidade com que estes benefícios devem ser pagos. 

É fundamental que a comunidade participe ativamente das discussões sobre a implementação 
do programa (para que as suas opiniões possam ser ouvidas e atendidas) e concorde em 
participar do programa e em trabalhar com as instituições envolvidas antes que qualquer 
ação seja implementada. O primeiro passo é certificar que o objetivo do programa e as 
responsabilidades por parte da comunidade estejam perfeitamente claros para todos, ou 
seja, que a comunidade não só entenda os benefícios que se busca alcançar, mas também os 
compromissos que devem assumir para tanto. Esta reflexão deve ser feita com objetividade 
e de forma participativa, identificando também os possíveis riscos de implementar o 
programa. Somente depois deste processo a comunidade está em condições de oferecer um 
consentimento prévio, propriamente informado. 

2 Existe a relação de interdependência entre os serviços ecossistêmicos, onde a existência (e quantidade) de um 
tipo de serviço está atrelado aos outros.
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Antes de se envolver num programa de PSA/E, é importante que os membros da comunidade 
conheçam bem todos os detalhes do programa e saibam responder as seguintes questões3:

•	 Quem está pagando? Por que está pagando? Para quem está pagando?

•	 Por qual serviço ecossistêmico e ambiental exatamente?

•	 Quanto está pagando? Por quanto tempo? Como a comunidade vai receber?

•	 Como garantir que os benefícios sejam distribuídos de forma transparente?

•	 Quais serão as responsabilidades da comunidade caso decida participar do programa?

•	 Que acontece se a comunidade não conseguir cumprir com as responsabilidades?

•	 Como garantir que os direitos de todos da comunidade sejam considerados e respeitados?

•	 Quais serão os reais benefícios para a conservação da biodiversidade?

•	 Quais leis devem ser modificadas ou criadas para que o projeto seja colocado em prática? 

•	 Necessita-se de alguma agência do governo ou alguma outra instituição independente 
para administrar o recurso? 

3 Retirado de Rügnitz, M. T. 2011. Aprendiendo sobre pagos por servicios ambientales. Fundamentos para la 
Elaboración de proyecto de Carbono forestal. Forest Trends. 60 p.
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1.2. Por que o aumento do valor da terra fora da TI representa  
uma maior pressão para a comunidade? 

O estabelecimento e manutenção de áreas protegidas (unidades de conservação de 
proteção integral e uso sustentável e, terras indígenas) é considerada a estratégia não 
econômica mais efetiva para preservar a biodiversidade da floresta Amazônica. 

Entre o período de 2001 e 2003, a área do desmatamento acumulada referente aos 
estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará, correspondeu a 90% do total observado para 
a Amazônia brasileira. No entanto, o desmatamento foi cerca de vinte vezes menor dentro 
das áreas protegidas do que em áreas contíguas fora delas4.  Como pode ser visualizado 
nas figuras a seguir, as áreas protegidas representaram a principal barreira contra o avanço 
do desmatamento e a degradação. 

4  Ferreira L. V.; Venticinque E.; Almeida S. 2005. O desmatamento na Amazônia e a importância das áreas 
protegidas.
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Figura 4. Desmatamento acumulado (até 2003) e áreas protegidas na Amazônia brasileira

Apesar da sua importante função contra o avanço do desmatamento, as áreas protegidas 
vêm perdendo “espaço” na Amazônia. Entre 1995 e 2013, o governo federal e os governos 
estaduais de Rondônia, Mato Grosso e Pará retiraram a proteção de 2,5 milhões de hectares 
em 38 áreas protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) na Amazônia Legal. 
As principais justificativas para isso foram ocupações/assentamenos humanos, em 74% dos 
casos, e instalação de projetos hidrelétricos, em 42%. Em dez áreas avaliadas, cinco anos após 
a redução da proteção legal o desmatamento aumentou em média 50% em comparação 
com os cinco anos anteriores à perda de proteção.

Laércio M
iranda
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Como parte do conjunto de áreas protegidas, as terras indígenas cumprem um papel 
fundamental para a conservação da floresta. A figura a seguir, da paisagem no entorno 
das Terras Indígenas dos povos beneficiados com a compra de Castanha-do-Brasil 
COOPAVAM/AMCA/PCJ (T.I. Aripuanã do povo Cinta larga; T.I. Apiaká-Cayabi dos povos 
Kaiaby, Apiaká e Munduruku; T.I. Sete de Setembro do povo Suruí), ilustra a barreira 
contra o avanço do desmatamento. 

T.I. Aripuanã, Aripuanã-MT

T.I. Apiaká-Cayabi, Juara-MT T.I. Sete de Setembro, Cacoal-RO

Fonte: ISA5 2014

Figura 5. Paisagem no entorno das Terras Indígenas dos povos beneficiados com a compra de  
Castanha-do-Brasil pela COOPAVAM/AMCA/Poço de Carbono Juruena

5  http://ti.socioambiental.org/
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O caso da T.I. Aripuanã é considerado diferenciado, uma vez que todo o limite sul, 
sudeste e sudoeste está protegido por outras terras indígenas da mesma etnia Cinta 
larga.  Entretanto, pese a importância das terras indígenas para a conservação da floresta 
amazônica os recursos públicos designados para estas áreas estão aquém do ideal e vem 
diminuindo nos últimos anos. 

De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) concluído no fim de abril 
de 2013, em 2010, último ano da gestão do presidente Lula, a FUNAI tinha R$ 18,6 milhões 
previstos no Orçamento da União para desenvolver ações de controle de invasões e proteção 
de terras indígenas. No ano passado, o terceiro da gestão de Dilma, a dotação foi de R$ 5,9 
milhões, uma redução de quase 70%.  

Para 2013 foi designada uma verba de R$ 553,9 milhões para a FUNAI, o que equivale a 
5,27 reais/ha/ano (levando em consideração os 105 milhões de hectares que somam juntas 
todas as terras indígenas demarcadas) para “movimentar toda a máquina da instituição”. Para as 
atividades de “Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas” foram designados R$ 98,4 
milhões, o que equivale 0,94 reais/ha/ano para esta atividade. Estes valores permitem ter um 
parâmetro mais claro dos gastos do governo para a conservação das terras indígenas.
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1.3. Por que saber os valores do uso da terra nas  
áreas próximas a Terra Indígena? 

Na perspectiva econômica, a conservação e o manejo sustentável das florestas são justificados 
quando os benefícios e a renda econômica percebida pelos titulares dos direitos de uso 
(i) compensem os custos de proteção e manejo (e em alguns casos, de recuperação); (ii) 
justifiquem os riscos relacionados com as atividades (de conservação e/ou recuperação) e 
(iii) que sejam maiores que as rendas econômicas percebidas por outros usos do solo (ex. 
atividades agropecuárias) em áreas vizinhas. Sem dúvida, adicional a lógica econômica, estão 
os valores culturais e espirituais das florestas, percebidos pelas comunidades, que não podem 
ser monetizados (colocar um preço), assim como, os benefícios diretos e indiretos que alguns 
dos serviços ambientais e ecossistêmicos provêem para a própria comunidade. 

O desenvolvimento econômico de uma determinada região, muitas vezes, caracterizado pela 
construção e pavimentação de estradas, hidrelétricas e pelo surgimento de novos mercados 
agrícolas, promove a mudança de uso do solo (desmatamento) que, ao mesmo tempo em 
que possibilita o desenvolvimento de projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 
(por aspectos de adicionalidade), gera o aumento do valor das terras, a um ponto que não 
é possível (por uma relação de custo-benefício desfavorável) pagar pela conservação (e/ou 
recuperação) das florestas na região. Nestes casos (onde a lógica econômica da conservação 
não funciona) unicamente ações de comando e controle, somado a sensibilização/educação 
ambiental, podem funcionar.
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Estimar o custo de oportunidade para a conservação da floresta permite calcular os custos 
para evitar o desmatamento através da implementação e desenvolvimento de projetos de PSA/ 
REDD+. Em outras palavras, é possível calcular o valor que um usuário (ou uma comunidade) 
da terra deveria receber como forma de compensar seus custos de oportunidade por evitar o 
desmatamento de uma floresta (ou sistema agroflorestal), e por consequência, evitar a perda 
da capacidade de provisão de serviços ecossistêmicos (ex. armazenamento de carbono). 

De acordo com estimativas calculadas por um grupo de pesquisadores (Nepstad et al 
2007), levando-se em conta apenas o custo máximo de oportunidade6 resultante da 
decisão de se manter a floresta, ou seja, de não convertê-la a um plantio de soja ou 
em um pasto, o custo total para se preservar as florestas remanescentes da Amazônia 
brasileira (3,3 milhões de km2, 47 bilhões de toneladas de carbono) é de US$5,5 por 
tonelada7 de carbono, totalizando US$ 257 bilhões.

6 Tais custos foram obtidos utilizando-se modelos “espacializados” dos potenciais rendimentos econômicos 
de diferentes usos da terra (soja, pecuária e exploração madeireira). Para cada parcela de floresta (4 km2), 
os rendimentos ou lucros anuais de cada um destes usos foram somados por um período de 30 anos, 
assumindo uma taxa de desconto de 5%. Um cronograma pré-determinado de pavimentação de rodovia 
(estradas asfaltadas são vias de desmatamento) também foi considerado pelos modelos.

7 Este valor diminui para US$ 2,80 por tonelada de carbono (US$123 bilhões) se a conversão de floresta para 
soja e pecuária for permitida nos 6% de terras florestadas, as quais têm os custos de oportunidade mais 
elevados (370.000 km2 de floresta, que abriga 3 bilhões de toneladas de carbono). 
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Frente ao efeito adverso e negativo sobre o clima mundial (e local), algumas empresas e 
indústrias de diversos setores estão buscando identificar e reduzir o impacto ambiental 
derivado dos processos de produção, transformação ou reciclagem, transporte e 

armazenamento de bens e serviços. 

Estas empresas cada vez mais estão exigindo dos fornecedores (e exportadores) a 
medição das emissões de GEE e do volume total de água utilizado em suas cadeias de 
suprimentos e, tomando medidas para reduzi-los. Estas exigências de mercado tornam 
possível o surgimento de metodologias para determinação das “pegadas” de carbono 
(carbon footprint, em inglês) e hídrica (water footprint) de organizações e de produtos.

Figura 6. Diagrama do Ciclo de Pegada de Carbono/Hídrico

A pegada de carbono calcula as emissões de GEE (quantificadas em CO2 equivalentes) de 
bens e serviços da cadeia de suprimentos, desde a extração de matérias-primas através de 
todas as fases de produção, transporte, distribuição, utilização pelos clientes e eliminação. 
Da mesma maneira ocorre a pegada hídrica, onde é calculado o volume de água total usada 
durante a produção e consumo de bens e serviços, bem como, o consumo direto e indireto 
no processo de produção.
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Resumidamente, a medição das “pegadas” relacionadas aos produtos é baseada 
nos métodos estabelecidos para a “Análise do Ciclo de Vida” (ACV), partindo da 
identificação e quantificação de todas as entradas de cada fase do ciclo de vida. 

Entre outros benefícios, o cálculo destas pegadas contribui para que consumidores 
tenham melhores condições de escolherem conscientemente os produtos com 
menor teor de carbono/hídrico.

Figura 7. Diagrama simplificado da análise do Ciclo de Vida

Algumas agências internacionais e nacionais determinam e aplicam a rotulagem/certificação 
(selo) das pegadas. No caso das Pegadas de Carbono as principais metodologias utilizadas no 
Brasil são a PAS8 2050/60 (Especificação Disponível Publicamente, pela sigla em inglês), e a ISO/
ABNT14064-66 da Organização Internacional de Normatização. Para o cálculo e certificação 
da pegada hídrica estão disponíveis a metodologia utilizada pelo certificado AWS, Pegada 
Hídrica no âmbito da ISO - TC207/SC5/WG8 – ISO 14046 e, Global Water Tool da WBCSD.

Cabe destacar que para a medição e monitoramento do estoque de carbono de sistemas produtivos 
e florestas estão disponíveis a metodologia do Guia de Boas Práticas/IPCC/UNFCCC, do Módulo Clima 
da Rainforest Alliance, do Padrão Voluntary/Verified Carbon Standard Association (VCS) e do Plan 
Vivo. Para a avaliação dos recursos hídricos associados aos usos do solo está disponível o sistema 
de classificação utilizado pelo programa “Produtores de Água” da Agência Nacional de Águas (ANA). 
A Fundação Grupo Boticário disponiliza a metodologia para a valoração Econômica dos Recursos 
Ecossistêmicos Hídricos, para as iniciativas parte do “Programa Oasis”. Estes procedimentos e 
metodologias são utilizados em programas e projetos de PSA/E.

8 Existindo dois padrões relacionados às emissões de GEE: (i) PAS 2050 de “Gestão da Pegada de Carbono”: 
norma internacional que fornece um método para medir as emissões de GEE a partir do ciclo de vida dos 
produtos e/ou serviços para todos os tipos de organizações; (ii) PAS 2060 para a “neutralização da emissão 
de carbono”: estabelece os requisitos para demonstrar a neutralidade de carbono através da redução, 
quantificação e compensação das emissões de GEE numa forma única.
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Entretanto, a lógica de projetos e programas de PSA/PSE nem sempre é a melhor opção 
para certos tipos de produtores e comunidades. Principalmente, iniciativas que não possuem 
adicionalidade ambiental, econômica e/ou legal e; também, levando em consideração os 
altos custos de transações e, em alguns casos, a baixa capacidade existente nos governos 
locais que buscam implementar estes tipos de iniciativas.

Para mitigar parte desses problemas (de escopo) e as dificuldades metodológicas 
relacionadas a estes tipos de iniciativas, uma alternativa é a contabilização e atribuição 
(através da certificação) dos serviços ecossistêmicos diretamente à cadeia de custódia dos 
produtos (agroflorestais), buscando um valor agregado, o que, indiretamente, também 
pode caracterizar uma forma de PSA/E.

Figura 8. Diagrama de análise do Ciclo de Vida

Esta atribuição somente deve ser realizada em casos nos quais os valores adicionais (de serviços 
ecossistêmicos ou ambientais) estejam diretamente relacionados a prática de conservação e/
ou recuperação do ambiente.

Esta também pode ser uma alternativa para produtores e comunidades localizados em áreas 
com ausências de Projetos/Programas de PSA/E e/ou, não elegíveis ou prioritários a estas.

Ainda não existe uma metodologia consolidada para a medição dos serviços ecossistêmicos 
relacionados à cadeia de custódia de produtos agroflorestais. No entanto, existem algumas 
iniciativas que podem ser aproveitadas para o desenvolvimento dessa metodologia. São estas: 
(i) o Módulo Clima para a certificação agrícola da Rainforest Alliance e, a (ii) certificação de 
cadeia de custódia (CoC, por sua sigla em inglês: Chain of Custody) para produtos florestais;

O Módulo Clima da Rainforest Alliance é o selo concedido às propriedades que 
atendem às normas de agricultura sustentável (desenvolvido pela Rede de Agricultura 
Sustentável), tais como sistema de gestão ambiental, conservação de ecossistemas, 
conservação dos recursos hídricos, entre outros e, que adotam práticas que reduzem 
a emissão de gases de efeito estufa (GEEs), preparando-se para mudanças climáticas. 
A certificação diferencia as propriedades rurais que adotam boas práticas, como a 
conservação dos recursos naturais e ecossistemas, a contribuição para o bem-estar 
da comunidade na qual o empreendimento está inserido e o respeito ao trabalhador, 
entre outros requisitos. No Brasil o Instituto de Manejo e Certificação Florestal 
(Imaflora) é uma das empresas responsáveis pela certificação do Módulo Clima. Uma 
das primeiras iniciaticas no Brasil a utilizar esse certificado foi o O’Coffee – Brazilian 
Estates, do grupo Sol Panamby9 (empresa paulista), em 2012.

9 As propriedades da O’Coffee apresentaram não só projetos em relação ao clima, mas também 
monitoramento do número de árvores plantadas para compensar a emissão de carbono, o 
uso de fertilizantes orgânicos e a criação de planos de emergência para que os funcionários 
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Cabe ressaltar que este é um sistema de verificação voluntária (dentro do sistema 
de certificação da RAS já existente) que não se destina a ser uma metodologia de 
Pegada de Carbono, análise de ciclo de vida ou ser um módulo ou selo de carbono 
neutro ou uma tentativa de gerar créditos de carbono.

Por outro lado, a certificação de cadeia de custódia para produtos florestais 
garante a rastreabilidade desde a produção da matéria-prima que sai das florestas 
(manejadas adequadamente) até o consumidor final. O certificado comprova que 
a empresa controla as fontes e os materiais reciclados. Aplica-se a produtores 
que processam a matéria prima de florestas certificadas. As serrarias, fabricantes, 
designers e gráficas que desejam utilizar o selo em seus produtos, precisam obter o 
certificado, para garantir a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. O principal 
padrão de certificação CoC é o FSC-STD-40-004 do Forest Stewardship Council 
(ou Conselho de Manejo Florestal, em português).

Outra iniciativa a ser contemplada para o desenvolvimento de uma metodologia (de serviços 
ecossistêmicos em CoC de produtos agroflorestais) e, que sinaliza o potencial da medição e 
certificação dos serviços ecossistêmicos de produtos agroflorestais é o selo “café amigo dos 
pássaros” (“Bird Friendly”, pelo nome inglês).

A certificação “Bird Friendly” foi desenvolvida pelo Smithsonian Migratory Bird Center 
(SMBC), dos Estados Unidos, com a finalidade de certificar o café produzido em 
propriedades que respeitam as leis ambientais e que mantenham habitats naturais para 
os pássaros. Esta certificação é encontrada principalmente em fazendas, em regiões, 

onde sua vegetação ainda não foi totalmente erradicada e 
onde o café é plantado sob um dossel de árvores, por causa 
do aproveitamento da sombra. Assim, caracterizando-se como 
um sistema agroflorestal. Os cafés recebem a certificação de 
orgânicos cultivados em sombra após a inspeção seguindo as 
normas estabelecidas pela SMBC.

As empresas de torrefação que vendem 
o café certificado pelo programa “café 
amigo dos pássaros”, contribuem com 
10 centavos de dólar/lb (café verde 
torrado) para apoiar programas de 
pesquisa e conservação do SMBC10. 

Ou seja, uma forma alternativa para a 
captação de recursos para uma potencial 

iniciativa de PSA/E. 

