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Aderjur Associação de Desenvolvimento Rural de 

Juruena 

AFP Associação Floresta Protegida

Akamu Associação de Mulheres Apiaka, Kayabi e 
Munduruku

Amac Associação de Mulheres Andorinhas do 
Canamã

Amater Associação Marias da Terra

Amca Associação de Mulheres Cantinho da 
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AP Antes do Presente
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GEE Gases de Efeito Estufa

GEF Global Environmental Facility
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dos Recursos Renováveis
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Estatística
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e Serviços

IDH Índice de Desenvolvimento Humano

Ilpf Integração lavoura-pecuária-floresta 

Imaflora Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola

INCRA Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária

INCT-MC Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
para Mudanças Climáticas 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Ipcc Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (Intergovernmental 
Panel on Climate Change)
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KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

LI Licença de Instalação 

Mcti Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário

MDR Ministério do Desenvolvimento Regional 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social

Miqbc Movimento Interestadual das Quebradeiras 
de Coco Babaçu

MT Mato Grosso

P4F Partnerships for Forests 

PAA Programa de Aquisição de Alimentos 

Padeq Projeto Alternativas ao Desmatamento e 
Queimadas

PBF Programa Bolsa Família

PCI Pacto Estadual PCI (Produzir, Conservar e Incluir)

PDA Projetos Demonstrativos – A

Pfnm Produtos Florestais Não Madeireiros 

Pnae Programa Nacional de Alimentação Escolar

Pnpct Política Nacional de Povos e Comunidades 
Tradicionais 

Pnud Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento

PPG7 Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais Brasileiras

Pppecos/
Ispn

Paisagens Produtivas Ecossociais / Instituto 
Sociedade População e Natureza

Prodeic Programa de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso

PRODES Projeto de Monitoramento do Desmatamento 
na Amazônia Legal por Satélite 

RL Reserva Legal

SAF Sistemas Agroflorestais

SAN Segurança Alimentar e Nutricional 

SEMA Secretaria Estadual de Meio Ambiente

Spvea Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia

Sttr Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Juruena

Sudam Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia

TI Terra Indígena

UC Unidade de Conservação

Ufmt Universidade Federal do Mato Grosso 
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Unemat Universidade do Estado de Mato Grosso
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Apresentação
Ao longo dos últimos vinte anos, principalmente a partir do final da década de 1990, o Noroeste 
do Mato Grosso tem sido palco de um conjunto de políticas e iniciativas que visam impulsionar o 
desenvolvimento sustentável da região. Muitos desses empreendimentos são respostas diretas a um 
modelo de promoção do crescimento baseado na expansão da fronteira agrícola através do incentivo à 
pecuária e ao monocultivo de grãos, às grandes obras de infraestrutura como estradas e barragens e à 
extração de minerais para exportação. Se por um lado essas atividades geram crescimento econômico, 
aumentando o fluxo de recursos para a região, por outro provocam um conjunto de consequências 
negativas para muitas pessoas e para o meio ambiente. Tanto assim que esta região faz parte de uma 
porção de terra maior que ganhou o deplorável título, internacionalmente conhecido, de “arco do 
desmatamento da Amazônia”.

O Projeto Poço de Carbono Juruena – PCJ em sua terceira edição, 
implementado com recursos do PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIENTAL 
pela Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena – Aderjur, por sua vez, 
investiu em ações com foco nos modelos de uso e ocupação do solo com 
sistemas agroflorestais e extrativismo de produtos florestais não-madeireiros, 
agregação de valor através da construção de canais de comercialização para 
produtos provenientes das áreas de manejo e na promoção da educação 
ambiental. Os principais protagonistas das iniciativas implementadas, desde 
seu planejamento até a execução, monitoramento e avaliação são homens 
e mulheres das comunidades rurais da região (indígenas, agricultores e 
agricultoras familiares além das famílias assentadas pela reforma agrária).

O Projeto, desde seu início, adotou como principal estratégia metodológica 
para o pleno alcance dos resultados a articulação de diversos setores da 
sociedade: órgãos públicos; instituições de ensino, pesquisa e extensão; 
organizações representativas dos indígenas e agricultores; cooperativas 
e empreendimentos comerciais. A visão do projeto é de desenvolvimento inclusivo e abrangente, 
contemplando todos e todas, onde a participação plural é um imperativo e também uma salvaguarda 
para a promoção do bem viver. 
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Esta publicação faz parte de um conjunto de três 
volumes, iniciado com a que apresentou os resultados 
da primeira edição do Projeto Poço de Carbono Jurue-
na, intitulado Semeando Esperança Colhendo Bens e 
Serviços, lançado em 2011. O segundo, Promovendo 
alternativas econômicas para a conservação das flores-
tas e a valorização dos serviços ambientais Indígenas 
e dos Agricultores Familiares, foi publicado em 2015. 
Encontro de Saberes e Construção de Caminhos para 
a Conservação da Sociobiodiversidade, portanto, é a 
continuação de um ciclo de projetos que deixa um 
legado para a região do Noroeste do Mato Grosso, 
e em certa medida para toda a região Amazônica, de 
que é possível promover desenvolvimento e simulta-
neamente conservar este riquíssimo bioma. 

Este publicação é dividida em oito capítulos que se 
articulam para relatar as ações do Projeto. Inicialmen-
te, são apresentados alguns conceitos e abordagens 
que constituem o arcabouço teórico para as inúmeras 
ações implementadas. Estas premissas nortearam toda 
a parte de planejamento e execução das atividades, e 
respondem pela visão de desenvolvimento compreen-
dida pelo Projeto. Um capítulo de contextualização do 
Noroeste do Mato Grosso, onde são relatadas suas 
características socioeconômicas e biogeográficas, foi 
apresentado na sequência. Esta breve seção serve de 
pano de fundo para melhor compreender e contex-
tualizar as diversas iniciativas e opções de intervenção 
assumidas pelo Projeto Poço de Carbono Juruena. 

O terceiro capítulo constitui-se no relatório propria-
mente dito das atividades do projeto, fornecendo 
uma análise crítica de seus alcances e limitações. Os 
capítulos subsequentes dialogam diretamente com 
os objetivos maiores desta terceira fase do patrocínio 
do PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIENTAL. Os 
Sistemas Agroflorestais – SAFs e o extrativismo são 
analisados na sua capacidade de promoção de servi-
ços ambientais e, simultaneamente, de dar suporte a 
iniciativas de desenvolvimento econômico e de garan-
tia da segurança alimentar e nutricional. A construção 
de um mercado alternativo, baseado em valores de 
inclusão social, cooperação e solidariedade, direcio-
nados para os produtos das inúmeras famílias benefi-
ciadas pelo projeto, é a temática do quinto capítulo. 
No sexto capítulo o principal tópico é a construção 
do conhecimento e as ações de educação ambiental. 
Finalmente, esta publicação conclui com dois capítulos 
onde são abordados o legado do projeto – o que fica 
de concreto após o término desta fase do patrocínio 
da PETROBRAS –, e os passos necessários para perpe-
tuar este ciclo virtuoso de desenvolvimento e inclusão 
social. Uma boa leitura!   
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Antecedentes 
Não se deixe confundir pelas superfícies; nas profundezas tudo se 
torna lei. (Rainer Rilke, poeta tcheco)

Imperativos ecológicos 
O desafio de se produzir alimentos e, simultaneamente, conservar os recursos naturais torna-se a 
cada dia mais urgente, na medida em que o colapso climático se acentua colocando em risco toda 
a humanidade. De acordo com o relatório especial sobre Mudanças Climáticas e Solo (Ipcc 2019), 
recentemente lançado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Ipcc, em inglês) e 
aprovado pelos governos do mundo todo, a agricultura é responsável por cerca de 23% das emissões 
dos gases de efeito estufa (GEE). Este número pode ser ainda maior, caso se contabilize também outras 
atividades associadas ao sistema agroalimentar, como processamento, transporte, armazenamento 
e distribuição. Em síntese, a forma como estamos produzindo e distribuindo o alimento é um dos 
principais fatores que vem causando os agravos climáticos. Por outro lado, parte da solução encontra-
se justamente no fortalecimento e na expansão de sistemas de produção agropecuária que respeitem 
os imperativos ecológicos do ambiente, principalmente em ecossistemas altamente complexos e 
dinâmicos como as florestas tropicais. A região Amazônica é um dos espaços biogeográficos mais 
ricos do planeta, abrigando uma infinidade de diferentes espécies de vida. Caracterizada por uma 
estrutura altamente complexa e uma dinâmica de funcionamento baseada nas infinitas interações de 
sua megadiversidade, a floresta tem um papel fundamental no regime de chuvas e na regulação do 
clima do planeta (Lawrence and Vandecar 2015). A sua destruição representa mudanças irreversíveis e 
severas consequências para toda a humanidade. Assim, os sistemas agroflorestais (SAFs) diversificados, 
com suas múltiplas derivações, é a forma de produção que mais se aproxima em termos estruturais e 
funcionais de uma floresta (Figura 1). Estes sistemas têm, portanto, a capacidade de combinar produção 
de alimentos e a geração de serviços ecossistêmicos, na medida em que contribuem na conservação da 
biodiversidade, na produção de biomassa (sequestro de carbono) e na regulação hídrica (Jose 2009). 

Figura 1. Ilustração comparativa de uma floresta e um SAF dossel fechado

Floresta

1
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SAFs dossel fechado: seringueira e nativas

Fonte: (Vivan 2009)

Participação
Além dos imperativos ecológicos outro aspecto norteador para as ações do projeto, fundamental para 
superar os desafios socioambientais da atualidade, refere-se ao enfoque de participação assumido como 
um princípio fundamental na execução das inúmeras iniciativas e atividades. Processos participativos através 
do engajamento de todos – mulheres, homens e jovens –, ajuda na construção de relações solidárias e de 
confiança, que são valores necessários para dar legitimidade ao conhecimento e conferir autoridade às 
tomadas de decisão. As ações coletivas com pessoas de várias origens e distintos conhecimentos, como 
é característico do Noroeste de Mato Grosso, onde vivem diversos grupos de diferentes etnias indígenas, 
agricultores assentados pela reforma agrária e produtores rurais que migraram de outras regiões do país, 
ajudam na construção e na legitimação de novas perspectivas para a solução de problemas que dificilmente 
poderiam ser resolvidos apenas com enfoques mais tradicionais de geração de conhecimento. Além disso, 
apenas o conhecimento científico, gerado principalmente no ambiente acadêmico como nas universidades 
e nos centros de pesquisa, não tem sido capaz de nortear as ações necessárias para as mudanças no 
rumo do desenvolvimento sustentável. Em um ambiente de floresta tropical, portanto, o conhecimento e a 
participação de povos que vivem há milhares de anos neste ambiente é de fundamental importância para 
o desenho de estratégias de convivência harmônica com o ecossistema. 
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Organização social
A construção de organizações representativas dos diversos segmentos contemplados pelo projeto, 
em especial os indígenas e agricultores(as) familiares, também se constitui em um elemento de vital 
importância para o sucesso das ações implantadas. Organizações tais como grupos, associações de 
pequenos produtores e cooperativas contribui para criar laços de cooperação e solidariedade entre 
seus membros, além de permitir uma inserção diferenciada no mercado. Produtores organizados, em 
geral, conseguem melhores preços para seus produtos, na medida em que possuem maior escala de 
produção. A organização coletiva também permite uma representação política mais qualificada, além 
de facilitar o acesso a políticas públicas de apoio e fomento ao desenvolvimento rural.   

Construção social do Mercado
Diferente da abordagem clássica de que o mercado com sua “mão invisível”, sob condições ideais, seria 
a forma mais eficiente de se alocar os recursos escassos, a construção social do mercado baseia-se em 
princípios e valores como cooperação, solidariedade e bem-estar coletivo. A perspectiva do Projeto, 
portanto, baseia-se na premissa de que o mercado não é autônomo da vida social, mas constitui-se em 
uma de suas instâncias, deixando-se de vê-lo como uma “entidade” à parte e abstrata – a tal “mão 
invisível” –, mas sim como uma construção social. Neste sentido, desfaz-se a ideia de autonomia e de 
autorregulação do mercado em relação à vida social, apontando-o como palco de ação e construção, 
onde agentes sociais, instituições e políticas públicas têm parte e responsabilidade.

Educação ambiental emancipatória
Outra concepção fundamental e que se constitui como um dos pilares das iniciativas desenvolvidas para 
a promoção do desenvolvimento sustentável na área de abrangência do projeto refere-se à construção 
coletiva do conhecimento, sob uma perspectiva da educação ambiental emancipatória. Assim, parte-se 
de uma abordagem que tem como foco o cuidado com o meio ambiente em todas as suas múltiplas 
dimensões, o respeito e valorização de diferentes tipos de saberes e conhecimentos, além do engajamento 
das pessoas, tanto de modo individual quanto coletivo. Esta concepção reconhece a importância de uma 
participação mais ampla, visando estimular o aprendizado contínuo de diferentes grupos da sociedade. 
Outro aspecto de destaque na abordagem de uma educação ambiental com caráter emancipatório 
fundamenta-se na premissa de que o conhecimento é sempre incompleto e que está em permanente 
construção, principalmente quando diferentes pessoas e grupos compartilham seus saberes para um 
propósito maior. Afirma-se, portanto, que a orientação maior para as ações do projeto tem como 
conceito fundamental o princípio proposto por Paulo Freire de que “ninguém educa ninguém, ninguém 
educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”(Freire 1987).      
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Introdução 
Há anos a natureza vem sendo vítima de ataques cerrados e o 

horizonte próximo se desenha ainda mais sombrio. 

(Sônia Guajajara, liderança indígena nacional)

2.1 O cenário atual – as ameaças ao Bioma Amazônia 
A Amazônia ou Floresta Amazônica é uma grande área de quase 6 milhões de Km2 que se estende na 
região equatorial por nove países da América do Sul, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 
Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A maior parte deste extenso bioma, aproximadamente 60%, 
encontra-se no Brasil e abrange três das cinco divisões regionais do país, Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. A chamada Amazônia Legal, por sua vez, é uma iniciativa do governo brasileiro que tem suas 
origens ainda no período de Getúlio Vargas, quando em 1953 foi criada a Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia – Spvea com o objetivo maior de concentrar e promover iniciativas 
de desenvolvimento social e econômico dos estados da região que historicamente enfrentavam desafios 
políticos e socioeconômicos semelhantes. Em 1966 a Spvea foi substituída pela Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, que foi reestruturada em 2007 pela Lei Complementar No. 
124 passando a ser uma Autarquia Federal, vinculada ao atual Ministério do Desenvolvimento Regional 
– MDR, tendo como missão institucional “promover o desenvolvimento includente e sustentável de 
sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e 
internacional” da região.1

A Amazônia Legal ocupa uma área de 5.217.423 Km2, correspondendo a 61% de todo o território 
nacional, e englobando integralmente o bioma Amazônia, 20% do Cerrado e parte do bioma Pantanal 
mato-grossense. A sua área atual foi definida pela Constituição de 
1988, baseando-se em análises estruturais e conjunturais, 
considerando prioritariamente aspectos socioeconô-
micos e políticos, e circunscrevendo totalmente os 
estados do Norte – Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins –, além do Mato 
Grosso e a maior parte do estado do Maranhão. 
Com uma população estimada em torno de 
28 milhões de habitantes, aproximadamente 
14% da população do país, possui a menor 
densidade demográfica do país, aproximada-
mente 5,5 habitantes por km2. Nos nove estados 
que compõem a Amazônia Legal, segundo dados do 
censo de 2010 do Ibge, residem quase 400 mil pessoas autodecla-
radas indígenas.2 A Bacia Amazônica abriga a maior biodiversidade do 
planeta e possui cerca de 20% do volume de água doce existente.

Apesar da importância crítica que a integridade da floresta tem para o clima 
planetário, a região vem sofrendo sistematicamente um acelerado processo de 
destruição e ameaças, representado pela extração predatória de madeira, princi-
palmente em Terras Indígenas e Unidades de Conservação, expansão de atividades 
agropecuárias baseadas em modelos totalmente anacrônicos para o contex-
to amazônico, grandes obras de infraestrutura como estradas e hidrelétricas,  

1  https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/ 

2  https://censo2010.ibge.gov.br 
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além do crescimento exponencial das áreas de garimpo ilegal. Esta expansão desordenada, e completamen-
te inadequada para a promoção do desenvolvimento sustentável da região, tem provocado também uma 
série de conflitos sociais, pois são antagônicos aos interesses de proteção ambiental, dos direitos indígenas 
e das inúmeras comunidades de pequenos agricultores, extrativistas e de outras populações tradicionais. 

Recentemente, com a mudança no cenário político-institucional do país a partir das eleições de 2018, 
vem ocorrendo um afrouxamento na aplicação dos mecanismos de comando e controle para conter os 
agravos ambientais, e assim o número de focos de queimadas e de áreas de desmatamento aumentou 
vertiginosamente. Segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
– INPE, que monitora as queimadas e incêndios florestais por intermédio de imagens de satélites, no 
período de janeiro a setembro de 2019 foram registrados 66.312 focos de queimadas no bioma 
Amazônia, enquanto no mesmo período de 2018 foram detectados 46.653 focos, um substancial 
aumento de 42%.3 Além das queimadas, as taxas de desmatamento que vinham sendo controladas 
a partir de 2004 em função das políticas de monitoramento implantadas no país, vêm apresentando 
um crescimento considerável. Segundo o Deter – Detecção de Desmatamento em Tempo Real do 
INPE, levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal, os alertas de 
desmatamento no período agosto de 2018 a julho de 2019 atingiram o correspondente a uma área 
de 6.833 km2, enquanto a média dos últimos três anos para o mesmo período foi de 4.863 km2, um 
incremento de aproximadamente 40%. Mais crítico ainda, os locais que apresentaram maior área sob 
alerta são justamente Unidades de Conservação: a Floresta Nacional do Jamanxim, com 98,8 km² de 
alertas; a Área de Proteção Ambiental do Tapajós, com 55,8 km² sob alerta; e a Estação Ecológica da 
Terra do Meio, com 24,7 km² , todas localizadas no estado do Pará.4

3 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/02/balanco-das-queimadas-na-amazonia-em-setembro-segundo-o-inpe.
ghtml 

4 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/18/balancos-oficiais-de-desmatamento-da-amazonia-confirmam-dados-de-
sistema-de-alerta-entenda.ghtml 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/02/balanco-das-queimadas-na-amazonia-em-setembro-segundo-o-inpe.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/02/balanco-das-queimadas-na-amazonia-em-setembro-segundo-o-inpe.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/18/balancos-oficiais-de-desmatamento-da-amazonia-confirmam-dados-de-sistema-de-alerta-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/18/balancos-oficiais-de-desmatamento-da-amazonia-confirmam-dados-de-sistema-de-alerta-entenda.ghtml
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Com a sistemática destruição do bioma Amazônia a comunidade científica, quase que em sua totalidade, 
sinaliza para as consequências irreversíveis e mudanças drásticas no clima planetário. Atualmente, cerca 
de 700 mil km2 da Amazônia já foram desmatados, correspondendo a perto de 17% da cobertura 
florestal originária. Deste total, 300 mil km2 do bioma foram desmatados nos últimos 20 anos. Estima-se 
que caso o desflorestamento atinja o patamar de 20%, os efeitos já seriam irreversíveis. Alguns cenários 
mais pessimistas, porém, preveem consequências catastróficas caso esta tendência de destruição 
continue. Estudo realizado pelo professor Stephen Pacala da Universidade de Princeton, nos EUA, com 
os colegas brasileiros Adalberto Veríssimo, Tasso Azevedo e João Biehl, simulou o clima planetário com 
cenários da floresta ser convertida em parte ou totalmente em pastagens (Salles and Esteves 2019). 
Algumas das conclusões do estudo realizado com um modelo climático computacional apontam para:

1. Menos chuvas. Queda substancial no volume de chuvas. Algumas regiões como o semiárido 
brasileiro já estão sofrendo um processo de desertificação acelerado em função das mudanças 
climáticas. Com a destruição da Amazônia, esta situação ficaria ainda mais crítica;

2. Menos grãos. Partes significativas do Cerrado brasileiro no Centro-Oeste e sudeste seriam atingidos 
pela falta de chuva, impactando a produção de grãos. Produtos de exportação do agronegócio, 
como a soja, milho, café e algodão poderão ter quedas expressivas de safra. Sem floresta não tem 
chuva e sem chuva não tem agronegócio;

3. Energia mais suja. A produção de energia elétrica também seria impactada, na medida em que 
sem chuva a recarga dos rios ficaria comprometida. Sem as hidrelétricas o país teria que investir 
em outras fontes, como as termelétricas que são movidas a carvão ou óleo diesel, aumentando, 
portanto, a emissão dos GEE;

4. Mais calor. Estima-se que a temperatura subiria cerca de 2,50C na região Norte, além do aumento 
de 1,50C a 2,50C já previstos em decorrência do aquecimento global. Em geral, a destruição 
da floresta levaria a um aumento adicional de 0,250C na temperatura média global, afetando 
praticamente todos os países do mundo;

5. Acordo de Paris. Em qualquer cenário traçado, o mundo não conseguiria atingir as metas 
estabelecidas pelo acordo de Paris, que consiste em limitar o aumento da temperatura em até 20C.