Figura 9. Foto da bolsa e rótulo com selo Bird Friendly 
Figura 10. Selo Bird Friendly

e suas famílias possam ter segurança, caso aconteçam eventos climáticos severos, como 
possíveis secas ou chuvas excessivas, entre outras exigências do órgão fiscalizador internacional.  
http://www.dci.com.br/agronegocios/ocoffee-recebe-certificacao-modulo-clima-por-atender-normas-de-
agricultura-sustentavel-id318999.html

10 A venda, nos Estados Unidos, do café orgânico “Amigo dos pássaros” alcançou em 2008 um valor de 
3,5 milhões de dólares, o que representa um incremento médio anual de 145% desde 2000.
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A certificação (seja esta de produtos orgânicos, manejo florestal, comércio justo, entre outros) 
é uma garantia de origem (e, em alguns casos, da cadeia de custódia) que serve para orientar 
o comprador a escolher um produto diferenciado e com valor agregado, capaz de conquistar 
um público mais exigente e, abrir novos mercados. Ao mesmo tempo, permite ao consumidor 
consciente a opção de um produto que não degrada o meio ambiente e contribui para o 
desenvolvimento social e econômico das comunidades.

Entretanto, assim como no caso de iniciativas de PSA/E, a certificação também possui limitações 
que devem ser consideradas previamente a decisão de utilizá-la ou não. Entre outras: (i) os 
custos nem sempre podem ser assumidos por pequenos produtores/comunidades ou, não 
justificam (economicamente) o processo de certificação; (ii) a necessidade de associativismo 
para populações não acostumadas a esta forma de organização (buscando entre outros, 
reduzir o custo de validação, verificação e monitoramento); (iii) a rotulagem decorre de 
regulamentos técnicos desnecessariamente detalhistas; (iv) a proliferação de projetos de 
rotulagem baseados em diferentes critérios e exigências, que confude a decisão, tanto dos 
consumidores como dos produtores, podendo ocasionar uma limitação no acesso a mercados.

2.1. O potencial da produção agroflorestal local para a merenda 
escolar e para a redução das emissões de GEE

A partir da Constituição Federal de 1988 a alimentação escolar passou a ser direito de todos 
os alunos matriculados na rede pública de ensino. Direito também assegurado conforme a Lei 
nº 11.947/2009, que estende esse benefício a creches e pré-escolas.

O governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é 
responsável pela coordenação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre 
outras, que beneficia aos estados e municípios com a transferência dos recursos financeiros 
para a aquisição de gêneros alimentícios (que são complementadas com verbas dos governos 
estaduais). O PNAE tem o propósito de suprir, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais 
diárias dos alunos matriculados na educação básica, 30% dos alunos indígenas e quilombolas, 
em período parcial, e 70% daqueles que frequentam a escola em período integral.

O governo do Estado de Mato Grosso adotou a modalidade escolarizada11, que possibilita 
a transferência direta dos recursos para as escolas pertencentes a sua rede, que passam a 
ser responsáveis pela execução do Programa. Do total dos recursos financeiros12 repassados 
pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deve ser utilizado na aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar rural local.

A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deve obedecer ao cardápio 
planejado pelo nutricionista e ser realizada, sempre que possível, no mesmo ente federativo 
em que se localizam as escolas, observando os princípios e as diretrizes da Resolução/CD/
FNDE13 nº 26, de 17 de junho de 2013. Compete ao nutricionista responsável-técnico pelo 

11 Existem duas modalidades de operacionalização do PNAE: a centralizada e a escolarizada

12 O cálculo dos valores financeiros destinados anualmente a cada escola é feito com base no número de alunos 
constantes no Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento. O valor por aluno/dia, repassado pelo 
FNDE, é, atualmente, de R$ 0,30 para alunos matriculados na educação básica, de R$ 0,60 para os alunos 
da educação infantil e alunos matriculados em escolas de educação básica localizadas em terras indígenas e 
remanescentes de quilombos e de R$ 0,90 para os alunos participantes do Programa Mais Educação, sendo 
que, para aqueles matriculados em período integral, a SED complementa os recursos oriundos do FNDE, de 
forma a proporcionar e garantir 3 refeições diárias nutricionalmente completas.

13 Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
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Programa, e aos demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, coordenar 
o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos estudantes, planejar o 
cardápio da alimentação escolar. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de 
Mato Grosso (Seduc/MT)14, para o ano de 2014, o estado do MT possui um total de 207 
cardápios preparados e recomendados pela equipe de nutrição da Secretaria.

No entanto, a falta de nutricionistas lotados nas diferentes regiões do país é o principal 
empecilho para que as escolas ofereçam merenda adequada a estudantes com restrições 
alimentares, segundo dados do FNDE15. Chegando ao ponto em que, em 2010, alunos 
da rede municipal de Planalto da Serra, em Mato Grosso, receberam16 como merenda um 
saco de pipoca e uma xícara de chá.

Outra grande dificuldade é a falta de preparação dos profissionais da área de alimentos a 
respeito do conhecimento sobre a importância nutricional dos produtos nativos e locais de 
cada região, especialmente da Amazônia, constatado pelo caso em que uma nutricionista 
do Município de Juína-MT, em 2013, comunicou oficialmente a Aderjur que a oferta de 
um Kg de amêndoa de castanha do Brasil para uma criança consumir num período de 6 
meses, poderia provocar a queda das unhas e dos cabelos, pelo excesso de radioatividade 
da castanha.

Desta forma, o planejamento da alimentação escolar começa pela definição dos cardápios 
que serão oferecidos aos alunos, os quais, sobretudo, devem considerar (i) os hábitos 
(que a criança recebe freqüentemente em seu cotidiano) e preferências alimentares; (ii) 
disponibilidade dos alimentos na região; (iii) preços e; (iv) valor nutricional dos alimentos 
(que supra, pelo menos, 15% das necessidades diárias dos alunos).  

A oferta da merenda deve ser planejada para suprir desde 20% das necessidades 
nutricionais diárias de alunos que recebem uma refeição em período parcial até 
70% dessas necessidades, quando os estudantes estiverem matriculados em período 
integral. Além disso, os cardápios devem ser elaborados por modalidade de ensino 
e por faixa etária, para atender as necessidades nutricionais dos estudantes da rede 
municipal de ensino.

Dois pontos relacionados à elaboração do cardápio para o potencial da produção local 
são destaque: os cardápios devem (i) prever a utilização mínima de 70% de produtos 
básicos, priorizando os alimentos in natura; (ii) oferecer, pelo menos, três porções de 
frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas17. Outro 
aspecto importante a ser observado é o período de safra e entressafra dos alimentos, que 
influenciam na oferta, qualidade e, conseqüentemente no preço dos mesmos.

14 http://www3.mt.gov.br/editorias/educacao/seduc-oferta-207-cardapios-para-merenda-escolar/108236

15 Pelos dados do FNDE, até 2011, 79% dos municípios tinham nutricionistas cadastrados no Pnae, mas nem 
sempre em condições adequadas http://matogrossonoticias.com.br/saude-e-bem-estar/falta-de-nutricionista-
dificulta-cumprimento-de-lei-sobre-merenda/118922

16 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0206201018.htm

17 Está proibido o uso de recursos do FNDE para a compra de refrigerantes, refrescos artificiais e outras bebidas 
com baixo teor nutricional para a merenda escolar. Já para enlatados, doces e alimentos com quantidade 
elevada de sódio, a aquisição fica restrita a 30% dos valores repassados.
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O documento de orientações para cardápios (2006) elaborado pelo governo do Estado de MT 
apresenta18 dez razões para adotar produtos básicos e comprar na própria localidade: 

1. Oferta de alimentação de boa qualidade e saborosa.

2. Melhoria da qualidade nutricional da merenda escolar.

3. Respeito aos hábitos alimentares da região.

4. Incentivo à produção agrícola local.

5. Melhoria das condições econômicas e sociais da população local.

6. Aquisição em pequenas quantidades, evitando que os alimentos percam a validade 
antes de serem consumidos.

7. Estímulo à comercialização local.  

8. Promoção do desenvolvimento do Município.

9. Garantia de segurança alimentar.

10. Envolvimento dos produtores locais no fornecimento dos alimentos que integram 
o cardápio.

O documento também ressalta a importância da adoção de estratégias de educação alimentar 
e nutricional para assegurar uma alimentação saudável. Entre essas estratégias, estão a 
implantação e manutenção de hortas escolares, a inserção do tema alimentação no currículo 
escolar e a realização de oficinas culinárias experimentais.

Portanto, a merenda escolar é um grande incentivo para a agricultura familiar local. A agricultura 
familiar pode fornecer para as escolas frutas e sucos, hortaliças, legumes, açúcar, mel, carne, 
ovos, cereais, amêndoas, leite, e outros lácteos (ex. iogurte), panificados, entre outros.

18 O documento também apresenta sugestões de cardápios com os respectivos valores nutricionais e o 
custo per capita.
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Em relação ao período 2012/2013 o governo do Paraná aumentou em 284%19 os alimentos 
orgânicos na merenda escolar dos alunos da rede estadual da educação, ampliando em 61% 
o número de escolas atendidas com produtos orgânicos na merenda. Para chegar ao patamar 
atual, a Secretaria, em parceria com a Celepar investiu, no desenvolvimento de um sistema 
eletrônico que permite às cooperativas e associações participantes das chamadas públicas 
elaborarem suas propostas de venda para as escolas de todo o Estado. Este sistema faz 
também a classificação dos fornecedores conforme proximidade das escolas, tipo de produto 
(convencional ou orgânico) e participação de produtores de assentamentos e comunidades 
tradicionais como indígenas e quilombolas.

Com a produção agroflorestal local evita-se as emissões de GEE devido (i) a menor distância 
de transporte; (ii) produtos in natura (em contraposição ao processamento de produtos como 
leite em pó); (iii) produtos orgânicos (a produção inorgânica depende de grandes quantidades 
de insumos e químicos a base de petróleo); (iv) menores desperdícios (ocasionados pelo não 
hábito e/ou preferência alimentar e, menor validade/período de consumo, disponível devido 
ao tempo necessário para o transporte).

19 http://www.agroecologia.org.br/index.php/noticias/434-parana-aumenta-284-quantidade-de-organicos-na-
merenda-escolar

Laércio M
iranda
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D iversos fatos relacionados ao desenvolvimento econômico e produtivo da região 
Noroeste e do Município de Juruena marcaram a segunda fase do Poço de 
Carbono Juruena.

No contexto político, concomitantemente ao início da segunda fase do PCJ, novas gestões 
políticas municipais – com visões e idéias diferentes aos governos anteriores – deram início a seu 
pleito na região Noroeste. As trocas de mandatos resultaram em uma significativa alteração do 
cenário político-partidário, sendo várias prefeituras administradas por grupos políticos que, até 
então, não tinham acompanhado os projetos socioambientais desenvolvidos na região. Entre 
outras consequências, o insuficiente entendimento relacionado ao alcance e impactos positivos 
resultantes destes tipos de projetos acarretou dificuldade para a execução das ações propostas 
para a segunda fase do PCJ.

Na região de Juruena, duas iniciativas ambiental-produtivas tiveram destaque e repercussão 
direta na economia do município. Na primeira, relacionada à gestão ambiental do município, 
a prefeitura conseguiu apoio do governo federal para catalogar as áreas das propriedades 
rurais a partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Apesar do mapeamento das áreas ter sido 
realizado pelos técnicos da prefeitura, não20 existe garantia que o Cadastro será autorizado 
pela Sema-MT, devido ao reduzido número de técnicos analistas ambientais disponível no 
órgão ambiental, em condições de analisar e aprovar estes CARs e, ao recente processo de 
unificação do cadastro em uma plataforma nacional. Cabe destacar que a inscrição no CAR é 
um pré-requisito para que os agricultores possam obter créditos no PRONAF.

O segundo acontecimento em evidência foi a instalação na cidade de Juruena, em 2012, 
de um frigorífico JBS (com capacidade de abate de 1000 bovinos por dia), com apoio de 
investimentos do BNDES e da Prefeitura de Juruena. A prefeitura investiu recursos públicos da 
ordem de R$ 5 milhões na preparação do aterro para o início da obra. Com essa participação 
o Município buscava abrir novas vagas de trabalho para a população carente. No entanto, oito 
meses depois de ter iniciado suas atividades, a indústria foi fechada por uma fiscalização do 
Ministério do Trabalho, que condenou o grupo JBS a pagar nove milhões de reais por danos 
morais coletivos, após violar diversos direitos trabalhistas e expor empregados da unidade 
frigorífica da cidade de Juruena a condições inadequadas de trabalho, sob riscos de acidentes 
e de contrair doenças. A instalação desta indústria incentivou investimentos expressivos na 
infraestrutura de muitas propriedades com pecuária na região, o que gerou um forte impacto 
negativo na economia do município após o fechamento da mesma. 

Por outro lado, a realidade nas Terras Indígenas da região, que representam extensas áreas de 
florestas produtoras de castanha, foi de constante pressão externa aos recursos naturais. Ver 
figura 5. Boa parte destas áreas está cercada por fazendas de pecuária e, marcada por invasões e 
roubo de madeira (com consequente difamação que as comunidades sofrem na mídia por conta 
deste problema). A falta de alternativa econômica para a população de aldeões, que no intervalo 
da entresafra da castanha do Brasil não possui uma fonte de renda para suprir suas necessidades 
básicas, gera dependência em programas assistencialistas do governo (ex. bolsa família). 

Entre as principais dificuldades encontradas relacionadas à comercialização de castanha do 
Brasil e de derivados, foram interrompidas as vendas para Conab e reduzidas para a empresa 
Natura (principais compradores do mercado institucional e do mercado de cosméticos). A 
dificuldade no mercado de cosméticos no país, em 2012, em função de uma sobre-oferta 
de óleos vegetais (mais baratos que o da castanha) e, do baixo consumo dos cosméticos, 
representou uma diminuição do volume de óleo negociado com a empresa Natura, em 2013. 

20 Não há até o momento de fechamento desta publicação.
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Devido ao fato da Conab não ter prévio conhecimento e, nunca ter comercializado por meio do 
PAA produtos como o macarrão, azeite e a barra de cereais com castanha (não possuindo tabelas 
de custo de produção e nem referência do valor final a ser pago para aquisição destes produtos) 
levou ao governo federal demorar 15 meses para a análise e aprovação do projeto proposto. Este 
intervalo de espera criou um passivo financeiro para a COOPAVAM e para a AMCA que prejudicou 
temporariamente a relação comercial e de parceria com os indígenas, em 2014, uma vez que a 
castanha comprada no início de 2013 ficou estocada o ano inteiro, esperando uma confirmação 
de compra pelo governo federal, apodrecendo 30 toneladas nos barracões. Buscando resolver as 
pendências ainda existentes com relação aos produtos derivados de castanha, algumas reuniões 
com a presença dos líderes da AMCA e da COOPAVAM, juntamente, com o prefeito de Juruena 
e técnicos do PCJ, foram realizadas na sede da CONAB, em Brasília e, durante alguns eventos, 
bem como auditores e técnicos da Conab vieram a Juruena.

Procurando solucionar o problema da comercialização da castanha em 2013, a equipe do CPJ 
preparou um projeto alternativo para a Coopavam e Amca, aprovado pelo governo federal em 
2013, com a diversificação e ampliação da produção de derivados de castanha no mercado 
institucional local. Em torno de R$ 2,3 milhões foram aprovados para a cadeia produtiva da 
castanha do Brasil em Juruena para o ano de 2013, com o objetivo de oferecer amêndoas, 
barras de cereais, farinha, macarrão e biscoitos de castanha do Brasil na merenda escolar de 
oito Municípios e para 09 etnias indígenas da região Noroeste.
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Referente à produção agroflorestal, um dos desafios enfrentados pela equipe para prover a 
assistência técnica aos agricultores foi a dificuldade de acesso às propriedades em virtude 
da má conservação das estradas e a grande extensão de área de abrangência do PCJ. 
Houve também dificuldade em manter o cumprimento dos acordos da implementação 
de áreas de plantios planejados inicialmente, causado principalmente, pela severidade 
da seca e da falta de recursos para isolar as áreas de plantio. Também, houve relatos de 
ausência de mão de obra na região, disposta a auxiliar durante a época dos plantios. Além 
disso, muitos agricultores aguardavam a aprovação do CAR de suas propriedades pela 
SEMA-MT, para realizar os plantios de recuperação das áreas, contudo não há previsão 
destes cadastros serem aprovados, devido a pequena disponibilidade de técnicos analistas 
ambientais no governo para realizar estas análises.

Em virtude destes problemas foram realizadas várias reuniões com os agricultores 
participantes do PCJ, promovendo a reflexão sobre as ações que deveriam ser tomadas no 
intuito de superar os desafios e, definindo uma reorganização das atividades propostas 
inicialmente. Estas reuniões foram complementadas com cursos de capacitações (ver 
seção 3.3.3.2.). Entre estes o curso Germinar, como parte de um importante investimento 
na formação de capital social na região. Para isso foram convidadas as lideranças de 
organizações dos povos indígenas e dos agricultores familiares participantes do PCJ para 
uma formação de 150 horas, com uma metodologia desenvolvida e aplicada em vários 
países pelo Instituto EcoSocial, de São Paulo. Esta formação teve como finalidade o 
desenvolvimento individual de lideranças para o empreendedorismo social e para apoiar 
a sustentação de iniciativas nesta área. Trinta e cinco líderes participaram da formação 
composta por 5 módulos de 30 horas (em 3 dias) distribuídos em 2012.

No marco do PCJ novos investidores em projetos socioambientais foram atraídos para 
Juruena a partir dos resultados alcançados, trazendo complementaridade aos projetos já 
existentes. Entre estes, o projeto Cultivação, patrocinado pela Petrobras e implementado 
pela Amca, concomitantemente ao Poço de Carbono Juruena. A parceria destes dois 
projetos permitiu entre outras ações, a interação, troca de conhecimentos e negociação 
entre mulheres dos povos indígenas e agricultoras familiares da região, despertando 
o interesse delas para a criação de uma rede de mulheres agricultoras e indígenas no 
Noroeste de Mato Grosso. A Aderjur e a Amca receberam investimentos do ISPN-Fundo 
Amazônia para dois projetos de consolidação. A Coopavam recebeu recursos do BNDES 
para investimentos na cadeia produtiva da castanha do Brasil em conjunto com as 
Associações Kawaiweté, Acaim, Passapkareej, Amca e Instituto Munduruku. 

O PCJ foi convidado a participar como experiência de referência no país, em 
desenvolvimento socioambiental, durante a Conferência das Organizações das 
Nações Unidas, em 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Uma localização preferencial 
foi reservada para a Coopavam e Amca na Cúpula dos Povos, feira organizada pelo 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, dentro da Rio+20, onde apenas outras 
cinco cooperativas brasileiras apresentavam seus produtos. A experiência do PCJ foi 
apresentada na Conferência para membros dos países da ONU como exemplo de 
desenvolvimento sustentável no país. Ainda durante a Rio+20, em horário nobre da 
televisão brasileira, o PCJ foi destaque no principal noticiário do telejornal e no canal 
de maior audiência no país. 

Importantes resultados do PCJ foram divulgados em um livro e numa revista do Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Presidência da República IPEA. Uma revista das 
Organizações Unidas publicou resultados importantes alcançados pelo PCJ na região em 
termos de impactos sobre a conservação da biodiversidade, geração de renda para as 
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comunidades com o aproveitamento de produtos florestais não-madeireiros e de produtos 
de sistemas agroflorestais. 

O PCJ foi destaque em um livro publicado na Suécia “A terra que nós comemos” 
abrangendo uma pesquisa sobre a diversidade de alimentos consumidos em 5 continentes 
e sua relação com a conservação ambiental, incluindo um capítulo sobre Mato Grosso, 
a expansão da soja e da pecuária sobre a floresta amazônica e os produtos dos SAFs 
consumidos por uma família que participa do PCJ.

Uma juíza da vara de direito agrário do Mato Grosso veio a Juruena com sua equipe do 
Ministério Público conhecer a experiência do PCJ, como referência para ser replicada pelo 
governo em outras regiões do Estado. Impactos importantes se sucederam a esta visita 
com o avanço da regularização de uma área que estava ocupada, há mais de 10 anos, 
por mais de 200 famílias de agricultores familiares e que se encontra em processo de 
negociação por usucapião no Município de Juruena.   

Um grupo de pesquisadores franceses e africanos, do Fundo Francês para o Meio 
Ambiente FFEM e do CIFOR da África veio a Juruena conhecer a experiência do PCJ no 
interesse de buscar informações técnicas para um projeto que está iniciando na região 
com apoio do FFEM e que desenvolverá uma Plataforma Experimental de Trabalhos 
Rurais na Amazônia - PETRA. 

Pesquisas de institutos brasileiros e internacionais demonstraram a previsão de uma 
mudança climática mais forte na região de ocupação do agronegócio no Sul e Sudeste 
do Brasil. Este fenômeno deverá provocar mudanças significativas na economia da região 
Noroeste de Mato Grosso, em função da pressão do capital destas empresas do sul e 
sudeste, que deverão migrar para esta região, transferindo seus investimentos em larga 
escala. Esta transição deve alterar os padrões de concentração da terra e de recursos 
naturais nesta região. Preocupados com os possíveis impactos destas mudanças, um grupo 
de técnicos do Banco Mundial veio a Juruena conhecer o trabalho do PCJ para identificar as 
potencialidades desta experiência como solução para possíveis problemas causados pelos 
impactos das mudanças climáticas e da transferência de capital para esta região. 
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3.1. O Projeto em números

O PCJ realizou diversas atividades para alcançar os objetivos pertinentes a seus quatro eixos 
de atuação, conforme resumido na tabela abaixo:

1. Apoiar a 
Organização Social

2. Promover a 
Educação Ambiental

3. Recuperar Áreas 
Alteradas por meio de SAF

4. Consolidar Alternativas 
Econômicas

Principais ações do Projeto em linhas gerais por componente

12 Reuniões de 
planejamento do projeto 
em comunidades, 
somando 179 
participantes;

04 reuniões do 
Conselho Gestor 
do Projeto com 46 
participantes;

02 seminários para 
apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos 
pelo Programa de 
Educação Ambiental, 
reunindo 127 
participantes;

08 dias de campo com 
agricultores, somando 
176 agricultores;

03 oficinas de 
capacitação e 03 visitas 
de intercâmbio com 
a participação de 136 
pessoas;

10 oficinas sobre 
a conservação e 
aproveitamento das 
áreas de reserva legal 
com Saf, reunindo 90 
participantes;

24 instituições parceiras 
(Federal, Estadual, e 
sociedade civil) apoiam 
as ações do projeto;

16 escolas 
beneficiadas; 

2000 alunos e 
55 professores 
envolvidos;

07 oficinas de 
capacitação com 
professores.

14 aulas práticas com 
alunos;

20 oficinas de 
capacitação com 
alunos;

08 feiras de 
ciências; 06 hortas 
pedagógicas;

14 oficinas de 
capacitação com 
agricultores;

40 projetos 
desenvolvidos 
nas escolas e 
apresentados 
no seminário de 
educação ambiental;

01 curso de formação 
de lideranças, 
desenvolvimento 
pessoal e 
organizacional – 
Germinar;

Um milhão de mudas de 51 
espécies nativas (frutíferas 
e madeireiras) produzidas e 
plantadas;

1036 hectares de áreas 
alteradas recuperadas;

7200 hectares de 
floresta foram evitados 
o desflorestamento e 
degradação;

759 m³ de madeira 
desvitalizada foram serradas 
em 77 propriedades;

04 cursos sobre coleta 
de sementes e produção 
de mudas reunindo 92 
participantes;

08 cursos sobre 
implementação, manejo e 
monitoramento de Saf com 
219 participantes;

03 visitas de intercâmbio 
a propriedades com Saf 
e sistema silvipastoril, 
somando 115 participantes;

01 oficina sobre medição de 
estoque de carbono, com 43 
participantes;

03 cursos de enxertia em 
citros;

05 projetos aprovados pelo 
Programa de Aquisição de 
Alimentos da CONAB;

42.000 pessoas de 147 instituições 
recebendo alimentos de qualidade 
provenientes de Saf e PFNM;

02 contratos firmados com 
a Natura Cosméticos para a 
comercialização da produção de 
óleo de castanha;

01 projeto aprovado pelo 
Programa de Pequenos Projetos 
Ecossociais;

01 parceria com a empresa 
madeireira Rohden Indústria 
Lígnea, para a certificação orgânica 
dos castanhais em sua área de 
manejo;

04 etnias indígenas vendem a 
produção de castanha garantindo 
um preço 03 vezes superior ao 
praticado pelos atravessadores em 
suas terras;

04 exposições de produtos em 
feiras nacionais;

950 pessoas envolvidas no 
processo de coleta, beneficiamento 
e venda da castanha no município;

04 capacitações sobre o 
beneficiamento da castanha, 
aproveitamento de frutas, legumes 
e madeira desvitalizada;

01 visita de intercâmbio a unidade 
de beneficiamento de palmito de 
pupunha;

Totalização das principais ações do projeto em números representativos por componente

33 atividades em 
campo somando 581 
participantes;

81 atividades de 
educação ambiental, 
3003 participantes, 
40 projetos, 06 hortas 
pedagógicas;

530 diferentes agricultores 
beneficiados diretamente 
pelo projeto;

42.000 beneficiários receberam 
produtos oriundos de 
agroflorestas, 950 pessoas 
envolvidas na cadeia produtiva 
da castanha;

De maneira geral, envolvendo todos os componentes, pelo menos 114 reuniões foram realizadas durante o 
projeto, envolvendo 8.468 pessoas entre indígenas, agricultores, estudantes, professores, gestores públicos e 
mulheres, atendendo um público de 42.000 pessoas com produtos de SAF e do agroextrativismo; 
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Adicionalmente as metas alcançadas pelo PCJ, somaram-se recursos financeiros 
provenientes de outras instituições parceiras, atraídas para Juruena pelo PCJ, atingindo 
um valor adicional de R$ 4.690.791,00. Estes recursos foram captados por meio da 
elaboração de projetos pela equipe do PCJ e, somados ao patrocínio da Petrobras, atingiu-
se um montante de R$ 7.059.860,00, que estão sendo investidos no Município de Juruena 
desde o início desta fase do PCJ até 2016. Além disso, foram elaborados dois projetos 
esportivos educacionais, um deles pela equipe do PCJ, a ser implementado pelo Instituto 
Munduruku e para envolver os 3 povos Indígenas da Terra Indígena Apiacá-Kaiaby, em 
Juara-MT, com valor de R$ 1.996.009,53 já aprovado pela Petrobras, e o outro, proposto 
pela equipe de técnicos do projeto Cultivação, para a Aderjur, com o objetivo de envolver 
crianças, jovens e adultos de Juruena, no valor de R$ R$ 2.226.389,80.  

3.2. Novas parcerias no marco do Projeto
Mesmo inserido em uma extensa área de fronteira agrícola da Amazônia (com 149.223 Km²) 
com grandes distâncias entre cidades e estradas em péssimas condições, no curto período 
de desenvolvimento desta fase de execução, o PCJ conseguiu, entre outras ações, apoiar o 
envolvimento de mais de 150 instituições com 5064 pessoas, entre indígenas, agricultores, 
mulheres, estudantes, professores e gestores públicos, abrangendo um público de 42.000 
pessoas de 8 municípios do Noroeste de MT, que recebe produtos dos SAF e do extrativismo 
da castanha do Brasil, incluindo nove etnias indígenas. Esta foi a primeira vez que etnias 
indígenas foram contempladas com produtos derivados de castanha do Brasil, adquiridos 
pelo PAA-Conab em Mato Grosso.

O êxito desta e outras ações somente foram possíveis graças ao compromisso e a participação 
de organizações parceiras do projeto. Inicialmente, o PCJ contou com a colaboração de 13 
entidades públicas e privadas, como associações/sindicatos, empresas, ONGs e instituições de 
ensinos e pesquisa. Ao término desta fase o projeto já contava com o apoio de 36 instituições. 
Entre outras, estas apoiaram em ações relacionadas à pesquisa, extrativismo, licenciamento 
de atividades, comercialização, divulgação, produção (viveiro), educação ambiental, formação 
e intercâmbios, como detalhado no quadro a seguir.
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Quadro 1. Entidades parceiras do Projeto Poço de Carbono.

ID Parceiros

Apoio Realizado

1a. Fase

2010/2012

2a. Fase

2012/2014

1 Palmitos Aripuanã Indústria de Alimentos

Comercialização Comercialização2 Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB

3 Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda

4 ONF Brasil Gestão Florestal

Divulgação Divulgação
5

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Juruena

6 Rohden Indústria Lígnea Extrativismo Extrativismo

7 Instituto Brasil. do Meio Amb e dos Rec Nat Renov – IBAMA Licenciamento 
atividades

Licenciamento atividades
8 Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT

9 Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
Pesquisa Pesquisa

10 Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT

11 Prefeitura Municipal de Juruena Viveiro / Ed Ambiental Viveiro / Ed Ambiental

12
Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão 

Rural – EMPAER
Emissão de DAPs Emissão de DAPs

13 PNUD/GEF Projeto BRA/00/G31
Divulgação

-

14 Comissão Pastoral da Terra – CPT -

15 Pastoral da Saúde
Comercialização

-

16 Associação dos Seringueiros da Resex Guariba Roosevelt -

17 Operação Amazônia Nativa - OPAN

SAF

-

18 Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Apoio ao extrativismo 
e comercialização da 
castanha do Brasil

19 WWF-Brasil -

20
Cooperativa de Agricultores do Vale do Amanhecer – 

COOPAVAM
Comercialização

Comercialização

21 Projeto Cultivação-Petrobras Desenvolvimento e Cidadania -

22 Associação de Mulheres Andorinhas do Canamã AMAC - SAF

23 Instituto EcoSocial -

Formação24 Sindicato Rural de Juruena -

25 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR -

26 Equipe de Conservação da Amazônia – ECAM -
Intercâmbios

27 Forest Trends -

28 Associação Passapkareej do Povo Cinta larga -

Extrativismo29 Associação Mayrob -

30 Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí -

31 Instituto Munduruku -

32 Sindicato Rural de Juruena -
Divulgação33 Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia Comercialização

34
Associação de Pequenos Agricultores do Vale do 

Amanhecer
-

35 Escola Estadual Dom Aquino Correa - Educação Ambiental

36 Cinema Nosso -
Escola de Cinema em 

Juruena
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Somente cinco entidades não participaram da segunda fase do PCJ como parceiros: o 
PNUD/GEF - Projeto BRA/00/G31, devido ao término do mesmo (no ano de 2011); a 
Pastoral da Saúde e a Associação dos Seringueiros da Resex Guariba Roosevelt, pela ação 
específica  referente a comercialização e; a OPAN e WWF-Brasil que contribuíam com o 
processo de implementação de  SAF no início do PCJ.

3.2.1. Incrementando relações entre agricultores e indígenas

Um dos pontos de destaques do processo de parcerias e ações colaborativas foi o 
incremento das relações entre produtores e indígenas ao longo do PCJ. A primeira fase 
do PCJ foi marcada pelo apoio ao estabelecimento das parcerias entre a COOPAVAM/
AMCA com as associações dos povos indígenas Apiacá, Kaiaby, Mundurucu, Cinta-
larga (e com os Seringueiros da Resex Guariba-Roosevelt) para a compra de castanha 
do Brasil e a construção de um barracão para armazenamento de castanha na  Aldeia 
Areial - Terra Indígena Aripuanã. Na segunda fase do projeto foi dado seguimento a estas 
parcerias, consolidando parcerias diretamente entre o PCJ e as associações indígenas. 
Mais informações consultar seção V.2.

A continuidade destas parcerias tornou possível envolver os povos indígenas no trabalho de 
oferta de alimentos derivados de castanha do Brasil, produzidos pela Amca e Coopavam e, 
a maior participação de representantes das associações indígenas em eventos de formação 
e educação ambiental, que também contou com a presença de agricultores da região, 
contribuindo assim com um maior intercâmbio de informações e saberes entre estes atores. 
Os eventos são resumidos na seção 3.3.3.3. 
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3.3. Comunicando o conhecimento gerado

O PCJ possui vários canais de divulgação de suas ações, entre site, twitter, facebook, 
publicações de teses e artigos científicos em livros, revistas e vídeos sobre ações desenvolvidas 
e sobre resultados alcançados.

3.3.1. Em línea: o Portal Carbonojuruena

A segunda fase do PCJ seguiu constantemente disponibilizando as principais notícias 
e resultados na página Web (www.carbonojuruena.org.br). Até o fechamento desta 
publicação, a página Web havia recebido 17.695 visitas (pageviews); 1.761 downloads de 
documentos foram realizados e, 8.798 buscas sobre o PCJ haviam sido realizadas utilizando 
o buscador Google. 

Mesmo não contando com um profissional dedicado exclusivamente à comunicação das 
ações e resultados, no Facebook o PCJ contou com 377 amigos e, 239 seguidores no 
Twitter, um aumento de 107% e 117% de número de participantes, respectivamente, 
comparado a primeira fase do PCJ.

O fato de parte dos parceiros do PCJ não possuírem uma página Web própria ou manter 
desatualizada (por falta de recursos), as informações publicadas na página Web do Projeto 
contribuíram com a comunicação e reconhecimento das ações realizadas por estes.

3.3.1.1. Na tela: Vídeos instrutivos

Nove vídeos preparados pela equipe do PCJ relacionados às ações desenvolvidas estão 
disponíveis no youtube. No período 2012-2014, 3.669 pessoas assistiram a estes vídeos.

Dois novos vídeos instrutivos foram preparados na segunda fase do projeto. São estes:

Seminário sobre Agroflorestas, Produtos Florestais Não-Madeireiros (PFNM) e  
Economia Solidária

O vídeo apresenta um intercâmbio de experiências desenvolvidas pelo PCJ visitadas por 
indígenas de Rondônia, do Amazonas e de Mato Grosso junto com agricultores familiares. O 
extrativismo de PFNM e os sistemas agroflorestais são alternativas viáveis de produção que 
possibilitam a conservação dos remanescentes florestais e serviços ambientais de reconversão 
de áreas alteradas. 

Exibida em: 12/02/2014

https://www.youtube.com/watch?v=OsUuvtPcs2s

Programa Germinar em Juruena

O vídeo apresenta depoimentos de agricultores, indígenas, extrativistas e lideranças 
comunitárias, convidados pelo PCJ, acerca dos aprendizados e transformações resultantes 
da participação deles no programa Germinar. O programa tem como objetivo apoiar o 
desenvolvimento integral de pessoas para que atuem como agentes facilitadores da 
transformação e desenvolvimento social em seus círculos de convivência e comunidades 
de interesse. 

Exibida em 08/05/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=YcJj5wFBJcg
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3.3.2. Em letras: o conhecimento no papel 

As principais ações e resultados alcançados durante a segunta fase do PCJ, assim como, os 
impactos positivos à população da região, os sistemas produtivos propostos e elementos 
para promover a sensibilização e educação ambiental, foram publicadas em livros, folders e 
pesquisas, e estão resumidas nas subseções a seguir.

Na parte de comunicação na imprensa o PCJ trabalhou intensivamente publicando 37 
releases apresentadas no site (www.carbonojuruena.org.br), que foram replicadas em 
215 matérias em mídias sociais, como o Twitter e o Facebook, relatando as ações mais 
importantes desenvolvidas. Além da publicação intensiva nos jornais da região Noroeste de 
Mato Grosso e, sobretudo no município de Juruena, o PCJ foi divulgado também em jornais 
como A Gazeta (o maior de Mato Grosso) e na TV Centro América, afiliada da Rede Globo 
e líder em audiência.

3.3.2.1. Livros

Histórias que transformam o Brasil

O livro  “Histórias que transformam o Brasil”, produzido em comemoração aos 60 anos 
da Petrobras  apresenta os resultados dos Programas Petrobras Ambiental e Petrobras 
Desenvolvimento & Cidadania, no período de 2007 a 2012, apresentando o PCJ como 
um dos 4 melhores Projetos do Programa Petrobras Ambiental, no Brasil, para o tema 
Sustentabilidade. Nele, povos indígenas, agricultores familiares, mulheres e outros participantes 
do projeto contam suas histórias como agentes de transformação para a mudança dos destinos 
de suas comunidades e do ambiente em que vivem. Por meio dos trabalhos que estas pessoas 
narram gerou-se renda, ampliou-se autoestima, criaram-se oportunidades, ampliaram-se laços 
de amizades e de confiança entre pessoas e instituições, educaram-se crianças e adultos, 
abriram-se caminhos onde espécies foram conservadas e o meio ambiente protegido.    

Além deste livro foi produzido um documentário de 80 minutos, com o mesmo título e com 
os 20 melhores projetos dos dois Programas da Petrobras no país, onde o Poço de Carbono 
Juruena ganhou referência com diversos personagens indígenas, agricultores familiares, 
mulheres e o coordenador do PCJ apresentando seus depoimentos como histórias de vidas. 
O filme foi lançado e exibido na Expo Socioambiental e na sala Cinema Nosso, no Rio de 
Janeiro, de 5 a 8 de novembro de 2013. 

Detalhes no link http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2013/11/04/expo-socioambiental-
reunira-cerca-de-50-projetos-patrocinados-no-rio-de-janeiro/#sthash.HfJwvCQj.dpuf.