Por outro lado, em contraposição aos modelos de desenvolvimento majoritariamente propostos para a 
região amazônica, baseados na intensificação sustentável das atividades agropecuárias e na proteção da 
floresta em unidades de conservação e Terras Indígenas, alguns pesquisadores defendem uma terceira 
via fundamentada na bioeconomia. Segundo o professor Carlos Nobre5, um dos mais renomados 
climatologistas do mundo e atualmente coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
para Mudanças Climáticas – INCT-MC, o grande potencial econômico da região, capaz de alavancar 
um desenvolvimento sustentável seria apostar nos ativos biológicos e biomiméticos da floresta, 
valorizando as cadeias produtivas oriundas da riquíssima biodiversidade. Para tanto, seria necessário 
intensificar os investimentos em ciência e tecnologia, além de se aproveitar o vasto conhecimento 
tradicional que se encontra nas populações locais, para promover iniciativas de bioindustrialização.6 

O desenvolvimento de diferentes produtos industrializados, tais como medicamentos, cosméticos e 
novos alimentos, desenvolvidos a partir da imensa biodiversidade e com maior valor agregado, tem o 
potencial de gerar melhores empregos e promover a inclusão social.

5 Carlos Nobre possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutorado em 
Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology. Foi pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – 
Inpa e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe. Exerceu funções de gestão e coordenação científicas e de política 
científica, atuando como presidente da Capes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – 
Cemaden, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 
– Mcti, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre – CCST-Inpe e coordenador geral do Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos – CPTEC-Inpe. 

6 http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/588962-bioeconomia-um-modelo-de-desenvolvimento-para-o-brasil-
entrevista-especial-com-carlos-nobre
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Associado à esta proposta de bioindustrialização – criação de indústrias altamente tecnológicas com 
base nos produtos da biodiversidade local –, o extrativismo e os sistemas agroflorestais multidiversos, 
que replicam os padrões estruturais e funcionais da floresta, são os modelos produtivos mais apropriados 
para fornecer a matéria-prima necessária para desenvolver novos empreendimentos. A exemplo de 
arranjos produtivos já consagrados, como é o caso da castanha do Brasil, do açaí e da borracha, 
existem milhares de novos produtos que podem ser devidamente explorados, tornando compatível a 
geração de renda e a simultânea conservação da floresta. Essa terceira via, muito além dos modelos 
de intensificação agropecuária e proteção da floresta em unidades de conservação, devidamente 
estimulada e apoiada pode dinamizar o desenvolvimento amazônico e contribuir para uma política de 
desmatamento zero. 



21ENCONTRO DE SABERES E CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS PARA A CONSERVAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE

2.2 O contexto do Noroeste de Mato Grosso
O território situado no Noroeste de Mato Grosso, composto pelos municípios de Aripuanã, Castanheira, 
Colniza, Cotriguaçú, Juara, Juína, Juruena e Rondolândia, divisa o estado de Rondônia a Oeste e faz 
fronteira com o estado do Amazonas ao Norte. Ocupando uma área total de aproximadamente 130 
mil km2, para uma população estimada em 180 mil pessoas (Ibge, 2019)7, a região está localizada 
integralmente no bioma Amazônia e abriga um conjunto de unidades de conservação (UC), terras 
indígenas e assentamentos da reforma agrária. Apesar de ser uma região típica de expansão da fronteira 
agrícola, com altas taxas de desmatamento, a cobertura florestal ainda encontra-se relativamente 
alta, aproximadamente 80% de vegetação natural.8 O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos 
municípios, medida estabelecida pelas Nações Unidas para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento 
econômico, e que baseia-se em parâmetros de saúde, educação e renda, é considerado médio – em 
torno de 0,65, valor ligeiramente abaixo dos índices alcançados no estado e no país, que encontram-se 
em 0,725 e 0,759 respectivamente. O Produto Interno Bruto – PIB per capita, que representa em valores 
monetários todos os bens e serviços produzidos, na maior parte dos municípios da região encontra-se 
abaixo da média estadual, que em 2016 foi de R$37.462,74 – 4ª colocação entre as 27 unidades da 
federação –, e também abaixo do valor nacional, R$ 30.548,4 (Tabela 1). 

Tabela 1. Informações gerais sobre os municípios que compõem a região do Noroeste do MT9

Município

População 
estimada 
em 2019 
(Ibge)

Área (km2) IDH PIB per 
capita (2016)

Cobertura 
Florestal (%)

Número 
de famílias 
que acessa 
o Programa 
Bolsa Família 
(Set. 2019)

% Total da 
População 
que acessa o 
PBF

Aripuanã 22.354 25.107,97 0,675 R$ 32.753,74 85,0% 1.085 16,0

Castanheira 8.729 3.909,54 0,665 R$ 16.226,13 41,8% 351 10,4

Colniza 38.582 27.946,13 0,611 R$ 13.256,05 83,8% 1.790 17,9

Cotriguaçú 19.750 9.421,08 0,601 R$ 10.501,60 77,0% 461 8,3

Juara 34.974 22.622,35 0,682 R$ 23.148,19 66,4% 1.063 9,7

Juína 40.997 26.189,92 0,716 R$ 24.006,82 85,9% 1.074 7,0

Juruena 15.865 2.778,99 0,662 R$ 11.933,08 56,7% 288 6,7

Rondolândia 4.001 12.670,91 0,640 R$ 18.163,23 85,7% 205 15,0

Total 185.252 130.646,87 79,3% 6.317

7 https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao//index.html 

8 http://mapbiomas.org 

9 Informações coletadas nas páginas eletrônicas do Ibge (www.ibge.gov.br), mapbiomas (www.mapbiomas.org) e Ministério do 
Desenvolvimento Social (http://mds.gov.br) 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao//index.html
http://mapbiomas.org
http://www.ibge.gov.br
http://www.mapbiomas.org
http://mds.gov.br
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Segundo dados do Ministério da Cidadania – MDS 6.317 famílias da região foram beneficiadas pelo 
programa Bolsa Família em setembro deste ano (2019), correspondendo a um repasse do Governo 
Federal no valor de R$ 997.586,00. Deste total de famílias beneficiadas 1.055 estariam em situação de 
extrema pobreza10 caso não tivessem acesso à política pública. Em alguns municípios, como é o caso de 
Aripuanã e Colniza, como apontado na Tabela 1, perto de 20% da população vivem com apoio do PBF. 

A ocupação territorial mais expressiva do Noroeste do Mato Grosso é relativamente recente. Com 
exceção de Aripuanã, que foi fundada na década de 40 como polo de desbravamento do Centro-
Oeste brasileiro, todos os outros municípios foram estabelecidos a partir do início dos anos 80.  
Colniza e Rondolândia foram os últimos a serem elevados à categoria de município, quando em 1998 
obtiveram a emancipação político-administrativa e desmembraram-se integralmente de Aripuanã. 
No período compreendido entre meados da década de 90 e o ano de 2019 a população da região 
quase que triplicou, saltando de 66.505 em 1996 para cerca de 185 mil habitantes (Tabela 1), de 
acordo com o Ibge. Esta dinâmica de ocupação é semelhante a outros contextos amazônicos, onde 
migrantes de diferentes regiões do Brasil afluem atraídos pelo garimpo ilegal e, eventualmente, pela 
relativa facilidade para a “grilagem” de terra, aumentando a pressão sobre terras públicas e mesmo 
sobre as áreas protegidas. 

A migração não planejada e sem um relativo controle pelos órgãos públicos, que deveriam nortear as 
políticas de ocupação territorial, tem provocado um ciclo vicioso e crescente de aumento da pobreza, 
destruição ambiental e recrudescimento da violência. Com a ausência do estado, aumentam os casos 
de desmatamento ilegal para a expansão das áreas de pastagem e agricultura, bem como a pressão 
por novos assentamentos, sem que o poder público possa garantir uma infraestrutura mínima para 
as famílias. Além disso, a falta de regularização fundiária também facilita a atuação de grileiros e a 
ocupação ilegal das terras, acirrando ainda mais as tensões e os constantes conflitos por terras entre 
fazendeiros, trabalhadores rurais e novos migrantes. A expansão das áreas de garimpo ilegal na região 
também contribui para a destruição ambiental e o crescimento exponencial da violência. A disputa 
pelas jazidas e pela sobreposição das áreas de extração provoca muitos conflitos que, frequentemente, 
terminam em mortes. De acordo com o site de notícias G1, em notícia vinculada no dia 10 de outubro 
de 2019, o número de homicídios aumentou perto de 300% no município de Aripuanã, após a 
instalação de um garimpo ilegal.11

A dinâmica de ocupação do Noroeste do Mato Grosso segue padrão semelhante à mesma lógica de 
expansão da fronteira agrícola de outras regiões amazônicas, caracterizada pela exploração madeireira 
para posterior implantação de pastagens e, eventualmente, introdução e/ou ampliação do plantio de 
grãos. Entretanto, os ganhos a curto prazo associados à derrubada da floresta – venda da madeira, 
introdução do gado e aumento do valor especulativo da terra –, somam-se como vetores de estímulo 
ao desmatamento. A partir do início da década de 90, de fato, com a crescente valorização da carne 
brasileira no mercado internacional e os incentivos governamentais para a expansão do agronegócio, 
observa-se na região um aumento exponencial do rebanho bovino e, como resultado imediato, um 
incremento considerável nas taxas de desflorestamento. Essa progressiva pecuarização do Noroeste 
do Estado, porém, da forma como vem sendo conduzida, vincula um conjunto de consequências 
indesejáveis que comprometem o próprio desenvolvimento econômico e socioambiental da região. 
A produção de bovinos concentra-se em grandes propriedades – a proporção de áreas nas mãos da 
agricultura familiar comparado com o total é substancialmente pequena. No município de Rondolândia, 
por exemplo, apenas 5,0% da extensão total de áreas em propriedades rurais encontram-se em 
unidades de produção familiar, enquanto que em Cotriguaçú este número chega a 30% (Tabela 
2). Além disso, a capacidade de geração de postos de trabalho em grandes propriedades rurais de 
criação de bovinos é relativamente pequena, quando comparada com outras atividades de produção 
agropecuária.    

10 A condição de extrema pobreza é caracterizada pela severa privação das necessidades humanas básicas, incluindo alimentos, 
água potável, instalações sanitárias, saúde, abrigo, educação e informação. Não depende não apenas da renda, mas também 
do acesso aos serviços.

11 https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/10/10/numero-de-homicidios-aumentam-quase-300percent-em-
aripuana-mt-apos-instalacao-de-garimpo-ilegal.ghtml 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/10/10/numero-de-homicidios-aumentam-quase-300percent-em-aripuana-mt-apos-instalacao-de-garimpo-ilegal.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/10/10/numero-de-homicidios-aumentam-quase-300percent-em-aripuana-mt-apos-instalacao-de-garimpo-ilegal.ghtml
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Tabela 2. Indicadores socioeconômicos e ambientais dos municípios do Noroeste do Mato Grosso12

Município Área de 
pasto (ha)

Rebanho 
bovino 
(cabeças)  
– 2017

Dominância 
de agricultores 
familiares

Emissões de CO2 
relacionadas ao 
desmatamento para 
expansão da pecuária 
2017 (ton CO2.ano-1)

Déficit de 
Reserva 
Legal (Ha) – 
2017

Principal 
exportador de 
carne / valor 
percentual do 
comércio

Aripuanã 321.342,3 439.177 10 167.526 8.127,1 JBS (37,3%)

Castanheira 217.048,0 362.966 30 11.737,9 16.644,3 MARFRIG 
(49,8%)

Colniza 373.442,5 366.060 10 395.039,9 2.936,5 JBS (36,1%)

Cotriguaçú 182.487,9 245.776 30 108.460,4 1.004,5 JBS (51,5%)

Juara 636.404,0 761.675 10 20.244,3 43.958,4 JBS (56,3%)

Juína 352.311,5 545.993 28 52.693 11.034,9 MARFRIG 
(39,9)

Juruena 105.036,5 155.605 28 45.569,8 1.602,3 MARFRIG 
(55,5%)

Rondolândia 166.633,0 242.882 5 18.261,4 11.813,8 JBS (41,7%)

Total 2.343.706,7 3.120.134 395.039,9 68.729,8

Em relação ao comércio de carnes a região também se caracteriza pelo controle majoritário de grandes 
empresas. As indústrias de alimentos JBS e MARFRIG respondem pela maior parte das exportações da 
região, chegando a controlar mais de 50% do mercado em alguns municípios como em Cotriguaçu, 
Juara e Juruena (Tabela 2). Este monopólio e concentração de poder na comercialização de bovinos, 
aliado à dependência do mercado externo, torna os pecuaristas completamente vulneráveis às oscilações 
de preço. Os pequenos produtores que possuem pouca diversificação produtiva, em especial, são os 
mais suscetíveis a eventuais quedas de preço e flutuações no mercado da carne, na medida em que 
podem ter a renda comprometida.  

A expansão agropecuária baseada no trinômio extração das madeiras mais valiosas, queima da 
vegetação para “limpar” a área e plantio de gramíneas para formação de pasto, como já apontado, 
traz uma série de consequências negativas. Nos últimos anos, com a flexibilização dos mecanismos 
de comando e controle e o esvaziamento dos órgãos federais de fiscalização, assim como em toda 
Amazônia brasileira, houve um aumento substancial no número de queimadas na região. Segundo 
dados do Programa de Monitoramento de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
– INPE, no período compreendido entre 01 de julho a 30 de setembro de 2019 ocorreram mais de 
4.500 focos de fogo apenas nos municípios do Noroeste – mais de 20% do total registrado no estado. 
Somente no município de Colniza foram constatados 2.125 focos nos três meses, cerca de 10% do 
total estadual.13 

12  Informações coletadas nas páginas eletrônicas do TRASE (https://trase.earth) e mapbiomas (www.mapbiomas.org). 

13  http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal 

https://trase.earth
http://www.mapbiomas.org
http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal
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Gráfico 1. Supressão da cobertura florestal do Noroeste do Mato Grosso e  
expansão do rebanho bovino14

As queimadas para “limpeza” de pasto e abertura de novas áreas para a criação pecuária estão entre as 
principais causas da emissão dos gases de efeito estufa na região. Em 2017 apenas, o desmatamento 
para a expansão das áreas de pastagem nos oito municípios considerados foi responsável pela emissão 
de quase 400 mil toneladas de CO2, como consta na Tabela 2. Este expressivo volume aponta para uma 
certa insustentabilidade do sistema, na medida em que o país é signatário de acordos internacionais 
para a redução nas emissões dos GEE, além de ser um grande risco para o próprio comércio da carne 
brasileira em função de embargos associados a cláusulas e salvaguardas ambientais. De fato, com o 
crescimento expressivo dos focos de queimada, comparado a outros anos, alguns países da União 
Europeia discutiram a possibilidade de banir a importação da carne brasileira.

Mais recentemente, outra atividade agrícola que vem se expandindo na região é o plantio de grãos, 
principalmente soja para o mercado externo. No município de Juara, localizado na porção mais à Leste 
do território e, portanto, mais próximo das regiões produtoras de soja do Mato Grosso, a área de 
plantio saltou de 150 hectares em 2009 para 42 mil na safra de 2.018. Em Aripuanã e Juína, municípios 
com pouca tradição no plantio de grãos, em 2016 as lavouras de soja ocuparam 950 e 5.500 hectares, 
respectivamente. Avançando sobre as áreas de pastagem este expressivo aumento na lavoura de soja 
deve-se, em parte, à maior capacidade na agregação de valor da atividade, quando comparado à 
criação de bovinos. Entretanto, a sojicultora acarreta um conjunto de impactos ambientais, como por 
exemplo a contaminação do solo e dos rios pelo uso de agrotóxicos, o alto consumo de água e energia 
nas lavouras irrigadas, além dos riscos acentuados de erosão do solo. A expansão da soja também 
pode levar ao aumento do desmatamento, na medida em que esta atividade ocupa as áreas destinadas 
originalmente a pasto, aumentando a pressão para que novas áreas de floresta, em geral mais ao 
norte, sejam suprimidas para possibilitar a criação de gado.  

14 Informações coletadas nas páginas eletrônicas do Atlas Agropecuário (http://atlasagropecuario.imaflora.org) e mapbiomas 
(www.mapbiomas.org). 
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Gráfico 2. Expansão da área de lavoura de soja em Juína e Juara, MT15

Além das atividades agropecuárias os grandes empreendimentos que vêm sendo desenvolvidos na 
região também provocam uma série de impactos socioambientais. A usina hidrelétrica de Dardanelos 
(UHD), construída entre 2007 e 2011 no Rio Aripuanã com mais da metade do custo de cerca de R$750 
milhões financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – Bndes é um dos 
exemplos. Segundo os índios Arara do Rio Branco a usina foi construída sobre um cemitério indígena 
de extrema importância cultural e arqueológica. Escavações no local atestam a presença humana 
na região há mais de 7.700 anos antes do presente (AP). Urnas funerárias e outros objetos de datas 
mais recentes também foram encontrados no local em que a UHD foi construída. Estudos de impacto 
ambiental também apontam a presença de inúmeras espécies endêmicas de aves, peixes, répteis e 
anfíbios, o que indica que a região é de extrema relevância para a conservação da biodiversidade. O 
potencial turístico de Aripuanã, caracterizado pelas inúmeras cachoeiras que são o cartão-postal do 
município, também ficou comprometido com a obra.16

Outro empreendimento de grande impacto socioambiental é a instalação de uma mineradora na Serra 
do Expedito, localizada a 25 km da sede do município de Aripuanã. O projeto da Nexa Resources, uma 
empresa global de mineração e metalurgia, tem o objetivo de exploração e beneficiamento de zinco, 
chumbo e cobre por um período mínimo de 15 anos, com capacidade de produção anual de 1,8 milhão 
de toneladas de minério, e promessa de gerar até 2.500 postos de trabalho.17 Com investimento de 
quase U$400 milhões, a iniciativa já possui a licença de instalação (LI) do governo do Mato Grosso e 
suas atividades estão previstas para iniciarem em 2021. Entretanto, os impactos gerados pela produção 
de rejeitos e a emissão de efluentes constituem-se em sérios riscos à integridade socioambiental da 
região. A exemplo do que ocorreu recentemente em outras regiões do país, como o rompimento da 
barragem de Brumadinho, localizada no município de mesmo nome, em Minas Gerais (MG), onde 
resultou em um desastre de grandes proporções com mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos, 
as áreas de mineração podem trazer diversas consequências negativas.18 O deslocamento de grandes 
contingentes de pessoas em busca das oportunidades de trabalho na mineradora, sem nenhum tipo 
de investimento e planejamento prévio tanto por parte do poder público quanto da empresa, é outro 
fator que provoca um significativo impacto social na região de abrangência do empreendimento.        