Entre vacas, suor e soja  (por Ann-Helen Meyer von Bremen e Gunnar Rundgren)

Terceiro capítulo do livro “A terra que comemos” (Jorden vi Ater, nome em sueco), “Entre 
vacas, suor e soja” descreve a realidade da expansão da agricultura no Noroeste de MT, em 
detrimento da floresta amazônica. Entre outros temas, os autores trazem a discussão como  é 
possível permitir a conversão de bens comuns importantes da floresta em pequenos ganhos 
privados (para os agricultores e proprietários de terras) e;  o debate do efeito de culturas 
Geneticamente Modificadas-GM e da produção de soja GM livres, entre os agricultores 
e Embrapa.  No capítulo é apresentado os casos exitosos da fazenda São Marcelo (com 
pecuária certificada pela Rainforest Alliance) e os colonos Maria e Luís Viera (Luizão). 

O livro, publicado em 2012, com 176 páginas em sueco (estão produzindo uma versão 
em inglês), vendeu 25 mil cópias na Suécia. A publicação conta como a agricultura molda 
o nosso mundo e os alimentos que comemos e como a agricultura tem sido moldada por 
combustíveis fósseis, pela mecanização e pela crescente competição global. Enquanto um 

Sumário
S

http://www.carbonojuruena.org.br/


RESULTADOS DO PROJETO POÇO DE CARBONO JURUENA- SEGUNDA FASE 59

supermercado vende cerca de 50.000 produtos diferentes e parece que temos infinitas 
opções, a realidade é que a nossa comida é cada vez mais monótona, originada de, cada 
vez mais, poucas espécies, que são cultivadas de forma industrial. Para saber mais consultar:

http://gardenearth.blogspot.se/2013/07/agroforestry-in-amazon.html

Conservação e Desenvolvimento Integrados no Noroeste do Mato Grosso

Parte do livro “Políticas Agroambientais e Sustentabilidade – desafios, oportunidades e lições 
aprendidas” o artigo (oitavo capítulo) analisa a experiência de Projetos de Conservação e 
Desenvolvimento Integrados (PCDIs) no noroeste do Mato Grosso, dentre eles, o Poço 
de Carbono Juruena. O texto discute os aspectos ecológicos, econômicos e institucionais 
relacionados às ações destes projetos, com foco principal na experiência consolidada no 
município de Juruena.

O livro apresenta-se em duas partes sendo que, a primeira, mostra a experiência de alguns 
programas desenvolvidos pelo governo federal, enquanto a segunda parte agrega pesquisas 
e ações realizadas por instituições de pesquisa, universidades e ONGs. Buscou-se destacar 
nos textos o aprendizado de cada experiência em sua trajetória como efetiva ação pública, 
analisando as dificuldades e desafios destes programas e/ou políticas, e apresentando 
sugestões. A questão agroambiental é a temática principal que une todas as experiências 
apresentadas.

Sabores dos castanhais

O livro Sabores dos Castanhais utiliza receitas com 
castanha do Brasil e seus derivados como convite 
para que o leitor desvende um pouco desse 
universo. Nele, está a riqueza da castanha como 
alimento, seu valor enquanto trabalho e qualidade 
de vida para milhares de brasileiros e sua influência 
decisiva na conservação da floresta. Este livro 
também foi tema de uma matéria no Programa 
de TV “É Bem Mato Grosso”, da rede globo de 
televisão, no dia 06 de setembro de 2014. 

Acredita-se que esta obra vai extrapolar os limites 
da floresta e contribuirá para a consolidação de 
um hábito alimentar saudável em pessoas das 
mais diversas origens e regiões, formadores de 
opinião e futuros tomadores de decisões, que 
poderão colaborar na conservação desta riqueza, 
chamada castanha do Brasil.

Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar 2014

Em pleno Ano Internacional da Agricultura Familiar o Projeto foi destaque na seção 
Sustentabilidade do Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar de 2014. Um manual que 
é indispensável para todo gestor público e privado, empresário ou comerciante que quer 
conhecer a fundo este importante setor que produz mais de 70% dos alimentos no Brasil. 
Os reflexos da estrtuturação da agricultura familiar são visíveis no desenvolvimento humano, 
econômico, social e cultural. Milhares de crianças todos os dias se alimentam com os produtos 
da agricultura familiar, construindo bases sólidas para uma vida saudável. Este Anuário 
também destaca o impacto da agricultura familiar sobre a preservação da biodiversidade da 
flora e da fauna brasileira, e o resgate cultural através do turismo rural.

 

Thaís Hernandes    
Paulo César Nunes
Helena Maria Hernandes Cortêz

Thaís Hernandes    
Paulo César Nunes
Helena Maria Hernandes Cortêz

DOS CASTANHAISDOS CASTANHAIS
SABORESSABORES

A castanha-do-brasil como ingrediente de sucesso 
em um projeto de desenvolvimento sustentável na Amazônia
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Com o tema Implantação de SAF promove desenvolvimento econômico, social e ambiental na 
Amazônia a seção do Anuário destaca os principais resultados e reconhecimentos  conquistados 
pelo Projeto para a Aderjur, Amca e Coopavam, incluindo a importância destes resultados para 
atrair para Juruena o CultivAção, um novo projeto patrocinado pela Petrobras, com objetivos 
sociais, através da produção de alimentos com geração de trabalho e renda, e inclusão digital para 
mulheres de 3 comunidades rurais.

Policy in Focus: Desenvolvimento sem Desmatamento

A revista Policy in Focus é uma publicação regular do Centro Internacional de Políticas para 
o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) da ONU. Esta edição especial foi produzida em parceria com 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, explorando o seu 
trabalho junto ao Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – GEF). 
Ela apresenta algumas das discussões atuais em torno das regiões de fronteiras florestais 
na Amazônia e nos Himalaias, abordando temas como desmatamento, degradação e o seu 
relacionamento justaposto ou complementar com o desenvolvimento.

O Projeto foi destaque no Capítulo “Projetos Integrados de Conservação e Desenvolvimento 
na Amazônia: uma Avaliação Interdisciplinar com Lições para Fronteiras Florestais”. As análises 
biofísicas deste estudo revelaram que os SAF permitiram o aumento dos estoques de carbono de 
5 para 8 toneladas de carbono/hectare por ano, ao longo de ciclos com durações de três a treze 
anos, para uma média de 2,5 hectares por propriedade. SAF analisados utilizam, em média, 2,3 
hectares e obtêm uma receita bruta de USD4.000/hectare por ano para o cacau sombreado ou 
uma renda total de USD9.200/ano por família. Comparativamente a atividade pecuária este é um 
ganho de 56,5 por cento superior, enquanto são utilizados menos de 7 por cento da área de terra 
necessária para operações mistas de gado de corte e leiteiro. Uma das principais conclusões deste 
estudo mostrou que um hectare de SAF tem o potencial de empregar quase 20 vezes mais mão de 
obra e de produzir uma receita 63 vezes maior que a da pecuária.

3.3.2.2. Folders
No intuito de apresentar os diferentes eixos de atuação desenvolvidos pelo Poço de Carbono 
Juruena e seus resultados, foram elaborados quatro Folders.

(i) apresentação dos produtos derivados de castanha-do-brasil, extrativistas, indígenas e agricultores 
familiares envolvidos na cadeia produtiva, participação no mercado institucional e fonte de renda com 
conservação do meio ambiente; (ii) contextualização do cenário vivenciado por extrativistas antes e 
após a atuação em redes articulada pelo PCJ; (iii) apresentação quantitativa dos resultados obtidos 
com o programa de educação ambiental  e (iv) apresentação dos sistemas agroflorestais irrigados 
dentro da perspectiva de reconversão produtiva de áreas alteradas no município de Juruena.

3.3.2.3. Teses
Os resultados alcançados pelo PCJ e seus parceiros atraíram a atenção de pesquisadores para 
a região. Pesquisadores do Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino (CATIE), da Costa 
Rica, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e da Universidade Federal de Goiás (UFGO) se interessaram em desenvolver teses de 
mestrado e doutorado, algumas destas já publicadas. A publicação desses trabalhos (e de artigos 
em revistas) proporcionou uma maior repercussão nacional e internacional do PCJ. 

Robert B. Davenport

Viabilidade e legitimidade dos instrumentos de regulação do uso de terras em três assentamentos 
da reforma agrária no noroeste do Mato Grosso, Brasil: a influência e o papel da conservação 
integrada e o desenvolvimento de projetos
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Tese de Mestrado aprovada pelo Centro Agronómico Tropical de Investigación Y Enseñanza, 
CATIE. Costa Rica. Concluída em 2013.

A pesquisa realizada na região noroeste do Mato Grosso examinou as perspectivas dos pequenos 
agricultores e os impactos institucionais dos projetos de conservação e desenvolvimento 
integrados (PCDI) sobre a conservação das florestas na região. O estudo avaliou as variáveis 
institucionais nas propriedades familiares dos assentamentos da reforma agrária, e lotes entre 50 
e 100 hectares. Os resultados sugerem que o apoio a um conjunto integrado de instrumentos e 
intervenções em escalas temporais prolongadas e escalas espaciais mais finas, podem ser rotas 
de êxito para a melhoria institucional. Estas realizações também podem proporcionar uma base 
para a ampliação efetiva de outros instrumentos de política, orientados a conservação como PSE 
e o REDD+.

Gisele da Silva Soares

O extrativismo da castanha do Brasil e a conservação da floresta amazônica no Noroeste 
de Mato Grosso

Tese de Mestrado aprovada pela Faculdade Alves Faria, Programa de Pós-Graduação e Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento Regional, Goiânia-GO. Brasil. Concluída em Agosto de 2013.

A pesquisa tem como objetivo analisar o extrativismo da castanha do Brasil no noroeste de 
Mato Grosso e os resultados desta atividade para a conservação da floresta amazônica local. No 
referencial teórico, que surge com a pesquisa exploratória, foram demonstrados o conceito e 
as categorias do extrativismo, o desenvolvimento do extrativismo não madeireiro na Amazônia, 
as unidades de conservação, o extrativismo da cadeia produtiva da castanha do Brasil e seus 
efeitos sobre a conservação da Amazônia. A descrição metodológica trata dos procedimentos, 
contextualização do locus da pesquisa e da definição do universo e da amostra. A pesquisa de 
campo foi realizada no noroeste de Mato Grosso, no assentamento Vale do Amanhecer localizado 
na cidade de Juruena, em razão da existência nessa comunidade, dos principais elementos que 
formam o extrativismo da castanha no noroeste de Mato Grosso.

Ana Maria de Lima

Arranjos colaborativos para o desenvolvimento sustentável: Um estudo de caso em uma 
comunidade vulnerável da região Amazônica (título provisório)

Projeto de tese para obtenção de título de Doutorado. Universidade do Estado De Mato Grosso 
(UNEMAT) - Tangará da Serra-MT. Início: junho de 2014. Término previsto: maio de 2016.

O objetivo da tese é de identificar como um arranjo colaborativo em rede pode propiciar 
ações produtivas sustentáveis, de modo a propor um esquema conceitual que apresente os 
principais elementos presentes em um arranjo colaborativo para o desenvolvimento sustentável 
de comunidades vulneráveis. Trata-se de uma rede de colaboração que se forma em torno da 
Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (Coopavam), a qual desenvolve atividades 
com o beneficiamento e venda de castanha do Brasil.

A metodologia adotada será de estudo de caso, utilizando-se de técnicas qualitativas e quantitativas. 
O arranjo colaborativo a ser pesquisado é formado por empresas estatais, empresas da iniciativa 
privada e organizações não governamentais (ONG’s). As técnicas de coleta de dados serão 
compostas por instrumentos de entrevistas para todos os sócios da cooperativa e para os gestores 
que atuam como atores, e que compõe a rede de cooperação. Uma terceira técnica de coleta 
de dados será a análise documental em relação aos projetos já desenvolvidos e em andamento, 
legislação e recursos públicos aplicados.
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Oscar Zalla Sampaio Neto

Extração de óleos vegetais em coluna empacotada: equilíbrio, cinética e simulação

Projeto de tese para obtenção de título de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) –Campinas - SP. Início: junho de 2014. Término previsto: maio de 2016.

O objetivo do trabalho é estudar experimentalmente a extração de óleo vegetal de castanha 
do Brasil e de outra matéria prima em colunas empacotadas, tendo etanol como solvente. Os 
estudos das variáveis da extração e da composição dos extratos obtidos, aliado ao conhecimento 
do comportamento experimental darão suporte para o desenvolvimento da simulação através 
de linguagem em MatLab. Os resultados iniciais indicarão novas possibilidades de arranjos 
experimentais que possibilitem um aumento da eficiência do processo, considerando as 
etapas posteriores de recuperação do solvente. Assim, este trabalho tem como objetivo geral 
o estudo da utilização do etanol no processo de extração do óleo de castanha do Brasil e de 
outras matérias primas oriundas do extrativismo brasileiro em coluna empacotada, bem como 
estudar o equilíbrio sólido-líquido dos sistemas envolvidos nesse processo e a simulação do 
processo de extração.

3.3.3. De boca em boca: formação de capacidade 
Partindo das experiências obtidas na primeira fase, o PCJ promoveu diferentes formas de 
capacitação, entre estas, visitas de campo (a produtores e comunidades indígenas), dias 
de campo, oficinas, cursos e seminários. Outra forma complementar foi a participação e 
apresentações de resultados e produtos em eventos específicos.  

3.3.3.1. Visitas de campo 

Visitas às propriedades cadastradas na primeira fase 

Durante todo o período do PCJ, técnicos realizaram visitas e o acompanhamento técnico 
aos produtores e comunidades indígenas participantes. As visitas permitiram a troca de 
experiências e conhecimentos entre agricultores e equipe técnica, favorecendo a relação 
entre ambos e, possibilitando o acompanhamento e orientação das atividades propostas. 
Durante as visitas às propriedades, as atividades que mais se repetiram foram:

•	 Diagnósticos das propriedades (e dos residentes), principalmente, dos sistemas produtivos;

•	 Orientações relacionadas ao manejo agroflorestal: espaçamentos a serem utilizados 
e dimensões das covas; adubação e calagem a ser realizada; alternativas de controle 
da vegetação espontânea com roçadeiras e de doenças em plantas, com uso de caldas 
orgânicas; técnicas de enxertia e desbaste das plantas; podas de formação e de produção;

•	 Orientações sobre as melhores épocas e técnicas de colheita, armazenamento, 
beneficiamento e comercialização dos produtos;

•	 Acompanhamento dos trabalhos realizados pela serraria móvel e roçadeira costal;

Visita de intercâmbio em propriedades com SAF implementados na região
Buscando levar aos agricultores maior conhecimento referente aos meios de produção 
alternativos visando a sustentabilidade, a conservação do solo e das florestas, o PCJ realizou 
um intercâmbio com os agricultores da comunidade Somapar e do Vale do Canamã. 

A visita foi realizada a duas propriedades da comunidade Milagrosa, no Município de Aripuanã. 
Na propriedade da Sra. Lindaura Alves Ramos foi possível avaliar o cultivo de pupunha, cana, 
banana, entre outras espécies agrícolas, frutíferas e florestais. Como ponto de destaque da 
visita, nesta propriedade os agricultores puderam observar o ataque de animais silvestres aos 
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plantios, pois toda a vegetação do entorno da propriedade, é formada de pastagens e sem 
alimento nenhum para estes animais.

Em outra propriedade visitada, do Sr. Leonildes Petrenco (Nego), foi observado que a área 
agroflorestal implantada se assemelha muito com uma floresta, aproveitando melhor a 
terra e os diversos extratos. Este método alternativo visa à sustentabilidade e um equilíbrio 
natural, sem impactos ao solo, floresta e a água. O agricultor tem sua renda garantida por 
dois produtos básicos: o café sombreado por árvores de mogno, cedro, angico, cerejeira e 
pinho cuiabano; e a pupunha que tem maior número de espécies frutíferas nas entrelinhas, 
consorciada com algumas espécies florestais como: teca, garrote e pinho cuiabano.

Dias de Campo referente ao funcionamento e importância da floresta 

As visitas para proporcionar o debate sobre o funcionamento e importância da floresta foram 
realizados em dois dias consecutivos, em áreas próximas a cidade de Juína-MT. Participaram 
dos dias de campo 54 agricultores das comunidades: 13 de maio, Vale do Amanhecer, 
Somapar, Vale do Canamã e Porunga.

O primeiro Dia de Campo (21/06/2013) foi realizado com a visita a uma propriedade no setor 
chacareiro da cidade de Juína-MT.  A troca de saberes foi realizada na propriedade do Sr. Francisco 
e da Sra. Creuza Terezinha, sendo que o técnico Eder Luiz Weber conduziu a visita na propriedade.

No segundo Dia de Campo foram visitadas duas propriedades, uma na comunidade Terra 
Roxa (distrito do município de Juína), e a outra visita foi realizada em uma chácara próxima 
da cidade. Uma das propriedades visitadas foi a do senhor João Olício Pedro e da senhora 
Marta Perim Pedro, localizada no distrito de Terra Roxa.  Na visita a lavoura de café o senhor 
João fez uma demonstração de uma poda programada. A outra propriedade visitada foi a do 
senhor Helmut G. Raimossi, localizada no município de Juína. Esta área foi aberta em 1989 
e com o início da indústria de palmitos em Juína ampliou o plantio da pupunheira, que tem 
atualmente 22.000 palmeiras em produção. 
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A compreensão das relações, formas das estruturas e dinâmica da floresta contribui com 
o correto desenho e manejo de sistemas agroflorestais mais adequados ao contexto do 
clima e do solo da região.

3.3.3.2. Oficinas de Capacitação 

Por ser uma região distante dos grandes centros urbanos, onde estão localizadas as 
principais instituições de extensão, formação e capacitação (e, onde reside boa parte 
dos especialistas), e por ter sido mantida a equipe de técnicos que foi capacitada desde 
a primeira fase do PCJ, a maior parte das ações de capacitações promovidas foram, 
sobretudo, conduzidas pela equipe de técnicos que integrava o PCJ (e, responsável 
pelas ações de extensões em campo). Cabe ressaltar que este “envolvimento técnico” 
contribuiu para o maior comprometimento, vivência e formação dos próprios técnicos do 
PCJ, também como, uma maior relação de cumplicidade e respeito com os produtores e 
indígenas participantes.  

Curso: Coleta de Sementes Florestais

O curso sobre coleta de sementes florestais buscou atender a demanda apresentada pelos 
agricultores participantes do PCJ. O curso foi realizado na comunidade Vale do Amanhecer e 
proporcionou aos participantes adquirir conhecimentos sobre as técnicas de coletas de sementes 
florestais de acordo com a legislação vigente. Foram trabalhados os seguintes temas:

•	 Legislação vigente – com o objetivo de garantir a identidade e a qualidade do material de 
multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o 
território nacional;

•	 Estrutura da semente – parte constituinte das sementes e suas funções;

•	 Classificação dos frutos quanto a abertura dos frutos e formas de armazenamento;

•	 Características de seleção das matrizes;

•	 Coleta de sementes em populações naturais;

•	 Métodos utilizados para a coleta, beneficiamento e o armazenamento de sementes;

•	 Medidas de controle e de redução de agentes patogênicos em sementes florestais;

O curso contou com a participação de 30 integrantes, entre agricultores e agricultoras da 
comunidade e técnicos da equipe do PCJ.

Curso: Produção de mudas de espécies nativas e frutíferas em viveiro

Numa parceria com o Sindicato Rural de Juruena e com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) o Projeto capacitou 15 agricultores sobre o tema produção de mudas de 
espécies nativas e frutíferas em viveiro.

O curso, realizado no período de 18 a 22 de março 2013, na sede do Sindicato Rural de 
Juruena, foi dividido em três etapas, sendo uma parte teórica, ministrada em sala, onde 
foram apresentadas técnicas de implantação de um viveiro de pequena e de grande 
escala, escolha das sementes para propagação das mudas, preparo de substratos, técnicas 
de podas, medidas de controle de pragas e insetos. A parte prática foi realizada no viveiro 
do PCJ, onde foram identificadas algumas doenças e medidas de controle das mesmas, 
como a preparação da calda e da pasta bordaleza. Durante as visitas nas propriedades, 
foram apresentadas as técnicas de poda das espécies frutíferas, com o objetivo de se 
formar uma copa baixa, que facilita a coleta dos frutos e o aumento da produção.
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Curso: Manejo de Sistemas Agroflorestais

Um curso prático sobre Manejo de Sistemas Agroflorestais foi realizado na propriedade do 
agricultor Cláudio Marques Cardoso e teve como objetivo instruir os participantes do PCJ 
sobre novas técnicas de uso do solo e alternativas de manejo de baixo impacto a saúde e ao 
meio ambiente. 

O acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos agricultores permitiu aos técnicos 
responsáveis pela capacitação, a identificação das principais dificuldades enfrentadas em 
campo. Diante disso, os eixos, dentro do tema manejo de SAF, foram escolhidos para dar 
mais condições técnicas aos agricultores para enfrentar problemas cotidianos. Foi tratado 
sobre a importância de se adotar espaçamentos adequados, diversificação de plantios, 
espécies e suas possíveis associações, épocas e melhores maneiras de se realizar podas, assim 
como, alternativas viáveis de controle de pragas e doenças causadas por insetos e por fungos 
(utilização de caldas), técnicas de implantação e manejo de SAF; critérios de escolha das 
espécies para plantio.

Devido ao bom relacionamento com os técnicos, os agricultores interagiram durante as 
explicações expondo suas dúvidas, assim como, tecendo comentários. Essa interação 
teve fundamental importância, pois demonstrou o interesse deles pelos sistemas 
apresentados.

Oficina: Importância dos SAF para o sequestro de carbono e conservação da biodiversidade

Buscando orientar os agricultores participantes do PCJ foi realizada uma oficina com o 
objetivo de conscientizar sobre a importância dos SAF para o sequestro de carbono e para a 
conservação da biodiversidade.

A oficina foi realizada numa propriedade da comunidade Milagrosa, Município de Aripuanã-
MT, tendo como facilitador o engenheiro agrônomo Fabiano da Mata. A prática de campo 
foi realizada num sistema agroflorestal com café sombreado por espécies florestais. Durante 
a oficina os participantes tiveram informações sobre:

•	 Seleção de espécies;

•	 Como implantar um modelo de SAF;

•	 Diferentes tipos de manejos possíveis;

•	 Como quantificar o carbono fixado por um sistema agroflorestal;
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I Seminário: SAF, PFNM e Economia Solidária

O primeiro Seminário Sistemas Agroflorestais, Produtos Florestais Não Madeireiros e Economia 
Solidária foi realizado no dia 14 de maio de 2013, no Centro de Referência e Assistência Social – 
CRAS, de Juruena-MT. O evento contou com a participação de 97 participantes, entre indígenas, 
agricultores familiares, professores universitários e da rede municipal, técnicos da região Noroeste, 
de Rondônia e de Brasília.

O encontro teve o apoio da Prefeitura Municipal de Juruena, do Fundo Vale, da Equipe de 
Conservação da Amazônia-ECAM, da Forest Trends, da USAID, Associação Indígena Paiter 
Suruí-Gamebey (Povo Indígena Suruí – RO e MT), Associação Indígena do Povo Jiahui – APIJ 
(Povo Indígena Jiahui-AM), Associação Kawaiwete do Povo Cayabi (Povo Indígena Cayabi-MT), 
Associação Indígena da Aldeia Mayrobi - ACAIM (Povo Indígena Apiaká), do Instituto Munduruku 
(Povo Indígena Munduruku), da Coopavam e da Amca.  

II Seminário: SAF, PFNM e Economia Solidária

O segundo Seminário Sistemas Agroflorestais, Produtos Florestais Não Madeireiros e Economia 
Solidária foi realizado nos dias 06 e 07 de novembro de 2014, no Parque de Exposições de Juruena. 
O evento contou com a participação de 326 pessoas, sendo 60 indígenas das etnias Munduruku, 
Apiaká, Cayabi e Cinta larga; agricultores familiares; professores universitários e da rede estadual 
e municipal; estudantes de Juruena; gestora do Programa Petrobras Socioambiental; técnicos da 
região Noroeste; prefeito de Juruena; e o delegado do MDA em MT. 

Além de palestras e oficinas, neste evento foi montada uma Feira da Sociobiodiversidade, onde 
mulheres indígenas de Juara e de Aripuanã; e agricultoras familiares de Juruena comercializaram 
seus artesanatos e alimentos derivados de castanha do Brasil e ainda foram realizadas atividades 
de promoção de inclusão de gênero, soberania e segurança com estas mulheres. Este evento foi 
realizado numa parceria entre o PCJ e os projetos Cultivação e Sentinelas da Floresta, patrocinados 
pela Petrobras e pelo Fundo Amazônia, respectivamente.

Curso Germinar

Em parceria com o Instituto Ecosocial o PCJ promoveu o Curso do Programa Germinar entre 
os meses de maio e novembro, no distrito de Fontanillas, localizado em Juína-MT.  O Programa 
apresenta ferramentas para o desenvolvimento social e considera a pessoa como o centro desta 
transformação. Dividido em cinco módulos e com carga horária total de 150 horas. A Turma 96 - 
Juruena vivenciou o Programa Germinar em cinco módulos com os seguintes temas: “Entendendo 
a facilitação de processos”; “Conhecendo a organização e facilitando processos”; “Mediando 
Conflitos”; “Fazendo acontecer”; e “Biografia do Ser Humano”. A metodologia usada tem 
base na Antroposofia, ciência espiritual criada por Rudolf Steiner e a Ecologia Social, conceito 
que preconiza que os problemas ecológicos estão assentados antes, em problemas sociais. O 
curso contou com uma participação étnica diversificada que incluiu 35 pessoas entre lideranças 
de agricultores, de indígenas de quatro etnias de Mato Grosso, professores, técnicos da FUNAI, 
funcionários públicos e parte da equipe técnica do PCJ. Durante os encontros aconteceram 
palestras, artevidades (atividades artísticas), trabalhos em grupos, rítmos, trabalhos intermódulos 
e plenárias. Todas essas atividades contribuíram na capacidade de interação em grupos, auto-
observação, além de apresentar formas inovadoras de organização do trabalho e de distribuição 
de responsabilidades.

No último Módulo, “Biografia do Ser Humano”, desenvolvido entre os dias 05 a 08 de setembro 
de 2013 foram construídos planos de desenvolvimento individual, utilizando a análise da biografia 
como ferramenta de autoconhecimento e propiciando uma melhor visão dos participantes sobre 
sua missão, visão de futuro, desafios e saudável atuação no mundo concreto. O evento contou 
com a presença de representantes de organizações sociais que foram convidadas para participar de 
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uma experiência de mediação de conflitos, que foi desenvolvido durante este módulo, para colocar 
em prática o conhecimento adquirido nas etapas anteriores. Foram formados grupos de facilitação 
destinados a trabalhar as questões trazidas pelas organizações convidadas. Os trabalhos de grupo 
foram realizados visando formar com o cliente (organizações) um plano de ação apresentando possíveis 
soluções para os problemas apresentados por eles, denominados de conflito. 

O Programa Germinar ajudou no desenvolvimento de lideranças que estão à frente das organizações 
parceiras envolvidas em ações do PCJ, em especial, no trabalho de extrativismo de produtos florestais 
não-madeireiros, como a castanha do Brasil.

3.3.3.3. Participação em eventos

4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente

O PCJ foi convidado para fazer uma apresentação especial na abertura da 4ª Conferência Nacional 
do Meio Ambiente, etapa municipal, realizada no Município de Juara-MT. A conferência foi 
organizada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ele foi apresentado 
como experiência modelo de desenvolvimento sustentável, através de suas iniciativas de apoio a 
organização social, produção agrícola através de Sistemas Agroflorestais e o fortalecimento da 
cadeia produtiva da Castanha do Brasil. 

A Conferência foi realizada para discutir e estabelecer estratégias para a gestão adequada dos 
resíduos sólidos; identificar soluções concretas para a mitigação dos impactos ambientais decorrentes; 
possibilitar que mais jovens, professores, comunidades, empresários, governantes e cidadãos, se 
apropriem localmente dos compromissos socioambientais, assumindo responsabilidades para a 
construção de sociedades sustentáveis.

IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais

A participação do PCJ no IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais ocorreu através da 
apresentação em poster de um artigo de Lucinéia Machado, sobre a viabilidade econômica dos SAF 
e; uma apresentação Oral, de um artigo de Elaine Machado relatando a experiência desenvolvida 
com Pagamentos por Serviços Ambientais. Um estudo que vem sendo desenvolvido pelo PCJ, para 
comprovar a viabilidade deste tipo de pagamento, como compensação aos agricultores que vem 
desenvolvendo trabalhos de recuperação de áreas degradadas, e investindo em novos sistemas de 
plantio ecologicamente corretos, beneficiando a sociedade com o armazenamento de carbono. 

Além da equipe do PCJ, participou neste Congresso a presidente da Aderjur, Márcia Kraemer, 
que acompanhou os trabalhos e trouxe novas idéias e aprendizagens, enriquecendo a prática 
da Associação.

Como resultado deste trabalho e numa parceria entre a Aderjur, a Embrapa Agrosilvopastoril (Sinop-
MT) e a UFMT, a organização do Congresso decidiu sediar em Mato Grosso o próximo Congresso 
Brasileiro de SAF e o Io Congresso Latino Americano de SAF, a serem realizados em 2015.

MATCHMAKING - Cadeias da Sociobiodiversidade

Entre 22 e 23 de Novembro de 2012 foi realizado no Hotel Windsor Flórida, Rio de 
Janeiro, o MATCHMAKING - Cadeias da Sociobiodiversidade, promovido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e pela agência GIZ (Governo Alemão). O evento teve como 
principal objetivo fomentar o estabelecimento de parcerias entre pesquisadores brasileiros e 
internacionais, agências de fomento, empresas com políticas de responsabilidade socioambiental, 
empreendimentos comunitários e tomadores de decisão do setor público e da sociedade civil 
para apoiar o desenvolvimento de parcerias que promovem as Cadeias da Sociobiodiversidade 
na Amazônia. Neste evento várias conversas foram estabelecidas com técnicos do governo 
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brasileiro, principalmente, da Conab para a aprovação dos projetos da Amca e da Coopavam, 
de apoio a cadeia produtiva da castanha do Brasil, para a safra 2013.

Expo Socioambiental

O Poço de Carbono Juruena participou com um stand na Expo Socioambiental, realizada no 
Rio de Janeiro. A participação possibilitou demonstrar os resultados práticos do fortalecimento 
da agricultura familiar na região Noroeste de Mato Grosso ao incentivar o uso de sistemas 
agroflorestais e o extrativismo da castanha do Brasil. Doces, biscoitos, farinhas, azeites e macarrão 
de castanha-do-Brasil produzidos pela Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia (Amca) e 
pela Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (Coopavam), ambas apoiadas pelo PCJ, 
comprovam a sustentabilidade da agricultura familiar na Amazônia. 

Promovida pela Petrobras, a Expo Socioambiental contou com palestras e exposição de produtos 
e metodologias desenvolvidos por projetos sociais e ambientais de todas as regiões do Brasil, 
além de rodadas de negócios. Paulo Nunes, coordenador técnico do Poço de Carbono Juruena, 
apresentou, a experiência desenvolvida sobre agrofloresta e extrativismo.

Por ser um dos melhores projetos apoiados pela Petrobras no Brasil na área socioambiental o 
Poço de Carbono Juruena foi convidado a participar de um documentário com os oito melhores 
projetos da empresa no país. O documentário, apresentado durante a Expo Socioambiental, 
possui os depoimentos da presidente da Aderjur, a agricultora Márcia Kraemer dos Santos 
Souza e da presidente da Amca, Leonilda Grassi, que abordou a mudança promovida pelo 
projeto nas comunidades, onde as associadas vivem. Além delas, há depoimentos de indígenas 
da etnia Apiaká, de Juara, que também participam do PCJ.

VI Semana de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso

A convite da Coordenação da Faculdade de Nutrição da UFMT o PCJ foi apresentado em Cuiabá-
MT, na VI Semana de Nutrição, a um grupo de professores, pesquisadores e alunos dos Cursos de 
Nutrição e Tecnologias de Alimentos. O evento contou com a participação de cerca de 80 pessoas. 
Foram apresentados os trabalhos desenvolvidos para ampliação da oferta de alimentos na região, 
por meio dos SAF implantados a partir dos principais produtos de interesse dos agricultores, que 
são a castanha, pupunha, café, cupuaçu entre outras espécies frutíferas. Outra ação apresentada 
foi a instalação dos kits de irrigação nas propriedades  dos agricultores familiares.

Seminário Educação Ambiental para Sustentabilidade e Florestania

Em 2013, o PCJ realizou seminários sobre “Educação Ambiental para Sustentabilidade e 
Florestania”. Os eventos contaram com a participação de mais de 220 pessoas, entre eles 
agricultores, pais, estudantes e professores da rede municipal e estadual de ensino.

Os Seminários foram importantes para proporcionar a interação entre a rede municipal de 
ensino, sua comunidade escolar e os agricultores. Nos Seminários foram expostos os trabalhos 
escolares produzidos em 2013, além de oficinas temáticas, apresentações culturais e debates.

O evento contou com a participação da educadora ambiental, Aitana Salgado, que ministrou 
a palestra “Educação Ambiental como Semente de Transformação”, abordando os desafios 
globais para a sobrevivência humana e sobre as pequenas ações de transformação que podem 
fazer a diferença no mundo. 

A realização dos seminários do Programa de Educação Ambiental foi uma estratégia importante 
para a troca de conhecimentos, apresentação de resultados e confirmação de avanços nos 
trabalhos. As sementes lançadas no início para a sensibilização das pessoas germinaram, estão 
crescendo e produzindo frutos. O PCJ está colhendo os resultados e conta, cada vez, com mais 
parceiros nesse trabalho.
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3.3.4. Prêmios recebidos

Através das experiências desenvolvidas, em proporcionar a geração de renda aliada a 
conservação ambiental no município de Juruena, o PCJ conseguiu inscrever e conquistar 
para a Coopavam, no edital 2012 do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
das Organizações das Nações Unidas, o reconhecimento internacional como experiência 
de referência no país pelos resultados alcançados em termos da conservação ambiental 
e de impactos sociais positivos na vida das pessoas que participaram das atividades. 
Dez mulheres, sócias da cooperativa, tiveram a oportunidade de assistir no Palácio 
do Planalto, em Brasília, o presidente da Coopavam receber das mãos da presidente 
Dilma, e do representante da ONU no Brasil, o troféu de reconhecimento como uma das 
vencedoras daquela edição do ODM.

O Projeto Poço de Carbono Juruena recebeu a certificação como Tecnologia Social da 
Fundação Banco do Brasil pelo reconhecimento do trabalho realizado com homens e 
mulheres do campo, proporcionando a conservação ambiental e equidade social.

A comercialização da castanha e derivados com o PAA/CONAB foi apresentada como 
referência de trabalho socioambiental em Brasília, no Palácio dos Buritis, sede do governo 
do Distrito Federal, para dezenas de convidados, durante a cerimônia de lançamento da 
próxima edição do prêmio ODM 2013, no dia 29 de maio.

Na ocasião esteve presente o representante da ONU no Brasil, Sr. Jorge Chediek; o 
Ministro Chefe da Casa Civil, Sr. Gilberto Carvalho; o Governador do Distrito Federal, 
Sr Agnelo Queiroz; o Prefeito de Juruena, Sr. Cicílio Rosa Neto; o Gerente Executivo 
do Banco do Brasil, Sr. Wagner Pinto; o Presidente da Coopavam, Sr. Irineo Bach; a 
Presidente da Amca, Sra. Leonilda Grassi; e convidados das principais organizações da 
imprensa brasileira.
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3.4. Consolidando alternativas econômicas para  
a conservação das florestas

Dando seguimento ao trabalho iniciado na primeira fase a equipe do PCJ buscou 
constantemente promover formas produtivas e de manejo que visassem à consolidação 
de alternativas econômicas e a conservação das florestas existentes na região. Entre 
estas, a diversificação de cultivos agrícolas em sistemas agroflorestais e a diversificação e 
fortalecimento da comercialização da castanha. 

Dentro desta perspectiva, o PCJ (i) estimulou os atores envolvidos a associar cultivos que 
atendam tanto ao interesse comercial, conferindo uma fonte de renda, quanto para o 
consumo familiar (espécies nativas como Pupunha, o Café e o Açaí, que possuem maior 
demanda na região); (ii) facilitou a articulação em redes entre cooperativas, associações 
e extrativistas estruturando a extração dos PFNM; (iii) viabilizou capacitações para os 
envolvidos no beneficiamento dos produtos e; (iv) ampliou os canais de comercialização 
estimulando serviços ambientais de recuperação de áreas alteradas através dos SAF. Na 
sequência são apresentados alguns destes resultados.

3.4.1. Pupunha: Industrialização de palmitos 

Durante a segunda fase foram produzidas e entregues mais de 295.000 mudas de 
pupunha, totalizando uma área de plantio de 59 hectares de consórcios com esta 
espécie, sendo que, 15 hectares (75.000 plantas) dispõem de irrigação fornecida pelo 
projeto. Esta quantidade plantada, somada aos mais de 90 hectares da primeira fase 
atraiu para Juruena a agroindústria Alimentos Aripuanã de beneficiamento de palmito 
de pupunha. Uma parceria foi firmada entre o PCJ e a empresa Alimentos Aripuanã para 
aquisição da produção de palmitos. 

Agora presente no município, a agroindústria vem absorvendo toda a produção local, 
comprando o palmito plantado pelo projeto nos SAF da região, consolidando assim, a 
pupunha como alternativa de produção sustentável. A empresa beneficia cerca de 60.000 
hastes de pupunha por mês e tem condições de absorver toda a produção do palmito 
produzido em Juruena. Para atender a demanda projetada para os próximos anos, a 
empresa precisa o equivalente a 250 hectares de pupunha plantados em Juruena.