15 http://atlasagropecuario.imaflora.org 

16 https://pib.socioambiental.org/en/Not%C3%ADcias?id=132282&id_pov=22 

17 https://www.nexaresources.com 

18 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/chega-228-o-numero-de-mortos-identificados-na-tragedia-de-
brumadinho 
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Iniciativas de conservação 
Apesar da lógica predominante de promoção do desenvolvimento regional baseando-se na retirada de 
madeira, expansão da pecuária para exportação, extensivas monoculturas de grãos e implantação de 
grandes empreendimentos, nos últimos anos tem havido um conjunto de ações que visam promover 
crescimento econômico conservando a floresta de pé. As Unidades de Conservação, em suas diferentes 
modalidades, somam mais de 2,6 milhões de hectares – cerca de 26 mil km2 (Tabela 3). Além das UCs, e 
das áreas que por lei devem ser conservadas na propriedade agrícola – Áreas de Preservação Permanente 
(APP) e Reserva Legal (RL) –, os projetos de desenvolvimento sustentável desenvolvidos na região deixaram 
um legado que aponta para caminhos alternativos de promoção do desenvolvimento. Neste sentido, os 
projetos demonstrativos no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras 
(PPG7), PDA (Projetos Demonstrativos – A) e Padeq (Projeto Alternativas ao Desmatamento e Queimadas), 
fomentaram um conjunto de ações que visavam promover a conservação da floresta incentivando o cultivo 
de árvores nativas com potencial econômico como a castanheira (Bertholetia excelsa), a pupunha (Bactris 
gassipaes), o cacau (Theobroma cacao) e diversas espécies de valor comercial. Com recursos do Fundo 
Global de Meio Ambiente (GEF – Global Environmental Facility), implementados através do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente –SEMA, 
MT o projeto “Promoção da Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Florestas de Fronteira 
do Noroeste de Mato Grosso” também foi um marco para a região, apoiando diversas iniciativas para a 
promoção da cadeia de valor de produtos provenientes do extrativismo e do manejo agroflorestal. Com 
recursos da Petrobras, durante a última década, a Aderjur vem implementando o Projeto Poço de Carbono 
Juruena, que promove a conservação da biodiversidade através da recuperação de áreas com sistemas 
agroflorestais e do extrativismo de produtos florestais não madeireiros. Outra iniciativa importante que 
visa aliar o desenvolvimento da região com a conservação da floresta é o “Projeto Sentinelas da Floresta”, 
implementado pela Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer – Coopavam. Com recursos do 
Fundo Amazônia a Coopavam, em conjunto com outras seis organizações comunitárias da região, promo-
veu a conservação da floresta através do fortalecimento da cadeia de valor da castanha do Brasil, contri-
buindo assim para a valorização da floresta em pé. Ainda neste sentido, a Associação de Desenvolvimento 
Rural de Juruena – Aderjur, com recursos da Climate and Land Use Aliance, apoiou o fortalecimento da 
cadeia da castanha por intermédio da criação do Fundo Rotativo Solidário Sentinelas da Floresta. Outras 
iniciativas de destaque coordenadas pela Coopavam, viabilizadas por meio de fundos provenientes da 
Partnerships for Forest, são os Planos de Gestão Territorial e Ambiental que vêm sendo desenvolvidos em 
três Terras Indígenas e a abertura de mercado internacional para a castanha do Brasil.

Tabela 3. Unidades de Conservação do Noroeste do Mato Grosso19

Unidade de Conservação Municípios Área (ha)

Estadual

Reserva Extrativista Guariba – Roosevelt Aripuanã e Colniza 57.630

Estação Ecológica Rio Roosevelt Colniza 80.915

Estação Ecológica Rio Madeirinha Colniza 13.682

Parque Estadual do Tucumã Colniza 66.475

Parque Estadual Igarapés do Juruena Colniza e Cotriguaçu 227.817

Federal 

Estação Ecológica Iquê-Juruena Juína 200.000

Parque Nacional do Juruena Colniza e Cotriguaçu 1.958.014

Total 2.604.533

19  http://www.icmbio.gov.br/portal/ e http://www.sema.mt.gov.br 

http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.sema.mt.gov.br
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2.3 Gestão territorial e serviços ambientais em  
Terras Indígenas
A riqueza socioambiental do noroeste do Mato Grosso também se manifesta por meio das inúmeras 
etnias indígenas presentes no território. Ocupando uma área de cerca de 42,8 mil Km2, o que 
corresponde aproximadamente ao tamanho dos Países Baixos, na Europa, as Terras Indígenas (TIs) 
localizam-se no sul e sudeste da região e também na porção mais a leste do território, nas bacias dos 
Rios Juruena e Aripuanã (Tabela 4).

Com uma população estimada em pouco mais de seis mil pessoas, distribuídas pelas etnias Arara, Cinta 
Larga, Suruí Paiter, Zoró, Rikbaktsa e Yakarawakta, além dos grupos isolados que habitam a região, 
as nações indígenas têm um papel imperativo no desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
Noroeste do Mato Grosso. Inicialmente, a Constituição Brasileira promulgada em 1988 determina 
que os índios têm direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas e que “compete à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Além deste direito constitucional, 
o que torna obrigatória a demarcação das Terras Indígenas, é cada vez mais evidente a importância 
desses espaços territoriais na integridade ambiental da floresta. Os povos indígenas, na medida em 
que dependem da floresta de pé para a sua sobrevivência e para a garantia de seus modos tradicionais 
de vida, têm um papel fundamental na conservação e manejo da biodiversidade, tanto local quanto 
global. Habitando esses ambientes há milhares de anos, desenvolveram um sofisticado conhecimento 
de convivência harmônica com a floresta, promovendo o uso sustentável e a conservação dos recursos 
florestais. Portanto, qualquer estratégia de promoção de desenvolvimento territorial, que explore o 
potencial produtivo da riquíssima biodiversidade e de outros recursos naturais, não pode prescindir 
deste acúmulo de conhecimento.

Tabela 4. Relação das Terras Indígenas no Noroeste do Mato Grosso20

Terra Indígena Etnia População Municípios Área (ha) 

Arara do Rio Branco Arara 249 Aripuanã e Colniza 114.842

Aripuanã

Cinta Larga

394 Juína e Aripuanã 1.603.250

Parque Aripuanã 360 Juína 938.200

Roosevelt 1.817 Rondolândia e Espigão do Oeste 
(RO)

230.826

Serra Morena 131 Juína 147.836

7 de Setembro Suruí Paiter 1.375 Rondolândia e Cacoal (RO) 247.870

Zoró Zoró 711 Rondolândia 355.789

Erikpatsa

Rikbaktsa

676 Brasnorte 79.935

Escondido 45 Cotriguaçu 168.938

Japuíra 357 Juara 152.509

Piripicura (isolados) Aripuanã 242.500

Igarapé Muriru e 
Pacutinga (isolados) Yakarawakta Cotriguaçu Colniza

Total 6.115 4.282.495

20  https://pib.socioambiental.org/pt/Página_principal 

https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal
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As Terras Indígenas, em conjunto com as Unidades de Conservação e as áreas particulares protegidas 
por lei (Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente), em várias regiões da Amazônia formam 
imensos mosaicos que constituem verdadeiras barreiras ao desmatamento (Figura 2). Especificamente 
no noroeste do Mato Grosso, a área ocupada pelas TIs é consideravelmente maior que a área 
correspondente às Unidades de Conservação, o que destaca ainda mais o seu papel na integridade 
ecológica da região. Entretanto, estas áreas vêm sofrendo diversas ameaças, representadas pela 
exploração ilegal de minérios e o roubo de madeira. Dados recentes do Projeto de Monitoramento do 
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES) apontam que os territórios indígenas tiveram 
um aumento de 74% da área desmatada, entre agosto de 2018 e julho de 2019. O desmatamento 
aumentou de 242,5 km2 para 423,3 km2 no período.21 

Figura 2. Mapa das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Projetos de  
Assentamento (PA) localizados no Noroeste do Mato Grosso

21 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-
afetada-protege-povo-isolado.ghtml 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml
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O Projeto Poço de 
Carbono Juruena

Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além.  
(Paulo Leminski, poeta brasileiro)

O Projeto Poço de Carbono Juruena foi uma iniciativa que envolveu um 
conjunto de organizações que coletivamente buscam equacionar os 
desafios socioambientais da Região Noroeste do Mato Grosso.  Iniciado 
em 2010, após a seleção no edital público do Programa Petrobras 
Ambiental, desenvolveu estratégias de recuperação e conservação dos 
recursos naturais da Amazônia, com ênfase na harmonização entre a 
produção agroextrativista e a geração de serviços ecossistêmicos através 
principalmente das agroflorestas e extrativismo sustentável, na medida em 
que contribuem na conservação da biodiversidade, na regulação hídrica e 
no sequestro de carbono. 

Em função dos resultados significativos alcançados, boas práticas 
desenvolvidas e capacidade de aglutinar apoios e parcerias, potencializando 
recursos e competências, o Projeto Poço de Carbono Juruena chegou a sua terceira edição, patrocinado 
pelo Programa Petrobras Socioambiental, iniciada em dezembro de 2017 e com conclusão em março 
de 2020. 

A Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena – Aderjur – foi a organização proponente e 
coordenadora do Projeto Poço de Carbono Juruena, articulando territorialmente suas ações e dando 
visibilidade às iniciativas desenvolvidas, ampliando o envolvimento e compromisso da sociedade na 
construção de um novo cenário para a região. 

3
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Caixa 1. Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena - Aderjur

A Aderjur em essência

A Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena - Aderjur 
foi fundada no dia 20 de janeiro de 1994. Ela é a primeira 
associação de agricultores e agricultoras familiares fundada 
no município de Juruena. Seu principal objetivo é desenvolver 
ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, através 
da recuperação de áreas e da valorização e conservação da 
floresta com a geração de renda para as comunidades. Também 
objetiva apoiar as demais associações que foram constituídas 
posteriormente. É uma sociedade sem fins lucrativos. 

Desde que foi constituída, desenvolveu diversos projetos e ações de apoio à comercialização de produtos 
oriundos de quintais agroflorestais, sistemas agroflorestais e de extrativismo de produtos florestais não 
madeireiros. A Aderjur sempre busca parceiros que venham somar às suas ações, sendo proponente em uma 
série de projetos e parcerias com associações indígenas, de agricultores familiares, de mulheres indígenas 
e rurais, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Juruena (Sttr), Petrobras, Pnud, GEF, Fundo 
Amazônia, MDA, INCRA, Ibama, SEMA-MT, Empaer-MT, Conab, Ufmt, Unemat, Governo estadual, Prefeituras 
Municipais da região e cooperação internacional.  

A Aderjur executou o Projeto Poço de Carbono Juruena, patrocinado pela Petrobras, através do seu Programa 
Petrobras Socioambiental, em duas fases, entre 2010 e 2015. Este projeto envolveu 300 agricultores em 
Juruena-MT. Através dele, foram plantados SAFs e quintais agroflorestais. Outro resultado foi o apoio a 
sensibilização ambiental dos jovens, professores e agricultores através de um amplo programa de educação 
ambiental. Além disso, o projeto conquistou avanços importantes na comercialização da produção dos SAFs 
e das áreas de reserva legal das propriedades. Conquistou duas Tecnologias Sociais pela Fundação Banco do 
Brasil, para a Aderjur e para a Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia – Amca, com um prêmio de 
R$ 80.000,00, que foi integralmente investido na estruturação da fábrica de biscoitos. 

O Projeto ajudou também na conquista de um contrato com a Natura Indústria de Cosméticos, que já 
tem duração de dez anos, para a comercialização de óleo da castanha, que possibilitou a Cooperativa dos 
Agricultores do Vale do Amanhecer  - Coopavam22 adquirir a produção de castanha do Brasil dos extrativistas, 
em nove municípios da região Noroeste, envolvendo várias etnias indígenas e diversos assentamentos da 
reforma agrária. A Coopavam também foi beneficiada com a iniciativa do Projeto Poço de Carbono Juruena, 
ao participar do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso –Prodeic, que isentou 
totalmente a castanha do Brasil do recolhimento de Icms, para o governo do Mato Grosso. Através do apoio 
do projeto a comercialização, a Coopavam, venceu em 201223, a quarta edição do Prêmio Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio Brasil – promovido pela Organização das Nações Unidas e pela Secretaria da 
Presidência da República. Esta premiação abriu muitas portas para a Coopavam e toda a rede de organizações 
ligada à Aderjur. Surgiram muitos convites do governo federal para eventos importantes na área de alimentos 
orgânicos, de origem da agricultura familiar e da sociobiodiversidade24. Alguns eventos internacionais como 
a Rio + 20, Jogos Mundiais Indígenas, Copa do Mundo de Futebol de 2014, Olimpíadas de 2016, e também 
em outros países, como a Expoalimentaria, no Peru. Além destes eventos, a partir do prêmio, houve um 
reconhecimento muito maior pela imprensa e pelo governo, convidando esta rede composta pela Aderjur e 
seus parceiros para participação em diversos editais de apoio a projetos Socioambientais.

22 http://www.cosmeticsdesign.com/Business-Financial/Indigenous-Brazilians-source-personal-care-ingredients-for-income-and-
land-preservation

23 http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2966:catid=28&Itemid=23

24 Bens e serviços gerados a partir de recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse de 
povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas 
e saberes, e assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade de vida e do 
ambiente em que vivem (BRASIL, 2009).

http://www.cosmeticsdesign.com/Business-Financial/Indigenous-Brazilians-source-personal-care-ingredients-for-income-and-land-preservation
http://www.cosmeticsdesign.com/Business-Financial/Indigenous-Brazilians-source-personal-care-ingredients-for-income-and-land-preservation
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2966:catid=28&Itemid=23
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Em 2012, a Aderjur criou o Projeto Sentinelas da Floresta, aprovado pelo Fundo Amazônia e executado 
pela Coopavam, entre 2014 e 2017, em parceria com associações de 4 etnias indígenas e com a Amca.  
Através deste projeto foi estruturado um novo caminho para a cadeia da castanha na região, oportunizando 
o pagamento de preços impraticáveis em qualquer outra região da Amazônia, para os extrativistas, com 
uma valorização significativa do extrativismo, do modo de vida dos povos e comunidades tradicionais25 e 
da conservação da floresta. Esta iniciativa foi muito importante para a formação de um grupo muito mais 
amplo e fortalecido de parcerias atraindo mais famílias e ampliando a salvaguarda do Bioma Amazônia. 

Em 2014, a Aderjur aprovou o Projeto Cultivação, no edital Petrobras Social, para a Amca, reunindo um 
grupo significativo de mulheres agricultoras de várias associações de Juruena.

Em 2016, a Aderjur executou um Projeto com apoio do Fundo Amazônia, através do Pppecos/Ispn, no qual 
instalou na cidade de Juruena um Centro de Comercialização de Produtos do Extrativismo e dos SAF da 
Agricultura Familiar – Cecafs. Além disso, aprovou mais dois projetos, neste mesmo edital, para a Amca e para 
Amater trabalharem com hortas e quintais agroflorestais e montarem uma fábrica de derivados de banana. 

Ainda neste ano a Aderjur recebeu apoio da (Climate and Land Use Alliance) em um projeto para criar 
um Fundo Rotativo Solidário – FRS para apoiar o extrativismo de produtos florestais não madeireiros. 
Este Fundo está entrando na terceira safra de castanha, tendo potencializado a compra de R$ 1 milhão 
neste período e desenvolvido um importante aprendizado para as organizações comunitárias sobre a 
necessidade do capital de giro para manter estoque suficiente para atender ao mercado. O capital do FRS 
foi atualizado com os juros subsidiados cobrados dos tomadores dos empréstimos e está disponível para 
apoiar a aquisição da produção de castanha nas próximas safras.

Em 2018, iniciou a terceira edição do Projeto Poço de Carbono Juruena, patrocinado pela Petrobras, através do 
seu Programa Petrobras Socioambiental, que veio ampliar e qualificar as ações desenvolvidas nas etapas anterio-
res, com ênfase para o envolvimento de quatro etnias indígenas – Apiaká, Caiaby, Cinta Larga e Munduruku.

Em 2018, a Aderjur conseguiu o apoio da Partnerships for Forests para aumentar este capital de giro para 
a Coopavam elaborar os Planos de Gestão Territorial e Ambiental em três Terras Indígenas, fortalecer a 
rede de parcerias desta cadeia e ampliar o mercado para os derivados da castanha.  

Ainda em 2018, aprovou a segunda fase do Sentinelas da Floresta por mais quatro anos, que seguirá 
sendo executado pela Coopavam juntamente com uma rede de 12 associações indígenas, de agricultores 
e de mulheres de assentamentos e de 4 terras indígenas. Além da castanha, este projeto também apoiará 
o desenvolvimento da cadeia de valor do babaçu, usando a experiência da primeira fase do projeto, e a 
implantação de novas áreas de SAF na região.

Nestes últimos nove anos a Aderjur elaborou propostas para editais do Programa de Aquisição de Alimentos 
– PAA, para diversas organizações comunitárias de Juruena, que foram aprovadas num valor total superior 
a R$ 2 Milhões para formação de estoque e comercialização dos produtos dos SAF e do extrativismo.

Ao longo de sua trajetória, a Aderjur executou e apoiou esta gama diversificada e robusta de projetos, 
contando com um arco amplo de parcerias e alianças, que juntamente com as ações de incidência nas políticas 
públicas, geraram importantes resultados na mitigação de impactos e redução das emissões de carbono para 
a atmosfera, com geração de oportunidades e renda para a agricultura familiar, indígenas e extrativistas, 
valorizando a produção local, agregando valor e gerando riqueza distribuída na região para inúmeras famílias, 
com uma alimentação muito mais saudável para a população. Estes resultados foram fundamentais para a 
melhoria da condição de vida e dignidade destes segmentos sociais, valorizando e preservando os modos de 
vida tradicionais e conservando a Floresta Amazônica na região Noroeste do Mato Grosso.

25 Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição (Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais - Pnpct).
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3.1 Sobre o projeto: localização, parcerias,  
objetivos e resultados
O projeto tem como área de abrangência o Noroeste de Mato Grosso, atuando nos municípios de 
Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juara, Juína e Juruena. Houve o envolvimento 
de terras indígenas de 4 etnias – Apiaká, Cinta Larga, Kayabi e Munduruku (Figura 2). 