O preço pago por haste é de R$ 1,30 e, considerando a densidade populacional da pupunha, 
que é de 5.000 plantas por hectare, este cultivo rende, no primeiro ano, uma receita de R$ 
6.500,00. Durante o segundo/terceiro ano, além da planta mãe, seus perfilhos também 
podem ser comercializados, elevando a receita para, aproximadamente, R$ 10.400,00/
hectare/ano. Pupunhais cultivados no Estado de Rondônia seguem produzindo por 24 
anos sem necessidade de renovação da lavoura.

A agroindústria tem investindo na rastreabilidade da sua produção de palmitos, permitindo 
ao consumidor saber, por meio do número do lote da embalagem, qual foi o modo de 
produção do palmito, a propriedade da família beneficiada, entre outras informações.

A proposta do PCJ foi incentivar a recuperação e reconversão produtiva das áreas, 
utilizando a pupunheira associada às outras espécies nativas. Esta alternativa, além de 
colaborar com a questão ambiental, também contribuiu com as famílias envolvidas ao 
incrementar sua renda.
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3.4.2. Castanha: melhorando o processo de pós-colheita

Para agregar valor aos produtos e acessar novos mercados, tanto a Amca quanto a Coopavam, 
instituições parceiras apoiadas pelo PCJ, investiram no beneficiamento e na diversificação de 
sua produção de castanha-do-brasil e derivados.

Como resultado destes trabalhos, houve um aprimoramento na produção de derivados de 
castanha como o azeite, biscoitos doces e salgados, macarrão, farinha e a amêndoa, assim 
como, em seus acondicionamentos em embalagens adequadas.

Com apoio do PCJ, os associados e cooperados destas instituições receberam orientações 
técnicas de engenheiros de alimentos e nutricionistas, em cursos sobre as Boas Práticas de 
Produção e Manipulação de Alimentos. 

O curso “Boas Práticas para Fabricação de Alimentos” foi destinado aos sócios que trabalham 
diretamente na produção de alimentos dentro das fábricas, visando melhorar a qualidade da 
produção de forma correta e segura, de acordo com as exigências (normas) de higiene da 
Anvisa, evitando riscos de contaminação dos alimentos produzidos. O curso foi ministrado 
pelos professores Márcio Gonçalo e Thaís Hernandes do Departamento de Nutrição da UFMT.

Referente à gestão da produção, o PCJ realizou uma oficina para a avaliação do processo de 
produção do macarrão de castanha pela Amca. Durante a oficina foi destacada a necessidade 
de melhorias na organização da produção, organização da equipe e espaços de trabalho. Na 
oportunidade foi identificado pelas associadas à necessidade de baixar o custo de produção 
do macarrão, através do aumento na produção individual, para que a mão de obra tenha 
um peso menor no custo final. Algumas sócias partilharam as dificuldades em calcular a 
produção de forma individual, sendo necessária a organização por equipe e, calcular a 
produção por turno. Também, foi destacada a necessidade de buscar formas para reduzir o 
custo dos ingredientes. 

Através de articulações da equipe técnica do PCJ, um novo contrato entre a empresa 
Natura Indústria de Cosméticos Ltda e a Coopavam foi firmado para a comercialização de 
5 e 3 toneladas de óleo de amêndoa de castanha do Brasil, para os anos de 2013 e 2014, 
respectivamente, destinadas a fabricação de cosméticos.
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Outra forma de apoio do PCJ para a comercialização são as viagens aos municípios vizinhos e 
para outros estados, para apresentar os produtos diretamente a instituições e em eventos21, 
bem como, apoiar na elaboração do planejamento mensal de entregas de derivados, 
conforme exigências do contrato com a Conab. A Coopavam apresenta em seus produtos 
selo de certificação orgânica da Ecocert, e junto com a Amca dispõe do selo de identificação 
da participação da agricultura familiar (Sipaf).

Por outro lado, o PCJ também apoiou aos indígenas no aprimoramento da coleta e 
armazenamento da castanha do Brasil coletada nas terras indígenas, incluindo a instalação 
de barracões e secadores solares nas aldeias.

3.4.3. Produtos agroflorestais no Programa de Aquisição de Alimentos

Somados, os cinco projetos aprovados pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Conab 
beneficiaram diretamente a 42 mil pessoas de 147 instituições que receberam alimentos de 
qualidade provenientes de SAF e PFNM, em grande parte, produtos da castanha.

No primeiro ano, em 2007, a relação entre a Aderjur e a Conab (por meio do PAA) permitiu 
que produtores agroflorestais participantes do programa (não contabilizando os extrativistas 
de castanha)22 beneficiassem a 1.564 pessoas com produtos agroflorestais, principalmente, 
crianças de escolas da região. Com o início da primeira etapa do PCJ, em 2010, este número 
aumentou em 278%. Até o final de 2013, foram beneficiadas 4.715 pessoas.

Quadro 2. Número de pessoas beneficiadas por produtos agroflorestais no  
Programa de Aquisição de Alimentos da Conab. Período 2007- 2013

Ano 2007-2009 2009/2010 2011 2012/2013

Número de pessoas beneficiadas 1.564 4.360 4.406 4.715

Como apresentado no quadro a seguir, durante o período 2007-2013 mais de cinquenta (50) 
tipos de produtos foram entregues para o mercado institucional em Juruena.

21 A  Amca e a Coopavam tiveram a oportunidade de participar na Feira Nacional da Agricultura Familiar – 
FENAFRA, no Rio de Janeiro (RJ), para divulgar seus novos produtos derivados da castanha do Brasil.

22  A cadeia produtiva da castanha envolveu a 950 pessoas no processo de coleta, beneficiamento e venda.
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Quadro 3. Quantidade (Kg) de produtos agroflorestais distribuídos no Programa de  
Aquisição de Alimentos da Conab em Juruena. Período 2007-2014:

Produto/Ano 2007-2009 2009/2010 2011 2012/2013 2014

Abacaxi pérola 6.983 10.724 8.608 6.000 4.068

Abóbora cabotiã 1.952 1.940 6.000 3.750

Abóbora caipira 797 2.932 4.998   1.473

Abóbora moranga 432 1.340 999  

Abobrinha       6.428 4.664

Amendoin descascado 594        

Alface 3.024 10.335 9.999 7.296 2.240

Arroz beneficiado 6.984 6.999 5.556    

Almeirão 730 3.288 2.666 3.000 540

Banana maçã 6.984 14.000 9.642 13.235 7.560

Banana terra        

Batata doce 2.745 9.648 9.999 6.922 1.704

Berinjela 234 940   3.000 772

Castanha do Brasil   872 321 3.000  

Beterraba     2.758  

Cenoura 2.692 1.140 1.581 3.461

Chuchu       3.750

Cheiro Verde 2.520 3.344 5.833 1.285 491

Chicória 3.384 600     0

Couve Chinesa   6.625 3.636 3.000 2.186

Doce de leite em barra     1.498 1.500 1.331

Feijão   1.960 2.999    

Farinha de mandioca torrada     3.125 1.800 1.313

Frango caipira     2.603 2.076 1.004

Fruta acerola         1.811

Fruta Cupuaçú         3.260

Jiló 71 2.275 768 3.461 636

Limão Rosa   2.333      

Laranja pera 1.745 4.666 4.999 15.000 5.911

Mamão papaia 5.400 7.960 5.000 6.428 2.034

Maxixe        

Melancia 13.032 27.400 37.500 28.125 8.542

Mel de abelha   666 968    

Melão caipira     3.888 6.750

Milho verde       2.571  

Ovo colonial 1.395 4.486 5.333 4.500 2.178

Palmito pupunha descascado 5.139 3.212 3.999 3.600 1.567

Pepino caipira 1.368 1.768   3.750 1.927

Pimentão   1.560     540

Quiabo 216 1.760   3.461  

Pimentão verde         534

Raiz de mandioca s/casca 2.808 9.000 8.570 6.428 4.086

Rapadura 2.129 3.032 2.749 1.285 1.884

Rúcula 1.323 2.866 3.461 3.000 2.168

Tangerina pokã 5.202 7.356 7.691 18.750 5.824

Tomate 2.000 5.122 4.090 4.500 2.971

Vagem         540
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Para fazer parte do PNAE, as refeições oferecidas em escolas públicas devem, no mínimo, 
possuir 70% de produtos básicos da própria região, priorizando os alimentos in natura e, 
pelo menos, oferecer três porções de frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana). A 
grande variedade de alimentos produzidos (quadro 3) por agricultores familiares participantes 
do PAA demonstra que é possível também atender as exigências determinadas na Resolução/
CD/FNDE, necessárias para o enquadramento do PNAE.

O quadro 3 demonstra o potencial de diversidade de produção local. No entanto, 
baseado em pesquisa recente realizada pela equipe do projeto Cultivação, sobre o 
mercado de hortifrutigranjeiros em Juruena, foi identificada uma demanda local muito 
maior do que os volumes produzidos pelos agricultores do município. Supermercados 
de Juruena estão adquirindo 20 toneladas destes alimentos por mês no Ceasa em São 
Paulo, a quase 4 mil km de distância.
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4.1. Produtores beneficiados pelo Projeto

Mais de 530 agricultores familiares foram beneficiados diretamente pelas ações promovidas 
durante a segunda fase do PCJ. Principalmente, com a formação (ver subseção III.3.3.) e 
o acompanhamento técnico. Neste período, um milhão de mudas (de 51 espécies nativas 
frutíferas e madeireiras) foram distribuídas e plantadas em propriedades familiares, 
possibilitando a recuperação de 1.036 hectares de áreas alteradas. 

Entre outros benefícios, as formas de manejo e alternativas produtivas promovidas pelo PCJ 
tornaram possível o aproveitamento de 759 m³ de madeira desvitalizada, para a construção 
de benfeitorias em 77 propriedades e, evitaram, indiretamente, o desflorestamento e a 
degradação de 7200 hectares de floresta.

4.2. Terras indígenas beneficiadas pelo Projeto 

Na primeira fase  (2011-2012), através do apoio do PCJ, a Coopavam estabeleceu parcerias com 
as associações dos Povos lndígenas Apiacá, Kaiaby, Mundurucu, Zoró (e Rikbatsa), Suruí-Paiter e 
Cinta-larga para a compra de castanha-do-Brasil. 

Em reunião realizada em 2013, na Aldeia Mayrob, da etnia Apiaká, Município de Juara-MT, 
onde estiveram presentes líderes dos Povos Indígenas Munduruku, Apiaká, Kayabi, Cinta 
Larga, juntamente com representantes da FUNAI, foi renovada a proposta  de continuação do 
contrato de compra de castanha do Brasil com os representantes da Coopavam.

Quadro 4. Terras Indígenas e etnias com contratos de compra de castanha pela Coopavam 

Terras 
Indígenas

Povo Indígena Municípios UF Área (ha) Situação/Etapa

Apiaká-Cayabi Apiaká, Cayabi, Munduruku Juara, MT 117.247 Regularizada*

Aripuanã Cinta Larga Aripuanã MT 750.649
Regularizada 
ConcluídoSete de 

Setembro
Suruí-Paiter

Cacoal, Espigão d’Oeste, 
Rondolândia

MT, RO 248.147

(*) Terra em revisão/estudo de limites 
Fonte: FUNAI 2013
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4.3. Distribuição dos benefícios

O extrativismo da castanha apresenta diferenças na maneira como é realizado, 
dependendo dos arranjos existentes entre os atores envolvidos nesta cadeia de produção 
(extrativistas, cooperativas e/ou atravessadores, indústrias). A existência de cooperativas 
exerce influências positivas no processo extrativista, visto que, em regiões onde há essa 
forma de associação, são estabelecidas melhores condições para os extrativistas (preço 
pago) na venda da castanha. 

Um dos principais resultados alcançados na segunda fase do PCJ foi a manutenção 
da elevação do preço da castanha do Brasil (in natura), produzida pelos povos 
indígenas do Noroeste de Mato Grosso, a um nível não alcançado em outras regiões 
da Amazônia brasileira. Este resultado está principalmente relacionado à qualidade da 
castanha produzida pelos indígenas, ao certificado orgânico da castanha, à isenção 
total de ICMS concedida pelo governo do Mato Grosso para todos os derivados da 
castanha produzidos pela Coopavam, e a parceria entre esta última e o governo 
brasileiro, através da Conab, que compra a maior parte do azeite, biscoito, farinha, 
doces e macarrão de castanha do Brasil produzidos em Juruena, para o consumo na 
merenda escolar nos Municípios de Juara, Aripuanã, Colniza, Brasnorte, Cotriguaçu, 
Castanheira, Juína e Juruena.

Resultados Quantitativos: Evolução dos Volumes (Ton) e dos Preços (R$)  da  
Castanha do Brasil in natura na região Noroeste - MT

Figura 12. Evolução dos preços e volumes de castanha do Brasil comercializados pela  
COOPAVAM no Noroeste de Mato Grosso. Período 2007-2014
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Com a criação da Coopavam em 2008, o volume de castanha comercializada na região 
quadruplicou e o preço aumentou em 5 vezes (de R$ 0,30 para R$ 1,50). Até 2011 o 
preço praticamente se manteve e o volume dobrou. Com a isenção de ICMS conseguida 
pelo PCJ, junto ao governo do Mato Grosso, para os derivados de castanha da Coopavam, 
o preço e o volume duplicaram mais uma vez. Com este trabalho a Coopavam passou a 
ser a referência de preços de castanha do Brasil (in natura) no Noroeste de Mato Grosso 
e muito mais importante que isso, a maior parte dos atravessadores que compravam 
castanha nesta região foi embora. 

Os melhores preços de castanha da região foram pagos pela Coopavam aos seus 
cooperados, assim como, aos fornecedores e parceiros indígenas. Através da parceria, a 
Coopavam continuou assegurando o preço mínimo de R$ 3,00 por quilo, carregando a 
castanha nos barracões das aldeias. Valor pago pela castanha dentro das aldeias, ou seja, 
frete e ICMS por conta da Coopavam. Este preço representa quase o dobro do valor pago 
por atravessadores na região.  

A partir das negociações realizadas na segunda fase do PCJ a Coopavam se comprometeu 
com a compra de 110 toneladas de castanha do Brasil in natura, dos povos indígenas 
Apiaká, Kaiaby, Mundurucu, Cinta larga e Suruí, entre janeiro e junho de 2013, conforme 
a descrição de volumes para cada etnia apresentada no quadro a seguir. 

Quadro 5. Volumes e preços de castanha do Brasil com contratos firmados com apoio técnico do PCJ, 
entre a Coopavam e respectivas Associações dos Povos Indígenas. Safra Janeiro – Junho 2013 e 2014

2013 2014

Etnia Associações Terras Indígenas Quantidade (kg) Valor (R$)

Kaiaby Kawaiweté

Apiaká-Cayabi

10.000 12.000 66.000,00

Apiaká Acaim 25.000 32.000 171.000,00

Munduruku
Instituto 

Munduruku
15.000 10.000 75.000,00

Suruí Metareilá Sete de Setembro 20.000   60.000,00

Cinta larga Passapkareej Aripuanã 40.000 36.000 228.000,00

Total 110.000 90.000 600.000,00

Estima-se que pelo menos 300 indígenas estejam diretamente envolvidos na atividade de 
coleta da castanha. No entanto, é grande o potencial para envolver um maior número 
de coletores, nos próximos anos. Estima-se que, menos de 30% das áreas de castanhais 
estão sendo manejadas. Principalmente, devido à falta de estradas dentro da floresta para 
acesso a estes castanhais, grandes distâncias a serem percorridas a pé e, problemas no 
passado com a comercialização, que afetou a confiança de alguns coletores.

As parcerias com as associações indígenas permitiram que a castanha coletada nas terras 
indígenas chegasse às escolas e outras instituições da região como parte da merenda escolar 
e alimentação das pessoas assistidas pelos programas sociais do governo.

A produção da Coopavam e Amca é comercializada através do Programa de Aquisição de 
Alimentos da Conab, cujos projetos envolvem 42.000 pessoas de 147 instituições, e também 
de 09 etnias indígenas, em 08 municípios da região Noroeste de MT.
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4.4. Contribuindo com o estoque de carbono nas Terras Indígenas
Ao realizar a compra da castanha com valores mais justos, a Coopavam, com apoio do PCJ, 
diretamente, vêm estimulando o manejo de castanhais em terras indígenas, antes praticamente 
abandonados e, indiretamente, favorecendo a valoração e a conservação da floresta através 
de uma alternativa econômica à extração ilegal da madeira. Ao contribuir com a conservação 
da floresta nas Terras Indígenas participantes, também é favorecida a conservação do estoque 
de carbono armazenado nessas áreas.

Laércio M
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A partir da quantidade de castanha comercializada (kg) com cada etnia é possível estimar a 
área de floresta conservada equivalente ao castanhal manejado.

Para determinar o tamanho das áreas conservadas deve-se considerar que a castanheira apresenta 
variação de produção entre indivíduos e também numa mesma árvore de um ano para outro. No 
entanto, a média da população não apresenta expressiva variação temporal (Zuidema e Boot, 2002; 
Kainer et al., 2007). De acordo com alguns estudos (Viana et al. 1998; Zuidema e Boot 2002; 
Wadt et al. 2005; Kainer et al. 2006; Tonini et al. 2008), os principais fatores que determinam essa 
variabilidade são: tamanho da árvore (principalmente, o diâmetro do tronco)23; atributos da copa24, 
como posição sociológica25 e infestação por cipós26; variações temporais inerentes a própria planta; 
fatores climáticos, como a precipitação; nutrição (níveis de fósforo), além de fatores genéticos e 
interações com polinizadores, predadores e dispersores. Normalmente, as árvores mais produtivas são 
aquelas com posições superiores no dossel, que apresentam copas bem formadas, mais compridas 
e com menor relação altura/diâmetro (de Miranda 2010). No quadro resumo em continuação é 
apresentada a produtividade média (kg) de sementes com casca por árvore e, a densidade média 
(árvores/ha), obtido em pesquisas realizadas na região Panamazonica.

23 Kainer et al. (2007) e  Wadt et al. (2005)verificam a ocorrência de forte correlação entre o DAP de árvores de 
castanha e a produção de frutos. 

24 Leigue-Gómez e Boot (2003) relatam que aproximadamente 50% da variação da produção de frutos pode 
ser explicada pela área da copa, concluindo que essa variável é melhor indicador da produção de frutos que 
o DAP. Para saber mais consultar: Gomez, J.W.L., Boot, E.R.G.A. 2003. Dinámica reproductiva de árboles 
de castaña (Bertholletia excelsa) en un bosque alto tropical de tierra firme, de la Província Vaca Diez del 
departamento del Beni. 2003. In: “II Reunión Nacional sobre Investigación Forestal: Hacia el Manejo Forestal 
Sostenible – Logros y Estrategias para la Investigación Forestal en Bolivia”. 11 a 13 de Agosto, 2003 - 
Cochabamba, Bolivia. 