O Projeto Poço de Carbono Juruena teve como objetivo central consolidar modelos alternativos 
de uso e ocupação do solo com SAF e extrativismo de Pfnm, através da agregação de valor e da 
comercialização destes produtos, por indígenas, mulheres, agricultores familiares, jovens e professores 
de forma associada e participativa, para o sequestro de carbono e conservação de recursos naturais. 
Para tal, desenvolveu as seguintes estratégias: i. reconversão produtiva de áreas alteradas com plantio 
de SAFs para o sequestro de carbono; ii. apoio à comercialização de produtos agroflorestais e do 
extrativismo de produtos florestais não madeireiros; iii. promoção da educação ambiental para a 
gestão e conservação dos recursos naturais. 

Este trabalho só foi possível através da ampliação e consolidação de parcerias ao longo da execução 
do projeto, contando com 20 instituições atuando articuladamente e de forma complementar. Na 
execução direta, juntamente com a Aderjur, foram envolvidas 10 organizações, sendo 5 da agricultura 
familiar – 4 associações de mulheres e 1 cooperativa – e 5 indígenas – o Instituto Munduruku e 4 
associações – sendo uma de mulheres. O projeto também contou com importantes aportes de um 
conjunto de parcerias na esfera governamental e não governamental, acadêmica, de cooperativismo 
de crédito, cooperação internacional e iniciativa privada, evidenciando a capacidade de incidência e 
articulação do projeto junto aos distintos segmentos sociais no âmbito territorial, estadual, nacional e 
internacional.  Além disso, com apoio de pesquisadores de Universidades locais e internacionais várias 
pesquisas foram desenvolvidas no âmbito do projeto.

O Projeto Poço de Carbono Juruena obteve resultados significativos, consolidando e ampliando processos 
e práticas implementados nas etapas anteriores e também atuando em novas frentes. O projeto ganhou 
ainda mais relevância num contexto de fragilidade político-institucional e de crise econômica no Brasil, que 
agudizou as ameaças à conservação na Floresta Amazônica e afetou diretamente as estratégias produtivas e 
comerciais das organizações envolvidas no projeto. A redução ou eliminação de programas e políticas públicas 
voltadas à agricultura familiar e povos tradicionais, abastecimento e mercado institucional, crédito, pesquisa 
e extensão rural, são exemplos desses retrocessos que afetaram diretamente os arranjos socioprodutivos de 
base comunitária26 e as dinâmicas de gestão pública no território. Na esfera ambiental, a precarização dos 
serviços dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e implementação de políticas e ações neste âmbito 
repercutiu diretamente no aumento do índice de queimadas e desmatamento da floresta. 

Ao mesmo tempo, a queda de 70% na produção na safra 2016/2017 de castanha-do-Brasil em toda a 
região Amazônica afetou drasticamente a economia local, trazendo novos desafios para o projeto que 
atuou de modo intensivo apoiando os extrativistas, com ênfase nas organizações indígenas, nas etapas 
de coleta e armazenamento, beneficiamento e comercialização das amêndoas e derivados. Estas ações 
tiveram impacto direto na vida dos extrativistas, que conseguiram aprimorar sua atividade produtiva e 
comercial, dando continuidade ao seu importante papel na salvaguarda da sociobiodiversidade.  

Uma das ações mais importantes desenvolvidas antecipadamente para mitigar este problema foi a 
elaboração do Projeto Sentinelas da Floresta, criado pela Aderjur e apresentado ao Fundo Amazônia 
pela Coopavam e pela rede de organizações indígenas e de mulheres que trabalham no extrativismo 
da castanha do Brasil. Este foi um projeto estruturante, que apesar do impacto da mudança 
climática na produção dos castanhais, ampliou significativamente o número de pessoas atendidas,  

26 Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária (APL.Com) contitui-se de um ou mais empreendimentos compartilhados no qual 
se vislumbra a possibilidade de superação da competitividade utilitarista econômica e se privilegie ações no âmbito de uma rede 
horizontal de cooperação. Trata-se de agregar valor de sustentabilidade aos pequenos negócios. Acredita-se que essa outra 
economia se estabelecerá quando for dado aos socialmente excluídos tratamento especial. (SACHS 2003; SAMPAIO 2005). 
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o tamanho da área de floresta conservada e a melhoria das condições de vida destas pessoas.27 Ao 
final deste projeto, foram produzidos dois  documentários, sendo um para socializar sua trajetória e 
resultados28, e outro para comemorar os 10 anos do Fundo Amazônia,29  apresentado em Oslo, no 
encerramento do Projeto à Iniciativa pelas Florestas e Clima.

O Projeto Poço de Carbono Juruena teve um foco na restauração de ecossistemas degradados 
através da implantação de sistemas agroflorestais, conseguindo recuperar a paisagem e fixar carbono 
juntamente com a promoção da segurança alimentar e geração de renda para a agricultura familiar, 
comunidades extrativistas e indígenas. 

Outro eixo de ação foi a construção social de mercados, através do apoio à comercialização de produtos 
de SAFs da agricultura familiar e do extrativismo de Pfnm, incentivando a ação em rede, valores éticos 
e solidários, e a geração de renda para as comunidades envolvidas. 

A terceira esfera de atuação foi a Educação Ambiental, envolvendo comunidades escolares 
rurais, urbanas e indígenas num rico diálogo intercultural e intercâmbio de saberes. A ênfase na 
formação de professores como mediadores da construção coletiva de conhecimento foi uma 
estratégia central, contando com o apoio da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat que 
aportou conteúdos e metodologias que ampliaram as competências e habilidades dos educadores.  

27  http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sentinelas-da-Floresta/

28  http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sentinelas-da-Floresta/#iframe-2

29  http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sentinelas-da-Floresta/#iframe-4
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http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sentinelas-da-Floresta/
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Foi desenvolvido um conjunto diversificado de atividades junto às comunidades escolares, amplificando 
a pauta ambiental na área de abrangência do projeto.

No sentido de sensibilizar a sociedade e socializar as boas práticas e os aprendizados, houve um 
foco na comunicação, divulgando as ações e resultados, na perspectiva de inspirar e incentivar 
atores sociais de outras regiões e também ampliar o debate e engajamento da sociedade nas 
causas defendidas pelo Projeto Poço de Carbono Juruena. 

Resultados do Poço de Carbono Juruena: quantificando as conquistas

Objetivo geral: Consolidar modelos alternativos de uso e ocupação do solo com SAF e extrativismo de Pfnm, através 
da agregação de valor e da comercialização destes produtos, por indígenas, mulheres, agricultores familiares, jovens 
e professores de forma associada e participativa, para o sequestro de carbono e conservação de recursos naturais.

Objetivo 1. Reconversão 
produtiva de 100 ha 
de áreas alteradas com 
plantio de Sistemas 
Agroflorestais para o 
sequestro de carbono.

Objetivo 2. Apoiar a comercialização de 
produtos de SAF da Agricultura Familiar e 
do Extrativismo de Pfnm.

Objetivo 3. Promover a educação 
ambiental para a gestão e conservação 
dos recursos naturais

114 ha de SAFs 
implantados; 

268.423 mudas de 
82 espécies florestais 
produzidas e plantadas;

30 ha de SAFs 
monitorados através de 
inventário florestal em 17 
propriedades indicando: 
i. a absorção média de 
60 ton de carbono/ha; ii. 
incremento do estoque 
de 2.700 toneladas de 
carbono em 30 anos;

126 agricultores e 
agricultoras familiares 
manejando SAFs, 
recuperando e 
conservando os recursos 
naturais. 

15 contratos para comercialização de 
317.583 toneladas de castanha do Brasil 
extraídas por 6 etnias indígenas a partir 
do manejo sustentável de 1.300.000 mil 
ha de floresta amazônica; 

13 organizações (Agricultores(as) 
familiares e 6 etnias indígenas)  
articuladas na Rede Sentinelas da 
Florestas atuando efetivamente na 
construção social de mercados; 

Canais de comercialização ampliados, 
diversificados e consolidados:

- mercado institucional: PAA e Pnae;

- participação em 9 feiras (locais, 
estaduais e internacionais); 

- empresas processadoras: Natura, Atina, 
Carpello; 

09 projetos aprovados no PAA; 

3 contratos com a Natura Cosméticos e 1 
contrato com a Atina;

6 etnias indígenas comercializando a 
produção de castanha do Brasil com 
preço duas vezes superior ao praticado 
pelos atravessadores;

500 agricultores/as e indígenas 
envolvidos no extrativismo sustentável 
e comercialização de castanha do Brasil, 
com renda ampliada gerando melhoria 
nas condições de vida.

07 escolas públicas e 03 escolas indígenas 
engajadas no Programa de Educação 
Ambiental;

68 professores qualificados na temática 
ambiental através de 33 oficinas e 
internalizando-a em suas práticas 
pedagógicas;

222 alunos da rede municipal de 
ensino (rural e urbano) sensibilizados 
sobre a importância da recuperação 
e conservação dos recursos naturais e 
estimulados a atuarem localmente nas 
temáticas ambientais.

299 jovens indígenas sensibilizados, 
através de 4 gincanas ecológicas e outras 
atividades pedagógicas, e estimulados 
a compreenderem sua realidade e 
agirem de forma pró ativa nas questões 
socioambientais que afetam seus modos 
de vida tradicionais.

304 pessoas informadas e envolvidas 
através de 2 Seminários de Educação 
Ambiental ampliando a visibilidade das 
questões socioambientais da região. 
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3.2 O Projeto Poço de Carbono Juruena em perspectiva:  
uma trajetória construída coletivamente 

Quando o ser humano compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre 
o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu 

trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. 

(Paulo Freire, mestre e educador brasileiro)

Abordar os resultados do Projeto Poço de Carbono Juruena pressupõe compreender que há uma longa 
e rica caminhada que o antecede nas duas edições anteriores, entre 2010 e 2015, com significativos 
resultados para os participantes e para a região, consolidando experiências exitosas de projetos pilotos 
anteriores e testando e ampliando alternativas. Como colheita de muitos esforços conjugados, houve 
a implantação de aproximadamente 1.000 ha de SAFs envolvendo mais de 300 agricultores e o 
desenvolvimento de alternativas econômicas de uso sustentável de produtos florestais não-madeireiros 
com indígenas de quatro etnias e comunidades extrativistas. Concomitantemente, realizou-se um 
trabalho participativo de conscientização ambiental engajando jovens, mulheres, indígenas, professores 
e agricultores num Programa de Educação Ambiental, que envolveu mais de 5 mil pessoas. Assim, o 
projeto consolidou um amplo processo de formação de capital humano, com o surgimento de novas 
organizações sociais e a criação da rede de organizações participantes desta nova fase do projeto. 

Neste sentido, os alicerces e conquistas das edições anteriores contribuíram de forma determinante para 
os êxitos alcançados na atual edição. Para se compreender a potência e a capacidade de concretude 
dos objetivos traçados é necessário lançar um olhar em perspectiva, resgatando os principais elementos 
da trajetória do projeto ao longo destes nove  anos.

É sempre importante lembrar que o Projeto Poço de Carbono Juruena é uma construção que contou 
com muitas cabeças pensando, refletindo, planejando e avaliando. Ao mesmo tempo, foi resultado de 
um esforço coletivo para dar materialidade às ideias, com muitas mãos na lida diária e permanente do 
fazer consciente.  Mas, também foi fruto dos sonhos e coragem de gente que se lançou muitas vezes 
ao desconhecido, confiando que coletivamente seria possível trilhar um novo caminho que levasse ao 
bem viver e ao convívio harmônico com a natureza. 

Linha do tempo da Aderjur

2012: Prêmio Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio para a Coopavam.

ONU-PNUD 

2014-2015: Poço 
de Carbono Juruena 
Fase II e Cultivação.

Petrobras; PAA - 
CONAB

2013: Prêmio

Transforma Rede de 
Tecnologias Sociais para 
a ADERJUR. Fundação 
Banco do Brasil 

2015-2017: 
Sentinelas da 
Floresta Fase I. 
Fundo Amazônia

BNDES; PAA - 
CONAB

2014-2015:  
Projetos Amater, Amca 
e Aderjur.

ISPN-Fundo Amazônia-
BNDES; PAA - CONAB

2018-: Sentinelas da 
Floresta Fase II. Fundo 
AmazôniaBNDES. PAA 
- CONAB 

2017- 2018:  
Sentinelas da Floresta. 
Fundo Rotativo Solidário.

Climate and Land Use 
Alliance

 PAA - CONAB

2018-2020: Poço de 
Carbono Juruena Fase 
III. Petrobras; PAA - 
CONAB 2019-2020:

PGTA terras indígenas e 
Mercado para castanha. 
Partnerships For 
Forests;  PAA - CONAB1994: Nasce a Aderjur

2000-2010:  
Uso Sustentável e 
Conservação da 
Biodiversidade. 

GEF-PNUD-SEMA

2010-2012: Projeto de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas – Constituição 
e Estruturação Física da 
Coopavam;  INCRA

2010-2012: Poço de 
Carbono Juruena Fase 
I – Petrobras;

PAA - CONAB
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3.3 O Projeto Poço de Carbono Juruena como catalisador 
do Desenvolvimento Territorial Sustentável

O território é fruto da fecundação da natureza pela cultura. 

(Alberto Magnaghi, arquiteto e urbanista italiano)  

O Projeto Poço de Carbono Juruena, desde 
a sua concepção, desafiou-se a enfrentar 
uma série de questões socioambientais 
que impactam gravemente as florestas e 
os modos de vida das populações locais, 
em especial as indígenas. Assim, definiu 
suas estratégias olhando para as possi-
bilidades concretas e viáveis de transfor-
mação da realidade, sempre contando 
com o protagonismo das comunidades, 
organizações e pessoas envolvidas. 

Neste sentido, o projeto identificou a 
diversidade e desigualdades no territó-
rio, mapeou e potencializou os recursos 
locais – materiais e imateriais – valori-
zando-os e implementando um proces-
so inclusivo de uso sustentável e respon-
sável da sociobiodiversidade. Diante 
deste cenário, estimulou e consolidou relações virtuosas entre natureza e cultura, através de sistemas 
agroflorestais e do extrativismo sustentável de produtos florestais não madeireiros, que além de promover 
a recuperação e conservação dos recursos naturais, fortalecem e ampliam as estratégias seculares de 
reprodução dos povos originários e contribuem para a viabilização da agricultura familiar. 

Ao longo de sua trajetória, o Projeto Poço de Carbono Juruena foi assumindo um papel catalisador no 
desenvolvimento territorial sustentável, extrapolando a inserção local para um enfoque mais amplo. Para 
tal, atuou intensamente junto às organizações da agricultura familiar e de indígenas, contando com um 
arco de parcerias que disponibilizaram seu arcabouço técnico e político-institucional para a implementação 
de ações visando o equacionamento dos problemas da região. Este conjunto de relações, alianças e 
pautas comuns foram fundamentais para o fortalecimento do tecido social no território, evidenciado 
pelo protagonismo das associações, cooperativas e movimentos sociais, favorecendo a configuração da 
ação em rede e a incidência política nas diversas esferas do poder público e da sociedade.  

O projeto desenvolveu-se tendo a perspectiva de também valorizar fatores imateriais que conformam 
o território, como os laços informais, confiança, reciprocidade, empatia, solidariedade e modalidades 
de interação não mercantis. Assim, colaborou para a própria identidade dos atores, que foram 
encontrando afinidades e sinergias que viabilizaram a ação em rede. Neste sentido, cabe citar: i. a 
Rede Sentinelas da Floresta30 – que conecta organizações para o extrativismo e comercialização de 
produtos da sociobiodiversidade amazônica; ii. o fortalecimento da organização e ação coletiva das 
mulheres agricultoras e indígenas31; e iii. o Programa de Educação Ambiental32, que articulou escolas 
públicas urbanas com as escolas indígenas, descortinando matizes culturais ocultos, para o pensar e 
agir coletivo com temáticas relevantes na esfera ambiental.  

Este papel central desempenhado pelos atores locais, colocando-se como sujeito ativo capaz de 
fomentar seu próprio desenvolvimento, tem sido uma tônica do Projeto Poço de Carbono Juruena.  

30  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3CS_Ha0KLa4

31  https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=upXdOWoaFlA

32  https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=MDwEXVuRsRg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3CS_Ha0KLa4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=upXdOWoaFlA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=MDwEXVuRsRg
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Este é um elemento determinante do enfoque do desenvolvimento territorial sustentável, que mesmo 
valendo-se de referenciais externos, edifica suas próprias bases a partir de componentes endógenos que 
estejam culturalmente enraizados, socialmente validados e ecologicamente adaptados. Assim, o projeto 
ao definir sua matriz produtiva, adotar sua base tecnológica, eleger os referenciais metodológicos, 
dinamizar as economias locais, conceber a educação ambiental, balizou-se na pertinência e relevância 
destas premissas para o conjunto de agentes que atuam territorialmente em busca de um novo 
modelo civilizatório. Um modelo alternativo orientado pela conquista da cidadania, por padrões éticos 
pautados pela cooperação, solidariedade, respeito à diversidade e à vida, e busca do bem comum 
para as gerações presentes e futuras, através de um modo de ser e estar no mundo que garanta a 
conservação dos recursos naturais.  

A presença significativa desta utopia se traduziu na ousadia e perseverança que impulsionaram 
o projeto ao longo de sua trajetória, contribuindo substancialmente para suas conquistas, pois 
a energia e a capacidade de concretizar sonhos e ideias audaciosas são uma marca do caminho 
trilhado. Para isso, foi fundamental o fomento à interação entre indivíduos e organizações, 
permitindo a troca de conhecimentos, incentivando um processo de aprendizagem essencial para 
o resgate e valorização do saber tradicional, para a interação com o conhecimento científico e 
para a criatividade inovadora exercitada pelos sujeitos do projeto.

Estas iniciativas, onde os atores construíram, pelas experiências concretas e interações, um ambiente 
que tornou as relações mais densas e produtivas, passaram a diferenciar a região, que ganhou 
reconhecimento e tornou-se uma referência de boas práticas e efetividade na conservação da 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos e de resiliência frente às mudanças climáticas, juntamente 
com a  promoção da melhoria das condições de vida das populações locais. 

Ao final de mais uma fase, as ações do Projeto Poço de Carbono Juruena garantem que seus 
aprendizados e resultados alimentarão a continuidade do compromisso e engajamento das 
organizações executoras e parceiras nos processos e dinâmicas de desenvolvimento territorial 
sustentável. Conclui-se um ciclo e abrem-se outros, em sintonia com o ritmo e funcionamento da 
natureza, fonte permanente de inspiração e aprendizado para o ser e agir do ser humano no planeta. 
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3.4 Diretrizes Estratégicas e Metodológicas:  
o caminho e a forma de caminhar 

Caminhante, não há caminho, 
o caminho se faz ao caminhar.

(Antônio Machado, poeta espanhol)

O Projeto Poço de Carbono Juruena desenvolveu um repertório de estratégias e metodologias 
que conjugadamente provocaram transformações substanciais na realidade do noroeste de Mato 
Grosso. O equacionamento de graves problemas socioambientais já descritos anteriormente, que 
colocam em risco a Floresta Amazônica e os modos de vida de comunidades e povos tradicionais 
como guardiões da sociobiodiversidade, desafiou as organizações que integram o projeto a criarem 
um ciclo virtuoso de capacidades, compromisso e engajamento coletivo visando à transformação 
desta realidade.  

Algumas estratégias e metodologias têm sua origem na práxis histórica das organizações e 
foram aprimoradas e adaptadas aos distintos contextos e conjunturas durante o projeto. Outras 
nasceram de um processo coletivo de busca de alternativas para a melhoria das condições de vida 
da população local e para a harmonização entre suas atividades produtivas e a conservação dos 
recursos naturais no Bioma Amazônia. 

Num exercício de síntese, apresenta-se as principais estratégias adotadas pelo Projeto Poço de 
Carbono Juruena, traçando um panorama do itinerário seguido para alcançar seus expressivos 
resultados, podendo servir de inspiração e referência para outras iniciativas e organizações.

3.4.1 Desenvolvimento sustentável: o paradigma da liberdade
O Projeto Poço de Carbono Juruena teve como horizonte maior, iluminando e orientando sua 
trajetória, o desenvolvimento territorial sustentável. Assim sua concepção e entendimento diferiram da 
perspectiva que associa o desenvolvimento somente às variáveis relacionadas à renda, como geração 
e acumulação de riqueza, crescimento do produto interno bruto, entre outras. Optou pela visão33 
que entende desenvolvimento como liberdade, ou seja, o associa à possibilidade dos indivíduos de 
realizarem suas escolhas, consistindo, assim, na eliminação das privações de liberdade que limitam as 
oportunidades e escolhas das pessoas de exercerem sua condição de cidadãos. Assim, um país é tanto 
mais desenvolvido quanto mais se promove a expansão do horizonte de liberdade dos seus cidadãos, 
o que significa que eles têm condições e capacidades crescentes de ser e de fazer aquilo que valorizam 
e desejam (Sen 2000).

A adoção deste paradigma traduziu-se na definição dos objetivos e ações do projeto, vislumbrando 
muito além do componente produtivo e do incremento de renda, incorporando as dimensões políticas, 
socioculturais e ambientais. Assim, tão importante quanto dinamizar a cadeia de valor da castanha do 
Brasil e dos produtos agroflorestais, melhorando os rendimentos para indígenas, comunidades extrativistas 
e agricultura familiar, foi criar e fortalecer redes de colaboração que aproximaram estes distintos atores 
para a busca e garantia de direitos e do exercício de cidadania. Ao mesmo tempo, além de dinamizar 
a economia local, apoiou e incentivou a organização e protagonismo das mulheres rurais e indígenas, 
contribuindo para o seu empoderamento, ampliando as possibilidades de transformar as relações de 
gênero que cerceiam a liberdade feminina.   Por outro lado, além de promover e mensurar a fixação 
de carbono através da conservação das florestas desenvolveu um processo continuado e criativo de 
educação ambiental, através de uma abordagem emancipatória, resgatando e valorizando expressões e 
conexões culturais, ampliando a compreensão da realidade e incentivando a ação proativa nas temáticas 
socioambientais relevantes às comunidades escolares e sociedade com a qual se relacionam.

33 Visão defendida por Amartya Sen, economista indiano, Prêmio Nobel de Economia em 1998 por sua contribuição às teorias da escolha 
social e do bem-estar social. Professor de Harvard (EUA), foi um dos idealizadores do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 
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Há quem diga que esta perspectiva de desenvolvimento é utópica e irrealizável no atual modelo 
civilizatório. Mas, também fez parte do Projeto Poço de Carbono Juruena o direito ao sonho, que 
alimentou e seguirá alimentando a busca da transformação social rumo ao Bem Viver (Acosta 2016).34 

3.4.2 Protagonismo popular: inclusão, organização e ação 
coletiva dos atores sociais do território
O Projeto Poço de Carbono Juruena sempre atuou a partir de uma visão integradora de espaços, atores 
sociais, agentes e políticas públicas no sentido do desenvolvimento sustentável. Como já foi destacado 
anteriormente, não foi qualquer desenvolvimento que lhe interessou, e sim, um desenvolvimento que 
promovesse à conservação dos recursos naturais, superação das desigualdades socioeconômicas e 
justiça social. Neste sentido, sempre teve a perspectiva da inclusão social, com elementos balizadores 
como a redução de desigualdades, a valorização da sociobiodiversidade, a equidade de gênero, o 
reconhecimento e respeito à diversidade cultural, a solidariedade e reciprocidade nas relações sociais. 

Quando a realidade socioterritorial foi assumida como fator central no processo de planejamento, 
gestão, avaliação e controle social das iniciativas apoiadas pelo projeto, foi  fundamental que os 
sujeitos coletivos da produção social do território tivessem garantido o seu lugar de direito, a condição 
de protagonistas das transformações dessa realidade.

O projeto, ao longo de sua trajetória, empreendeu um grande esforço de envolvimento e engajamento 
efetivo dos atores diretamente envolvidos – agricultores e agricultoras familiares, indígenas, 
extrativistas, comunidades escolares. O incentivo permanente à organização e fortalecimento da 
interação entre indivíduos, grupos e instituições acabou sendo um dos maiores legados do projeto, 
que através de competência técnica, compromisso político e práxis ética construiu condições favoráveis 
ao protagonismo popular. 

As associações, cooperativas e redes engajadas no projeto se apropriaram dos processos e produtos 
desenvolvidos, ampliando sua autonomia e capacidade de incidir politicamente na região para 
a efetivação de direitos sociais e para a melhoria das condições de vida – segurança alimentar e 
nutricional, geração de renda em harmonia com natureza através dos SAFs, extrativismo sustentável e 
atividades correlatas como o processamento. 

Assim sendo, o projeto ao promover a inclusão, organização e ação articulada dos atores sociais do 
território, através de processos socialmente organizados, politicamente orientados e com leitura crítica 
da realidade vivida, potencializou e ampliou o protagonismo popular e a apropriação do território 
socialmente produzido.

3.4.3 Enfoque participativo e governança compartilhada: o 
pensar e o fazer coletivo 
O Projeto Poço de Carbono promoveu a participação efetiva dos sujeitos sociais na concepção, 
planejamento, implementação e avaliação de suas estratégias e ações.  O enfoque participativo 
contribuiu para a construção de um denominador comum de situações plurais e atores diversos, ao 
mesmo tempo em que acolheu diferentes perspectivas, criando espaços permanentes de interlocução 
e concertação política, premissas básicas da governança compartilhada. 

A construção de espaços favoráveis às práticas cooperativas e solidárias, bem como sentimentos 
de pertencimento e identidade coletiva, requer disposição e envolvimento individuais e coletivos.  
Foi um grande aprendizado o pensar e o fazer coletivo, identificando afinidades, convergências 
e interesses comuns, mediando conflitos e construindo sinergias. O desafio ampliou-se quando a 

34 O Bem Viver tem como principais características a harmonia com a natureza, reciprocidade, relacionalidade, complementaridade 
e solidariedade entre indivíduos e comunidades, oposição ao conceito de acumulação perpétua e regresso a valores de uso. 
Também envolve outra visão de economia, sustentada em princípios como a solidariedade, sustentabilidade, reciprocidade, 
complementaridade, responsabilidade, integralidade e autossuficiência. Isso significa uma economia não baseada no produtivismo 
e consumismo exacerbados pelo capitalismo, cujo limite será a nossa sobrevivência como espécie (ACOSTA, 2016).
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participação já não era mais só na organização, passando a ser em rede, exigindo ainda mais uma 
postura dialógica e de corresponsabilidade em esferas muitas vezes antes não conhecidas. 

Para lidar com esse cenário, o projeto contou com um Conselho Gestor, composto por representantes 
das dez instituições executoras, construindo bases sólidas de compromissos de cada integrante em 
todas as etapas. Ao mesmo tempo, foram adotados instrumentos e procedimentos que facilitaram 
a autonomia e autodeterminação das organizações envolvidas, com as propostas e realizações do 
projeto sendo internalizadas e consolidadas através de suas estruturas, processos e dinâmicas de 
funcionamento, configurando uma importante estratégia de sustentabilidade.  

3.4.4 Parcerias e alianças: a potência da articulação no 
fortalecimento do tecido social 
Desde a sua origem o Projeto Poço de Carbono Juruena adotou a estratégia de edificar uma 
sólida base de instituições parceiras para viabilizar a consecução de seus objetivos, haja vista 
a complexidade e os desafios da realidade em que iria intervir. Após dez anos de trajetória, 
ratifica-se a importância desta decisão, uma vez que é inquestionável o papel fundamental que 
a articulação entre diversos agentes e segmentos sociais teve para o êxito e reconhecimento do 
projeto. É importante destacar a capacidade de estabelecer processos e dinâmicas efetivamente 
dialógicos e participativos, os quais geraram oportunidades de empoderamento compartilhado, 
criando e multiplicando parcerias diversas, estáveis e duradouras.  

A intencionalidade clara de fortalecer os espaços de ações coletivas contribuiu para se estabelecer 
uma relação mais estreita e diferenciada entre os diversos atores na busca de alternativas para o 
território, viabilizando atividades produtivas, conservação dos recursos naturais e reprodução social 
para a agricultura familiar, indígenas e comunidades extrativistas. Assim, buscou-se fortalecer 
uma cultura de participação social, elevando o patamar de discussão do estrito interesse local 
e setorizado para uma esfera de maior complexidade territorial. Neste contexto, é importante 
destacar que o projeto desempenhou um papel de aglutinação e mediação, facilitando a articulação 
de diferentes atores sociais em um ambiente horizontal, aliviando tensões e resolvendo conflitos, 
pois processos de construção social de qualidade envolvem também disputas e interesses. 

Além de viabilizar as ações do projeto, as parcerias e alianças contribuíram para o fortalecimento 
do capital social (Bourdieu 1980)35 no território, com interações que identificaram interesses 
compartilhados entre os atores envolvidos estabelecendo-se pontes, acordos e pactos em torno a 
objetivos comuns e metas de curto, médio e longo prazo. Tal confluência contribuiu objetivamente 
para a realização de potenciais ganhos conjuntos. 

O Projeto Poço de Carbono Juruena nesta fase, contou com um conjunto de vinte instituições, 
sendo dez organizações da agricultura familiar, indígenas e mulheres, que atuaram na execução 
direta juntamente com a Aderjur. Ao mesmo tempo, teve uma rede de apoiadores com 
universidades, poder público municipal, estadual e federal, cooperativa de crédito, iniciativa 
privada e de cooperação internacional. 

Pode-se destacar algumas ações realizadas por esta rede de apoio: i. Acordo com a Prefeitura 
Municipal de Juruena cedendo ao projeto a estrutura física e equipamentos do viveiro municipal 
para a produção de mudas de espécies nativas que foram utilizadas na implantação de sistemas 
agroflorestais, incluindo a pupunha, café, cupuaçu, cacau e a castanha-do-Brasil, bem como 
outras espécies florestais. A prefeitura também inseriu na merenda escolar do município, 
produtos derivados da castanha-do-Brasil em amêndoa, babaçu e de banana, produzidos nas 
fábricas de beneficiamento do Assentamento Vale do Amanhecer e da Comunidade 13 de Maio;  
ii. Assessoria da Unemat ao Programa de Educação Ambiental através do projeto de extensão 
ConTextos ambientais Juruena-Juara/MT: formação docente de professores indígenas e da rede pública 
em Educação Ambiental; iii. Programa Municípios Sustentáveis do Governo Estadual do Mato Grosso. 

35 Conjunto de relações e redes de ajuda mútua que podem ser mobilizadas efetivamente para beneficiar indivíduos ou grupos 
sociais, com vistas a manter ou reforçar seu estatuto e seu poder na sociedade (BOURDIEU 1980)
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Sem esse arco de parcerias e alianças teria sido impossível a realização do projeto e obtenção 
dos seus expressivos frutos. Simultaneamente, este exercício coletivo fomentou outras iniciativas, 
para além do espectro do projeto, que foram empreendidas na região – projetos, políticas 
públicas, cooperação internacional, investimentos da iniciativa privada. Assim, fica demonstrado 
que a estratégia de fortalecimento e ampliação do capital social reverberou em outras esferas e 
continuará a repercutir no longo prazo na região. 

3.4.5 Ação em rede: tecendo relações e conexões
A ação em rede foi dos elementos essenciais para o êxito alcançado pelo Projeto Poço de Carbono 
Juruena, sendo adotada em todos os eixos de ação – articulando diversos atores sociais na esfera 
produtiva, construindo espaços de conexão para a construção social de mercados, interligando culturas 
no âmbito da formação e educação ambiental, congregando instituições e conjugando esforços na 
incidência política do nível local ao internacional.

Mais do que o atingimento das metas, o projeto oportunizou a construção de redes e teias de colaboração 
revitalizando e dando maior densidade ao tecido social que dá sustentação às transformações sociais e 
à conservação dos recursos naturais no território. Esta é uma estratégia fundamental quando se objetiva 
articular e empoderar os sujeitos sociais para atuarem coletivamente em torno de interesses comuns. 
É importante lembrar que as redes possuem uma lógica de conexões e não de superfícies, definidas 
pela sua potência e acontecimentos internos e não por seus limites externos, constituindo-se numa 
totalidade aberta capaz de crescer para todos os lados e direções e, independente da distância que os 
elementos constitutivos ou nós estão entre si, o que importa na sua composição e funcionamento é o 
grau de conexão entre estes elementos (P. F. Vieira and Cunha 2002).

No processo de estabelecimento dessas redes no contexto do projeto, vários foram os atores sociais 
que influenciaram e foram influenciados pelo contexto econômico, dinâmicas socioambientais e 
diversidade cultural, esboçando as percepções da natureza que orientaram a forma como cada um 
se relacionou com ela.  Uma das grandes vantagens deste ambiente plural foi o compartilhamento 
de diversas formas de ser e estar no mundo, possibilitando sinergias e oportunizando o encontro 
de diferentes práxis que se articularam em torno de objetivos comuns. Assim, se estabeleceram 
conexões que possibilitaram ações coletivas voltadas para o desenvolvimento territorial sustentável. 
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O projeto oportunizou a criação e fortalecimento de redes de colaboração a partir de questões 
produtivas e tecnológicas, dos arranjos comerciais, do trabalho com educação ambiental, que 
criaram um ambiente favorável a: i. interdependência entre os atores; ii. compartilhamento de 
capacidades e competências; iii.  a troca de recursos de poder; iv. articulação de interesses; v. 
incidência política coletiva. Estes elementos facilitaram a interação estratégica e a coalizão política 
e econômica entre os integrantes de redes e institucionalidades externas, como agentes do poder 
público, iniciativa privada e terceiro setor.  

É importante destacar a Rede Sentinelas da Floresta, que traduziu e concretizou este esforço de 
promoção da ação em rede, reunindo um conjunto de organizações como a Coopavam, o Instituto 
Munduruku e as Associações Kawaiweté, Passapkareej, Acaim, Amca, Amater e Amac. Juntas envolvem 
mais de 300 famílias de indígenas, agricultores e mulheres rurais na região Noroeste do Mato Grosso, 
tendo como objetivos fortalecer as organizações de base comunitária para o desenvolvimento dos 
arranjos produtivos da castanha do Brasil, do babaçu e de SAFs, e aumentar a escala de produção 
valorizando o potencial da comercialização dos produtos do extrativismo e agricultura familiar para o 
mercado nacional e internacional. A articulação em torno da Rede Sentinelas da Floresta conta com 
organizações sociais atuantes, que se conectam e comunicam a partir de relações de confiança e 
espírito de cooperação. Suas estratégias e ações estão influenciando concretamente na configuração 
do desenvolvimento sustentável, destacando a região no contexto amazônico.

É um fortalecimento das associações a criação desta rede, porque sozinhos nós não vamos conseguir 
caminhar. Juntos vai ser mais fácil a gente conseguir um objetivo maior, tanto na venda dos produtos 
como no apoio às comunidades. Eu vejo um grande avanço. (Célia Maria de Jesus, Amater).

Nossa associação, que reúne 66 famílias que produzem cerca de 180 toneladas de castanha 
do Brasil por safra, acredita na força da proposta, mas que é preciso ser bem discutida nas 
aldeias. Temos que discutir muito a criação da rede na nossa comunidade, porque precisamos 
pensar na produção de outros produtos e na sustentabilidade das nossas famílias. (Kawayp 
Katu Kayaby, Associação Indígena Kawaiwete). 

A nossa associação já tem 22 anos, nós temos um nome forte e sempre ajudamos outras 
associações. Está na hora de unirmos nossas forças na rede Sentinelas da Floresta para organizar 
esses atores para planejar um desenvolvimento para essas entidades e elas poderem negociar 
melhores preços e condições com os compradores de castanha e outros produtos que têm 
origem na agricultura familiar e no extrativismo. (Márcia Kraemer dos Santos Souza, Aderjur).

3.4.6 Atuação marcante das mulheres: empoderamento e 
equidade de gênero
O Projeto Poço de Carbono Juruena tinha como um de seus temas transversais a equidade de gênero36, 
tendo contado com uma grande presença e intensa participação das mulheres – agricultoras, indígenas 
e integrantes das comunidades escolares envolvidas no Programa de Educação Ambiental. Os 
resultados do protagonismo feminino apareceram no fortalecimento de entidades como a Coopavam, 
Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia (Amca), Associação de Mulheres Andorinhas do 
Canamã (Amac), Associação Marias da Terra (Amater), Associação Comunitária da Aldeia Indígena 
Mayrobi (Acaim), Associação de Mulheres Indígenas Apiaka Kayabi Munduruku (Akamu), Instituto 
Munduruku, Associação Indígena Passapkareej e Associação Indígena Kaiaby (Kawaiwete). 

A maioria destas organizações são lideradas por grupos de mulheres, que desempenharam um 
papel fundamental na concepção e implementação das estratégias e ações do projeto, sendo 
um diferencial positivo importante, uma vez que mudanças nas relações de gênero são condição 

36 O termo gênero indica construções culturais e determinações sociais acerca dos papéis adequados aos homens e às mulheres. 
As representações de gênero estabelecem as relações entre homens e mulheres diferenciando os papéis sociais que resultam 
em distribuições desiguais de poder. No decorrer da história as desigualdades de poder entre homens e mulheres se 
intensificaram, construindo símbolos e normas que implicaram diretamente na identidade das mulheres, na sua subjetividade, 
naturalizando a submissão, a restrição dos espaços, a imposição do trabalho doméstico e reprodutivo.
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– e não consequência – para o desenvolvimento territorial sustentável. As relações de gênero 
estruturam a vida das mulheres nos territórios, a partir de condicionantes histórico-culturais, 
como o patriarcado e o machismo, que não reconhecem e valorizam a importância das mulheres 
na esfera econômica e socioambiental, em função da invisibilidade do trabalho feminino nas 
atividades produtivas e reprodutivas. As mulheres rurais, na maioria das vezes, não recebem renda 
própria, com os resultados do seu trabalho sendo somados às receitas da família, cujo uso será 
decidido, na maioria das vezes, sem a sua participação direta. Ao mesmo tempo, apesar de serem 
mais da metade da população brasileira (51,7%)37, o número de mulheres que participam de 
processos de decisão e que estão em posição de destaque nas organizações políticas, públicas e 
da sociedade civil ainda é muito desproporcional à sua importância estratégica. Este desequilíbrio 
repercute na ausência de políticas públicas nas esferas sociais e produtivas direcionadas à promoção 
da equidade de gênero, afetando diretamente a vida das mulheres. 

Em contrapartida, muito do que se avançou na incorporação das lutas ambientais e por soberania 
alimentar nas pautas dos movimentos nacionais e internacionais se deve à organização das mulheres 
camponesas e indígenas, como as articuladas no Movimento Via Campesina, defendendo os 
direitos das mulheres como produtoras e mantenedoras de um modelo de alimentação respeitador 
dos costumes locais e da natureza (Siliprandi 2006). 