25 Em relação à posição no estrato, Zuidema (2003) verificou para floresta Amazônica Boliviana, que as árvores 
de castanheira posicionadas abaixo do dossel não foram hábeis em produzir frutos. 

26 Van Rijsoort et al. (2003) e Kainer et al. (2007) mostraram que os cipós podem influenciar na produção de 
frutos, pois reduzem a quantidade de luz interceptada pelas folhas quando dominam uma parte significante 
da copa, assim como podem matar o indivíduo. 
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Quadro 6. Produtividade (kg/árvore) e densidade (/ha) média de castanheiras em  
estudos realizados na região Panamazonica

Autores
Viana et 
al.,199827

Zuidema, 
200328 

Wadt et al., 
200529 

Kainer et 
al., 200730 

Tonini et 
al., 200831 

de Miranda  
201032

Estudos 
ADERJUR 

Região da pesquisa Xapuri, Acre Beni, Bolivia Acre Acre Roraima MDD*, Peru VdA*, MT

Densidade média 
(árvores/ha)

- 1,0 1,4 1,4 3,7 0,6 0,3

Produtividade média 
(kg sementes com 

casca/árvore)
24 10,0 10,3 9,3 6,5 21,3 10,6

* MDD: Madre de Dios; VdA: Vale-do-Amanhecer272829303132 
Fonte: Adaptado de Miranda 2010. 

Na ausência de dados específicos para às Terras Indígenas beneficiadas pelo PCJ com a 
compra da castanha, para estimar a potencial contribuição para a conservação florestal 
(de castanhais) e a respectiva a emissão evitada de GEE (t CO2e), foram definidos valores 
conservadores partindo das referências sistematizadas acima. 

Para o cálculo das áreas equivalentes foi determinado uma densidade média de uma 
árvore produtiva a cada três hectares com uma produtividade média de 10 kg de sementes 
com casca/árvore, tendo a produção da safra de castanha de 2013 como referência. A 
potencial contribuição para a conservação florestal (de castanhais) e a respectiva emissão 
evitada de GEE (t CO2e) respectivo a cada etnia é apresentada no quadro a seguir. 

As amêndoas representam, aproximadamente, 12,5% do peso total do ouriço/fruto 
(Müller et al. 1995; Embrapa-CPATU33)

27 Viana, V.M., Mello, R.A., Moraes, L.M., de Mendes, N.T., 1998. Ecologia e manejo de populações de 
castanha-do-Pará em reservas extrativistas Xapurı, Estado do Acre. In: Gascon, C., Montinho, P. (Eds.), Floresta 
Amazônica: Dinâmica, Regeneração e Manejo. Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Manaus, AM, 
Brazil, pp. 277–292.

28 Zuidema, P.A., Boot, R.G.A., 2002. Demography of the Brazil nut tree (Bertholletia excelsa) in the Bolivian 
Amazon: impact of seed extraction on recruitment and population dynamics. Journal of Tropical Ecology 18, 
1–31.

29 Wadt, L.H.O., Kainer, K.A., C.L. Staudhammer, R.O.P. Serrano. 2008 Sustainable Forest use in Brazilian extractive 
reserves: Natural regeneration of Brazil nut in exploited populations. Biological Conservation 141, 332-346

30 Kainer, K.A., Wadt, L.H.O., Gomes-Silva, D.A.P., Capanu, M. 2006. Liana loads and their association with 
Bertholletia excelsa fruit and nut production, diameter growth and crown attributes. Journal of Tropical 
Ecology 22, 147–154.

31  Tonini H.; Kaminski, P.E.; da Costa, P. 2008. Relação da produção de sementes de castanha-do-brasil com 
características morfométricas da copa e índices de competição. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.11, 
p.1509-1516.

32 de Miranda, F. S. N. 2010. Valoração florestal através de modelagem da rentabilidade da extração de 
castanha-do-brasil em Madre de Dios, Peru. Tese Mestrado. Centro de Sensoriamento Remoto, UFMG. 47 p.

33 Embrapa-CPATU. 1995. A cultura da Castanha-do-Brasil. Coleção Plantar 23. 25% do fruto é conformado de 
sementes, onde aproximadamente, metade destes são amêndoas.
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Quadro 7. Potencial de conservação floresta/castanhal e emissão evitada (t CO2e).  
Safra 2013 de Castanha do Brasil

Etnia

Quantidade 
de castanha 

comercializada 
(kg)

Equivalente ao 
numéro de árvores 

produtoras34

Potencial área 
conservada 

(ha)

Emissão Evitada 
(t CO2e)*

Kaiaby 10.000 1.000 3.333

16.667

1.200.000

6.000.000Apiaká 25.000 2.500 8.333 3.000.000

Munduruku 15.000 1.500 5.000 1.800.000

Suruí 20.000 2.000 6.667 6.667 2.400.000 2.400.000

Cinta larga 40.000 4.000 13.333 13.333 4.800.000 4.800.000

VdA 15.000 1500 5.000 5.000 1.800.000 1.800.000

Total 125.000 12.500 41.667 15.000.000

* Referente ao período janeiro – junho 2013 (produção/comercialização da castanha) 34

A aquisição das 125 toneladas de castanha, indiretamente, contribui com a manutenção 
de 15 milhões de t CO2 e  estocado na biomassa da floresta das áreas participantes do PCJ, 
no quais, 6 milhões de t CO2 e são referentes a TI Apiaká-Cayabi, 2,4 milhões a TI Sete de 
Setembro, 4,8 milhões a TI Aripuanã e 1,8 milhão referente ao Vale do Amanhecer.

Levando em consideração que o desmatamento na região Amazônica, na maior parte 
dos casos, possui uma lógica econômica, assim como, a conservação das florestas, a 
partir do exercício realizado (e suposições estabelecidas) é possível também estimar 
que a conservação das florestas com a presença35 de castanha-do-brasil a partir da 
valoração através do manejo e comercialização da castanha representa potencial de 
reservatório equivalente a 117 Gt CO2.

34 Apenas algumas árvores realmente contribuem para a produção anual.

35 As florestas com a presença de castanha-do-brasil cobrem uma superfície de aproximadamente 325 milhões 
de hectares na Amazônia (Stoian, 2004) e abrange a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Guiana. As 
formações de florestas mais densas ocorrem no Brasil (Lorenzi, 2000).
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4.5. Educação Ambiental
Desde o início de suas atividades o PCJ teve como proposta o desenvolvimento de ações 
educativas que permitissem as comunidades participantes conscientizarem-se de que o 
ser humano também é parte do ambiente e, que sua sobrevivência e bem estar depende 
diretamente da conservação deste meio. Para alcançar este objetivo, foi estabelecido um 
Programa de Educação Ambiental desenvolvido em parceria com organizações de formação 
e associações indígenas e de agricultores. 

Partindo das lições aprendidas e das experiências exitosas em educação ambiental adquiridas 
na primeira fase do PCJ o Programa promoveu em 2013-2014 diversas capacitações, oficinas 
e cursos, como apresentado no quadro a seguir.

Quadro 8. Atividades Promovidas pelo Projeto Poço de Carbono Juruena

Atividade
Quant. 
Ativid.

Temáticas Público Alvo
Num. 

Particip.

Aulas 
Práticas

25
Importância dos SAF como Alternativa ao 
Desmatamento; Redução do Aquecimento 

Global;
Alunos; 1680

Aulas de 
Campo

01 Sistemas Agroflorestais; Professores; 23

Cursos 01
Formação de Lideranças - Programa 

Germinar;

Agricultores, Indígenas, 
Servidores Públicos, Lideranças e 

comunidades;
35

Feiras de 
Ciências

08 Trabalhos Ambientais 
Estudantes, professores, 
agricultores entre outros 

visitantes;
1237

Horta 
Pedagógica

06
Possibilitar Abordagem Multi e 
Interdisciplinar dos Conteúdos.

Alunos e Professores; 210

Oficinas

18
Impactos Ambientais e suas origens; 

Conservação das Reservas Legais; Efeitos 
Climáticos; SAF, entre outros;

Alunos da rede estadual e 
municipal;

1470

06
Mudanças Climáticas; Viabilidade 
Econômica dos SAF; Produção e 

Estruturação de Artigos; entre outros;

Professores da rede estadual e 
municipal;

55

06 Manejo do solo e seus impactos ambientais; Agricultores locais; 168

05
Utilização de SAF para o sequestro de 

carbono e conservação da biodiversidade;
Agricultores locais; 196

Seminários

01
Utilização de Produtos Florestais Não 

Madeireiros e Economia Solidária.
Estudantes, agricultores, 
indígenas e extrativistas;

97

01
Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade e Florestania.
Estudantes, professores e 

agricultores.
127

No período da segunda fase do projeto 5.524 pessoas, entre estudantes, agricultores, 
indígenas e extrativistas participaram das atividades de capacitação.  Estas capacitações foram 
possíveis a partir do compromisso e participação de 55 professores parceiros de 13 escolas da 
rede municipal e estadual de ensino.

Entre as principais temáticas ambientais trabalhadas ao longo da segunda fase do PCJ estão: 
sistemas agroflorestais, sequestro de carbono, hortas pedagógicas, plantas medicinais, 
reaproveitamento e descarte de resíduos sólidos, educação alimentar e nutricional, quintais 
agroflorestais, conservação ambiental, erosão do solo, economia solidária e sustentabilidade.
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4.5.1. Nas escolas 

Somente no município de Juruena, por meio do termo de parceria assinado com a Secretaria 
Municipal de Educação de Juruena e com a Escola Estadual Dom Aquino Correa, o PCJ 
desenvolveu um Programa de Educação Ambiental que possibilitou a sensibilização de mais 
de 3.000 alunos sobre o melhor uso e conservação dos recursos naturais da região.

Quadro 9. Atividades de educação ambiental desenvolvidas em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação e com a Escola Estadual Dom Aquino Correa. Período 02/2013 a 11/2014.

Escola
Atividades

Temas apresentados nas Feiras de Ciências
Fa Hb Oc Outros

Escolas rurais 2 2 1
Curso de enxertia e 

aulas práticas;

Plantas ornamentais, cultivo de frutas, irrigação, lixo 
no meio rural, horta, artesanato com a natureza, 

aproveitamento da energia solar;

Nossa 
Senhora de 

Fátima
1 1 1

Aulas práticas com 
alunos e professores;

Quintais para revitalizar o espaço escolar, arte com a 
natureza, enriquecendo a alimentação com os recursos 
da natureza, economia solidária, reflorestando o quintal 

e conhecendo as variedades das plantas;

Escola Jardim 
Encantado

1 1 1

Construção de 
parquinho infantil 

com pneus e restos 
de madeiras, aulas 

práticas;

Brinquedos com materiais reciclados, alimentos 
regionais, música e reciclagem (brinquedos sonoros com 
materiais recicláveis), revitalização do jardim (pracinha). 
Aquecimento global, parquinho infantil com materiais 

recicláveis;

Escola 
Guilherme 
Crozetta

1 - 1
Plantas medicinais, Aproveitamento de produtos 

florestais não madeireiros, Economia solidária, uso de 
biodigestor;

Escola 04 de 
julho

1 1 1 Aulas práticas;
Resgate histórico da castanha do Brasil, Plantas 

medicinais, sequestro de carbono, arborização urbana, 
fazendo arte através da educação ambiental, reciclagem;

Escola 07 de 
maio

- 1 -
Revitalização do 

Jardim com pneus e 
materiais reciclados.

Reciclagem de garrafa PET, horta, reaproveitamento 
do lixo medicinal, revitalização do Jardim com 

aproveitamento de pneus e recicláveis, Cadeia alimentar.

a. Feiras de Ciências; b. Hortas; c. Oficina com alunos e professores

Para trabalhar a educação ambiental nas escolas foram realizadas aulas práticas, oficinas com 
alunos e professores, feiras de ciências e construídas hortas pedagógicas.

As aulas práticas em campo possibilitaram um diálogo, em um espaço agradável, e o contato 
dos alunos com a natureza, enriquecendo o conhecimento deles. Além de conhecerem diversas 
espécies nativas e frutíferas e entender o funcionamento do sistema agroflorestal e sua importância 
para a sustentabilidade ambiental. Aulas práticas com grupos de alunos sobre a importância dos 
SAF como alternativa ao desmatamento e sobre a redução do aquecimento global.

Consideradas laboratório natural, o desenvolvimento das (06) hortas pedagógicas permitiu 
aos professores trabalharem diversas disciplinas que contribuíram para a mudança dos 
hábitos alimentares das crianças, que passaram a consumir uma maior quantidade de frutas, 
verduras, legumes e chás medicinais nas escolas. Também foram desenvolvidos projetos sobre 
a importância das ervas medicinais, resgatando costumes e valores esquecidos, assim como, 
foram abordados os benefícios para o meio ambiente, oriundos da reutilização de pneus e 
garrafas pet na formação dos canteiros. As hortas foram estabelecidas com a orientação 
técnica da equipe do PCJ.
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A gestão de resíduos sólidos também foi trabalhada em todas as escolas, com enfoque especial 
para a reciclagem e para o reaproveitamento de garrafas pet e pneus. O PCJ apoiou a construção 
de três parques infantis com pneus e uma sala de “Ecoleitura” feita com garrafas pet na Escola 
Guilherme Crozetta.

As oficinas foram realizadas com alunos e professores. Uma oficina de destaque foi sobre a 
otimização do processo de germinação da Castanheira. Nesta atividade os alunos aprenderam 
a trabalhar a semente com um processo de escarificação e acondicionamento em caixa de 
isopor, fixadas em pó de serra umedecido e tratado com antibactericida. Com esta oficina 
foram repassadas informações sobre a importância da castanheira para a economia local e para 
manutenção da floresta em pé, como fonte de geração de renda e trabalho, possibilitando uma 
exploração dos recursos naturais de forma sustentável. 

Também foi realizada uma oficina com os agricultores da comunidade Canamã e Somapar, 
sobre Sementes Crioulas e seus benefícios para uma produção sustentável. O principal objetivo 
da oficina foi refletir com os agricultores sobre a importância de cultivar diversas espécies em 
suas propriedades, e manter sua autonomia, com relação as sementes usadas nos plantios. Com 
o debate proporcionado, foi possível mostrar a importância da riqueza genética das sementes 
crioulas comuns, usadas há várias gerações pelos agricultores, sendo estas adaptadas às realidades 
locais, com maior capacidade de defesa natural contra insetos nocivos e doenças, e com maior 
resistência aos períodos de estiagens. 

Os resultados dos trabalhos (projetos) de educação ambiental foram apresentados em feiras 
de ciências nas escolas, apoiadas pela equipe técnica do PCJ que também forneceu materiais 
didáticos para a apresentação dos trabalhos. O objetivo desses eventos foi estimular os alunos 
a desenvolverem ludicamente alternativas para conservação dos recursos naturais e para a 
aquisição de uma postura mais sustentável perante o ambiente. As escolas desenvolveram 
projetos diversificados voltados para a conservação da natureza, educação alimentar através 
das hortas pedagógicas, reciclagem de materiais e sustentabilidade. Entre outros benefícios, as 
feiras de ciências proporcionaram maior adesão da comunidade escolar. Familiares dos alunos se 
envolveram em atividades no decorrer do ano, ajudando no desenvolvimento dos projetos.
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Em 2013 os resultados do trabalho com a Educação Ambiental foram apresentados no “Seminário 
de Educação Ambiental para Sustentabilidade e Florestania”. Neste, foram apresentados 40 
trabalhos desenvolvidos nas escolas durante o ano letivo, envolvendo os alunos em diversas 
atividades voltadas para os problemas ambientais mais pertinentes, conscientizando e sensibilizando 
a comunidade escolar sobre os cuidados necessários com o meio ambiente. 

O PCJ procurou sensibilizar os estudantes, como forma de criar uma nova consciência ecológica, 
capaz de mudar a realidade local e assim, garantir que as ações desenvolvidas terão continuidade.  

4.5.2. Nas escolas indígenas

As atividades de educação ambiental com estudantes indígenas Mundukuru, Kayabi e Apiaká 
foram desenvolvidas na Terra Indígena Apiaká-Kayabi. A estratégia inicial foi sensibilizar os 
estudantes para os problemas ambientais que atingem aquela região. Para tanto, foram realizadas 
seis oficinas nas escolas das aldeias dessas três etnias sobre a importância da floresta para a região.

A metodologia utilizada envolveu a projeção de vídeos, palestras, desenhos, dinâmicas e 
gincanas ecológicas realizadas com a ajuda dos técnicos e de professores indígenas. As atividades 
foram realizadas com objetivo de valorizar a cultura indígena e fortalecer a cadeia produtiva 
da castanha, reconhecendo na comercialização de produtos florestais não madeireiros uma 
alternativa sustentável de gestão do território e de geração de renda para as comunidades 
indígenas da região. 

Nas três aldeias houve momentos de integração e partilha entre os alunos, os professores, 
a comunidade e a equipe do PCJ. Os participantes foram divididos em duas turmas, 
de acordo com a idade, para um trabalho mais aprofundado sobre as definições de 
sustentabilidade e florestania. Sendo que na aldeia Tatuí, estudantes adultos do período 
noturno também participaram das atividades.

Nas turmas formadas pelas crianças menores de 10 anos, foram trabalhados, sobretudo, 
desenhos para ilustrar a integração existente entre plantas e animais e a importância 
da biodiversidade. Com os participantes de idade superior a 10 anos, foram realizadas 
palestras sobre os principais problemas ambientais: escassez de água, desequilíbrio do 
clima, destruição das florestas e destruição da biodiversidade. 

Foram realizados também pequenos debates sobre alternativas sustentáveis para o 
desenvolvimento da comunidade indígena, usando como exemplos os avanços, desafios 
e perspectivas da cadeia produtiva da castanha. Um painel de atitudes sustentáveis com 
possíveis soluções para a comunidade incluiu cuidados com o rio da comunidade, descarte 
adequado de detritos no ambiente, proteção das árvores, comercialização de biojóias e 
precaução para evitar queimadas acidentais, entre outros. 

Nas três aldeias foram realizadas gincanas ecológicas. As gincanas trabalharam, de 
forma lúdica, a valorização da floresta e da biodiversidade e o resgate dos valores e do 
conhecimento indígena, com apresentações teatrais, coleta de sementes, listagens de 
espécies de árvores e de peixes comuns nas florestas e rios da terra indígena, além de 
animadas competições de cabo de guerra, futebol de vassoura e de arco e flecha. 