Na região amazônica este fato também se repete, com organizações e movimentos de mulheres 
atuando na defesa de direitos e na luta por territórios e seu patrimônio ambiental e sociocultural. 
O Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (Miqbc)38 é um bom exemplo da 
importância do protagonismo feminista para a transformação da sociedade.

O Projeto Poço de Carbono Juruena contribuiu para a organização, empoderamento e protagonismo 
das mulheres no Noroeste do Mato Grosso, que participaram ativamente no pensar e agir no decorrer de 
sua execução. Além de apoiar a formação e qualificação das lideranças femininas, também oportunizou 
espaços de capacitação e articulação –Encontros de Mulheres, oficinas, cursos, intercâmbios, escolas 
rurais e indígenas  –  e integração na esfera produtiva e comercial – SAFs, extrativismo sustentável, 
viveiro de produção de mudas florestais, beneficiamento e processamento de alimentos, canais de 
mercado, eventos de comercialização.   

37  https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html

38 O Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu reúne mulheres do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins para lutar 
por territórios e conservação da sociobiodiversidade e por direitos sociais, políticos e econômicos. https://www.miqcb.org/

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://www.miqcb.org/
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Cabe destacar a geração de renda através das associações de mulheres que forneceram para o mercado 
institucional – PAA e Pnae – que se constituiu num importante mecanismo de ampliação de autonomia 
financeira, questão chave para o enfrentamento das desigualdades de gênero.  Ao mesmo tempo, é 
importante ressaltar a articulação das organizações de mulheres, como no caso da realização do IV Encontro 
de Mulheres Rurais e Indígenas do Noroeste de Mato Grosso e Acre, em abril de 2019, que reuniu mulheres 
agricultoras e extrativistas, além de representantes femininas dos povos indígenas Apiaká, Cayabi, Cinta-
Larga e Munduruku. Além das reflexões coletivas, também houve intercâmbio de experiências, com visitas 
à Coopavam, Amca e Amater para se conhecer o trabalho das mulheres na organização, produção, 
processamento e comercialização. Estas experiências, apoiadas pelo projeto através do patrocínio do 
Programa Petrobras Socioambiental, têm sido reconhecidas como importantes referências no contexto 
amazônico, como o ocorrido no Encontro Chico Mendes – realizado entre 15 e 17 de dezembro 2018, 
em Xapuri, reunindo mais de 500 pessoas de várias partes do país – quando a experiência das mulheres 
envolvidas no projeto foi socializada através do debate Mulheres e Desenvolvimento Sustentável: 
Contribuição das mulheres nas cadeias de valor dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.

É preciso fazer uma importante ressalva, pois apesar de se ter avançado no sentido da maior participação 
das mulheres no território, ainda há uma longa caminhada pela frente, repleta de obstáculos e desafios. 
As iniciativas organizativas e produtivas apoiadas pelo projeto são referências de práticas voltadas para 
a equidade de gênero e para o reconhecimento do papel fundamental e imprescindível que as mulheres 
desempenham na sociedade. E não esqueçamos: as mulheres seguirão em marcha até que todas sejam livres!  

“Surgiu a ideia de construir uma associação para buscar mais recursos e renda para as famílias 
e evitar que muitas vendessem o sítio para ir embora para a cidade. Começamos com farinha 
de banana, trabalho com hortas, plantio de quintais. Aí a gente viu a grande mudança na vida 
das mulheres. (Célia Maria de Jesus, agricultora familiar, Amater).

“Quando entrei na cooperativa só havia homens na coordenação e as mulheres faziam o trabalho 
braçal de manuseio da castanha. Em 2014 assumi a presidência da cooperativa que tinha uma 
dívida negociada para ser paga até 2019, mas em dois anos o pagamento foi quitado. Há cinco 
anos um grupo de mulheres compõe a diretoria da cooperativa. Os homens aprenderam a 
nos respeitar e ver que nós sabemos administrar uma cooperativa importante, que vem dando 
exemplo para outras associações”. (Luzirene Coelho Lustoza, agricultora familiar, Coopavam).

“A partir do momento em que as mulheres começaram a tomar postos de liderança, as organizações 
começaram a avançar com as parcerias, principalmente com os povos indígenas”. (Lucineia Machado, 
coordenadora financeira do projeto Poço de Carbono Juruena)

3.4.7 Matriz produtiva e tecnológica: a ação humana na paisagem
No cerne do Projeto Poço de Carbono Juruena esteve uma nova racionalidade contrapondo-se à lógica 
produtivista e antiecológica hegemônica da globalização e do neoliberalismo, onde a natureza não 
é considerada na esfera econômica. A crise ecológica requer um repensar sobre a forma como está 
estruturada e como funciona a sociedade contemporânea excludente e insustentável. Neste sentido, 
é preciso olhar para a paisagem, espaço das interações ser humano-natureza, compreendendo as 
influências mútuas e avaliando o impacto da presença humana no ambiente natural, que vem criando 
novas situações e exigindo cada vez mais recursos do território, gerando desproporção entre a maneira 
de se viver e de se ocupar o espaço. 

A partir da leitura desta realidade, o projeto adotou uma racionalidade ambiental (Leff 2000)39 
objetivando detectar aqueles elementos que podiam se constituir na base de uma estratégia produtiva 
alternativa, onde a natureza se integrasse à lógica produtiva – o modo de gestão dos recursos naturais, 
o modo de produção e de consumo, os meios de produção, o modo de vida, a ciência e tecnologia, 

39 A racionalidade ambiental caracteriza-se pela reunião de três aspectos. Primeiro, e desde uma perspectiva técnica, a procura 
de uma eco-tecnologia, baseada nos ritmos e ciclos ecológicos. Segundo, e desde uma perspectiva humanista, uma produção 
destinada à satisfação das necessidades básicas, a qual seria contrária a lógica do mercado concentrador e excludente. Por último, 
uma racionalidade social diferente da mercantil-produtivista, com reapropriação social da natureza, baseando-se em práticas 
tradicionais resultantes das cosmovisões e culturas que têm um comportamento mais harmônico com a natureza. (LEFF,2000)
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as técnicas aplicadas no sentido de reaproximar o ser humano da natureza. 

A definição da matriz produtiva e tecnológica incluiu a percepção do elemento humano como potencial 
modificador da paisagem revelando uma dialética entre uma realidade de ordem física e ecológica e 
enquanto construção social. Assim,  foram reconhecidos os limites da intervenção cultural na natureza, 
o que significa também aceitar os limites da tecnologia, através da compreensão de que a técnica deve 
ser governada por um sentido ético de seu potencial transformador da vida. 

Neste sentido, foi importante valorizar os conhecimentos ancestrais do território, que com seu caráter 
coletivo, se definem através de suas próprias cosmovisões e racionalidades culturais e contribuem para o 
bem comum. Ao mesmo tempo, os povos e as comunidades tradicionais envolvidos no projeto são grupos 
culturalmente diferenciados que usam os recursos naturais como condição para sua reprodução econômica, 
cultural, social e ancestral, não possuindo outra fonte de renda para sua subsistência. Esta realidade foi 
um elemento motivador e facilitador para as propostas do projeto, pautadas no manejo sustentável 
da biodiversidade amazônica, com ênfase na castanha do Brasil, juntamente com a implementação de 
sistemas agroflorestais para a recuperação da paisagem.  Assim sendo, o uso sustentável dos recursos 
naturais foi imperativo na definição das estratégias produtivas e tecnológicas, considerando não somente 
as dimensões físicas e biológicas da paisagem, mas aspectos históricos, culturais, socioeconômicos 
que se encontram conectados aos diferentes potenciais da floresta. Desta forma, o projeto atuou na 
promoção da segurança e soberania alimentar juntamente com a geração de renda, promovendo avanços 
significativos nas condições de vida das populações locais, através de um modelo de ocupação territorial 
que estabeleceu alternativas sustentáveis nas relações econômicas com a floresta.

Graças ao Projeto Poço Carbono de Juruena, que deu uma força muito grande para gente 
expandir nossa produção, aumentamos as vendas para o mercado e Conab. Isso fez com que 
a agricultura familiar fosse mais conhecida e valorizada, porque o município depende do que 
produzimos. Se não produzirmos vai ter que vir de fora. (Márcia Kraemer, agricultora familiar). 

A minha política é produzir o meu alimento e o da minha família. Por isso que tenho variedade 
para comprar o quanto menos. O que sobra eu vendo para suprir as outras despesas. Esta é 
a ideia! E tem a garantia para quem está comprando de que está comendo coisa boa. (Carlos 
Andretti, agricultor familiar)
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3.4.8 Construção coletiva de conhecimento:  
encontro e diálogo de saberes
O Projeto Poço de Carbono Juruena buscou permanentemente o diálogo cooperativo entre saberes 
tradicionais e a sua aproximação do conhecimento científico, tendo em vista uma concepção 
de conservação da biodiversidade sensível aos valores de justiça social, participação popular 
e sustentabilidade. Assim, foi de encontro à visão reducionista que vê a Amazônia apenas como 
repositório de recursos naturais, diversidade biológica e banco genético, que deve ser explorado para 
atender as necessidades humanas, mais especificamente para responder ao modelo hegemônico de 
progresso. Também se contrapôs à visão da ciência e tecnologia que se opõem ao conhecimento 
tradicional, isto é, aos saberes e modos de vidas de povos e comunidades locais, por considerarem que 
eles constituem entraves à modernização.

Assim, numa lógica oposta, embasada numa racionalidade ambiental, buscou o resgate, reconheci-
mento e valorização dos legados culturais de indígenas, comunidades extrativistas e agricultura familiar 
– suas formas de saber e fazer, da permanência de seus conhecimentos em suas identidades e da 
circulação de saberes no tempo e no espaço.  

Ao mesmo tempo, houve a compreensão de que o manejo comunitário dos recursos naturais implica 
em considerar a autonomia das pessoas envolvidas e com isso respeitar as expressões e manifestações 
culturais na prática extrativista e agrícola, cujas práticas produtivas não se resumem a um emaranhado 
de técnicas de baixa tecnologia, mas permitem a estes grupos sociais desenvolverem uma profunda e 
íntima interação respeitosa com o ambiente em que vivem, viabilizando historicamente a sua reprodu-
ção e resistência em seus territórios. 

O projeto buscou construir dinâmicas e espaços para a conexão e equidade entre os saberes e as 
culturas. Sem ignorar os aportes da ciência para migrar para a sustentabilidade, considerou neces-
sário repensar paradigmas a partir da localização do saber, arraigado territorialmente e ancorado 
culturalmente, a partir da riqueza de sua heterogeneidade, da diversidade e da singularidade. A partir 
daí, definiu as formas de intervenção na paisagem por meio do diálogo intercultural e a hibridação 
dos conhecimentos científicos com os saberes locais.

Considerando a tendência de tensões decorrentes do encontro dessas distintas narrativas, o projeto 
desenvolveu estratégias para equalizar e harmonizar os diversos atores sociais na construção coletiva 
de conhecimento. Um bom exemplo disso, foi o processo de concepção e implementação do Programa 
de Educação Ambiental, quando o aporte da academia se integrou fluidamente ao universo dos povos 
originários, numa rica e profícua simbiose entre a Unemat e as escolas indígenas. Ao mesmo tempo, 
também houve o intercâmbio com outras comunidades escolares rurais e urbanas, em particular entre 
educadoras e educadores, num entrelaçamento cultural em torno de temáticas ambientais. O exercício 
dialógico foi muito rico, mas teve seus desafios advindos do compartilhamento de visões e olhares 
plurais. Assim foi importante garantir a equidade entre as formas diferentes de conhecimento e o 
diálogo numa relação horizontal, na qual não há conhecimento superior ou inferior, mas concepções 
diferentes da realidade que devem comunicar-se, tornando-se interdependentes.

Neste sentido, o projeto se aproximou da ecologia de saberes (Santos 2004)40, que parte do pressuposto 
de que não existe ignorância ou conhecimento total. É justamente a ignorância, ou seja, a incompletude, 
que vai demandar o diálogo e a troca entre diferentes conhecimentos. Por outro lado, esta concepção 
alerta que a relação entre o saber popular e científico, marcadamente desigual, ultrapassa as diferentes 
concepções que cada uma possui acerca dos objetos e dos sujeitos. A hegemonia do saber científico 
significa também a hegemonia daqueles que detêm esse saber em detrimento daqueles que não o possuem.  

40 Boaventura de Sousa Santos, ao contextualizar o conceito ecologia dos saberes, traz uma discussão sobre a hegemonia e 
dominação do conhecimento científico.  Segundo ele, existem outros conhecimentos que dão conta de explicar a nossa 
realidade. Além disso, o autor ainda afirma que a hierarquia entre o científico e o não científico evidencia uma relação de 
dominação e que a ecologia dos saberes visa criar um novo tipo de relacionamento entre o saber científico e outras formas de 
conhecimento.  Consiste em conceder igualdade de oportunidades às diferentes formas de saber visando à maximização dos 
seus respectivos contributos para a construção de outro mundo possível, isto é, de uma sociedade mais justa e democrática.
(Sousa Santos ,2004) 
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Isto significa afirmar que essa hegemonia é reflexo e reflete as relações desiguais entre grupos sociais: 
entre cientistas e comunidades e povos tradicionais, por exemplo. Ou seja, é também o contexto 
marcado pelas lutas por direitos e disputas de poder (Santos 2004).

O Projeto Poço de Carbono Juruena tratou a construção de conhecimento como uma obra aberta, 
inacabada e que se refaz constantemente. Se por um lado, o conhecimento científico trouxe aportes 
importantes para o trabalho, o saber tradicional foi entendido de forma integrada à sua identidade, 
organização social, sistemas de valores, enfim, à sua visão cosmológica (Cunha 1999). O exercício de 
amalgamar estas distintas vertentes de pensamento e práxis foi um dos importantes aprendizados 
do projeto. Para dar concretude a esta abordagem, pode-se citar a relação estabelecida entre a 
equipe técnica e as comunidades envolvidas.  No caso das associações indígenas de quatro etnias 
– Apiaká, Caiaby, Cinta Larga e Munduruku – houve um entrelaçamento de visões e experiências 
no manejo dos produtos da sociobiodiversidade. Os indígenas trouxeram sua ancestralidade, 
ou seja, saberes intimamente ligados aos seus processos identitários e históricos traduzidos 
nas formas de ser e de viver de seus povos na relação com a paisagem. Em contrapartida, a 
equipe técnica aportou conhecimentos embasados cientificamente, originários de pesquisa e 
experimentação tecnológica, que colaboraram para a melhoria do extrativismo sustentável. 

No desenvolvimento da cadeia de valor do babaçu, houve a integração das mulheres 
quebradeiras de coco e socialização de seus conhecimentos com outras comunidades, 
criando um circuito virtuoso de compartilhamento de experiências, ampliando as capacidades 
locais para o manejo dos babaçuais e para o seu aproveitamento econômico através de uma 
gama de produtos, como a farinha de mesocarpo utilizada no auto consumo e no mercado 
institucional, ampliando o leque de oferta no processo de comercialização. Cabe destacar 
a utilização da farinha de mesocarpo na multimistura41 utilizada na complementação 
alimentar de crianças indígenas, numa parceria com a Casa de Saúde Indígena de Juara.  
A utilização da sociobiodiversidade local nesta importante tecnologia social valorizou 
ainda mais a importância da conservação da floresta, ao mesmo tempo em que contribuiu 
para resgatar a cultura ancestral, na qual o babaçu vem sendo utilizado para alimentação, 
construção, cosmético e rituais. 

41  A chamada farinha múltipla ou farinha multimistura foi criada pela pediatra e nutróloga Clara Terko Takaki Brandão, na 
década de 70, para enfrentar a desnutrição infantil no Pará. Tornou-se uma tecnologia social, difundida pela Pastoral da 
Criança, sendo um complemento alimentar para o combate à mortalidade infantil e a desnutrição.  
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Este rico processo de construção coletiva de conhecimento contribuiu para ampliar e fortalecer as 
estratégias de sustentabilidade destas populações tradicionais e de seu papel como guardiães da 
floresta. O Projeto Poço de Carbono Juruena reconheceu que estes grupos sociais tradicionais têm seu 
dinamismo e tempos próprios. Na mediação do encontro com a comunidade acadêmica e científica, 
preconizou o reconhecimento, a legitimidade e importância dos saberes desses grupos, trabalhando 
sempre com as possibilidades que a aceitação e o diálogo podem propiciar. Assim, sempre caminhou 
acreditando que é possível abrir a história e permitir a emergência do novo através do diálogo 
intercultural e transgeracional de saberes, desenhando os caminhos para um futuro sustentável.

Participar do evento em Brasília, que reuniu mais 
de 3.500 pessoas em conferências, oficinas, 
debates e exposições foi uma oportunidade única. 
Além da minha apresentação do meu trabalho 
sobre saneamento básico em aldeias e do trabalho 
sobre fogo controlado, do Evanilson, participamos 
de diversos debates, o que só enriquece nosso 
conhecimento. Além disso, conversamos com 
vários líderes indígenas para fortalecer a nossa luta.   
(Marcelo Munduruku, professor da Terra indígena 
Apiaká-Kayabi, sobre a participação no 3º Congresso 
Internacional Povos Indígenas da América Latina)
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3.4.9 Construção Social de Mercados à luz da Economia Solidária:  
novos contornos para as relações comerciais 
Um dos eixos estruturantes do Projeto Poço de Carbono Juruena foi o da comercialização de produtos 
dos SAFs da Agricultura Familiar e do Extrativismo de Pfnm, em especial da castanha do Brasil. Esta 
esfera de atuação vem ganhando importância crescente em função da constante e progressiva retirada 
do Estado da regulação dos mercados e da ação cada vez mais ofensiva das corporações no sistema 
agroalimentar, aprofundando cada vez mais a exclusão de setores importantes da cena produtiva 
brasileira. É o caso da agricultura familiar e comunidades tradicionais com a redução de suas opções 
e capacidade de decisão no que se refere à definição de suas atividades produtivas, bem como suas 
formas de inserção no mercado (Wilkinson 2008). As consequências desse fenômeno são diversas, 
afetando não só o aumento da instabilidade dos preços dos alimentos, mas também questões como 
soberania e segurança alimentar; sociobiodiversidade e preservação do patrimônio natural e cultural; 
saúde pública, sanidade e qualidade nutricional; e sobrevivência das comunidades rurais, com suas 
práticas, costumes e saberes alimentares tradicionais. (Nierdele 2013). 

Diante deste cenário desafiador, o projeto atuou na perspectiva da Economia Solidária42, entendendo 
que o mercado não é autônomo da vida social, mas uma de suas instâncias, deixando de vê-lo como 
uma “entidade” à parte e abstrata – a tal “mão invisível do mercado” –, mas sim como uma construção 
social (Singer 1997). Assim, desfaz-se a ideia de autonomia e de autorregulação do mercado em 
relação à vida social, apontando-o como palco de ação e construção, onde agentes sociais, instituições 
e políticas públicas têm parte e responsabilidade.

Seguindo esta lógica, o Projeto Poço de Carbono Juruena apoiou e incentivou os Arranjos Socioprodutivos 
de Base Comunitária, que vêm sendo fomentados, desenvolvidos e articulados no território na última 
década, contando com apoio determinante do patrocínio da Petrobras através do Programa Petrobras 
Socioambiental.  

42 É o conjunto de atividades econômicas – de  produção,  distribuição,  consumo,  poupança  e  crédito  – organizadas 
sob a forma de  autogestão. Compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma 
de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam 
atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas,  comércio justo  e consumo solidário. A 
economia solidária preconiza o entendimento do trabalho como um meio de emancipação humana dentro de um processo de 
democratização econômica, criando uma alternativa à dimensão alienante e assalariada das relações de trabalho capitalistas. 
Além disso, a economia solidária possui uma finalidade multidimensional, isto é, envolve a dimensão social, econômica, 
política,  ecológica  e cultural. Isto porque, além da visão econômica de geração de trabalho e  renda, as experiências de 
economia solidária se projetam no espaço público, tendo como perspectiva a construção de um ambiente socialmente justo e 
sustentável. (SINGER,1997)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Troca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coopera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_justo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emancipa%C3%A7%C3%A3o_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
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Caixa 2. Arranjos Socioprodutivos de Base Comunitária

Arranjos Socioprodutivos de Base Comunitária são iniciativas com enfoque participativo e associativo, que 
preconizam o reconhecimento do entorno territorial, valorizando o conhecimento tradicional-comunitário 
e a sociobiodiversidade. Pautam-se no estímulo às propostas que não se distanciam do ser e fazer da 
população local, articulada em organizações de base – associações, cooperativas, redes, etc – em torno 
da produção e comercialização de bens e serviços, que mesmo inseridos numa economia de mercado, 
preservam valores e dinâmicas comunitárias. 

Desta forma, os arranjos socioprodutivos consistem numa estratégia que fomenta comunidades tradicionais 
a protagonizarem seus modos de vida próprios e a definirem os rumos do seu próprio processo de 
desenvolvimento, tornando-se uma alternativa possível à sociedade de consumo excludente e degradadora 
dos recursos naturais (Sampaio et al. 2008) 

No caso de um arranjo socioprodutivo de base comunitária é necessário fomentar a criação de novas 
organizações do tipo associativistas autogestionárias, permitindo que pessoas ou grupos excluídos da 
economia de mercado possam ser integrados, promovendo-se o compartilhamento de  iniciativas e ações 
voltadas à solução de problemas comuns –  como atuação conjunta na economia de mercado para compras e 
vendas compartilhadas, incidência política e negociação com poder público, aprimoramento da infraestrutura 
e da rede de serviços locais e articulação com centros de pesquisa e  universidades. Assim, os arranjos 
socioprodutivos de base comunitária contribuem para uma maior competitividade e também resiliência no 
conjunto de micro-empreendimentos mais integrados (SACHS, 2003; SACHS, 2004; SAMPAIO et al., 2008).

O arranjo socioprodutivo de base comunitária corporifica, portanto, um processo de conhecimento 
da realidade na qual a decisão organizacional busca, em linhas gerais, superar o nível da participação 
meramente motivada por interesses individuais e descompromissada do ponto de vista sociopolítico. Em 
outras palavras, a autogestão alimenta o cultivo de práticas associadas ao ideário do empreendedorismo 
coletivo, mediante o qual se procura garantir direitos iguais entre aqueles que se associam para financiar, 
produzir, comercializar ou consumir mercadorias. Assim, se estimulando a descentralização de poder 
e o senso de responsabilidade compartilhada, aumentando-se as chances de lucratividade e bom 
posicionamento no mercado, remunerando-se a mão-de-obra acima da média do mercado, valorizando-
se a capacitação contínua dos trabalhadores e, finalmente, expandindo-se os espaços de inclusão social 
e exercício da cidadania. O mercado pode deixar de ser uma referência passando a ser norteado por 
imperativos sociais e ambientais, o que redunda em sustentabilidade econômica (P. F. Vieira and Cunha 
2002) (Sachs 2003)(Sachs 2004)(Sampaio, Mantovaneli, and Pellin 2004).

O projeto e seus atores preconizaram que o mercado de produtos da sociobiodiversidade e dos SAFs 
se baseasse na construção de espaços de circulação de mercadorias localmente com inclusão social 
e benefício de todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, esses espaços foram pautados por valores 
como transparência, solidariedade, complementaridade e integração entre os diferentes agentes 
sociais envolvidos. Neste sentido, a Rede Sentinelas da Floresta concretizou estas premissas, dando 
concretude a esta visão e aos valores da Economia Solidária. 

Cabe ressaltar que o processamento de produtos diversificados e de alta qualidade – castanha do 
Brasil: óleo, farinha de castanha, pães, biscoitos, macarrão, barra de cereais, paçoca; farinha de 
banana; farinha de mesocarpo do babaçu, etc. – foi determinante para os avanços alcançados na 
esfera da comercialização, tanto no âmbito do aumento das opções de canais de mercado, como na 
rentabilidade para a agricultura familiar, indígenas e comunidades extrativistas. 

Foram priorizados os circuitos curtos de comercialização, focados em estratégias variadas de aproximação 
entre os arranjos produtivos do território, tendo a clara prioridade no abastecimento local e regional, na 
redução de deslocamentos, na valorização da produção local, considerando a sazonalidade produtiva 
regional. Nesse sentido, pode-se destacar o mercado institucional, as feiras locais e regionais e o Centro 
de Comercialização da Agricultura Familiar e Extrativismo com Base na Economia Solidária – Cecafs43. 

43 O Cecafs, inaugurado pela Aderjur em março de 2016, é um espaço para o fortalecimento da agricultura familiar e objetiva   a 
comercialização dos produtos da agricultura familiar e comunidades extrativistas, tendo como base os princípios da economia solidária.
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É importante destacar que a abordagem em torno dos canais curtos de comercialização não 
necessariamente se limitou a uma visão em torno da proximidade geográfica-espacial entre produtores 
e consumidores, mas também incluiu iniciativas espacialmente estendidas, porém tendo na proximidade 
organizativa e social o elemento de encurtamento destas relações comerciais, através da transparência 
da informação, da credibilidade nos processos e da partilha de valores em torno de questões éticas, 
ambientais, culturais e de qualidade dos alimentos. Esse foi o caso da parceria da Coopavam com a 
Associação Floresta Protegida – AFP, sediada em Tucumã, no Pará, e que representa 22 comunidades e 
cerca de 3 mil indígenas do Povo Mẽbêngôkre e Kayapó. Foram beneficiadas 22 toneladas de castanha-
do-Brasil através de uma relação de cooperação, aproveitando a capacidade operacional da cooperativa 
para apoiar as comunidades indígenas na viabilização de renda com o extrativismo sustentável.

Ao mesmo tempo, o projeto assessorou a manutenção da relação comercial com empresas, como no 
caso da Natura Cosméticos, que tem sido uma compradora estratégica de longo prazo e da recente 
parceria iniciada com a Atina Ativos naturais para os produtos da sociobiodiversidade na região. 

A concepção, implementação e gestão dos Arranjos Socioprodutivos de Base Comunitária têm sido 
um grande desafio para o conjunto de organizações envolvidas no Projeto Poço de Carbono Juruena, 
tendo provocado a criatividade e ousadia na busca de soluções para entraves e novos formatos 
na esfera produtiva e comercial. Isto fica evidente no trabalho com a castanha do Brasil, que ao 
longo de uma trajetória repleta de dificuldades, aprendizados e avanços, edificou no território uma 
expertise na conjugação do extrativismo sustentável e geração de renda, reconhecida nacional e 
internacionalmente. A exemplo disso, pode-se destacar iniciativas como a Rede Sentinelas da Floresta, 
a articulação para a forte inserção no mercado institucional, o apoio e parceria com as associações 
indígenas, o processamento de uma gama de produtos que geram maior estabilidade na relação com 
os distintos mercados, além de diversificar a oferta, ampliando as oportunidades de comercialização.

Um exemplo bastante ilustrativo da capacidade de equacionamento dos fatores limitantes foi a criação 
do Fundo Rotativo Solidário da Aderjur, que disponibilizou recursos para a formação de estoque de 
castanha. Esta iniciativa possibilitou capital de giro e ao mesmo tempo viabilizou a compra de castanhas 
a preços justos, incentivando indígenas e comunidades extrativistas a seguirem manejando a floresta 
dentro dos parâmetros de sustentabilidade. É importante ressaltar que a implementação deste Fundo 
contou com recursos da cooperação internacional, sendo fruto do reconhecimento das boas práticas e 
resultados contundentes do Projeto Poço de Carbono Juruena, reiterando a importância do patrocínio 
da Petrobras, através do seu Programa Petrobras Socioambiental, para o desenvolvimento sustentável 
da região noroeste do Mato Grosso.  

Foi através da Coopavam que a gente conseguiu buscar um preço melhor para a castanha. Por 
isso que a gente reconhece este trabalho da cooperativa com esta parceria. (Valdenildo Saú, 
Povo Munduruku)

O principal objetivo é agregar valor a castanha produzida pelas comunidades no sul do Pará, 
que ultrapassa as 200 toneladas por safra. Esse beneficiamento irá gerar mais renda aos 
extrativistas para que eles possam manter essa atividade, que contribui para a conservação da 
floresta, já que os castanhais são nativos. Além disso, a atividade contribui para a proteção 
territorial e também como repasse de conhecimento dos mais velhos para os mais jovens 
complementa. Isso acontece porque os indígenas precisam percorrer longos trajetos até os 
castanhais, no interior de suas terras. Essas andanças evitam que suas terras sejam invadidas. 
Como a coleta de castanha geralmente é uma atividade que envolve toda a família, vários 
conhecimentos sobre a floresta, fauna, cosmologia entre outros são repassados nesta atividade. 
 (Adriano Jerozolimski, Associação Floresta Protegida)

Antigamente a produção era dispersa, mas a partir de projetos como o Poço de Carbono 
Juruena, que apoiou a organização do extrativismo, o valor do quilo produzido da castanha 
teve um aumento de R$ 1,50 para R$ 4,00. Nós temos potencial para o agroextrativismo 
também de cacau, açaí, seringa, buriti e outros produtos”. (Marcelo Munduruku, Aldeia Nova 
Munduruku, em Juara)

Quando tudo parecia pronto para a comercialização dos produtos do extrativismo da floresta 
para a fábrica e da fábrica para o consumidor final, vimos que era necessário capital de giro 
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para a compra da castanha dos coletores com preço justo e à vista, numa escala suficiente 
para viabilizar o negócio. Daí surgiu a ideia do Fundo Rotativo Solidário, gerido pela Aderjur, 
que beneficia as organizações envolvidas na cadeia da castanha do Brasil na região.  E se isso 
está funcionando em nossa região, com a castanha, agora poderá ser replicado na Amazônia, 
com outros produtos extrativistas, posto que o problema não é a produção e sim o acesso ao 
mercado justo”. (Paulo Nunes, coordenador do Projeto Poço de Carbono Juruena).

3.4.10 Educação ambiental: abordagem emancipatória para 
uma prática transformadora 
O Projeto Poço de Carbono Juruena identificou na Educação Ambiental uma importante esfera de 
atuação para o enfrentamento dos desafios do desenvolvimento territorial sustentável, especialmente 
no contexto do Bioma Amazônia. Por isso, desencadeou um conjunto de ações voltadas para sensibilizar, 
formar e engajar a sociedade na busca do equacionamento e superação de problemas socioambientais.  
O projeto focou nas escolas públicas de Juruena e nas escolas indígenas de Juara, com atenção especial 
à qualificação e capacitação de professoras e professores, responsáveis por mediar a internalização 
desta temática nas comunidades escolares. Este trabalho contou com a parceria da Unemat, através 
do projeto de extensão ConTextos ambientais Juruena-Juara/MT: formação docente de professores 
indígenas e da rede pública em Educação Ambiental.

O projeto adotou a abordagem emancipatória, contrapondo-se à visão conservadora da educação 
ambiental que privilegia ações pontuais, conteudistas e descontextualizadas da proposta pedagógica. 
Assim, teve por referência o pensamento crítico, com enfoque multidimensional, que levou a práticas 
significativas e enraizadas territorialmente, a partir de um processo de aprendizagem ativa baseada no 
diálogo (Jacobi 2005).

O trabalho com as escolas indígenas ampliou ainda mais a relevância desta concepção, com a Educação 
Ambiental sendo realizada numa postura dialógica com outros saberes, rompendo com o pensamento 
produzido pela sociedade moderno-colonial que despreza as narrativas e os diversos saberes dos povos 
originários (F. P. Vieira 2018). 
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Assim, o projeto trouxe a perspectiva da decolonialidade, que propõe a construção de um conhecimento 
outro, a partir da consideração de todos os tipos de conhecimento, não apenas daqueles validados 
pela ciência. Esta necessidade advém da exclusão e subalternização dos saberes dos grupos sociais 
marginalizados pelo projeto global de modernização e colonialidade44. 

Esse processo emancipatório com sua atitude decolonial encontra suas raízes nos movimentos 
insurgentes que resistem, questionam e buscam mudar padrões coloniais do ser, do saber e do poder 
(Maldonado-Torres 2007). Estes movimentos trazem um novo processo de produção e valorização de 
conhecimentos válidos, científicos ou não científicos, e de novas relações entre diferentes tipos de 
conhecimento, a partir das práticas das classes e grupos sociais que têm sofrido de maneira sistemática 
as injustas desigualdades causadas pelo capitalismo e pelo colonialismo (Maldonado-Torres 2007).

Tentativas de descolonizar a educação formal já estão presentes na história dos movimentos sociais latino-
-americanos há décadas. No Brasil, temos o exemplo do movimento negro, quilombola e indígena, que 
reivindicaram e conquistaram formas distintas de educação que correspondem às suas reais expectati-
vas e necessidades. Neste sentido, o Projeto Poço de Carbono Juruena adotou preceitos e objetivos na 
educação ambiental nas escolas indígenas que direcionaram as práticas e o pensar pedagógico para o 
reconhecimento e utilização dos conhecimentos, da cultura e da organização social das etnias envolvidas.

O projeto construiu um Programa de Educação Ambiental, articulando os diversos agentes na concepção, 
planejamento, execução e avaliação das ações.  O protagonismo dos educadores e educadoras no 
pensar conteúdos e metodologias para pautar a temática ambiental nas comunidades escolares foi 
um rico aprendizado. Some-se a isso, as conexões e intercâmbio cultural entre professores indígenas e 
não indígenas, descortinando um universo de possibilidades de interações, reciprocidade e parcerias.   

É aqui que mais uma vez se reforçou a necessidade do diálogo na construção do enfoque emancipatório 
e da pedagogia da educação ambiental, do reconhecimento desse espaço como instituinte de práticas 
solidárias e também como espaço de resistência dos segmentos sociais historicamente excluídos e 
alijados dos espaços de poder que definiram os rumos da sociedade e seus impactos ambientais. 
Nesta visão, a educação ambiental preconizada no projeto procurou estimular a compreensão da 
importância de se estabelecer uma relação dialética a partir de ações políticas que considerem não 
somente a busca de soluções para as consequências da degradação ambiental, mas fundamentalmente 
represente uma possibilidade de empoderamento das comunidades para que identifiquem as causas 
destas modificações ambientais, por meio da participação ativa que promova as transformações sociais.

A gente não veio dar uma formação, a gente veio propor uma reflexão sobre os temas 
emergentes que estão surgindo nas comunidades. Nós não trouxemos os temas para que 
eles estudassem aqui, eles que estão sugestionando quais são os temas importantes. Primeiro 
fizemos uma consulta preliminar nas escolas que elencaram os principais problemas. Foram 
escolhidos os temas mais emergentes. A partir das questões das queimadas e água, chegou-
se numa temática que é comum em todas as aldeias: os resíduos sólidos. (Rosália Araújo, 
professora da Unemat e coordenadora do projeto de extensão de EA) 

As queimadas vêm prejudicando a natureza de onde nós tiramos a sustentabilidade da família. 
A gente vem trabalhando de um modo geral na escola, na família e na comunidade para 
superar este problema. (Dilma Mani, coordenadora pedagógica)

A formação em Educação Ambiental foi fundamental para o entendimento de como as 
proposições trazidas pelo projeto para a comunidade dialogam com muitas das questões 
trabalhadas pelos professores em sala de aula, resultando em maior empoderamento dos 
professores e alunos pelas atividades do projeto, seu maior alcance para as famílias e sua 
sustentabilidade em longo prazo. (Paulo Nunes, coordenador do projeto).

44 A colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas em vez de estar 
limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, 
a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. 
Assim, apesar do colonialismo preceder a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Ela se mantém viva em 
textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no sentido comum, na autoimagem dos povos, nas 
aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna. Neste sentido, respiramos a colonialidade 
na modernidade cotidianamente. (MALDONADO-TORRES , 2007, p. 131).
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3.4.11 Comunicação: abordagem educativa e  
socialização de conhecimentos
O Projeto Poço de Carbono Juruena, ao longo de 
sua trajetória, teve um claro compromisso com 
a socialização das boas práticas desenvolvidas 
e resultados alcançados, no sentido de ampliar 
e capilarizar o alcance de seus aprendizados e 
conquistas. Desta forma, concebeu a comunicação 
como um instrumento de articulação e síntese do 
projeto, bem como de sua veiculação a diversos 
públicos com interesse nas temáticas abordadas e 
junto à sociedade em geral. 

Houve uma preocupação especial com a sistema-
tização e socialização de informações relevantes 
aos objetivos do projeto, como no caso da publi-
cação Carbono Agroflorestal – uma alternativa 
para a crise climática45, que sintetiza a pesquisa 
sobre as diferentes modalidades produtivas em 
sistemas agroflorestais utilizadas para restaura-
ção de áreas. Os dados levantados pelo inventário 
florestal e metodologias de medição de estoque 
de carbono reiteram a eficácia das propostas 
de recomposição da paisagem implementadas 
e embasam cientificamente a sua defesa diante 
de diversos agentes e segmentos sociais – poder 
público, cooperação internacional, organismos 
internacionais, etc.

Cabe um destaque para a comunicação na 
construção social de mercados, optando-se 
por uma abordagem educativa, ou seja, para 
acessar os consumidores foi importante disponi-
bilizar informação qualificada na perspectiva da promoção do compromisso com o consumo respon-
sável.46 Mais do que divulgar os produtos extrativistas e agroflorestais, se preconizou o envolvimento 
dos consumidores no processo de questionamento do padrão de produção e consumo vigente e na 
mudança de atitude no ato da compra. A importância estratégica que a postura engajada e respon-
sável dos consumidores assumiu na sociedade atual representa um ponto chave para a transforma-
ção das bases do desenvolvimento econômico e social, através da incorporação dos parâmetros de 
sustentabilidade. A ideia foi fazer o consumidor refletir que ao adquirir um produto, ele pode, por 
exemplo, optar por um produto agroflorestal produzido por uma associação da agricultura familiar 
que recupera e conserva os recursos naturais ou por outro contaminado por agroquímicos produzi-
dos por uma multinacional que explora seus funcionários e degrada o meio ambiente. Desta forma, 
o consumo vem sendo entendido como uma vertente de ação política, aliando o interesse das 
pessoas em se alimentar melhor à compreensão de que estão contribuindo para o fortalecimento 
da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais, juntamente com a conservação dos 
recursos naturais. 