A sabedoria dos idosos também foi valorizada com uma atividade inter-geracional, onde 
os jovens de cada equipe trouxeram a pessoa mais idosa para falar sobre o rio, o clima e a 
natureza da época em que ela era jovem. A atividade serviu para relembrar os costumes, 
tradições e histórias da comunidade indígena.
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Ampliando o trabalho iniciado em 2011, a segunda fase do PCJ contribuiu para que as 
escolas da região Noroeste de Mato Grosso, assim como, as etnias parceiras fossem 
beneficiadas com a doação de amêndoas e produtos derivados da castanha do 

Brasil produzidos pela Coopavam e pela Amca, através da modalidade Compra com Doação 
Simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Conab. Como apresentado no 
quadro a seguir, no período 2012-2014 mais de 168 toneladas de derivados de castanha 
foram entregues a estes grupos de entidades.

Quadro 9. Doação de amêndoas e produtos derivados da castanha do Brasil pela Coopavam e  Amca. 
Modalidade Compra com Doação Simultânea do PAA/CONAB - Período 2012 - 2014

2012 2013/2014 Total

Juruena Regional Juruena Regional Juruena Regional

Produtos COOPAVAM:

Castanha do Brasil em amêndoas 
(Kg)

614 7.142 1.344 22.060 1.958 29.202

Farinha de Castanha (Kg) 0 0 2.516 42.198 2.516 42.198

Subtotal 614 7.142 3.860 64.258 4.474 71.400

Produtos AMCA:

Castanha do Brasil em amêndoas 
(Kg)

2.030 14.000 854 16.249 2.884 30.249

Biscoito de Castanha (Kg) 3.528 25.200 1.874 31.188 5.402 56.388

Macarrão de Castanha (Kg) 0 0 899 10.315 899 10.315

Subtotal 5.558 39.200 3.627 57.752 9.185 96.952

Total 6.172 46.342 7.487 122.010 13.659 168.352

A estimativa original das propostas elaboradas pela equipe do PCJ era prover/beneficiar 
1 Kg de castanha em amêndoa por semestre por pessoa. No entanto, no período 
2012–2014, aproximadamente, 100 mil pessoas da região Noroeste de Mato Grosso 
(principalmente, jovens e crianças das escolas) foram contemplados com a doação 
de amêndoas e produtos derivados da castanha do Brasil. Somente no município de 
Juruena, 2.846 pessoas foram atendidas com 4.474 kg de produtos da Coopavam e, 
7.263 pessoas com 9.185 Kg de produtos da Amca, como demonstrado no quadro 
anterior e a seguir.

Quadro 10. Número de beneficiados pela doação de amêndoas e produtos derivados da  
castanha do Brasil pela Coopavam e Amca

2012 2013/2014 2012 – 2014

Juruena Regional Juruena Regional Juruena Regional

Coopavam 614 7.019 2.232 37.995 2.846 45.014

Amca 3.436 14.782 3.827 39.493 7.263 54.275

Total 4.050 21.801 6.059 77.488 10.109 99.298

A partir da quantidade de produtos derivados de castanha doada foi possível estimar a 
potencial contribuição da venda de castanha através da Modalidade Compra com Doação 
Simultânea do PAA/CONAB (referente ao período 2012-2014) para a conservação florestal 
(de castanhais) e a respectiva emissão evitada de GEE (t CO2e). Para o cálculo foi determinado 
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uma densidade média de uma árvore de castanha produtiva a cada três hectares com uma 
produtividade média 10 kg de sementes com casca/árvore, tendo como referência os produtos 
derivados de castanha doados entre o período 2012-2014. Os resultados das estimativas são 
apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 11. Potencial conservação floresta/castanhal e emissão evitada (t CO2e)  
safra 2013 de Castanha do Brasil

  Equivalente ao número 
de árvores produtoras

Potencial área 
conservada (ha)

Emissão Evitada 

(t CO2e)*

  Juruena Regional Juruena Regional Juruena Regional

COOPAVAM

Castanha do Brasil 196 2.920 653 9.734 352.440 5.256.360

Farinha de Castanha 252 4.220 839 14.066 452.880 7.595.640

Subtotal 447 7.140 1.491 23.800 805.320 12.852.000

AMCA

Castanha do Brasil em 
amêndoas

288 3.025 961 10.083 519.120 5.444.820

Biscoito de Castanha* 90 940 300 3.133 162.060 1.691.640

Macarrão de Castanha** 9 103 30 344 16.182 185.670

Subtotal 378 3.965 1.261 13.216 681.180 7.136.460

Total 826 11.105 2.753 37.016 1.486.500 19.988.460

*Para a fabricação de 6 kg de biscoito de castanha é utilizado 1 kg de farinha (de amêndoas) de castanha.  
**Para a fabricação de 10 kg de macarrão de castanha é utilizado 1 kg de farinha de castanha.
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O período da seca foi apontado pelos agricultores e técnicos envolvidos com o PCJ 
como a maior barreira para o sucesso de qualquer iniciativa vinculada a agricultura 
na região Noroeste de Mato Grosso.

A irrigação é considerada um meio de atenuar este problema, possibilitando uma melhor 
distribuição da produção e da renda ao longo do ano. O uso da irrigação permite alcançar 
maior diversificação de espécies cultivadas, podendo também, utilizar os espaços das 
entrelinhas para cultivar espécies de ciclo curto e de rápido retorno do investimento, que 
auxiliam na manutenção dos sistemas agroflorestais com espécies de ciclo mais longo.

Levando esta alternativa em consideração a equipe do PCJ selecionou 15 agricultores 
bolsistas para receber kits de irrigação, para servir como uma vitrine aos demais 
agricultores da região. Os agricultores contemplados com o kit foram selecionados através 
dos seguintes critérios:

•	 Frequência de participação nas atividades do PCJ;

•	 Ter conhecimento dos objetivos do PCJ;

•	 Disponibilidade e interesse em diversificar seus sistemas de produção através da 
implantação de sistemas agroflorestais;

•	 Ter disponibilidade em receber agricultores visitantes em sua propriedade, que se tornará 
uma área de referência;

Cada agricultor participante assumiu o compromisso de plantar e manejar uma área de 
um hectare de SAF irrigado. Em algumas propriedades, já no primeiro ano os agricultores 
colheram a produção de cultivos como o milho, feijão, abóbora, melancia e pupunha. 

Os kits de irrigação foram instalados com o acompanhamento técnico da equipe do PCJ. Para 
facilitar o trabalho da família com os sistemas de irrigação, foi instalado na bomba d’água um 
sistema que liga e desliga automaticamente. Para fazer uso mais eficiente do recurso hídrico 
e da energia elétrica, foram instalados aspersores com uma altura mais baixa. 
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Para a implantação do sistema de irrigação a propriedade pode contar com a parceria de 
um programa da Rede Cemat denominado Cliente Irrigante, que diminui a tarifa de energia 
em horários de baixo consumo energético. Para acessar este programa junto a CEMAT o 
agricultor precisa apresentar um projeto da rede de distribuição de energia e ter um padrão 
e relógio específico do programa. Fazendo a utilização de 2 horas por dia a taxa mensal, 
em média, será de R$ 16 para irrigar a área de cultivo. 

Ao fazer uso mais racional e consciente do recurso hídrico o grupo de agricultores beneficiados 
com o Kit de irrigação contribui para um balanço hídrico mais adequado na bacia hidrográfica, 
principalmente, quanto a (i) quantidade de água; (ii) regularidade do fluxo; (iii) qualidade da 
água, tanto na ausência de sedimentação pela erosão, como, na ausência de poluição por 
resíduos sólidos (por exemplo, esterco) e escoamento de fertilizantes.

No entanto, a provisão desses serviços (hídricos) depende das condições da paisagem (e 
das bacias hidrográficas) e não somente de uma área produtiva em particular. De modo 
geral, as funções das bacias hidrográficas e seus lençóis freáticos são melhores protegidas 
e mantidas sob uma paisagem mais uniforme, composta de florestas e sistemas produtivos 
com maior presença de árvores (sistemas agroflorestais). Esses sistemas têm uma maior 
capacidade de infiltração de água, o que permite uma maior recarga de água no solo e 
uma maior regularidade no fluxo de água e umidade do ar durante a estação seca. Em 
alguns casos, florestas perdem uma maior quantidade de água por evapotranspiração 
comparada a outros usos dos solos com menos biomassa/vegetação. No entanto, em 
épocas de seca, as raízes arbóreas permitem acessar a água mais profunda no solo, 
liberando gradualmente e mantendo a maior regularidade do fluxo. Pelas mesmas razões, 
estes tipos de sistemas reduzem o risco de inundação e têm um impacto positivo sobre a 
saúde da vida aquática devido a menor sedimentação, carga de nutrientes, temperatura 
da água e turbidez. 

Desta forma, proporcionar incentivos para a proteção e restauração de regiões mais extensas 
de florestas (e Sistemas Agroflorestais) pode contribuir com a manutenção e provisões das 
funções das bacias e dos lençóis freáticos; funções estas geralmente interrompidas pela 
fragmentação e degradação da floresta. 
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Apesar das dificuldades encontradas numa região de fronteira florestal, como o NO de 
MT, marcada por um cenário complexo político-econômico e de instável apoio por 
parte das agências federais e estaduais, a avaliação dos resultados do PCJ indicam 

importantes lições aprendidas como fatores relevantes para a continuidade de projetos 
socioambientais nestas regiões, como:

•	 a criação e o fortalecimento de organizações sociais cooperativas, incluindo as etnias 
indígenas em associação com agricultores familiares;

•	 a necessidade da capacitação e assistência técnica continuada, realização de dias de 
campo com agricultores e  intercâmbios;

•	 o acompanhamento constante do Conselho Gestor do PCJ e reuniões de planejamento 
do projeto nas comunidades; 

•	 a parceria com professores é o caminho que garante que a semente vai chegar a solos 
férteis e brotar, mentes criativas e vibrantes de crianças dispostas a criar uma nova geração 
ecologicamente consciente e correta. Partir da realidade local é importante, os trabalhos 
sobre resíduos sólidos, melhoraram os ambientes escolares,   os estudantes estão mais 
comprometidos com o meio ambiente.

•	 o contato direto com a natureza em aulas de campo, visitas a propriedades e reservas 
legais ajuda na sensibilização para a valorização da floresta e na formação de uma nova 
mentalidade consciente sobre a importância dela para a manutenção do clima;

•	 a educação ambiental indígena é uma iniciativa importante, ajuda as etnias indígenas na 
valorização e resgate da cultura, fortalece os laços dos mais jovens com o rio, a floresta 
e os animais, e é um excelente aprendizado para a equipe do PCJ, pois com os povos 
indígenas descobre-se que é realmente necessário e indispensável ações de educação 
ambiental, para que a destruição das florestas seja amenizada e a vida dos povos que dela 
dependem seja assegurada;

•	 ampliar as ações de educação ambiental indígena, promover intercâmbios entre educação 
ambiental indígena e ações locais com não indígenas. O contato das escolas locais com 
etnias indígenas pode fortalecer a conscientização sobre a importância da manutenção 
das florestas e reservas legais;

•	 a apresentação dos trabalhos de educação ambiental deve ser realizada, em um evento 
único, organizado pelo Projeto, com apresentação dos trabalhos desenvolvidos e com 
algum tipo de compensação aos professores pelas ações e resultados alcançados, uma 
espécie de concurso com premiações;

•	 os agricultores que recebem alunos e professores em suas propriedades se sentem  
valorizados e se tornam grandes mestres,  é uma troca de saberes que enriquece ambos 
os lados. Eles gostam de atividades de educação ambiental, intercâmbios e dias de campo, 
estas ações ajudam a melhorar e a aperfeiçoar o manejo, garantindo mais sustentabilidade 
ambiental;

•	 recuperação de áreas com o plantio de mudas de espécies nativas (frutíferas e madeireiras) 
em sistemas agroflorestais;

•	 definição de prioridades a partir do mapeamento do potencial da floresta remanescente 
com ampliação da certificação legal de produção sustentável;

•	 aumento de investimentos materiais em infraestrutura de armazenamento e 
beneficiamento de produtos;

•	 desenvolvimento do mercado para PFNM e PSAF, financiamento de crédito e elaboração 
de contratos de comercialização com Associações de terras indígenas vizinhas;
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•	 contratos de comercialização com empresas privadas, com o Programa de Aquisição de 
Alimentos e com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, bem como, exposições de 
produtos em feiras nacionais;

•	 comprovação científica através de pesquisas (teses de mestrado e de doutorado) sobre a 
eficácia dos resultados do Projeto para a conservação das florestas da região e impactos 
positivos socioeconômicos para a população local;

•	 exposição pública e política, e reconhecimento nacional e internacional da eficácia dos 
resultados alcançados.

Para além destas lições foi possível avançar significativamente em todos os anseios expostos 
pelos agricultores durante a etapa de avaliação final da fase anterior do PCJ, especialmente:

•	 no envolvimento de representantes de organizações sociais de agricultores familiares e de 
povos indígenas da região e de outros estados no PCJ;

•	 na contabilização das emissões evitadas devido a ampliação e execução das ações do 
programa PAA pela Aderjur e parceiros na região;

•	 no fortalecimento da Aderjur atraindo novos e importantes parceiros que trouxeram apoio 
financeiro e que possibilitaram a ampliação das atividades iniciadas (Petrobras, Conab, 
BNDES, Natura Cosméticos, ISPN, entre outros), promovendo uma base social local muito 
mais fortalecida dentro da rede de parcerias da Aderjur e, incluindo os povos indígenas;

•	 na ampla divulgação dos resultados das ações através de pesquisas científicas em teses de 
mestrado, de doutorado e em publicações do governo federal.      

Os próximos passos para garantir o êxito da terceira fase do PCJ já foram iniciados. Projetos 
complementares foram elaborados com apoio da Aderjur, sendo que um deles está em análise 
e o outro já foi iniciado. 

Com a estratégia de dar continuidade ao trabalho de educação ambiental e formação de 
cidadãos preparados para enfrentar os desafios atuais e futuros na terra indígena Apiaká-
Cayabi foi elaborado o projeto WYRAPAT,U’P, que foi apresentado pelo Instituto Munduruku 
no último edital Petrobras Esporte e Cidadania. Este projeto envolverá a participação das etnias 
Munduruku, Apiacá e Caiaby, com o objetivo de desenvolver a prática de esportes e exercícios 
físicos, resgatando elementos que caracterizam a identidade cultural indígena, diminuindo os 
índices de evasão escolar e das aldeias, promovendo a autonomia sem distinções por gênero 
e/ou etnia e melhorando a qualidade de vida dos indígenas daquelas comunidades, por meio 
do esporte educacional e das tecnologias sociais. As atividades regulares compreendem 
principalmente: (i) atividades esportivas das modalidades futebol de salão, vôlei, natação, 
remo, futebol de campo, atletismo, arco e flecha e atividades lúdicas; (ii) confecção, pelos 
indígenas, de arcos e flechas, remos e canoas; (iii) mostras de arte indígena; (iv) elaboração 
de materiais para divulgação das ações desenvolvidas durante o projeto. Dentre as atividades 
complementares serão realizadas: (i) apresentações culturais; (ii) Olimpíadas Indígenas; (iii) 
Gincana Ecológica Cultural; (iv) jogos inter aldeias; (v) participação em eventos esportivos 
externos; (vi) atuação em redes. Neste projeto, que terá duração de 24 meses, serão envolvidos 
diretamente 472 indígenas das três etnias, sendo 252 do gênero feminino, 220 masculino, 
entre os quais, 07 indígenas com limitações motoras ou de abstração. 

O outro projeto de consolidação, que envolve a rede de extrativistas e as organizações que fazem 
parte da cadeia produtiva da castanha do Brasil na região é o Sentinelas da Floresta. Ele tem a 
Coopavam como agência executora, a Amca e mais 4 Associações indígenas como participantes 
e o Fundo Amazônia como patrocinador. Este projeto tem como objetivo principal envolver 
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agricultores familiares e povos indígenas da região Noroeste de Mato Grosso com o objetivo de 
reduzir o desmatamento, gerar renda de forma solidária e promover a inclusão social, de jovens 
e de mulheres, através do manejo sustentável da castanha do Brasil, garantindo alimentação 
de alto valor nutritivo a crianças, gestantes e idosos em risco de insegurança alimentar e 
nutricional. A estratégia deste projeto, iniciado em julho de 2014, é dar continuidade as ações 
de apoio ao extrativismo da castanha do Brasil e manter a relação com os povos indígenas, 
iniciada desde a primeira fase do Poço de Carbono Juruena. Entre as principais ações, estão 
previstas: (i) a estruturação operacional das entidades envolvidas no projeto e aprimoramento 
do processo de coleta de castanha-do-brasil; (ii) a ampliação e modernização da capacidade 
produtiva das unidades de beneficiamento; (iii) a contratação de consultorias para a elaboração 
de planos de negócios para a expansão do mercado de derivados da castanha do brasil; (iv) 
materiais elaborados para divulgação do projeto visando o aumento do número de parceiros 
e da inserção dos produtos da Coopavam e Amca no mercado; (v) realização de eventos de 
capacitação para formação de capital social e de lideranças locais que possam dar continuidade 
ao projeto; e (vi) contratação de recursos humanos para a Gestão do Projeto e a realização dos 
seminários de avaliação e planejamento com o Conselho Gestor. 

Para a terceira fase do PCJ é esperado trabalhar a relação entre os serviços ecossistêmicos 
carbono e água, medindo os fluxos hídricos relacionados a produção local (agroflorestal) 
entregue via PAA e PNAE comparando com a produção (20 toneladas inorgânica/mês) 
adquirida no Ceasa em São Paulo, que abastece os mercados da região (ver subseção III.4.3). 

Uma das constantes críticas às iniciativas (projetos, programas e politicas) de carbono florestais 
(reflorestamento ou conservação) é que o único serviço ecossistêmico contemplado e valorado é 
o próprio carbono. Entre as razões para esta demanda está a própria relação de interdependência 
entre os serviços ecosistêmicos, onde a existência (e quantidade) de um tipo de serviço 
está atrelado aos outros. Ou seja, as florestas e outros usos do solo (cultivos agropecuários, 
plantações) geram serviços ecossistêmicos que vão além da captura e armazenamento de 
carbono. Estes sistemas são essenciais na preservação de habitats aquáticos e terrestres para a 
biodiversidade de fauna e flora, funções das bacias hidrográficas e lençóis freáticos, processos 
climáticos regionais e locais, conservação de solos, e processos biogeoquímicos. 

Assim, ao considerar e contabilizar os “co-beneficios” oriundos da execução do Projeto Poço 
de Carbono Juruena os agricultores e indígenas participantes podem vir a formar uma maior 
consciência referente ao conjunto de serviços ecossistêmicos que, indiretamente, faz com que 
o custo de oportunidade de renunciar aos usos alternativos do solo seja menor.
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