45 http://www.carbonojuruena.org.br/wpcontent/uploads/2019/11/Carbono_Agroflorestal_uma_alternativa_para_a_crise_
climatica_Ebook.pdf

46 Consumir de forma responsável significa transformar o ato de consumo em uma prática permanente de cidadania. Significa 
também adquirir produtos eticamente corretos, ou seja, cuja elaboração não envolva a exploração de seres humanos, animais 
e não provoque danos ao meio ambiente

http://www.carbonojuruena.org.br/wpcontent/uploads/2019/11/Carbono_Agroflorestal_uma_alternativa_para_a_crise_climatica_Ebook.pdf
http://www.carbonojuruena.org.br/wpcontent/uploads/2019/11/Carbono_Agroflorestal_uma_alternativa_para_a_crise_climatica_Ebook.pdf
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A falta de informação sobre os produtos da socio-
biodiversidade é um fator limitante à inserção em 
novos mercados e para o aumento dos volumes 
comercializados. Assim, no desenvolvimento dos 
canais de comercialização houve necessidade 
de se realizar um processo de sensibilização dos 
consumidores sobre a sua importância e as suas 
vantagens. Um exemplo deste esforço foi a carti-
lha Babaçu: criatividade, nutrição e tradição47. 
Em outras edições do Projeto Poço de Carbono 
Juruena esta perspectiva também esteve presente, 
como no caso da cartilha Sabores dos Castanhais48, 
produzida em 2014. 

Outra estratégia importante de visibilização do projeto 
foi a participação em eventos nacionais e internacionais 
para divulgar suas propostas e resultados: V Seminário 
Internacional Perspectivas Florestais para Conservação 
da Amazônia, que aconteceu em Porto Velho (RO) de 
14 a 16 de agosto de 2019;  3º Congresso Interna-
cional de Povos Indígenas da América Latina, ocorrido 
em julho de 2019;  IV Encontro de Mulheres Rurais 
e Indígenas do Noroeste de Mato Grosso e Acre, em 
abril de 2019;  Encontro Chico Mendes, realizado em 
dezembro 2018; VII Simpósio da Amazônia Meridional 
em Ciências Ambientais, em setembro de 2018. 

O projeto também estabeleceu uma dinâmica perma-
nente de ocupação de espaço nas diversas mídias e redes 
sociais, procurando divulgar suas ações e resultados.  

Cabe destacar a projeção internacional do Projeto Poço 
de Carbono Juruena, reconhecido como uma eficiente proposta de mitigação dos efeitos de mudanças 
climáticas, conforme veiculado em reportagem realizada pelo jornalista estadunidense Sam Eaton na 
revista The Nation, no programa de televisão The World e no programa PBS News Hour. 49 As matérias 
foram produzidas a partir de financiamentos da Associação Norte-Americana de Jornalistas de Meio 
Ambiente e do Pulitzer Center for Crisis. 

O empenho do Projeto Poço de Carbono Juruena em desenvolver um conjunto diversificado e articulado 
de instrumentos de comunicação veio no sentido de dar visibilidade a seus protagonistas e às formas 
adotadas para a harmonização entre suas atividades produtivas e os recursos naturais. Ao mesmo 
tempo, foi uma estratégia fundamental na interlocução com diversos segmentos sociais na busca de 
alianças e parcerias.  Também foi um importante instrumento de incidência nas políticas públicas para a 
consolidação e ampliação do trabalho, ao mesmo tempo que procurou inspirar outras organizações na 
luta pela conservação das florestas e dos modos de vida das comunidades tradicionais e povos originários. 

A viabilidade do projeto foi demonstrada com o entusiasmo em mostrar os resultados, com 
a vontade de plantar mais castanheiras, manifestada por assentados e indígenas e com a 
satisfação de não mais dependerem de atravessadores. O ganho de escala de projetos que 
colocam lado a lado as necessidades de ribeirinhos, assentados e indígenas, como acontece 
com o Poço de Carbono Juruena, nos parece essencial para acabar com a guerra entre os que 
pregam o atual modelo de desenvolvimento e os que defendem os direitos dos indígenas 
em manter seu modo de vida tradicional e sua cultura, já que promovem o desenvolvimento 
sustentável e valorizam a floresta em pé. (Cassuça Benevides, jornalista)

47  http://www.carbonojuruena.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Cartilha-BABACU-ebook.pdf

48  http://www.carbonojuruena.org.br/wp-content/uploads/2018/03/SABORES_DOS_CASTANHAIS.pdf

49 https://www.pbs.org/newshour/show/how-brazil-nuts-are-helping-protect-the-amazon-rainforest

http://www.carbonojuruena.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Cartilha-BABACU-ebook.pdf
http://www.carbonojuruena.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Cartilha-BABACU-ebook.pdf
http://www.carbonojuruena.org.br/wp-content/uploads/2018/03/SABORES_DOS_CASTANHAIS.pdf
https://www.pbs.org/newshour/show/how-brazil-nuts-are-helping-protect-the-amazon-rainforest
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3.4.12 Incidência política: a arte de conquistar aliados e 
influenciar o poder público
O conjunto de atores do Projeto Poço de Carbono Juruena sempre teve a clareza da importância do 
acesso às políticas públicas, sendo uma frente permanente de atuação. A Aderjur, desde a primeira 
fase do projeto, estabeleceu parcerias com diversas instituições – Pnud, Petrobras, Ibama, Incra, 
Funai, MDA, Ufmt, Conab, Sema-MT, Prefeituras Municipais da região e Cooperação Internacional, 
trabalhando em sinergia com diversos programas governamentais. 

Nesta etapa do projeto, se manteve um processo continuado de articulação para a incidência política, 
sensibilizando a sociedade para as causas defendidas visando conquistar mais aliados para influenciar 
as tomadas de decisão na esfera governamental. Não é possível pensar o desenvolvimento territorial 
sustentável sem abarcar o papel do Estado e de suas diversas formas de intervenção na esfera 
econômica e socioambiental.  Políticas públicas delineadas e executadas de acordo com as necessidades 
concretas da sociedade impactam diretamente na vida das pessoas e das institucionalidades do 
território. Um exemplo claro disso são o Pnae e PAA, que conseguiram dinamizar as economias locais, 
envolvendo segmentos historicamente excluídos – comunidades e povos originários, agricultura 
familiar, assentamentos de reforma agrária – na execução de programas importantes para a educação, 
segurança alimentar e nutricional de segmentos vulneráveis em contexto de exclusão social. 

Durante a execução do projeto houve atuação nas instâncias de controle social das políticas públicas, 
como os conselhos, fóruns e outros espaços de discussão e proposição acerca de temáticas socioambien-
tais. Pode-se destacar, na esfera municipal, a atuação da Aderjur no Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural Sustentável, que discutiu iniciativas locais e regionais de promoção da sustentabilidade.  
Ao mesmo tempo, o Projeto Poço de Carbono Juruena apoiou a Prefeitura Municipal de Juruena no 
acesso ao Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis – PMS, que tem como meta promo-
ver o desenvolvimento sustentável dos municípios mato-grossenses. Ainda com esta prefeitura foi 
firmado um acordo pelo qual foram cedidos a estrutura física do viveiro municipal para a produção de 
mudas de espécies nativas que foram utilizadas na implantação de sistemas agroflorestais. A prefeitura 
também inseriu na merenda escolar do município, produtos dos SAFs e derivados da castanha-do-Bra-
sil em amêndoa e de babaçu e banana, produzidos nas fábricas de beneficiamento do Assentamento 
Vale do Amanhecer e das Comunidades 13 de Maio e Somapar.
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No âmbito estadual, em 2018, ocorreu uma Missão para conhecer as iniciativas do Projeto 
Poço de Carbono Juruena, envolvendo agências de implementação da cooperação alemã para 
o desenvolvimento – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) e KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) – e o governo do Mato Grosso que selecionou a região como a 
principal vitrine socioambiental do estado para o governo atrair investidores internacionais, como 
no caso do  Programa Global REDD for Early Movers (REM)50,  que iniciou suas atividades em 2017 
no Mato Grosso, com recursos do KfW. 

No Fórum Estadual de Economia Solidária do Centro Oeste, a Aderjur participou de discussões de 
projetos para a melhoria do nível da merenda escolar em Mato Grosso. Integrou também o Grupo de 
Discussões para a atualização da proposta do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado 
de Mato Grosso. Também houve participação no Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas 
(FMMC) e no debate para a construção da Lei Estadual de Redução de Emissões do Desmatamento 
e da Degradação Florestal. No Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(FORMAD), do qual a Aderjur foi membro durante dois anos, ela foi representada por um indígena 
da etnia Munduruku.

Por outro lado, foi assinada uma carta de entendimento entre a Aderjur e a Iniciativa de Comércio 
Sustentável – IDH, visando unir empresas, sociedade civil e governos em parcerias público-privadas 
para realizar um crescimento verde e inclusivo em escala nos setores de commodities e nas áreas de 
abastecimento. Pela carta, as partes reconheceram o interesse em avançar na discussão de objetivos, 
metas e ações do Pacto Estadual PCI51 (Produzir, Conservar e Incluir) e implementando as metas do 
Código Florestal no Território do Vale do Juruena (que inclui os Municípios de Juruena e Cotriguaçu), 
criado para este iniciativa do IDH.

Em nível nacional, a Aderjur apoiou a participação da Coopavam no Programa Nacional de Aceleração 
de Empreendimentos Comunitários, onde ela foi selecionada entre mais de 1000 iniciativas, como 
uma das 21 organizações a receberem este apoio no Brasil. Ainda cabe um destaque para o acesso 
ao Fundo Amazônia, através do Projeto Sentinelas da Floresta, em sua segunda edição, sendo uma 
das ricas e importantes colheitas do Projeto Poço de Carbono Juruena. Nesta segunda etapa doze 
organizações comunitárias de MT e RO estão aglutinadas à Coopavam para a implementação da 
proposta aprovada pelo Fundo Amazônia. Em função dos resultados expressivos alcançados, houve, 
em 2018, uma missão do governo norueguês, financiador deste fundo, que visitou Juruena para 
conhecer a experiência sustentável da cadeia socioprodutiva da castanha-do-Brasil. A visibilidade desta 
visita internacional contribuiu para as estratégias de continuidade em longo prazo das ações dos 
projetos, através da atração de novos parceiros apoiadores para a região. 

É importante lembrar a aprovação de dois projetos no Programa Petrobras Social que veio fortalecer 
as iniciativas em curso no território. Por outro lado, é necessário ressaltar o arco de parcerias com 
órgãos governamentais, como Ibama e Funai, e com universidades públicas, como a Ufmt e Unemat, 
que contribuíram para a implementação das ações do projeto, construindo-se relações sólidas que irão 
perdurar ao longo do tempo. 

Se nós conseguimos ficar na agricultura, a gente não precisa ficar desmatando, ao contrário, 
a gente pode conservar esta natureza para as outras gerações. A gente está numa parte da 
Amazônia com muita floresta e a gente sabe que se não tiver mais investimento do governo 
federal na agricultura familiar, o desmatamento vai ser ainda bem maior do que a gente imagina. 
(Márcia Kraemer, agricultora familiar).

50  https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/redd-para-pioneiros-mato-grosso/

51 E dezembro de 2015, o governo do Mato Grosso adotou a “Estratégia: Produzir, Conservar e Incluir”, com o objetivo de captar 
recursos para o Estado de Mato Grosso objetivando a expansão e aumento da eficiência da produção agropecuária e florestal, 
a conservação dos remanescentes de vegetação nativa, recomposição dos passivos ambientais e a inclusão socioeconômica 
da agricultura familiar e gerar a redução de emissões e sequestro de carbono de 6 GTonCO2, mediante o controle do 
desmatamento e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. Mais informações em: http://pci.mt.gov.br/

https://www.giz.de/en/worldwide/33356.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33356.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33356.html
https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/redd-para-pioneiros-mato-grosso/
http://pci.mt.gov.br/
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3.4.13 Estratégias de Sustentabilidade:  
o presente pensando o futuro 
O Projeto Poço de Carbono Juruena, desde a sua concepção e implementação das suas propostas, 
sempre primou pela identificação de estratégias de continuidade visando à sustentabilidade das 
iniciativas e ações desenvolvidas ao longo de sua trajetória. Assim, mais do que executar as metas 
previstas, procurou criar condições objetivas para que os resultados alcançados fossem duradouros 
com as boas práticas e produtos gerados sendo assumidos e assimilados pelas instituições envolvidas. 

Mais de duas décadas de atividades desenvolvidas pela Aderjur em projetos socioambientais nesta 
região reuniu um grupo importante de parceiros e apoiadores. Ao longo deste período, além de 
executar projetos importantes como o Poço de Carbono Juruena, ela ajudou a criar várias organizações 
sociais em comunidades rurais da região e nos últimos anos tem buscado apoio para projetos que estão 
sendo executados diretamente pelas organizações sociais da sua rede de parcerias. Como exemplo, 
pode-se citar o Projeto Cultivação, patrocinado pela Petrobras, executado pela Amca e que envolveu 
diversas organizações da região. Outro projeto a ser ressaltado é o Sentinelas da Floresta, patrocinado 
pelo Fundo Amazônia, executado pela Coopavam e que envolve diretamente diversas organizações 
indígenas e da agricultura familiar do território. Assim, o Projeto Poço de Carbono Juruena preconizou 
o desenvolvimento do protagonismo dos agricultores, agricultoras, extrativistas e indígenas e de suas 
organizações. Desta forma, consolidou uma estratégia fundamental de sustentabilidade ao fortalecer 
o tecido social que dá sustentação para as transformações socioambientais na região. 

A perspectiva foi de não se estabelecer uma relação de dependência dos agricultores, extrativistas 
e indígenas em relação às equipes de assessoria e às instituições executoras e parceiras do projeto, 
conferindo-lhes responsabilidades e compromisso com as ações implantadas em suas comunidades e 
unidades produtivas. Assim sendo, se objetivou que os beneficiários desse projeto fossem os sujeitos 
do processo de melhoria da gestão dos recursos naturais, do extrativismo de produtos florestais não 
madeireiros e do incremento dos sistemas agroflorestais, possibilitando as reais condições para a sua 
continuidade no longo prazo. Esse processo de empoderamento de lideranças e de organizações 
comunitárias, formando e fortalecendo o capital social no território, foi uma das estratégias centrais de 
sustentabilidade do projeto. Aqui cabe um destaque para o processo de organização e empoderamento 
das mulheres, que tiveram papel central nas iniciativas apoiadas pelo projeto.
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As propostas construídas durante o andamento do projeto deram especial atenção aos elementos de 
agregação de renda, conferindo sustentabilidade econômica às atividades implantadas. Neste sentido, 
se contou com o acúmulo técnico e prático das organizações executoras para viabilizar o aumento da 
rentabilidade com a adoção de práticas agroflorestais e do manejo sustentável da floresta, em resposta 
à tendência de demanda crescente por produtos da sociobiodiversidade amazônica, em especial a 
castanha-do-Brasil. Neste âmbito, a capacidade instalada na Coopavam para o beneficiamento e 
processamento da castanha-do-Brasil foi um ponto central para o sucesso alcançado. Da mesma 
forma, a possibilidade de outras associações produzirem alimentos processados foi um diferencial 
muito positivo para a sustentabilidade das iniciativas apoiadas pelo projeto.

Outro elemento importante a considerar foi a experiência acumulada pelas organizações no âmbito 
da comercialização, facilitando a assessoria às famílias agricultoras e indígenas na venda da sua 
produção em diversos canais de mercado – mercado institucional, cooperativas processadoras, Cecafs, 
feiras, empresas e pequeno varejo. Aqui cabe um destaque ao Fundo Rotativo Solidário Sentinelas da 
Floresta, que consiste numa importante estratégia de estabilidade na cadeia da castanha-do-Brasil, 
permitindo o acesso ao capital de giro necessário para manter o circuito virtuoso desenvolvido entre 
os elos da rede de atores deste arranjo produtivo na região. 

O Projeto Poço de Carbono Juruena inseriu-se em um conjunto de ações que vem sendo 
desenvolvidas no território, contando com apoio de outros agentes financiadores. A busca 
permanente de parcerias para viabilizar as condições necessárias para o trabalho junto à agricultura 
familiar, comunidades extrativistas e indígenas, consistiu em outra estratégia para dar estabilidade 
às iniciativas apoiadas. Como a ação governamental tem sido historicamente insuficiente para a 
transformação do contexto de exclusão e risco a que estão submetidas as populações tradicionais 
e o Bioma Amazônia, foi fundamental a mobilização de recursos através de projetos para que as 
organizações desenvolvessem uma intervenção neste sentido.  Para exemplificar esta perspectiva, 
pode-se citar a interlocução com o Programa Partnerships for Forests (P4F), financiado pelo 
governo britânico com o objetivo de apoiar iniciativas comerciais que reduzam o desmatamento 
e promovam melhor manejo do uso da terra. Em função dos resultados positivos alcançados pelo 
Projeto Poço de Carbono Juruena e da capacidade gerencial local, foram abertos canais de diálogo 
sobre possibilidades de apoio financeiro às iniciativas coordenadas pela Aderjur, na perspectiva de 
desenvolver projetos conjuntamente.

Numa das estratégias mais recentes a Aderjur vem discutindo com apoiadores europeus, do 
Fundo Althelia, a possibilidade de uma parceria de maior escala que possa viabilizar a inclusão 
de mais famílias, numa área consideravelmente maior de floresta conservada, para fortalecer o 
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extrativismo da castanha do Brasil e do Babaçu. Numa iniciativa inédita para a Aderjur, esta será 
uma ação apoiada com recursos financeiros a serem reembolsados a partir do lucro dos negócios 
gerados com a comercialização dos derivados destes produtos socioambientais. 

Além da captação de recursos financeiros, também se buscou parcerias com organizações 
governamentais e não governamentais que aportaram outras contribuições, como assessoria técnica, 
pesquisas e sistematizações, insumos, elaboração de projetos, certificação, ampliação dos canais de 
comercialização, articulação para acesso às políticas públicas, etc. Este exercício de compartilhamento 
de capacidades propiciou o fortalecimento de laços que devem seguir firmes apoiando às organizações 
e processos produtivos, comerciais e de educação ambiental na região. 

Considerando a inserção social e política que as instituições executoras possuem nas áreas de abrangência 
do projeto, constituiu uma estratégia fundamental para a continuidade das ações implementadas, a 
articulação junto às organizações governamentais, não governamentais e da iniciativa privada, do 
âmbito local ao internacional, para respaldar as propostas implantadas no curso do projeto, bem 
como visando ampliá-las. A perspectiva de se manter uma ação conjunta e complementar durante a 
execução do projeto, conjugada a outros programas e iniciativas existentes, proporcionou condições 
para se estabelecer vínculos e compromissos que perdurarão após a conclusão desta fase do projeto. 
Assim, como consequência do processo de compatibilização entre adequação ambiental e geração de 
renda na Amazônia, criou-se condições para que os atores locais possam dar continuidade à discussão 
e proposição de políticas públicas que incentivem à produção, processamento e comercialização dos 
produtos extrativistas e agroflorestais, e para a recuperação e conservação dos recursos naturais. A 
interlocução com a sociedade foi facilitada pelo processo de educação ambiental desenvolvido, pois a 
ampliação do nível de informação e conhecimento e o aumento da conscientização sobre as questões 
ambientais geraram um maior engajamento e comprometimento das pessoas com as transformações 
sociais. Ficou clara a importância que este projeto teve para pautar a questão ambiental nas agendas 
locais e regionais. 

A partir de ações e resultados concretos e da apropriação das experiências e indicadores gerados, foi 
possível envolver os atores do território, de forma organizada e qualificada, numa ação articulada 
nos espaços de discussão das questões socioambientais, seja nos fóruns da sociedade civil, seja nas 
instâncias de gestão pública. Isto ficou evidenciado através da incidência política que a Aderjur e 
parceiras realizaram em vários espaços, redes e fóruns colaborando inclusive com as instituições públicas 
ambientais do Mato Grosso e da Amazônia, através de suas propostas e experiências concretas, para 
a formulação de legislação, ações e políticas públicas que contemplem a realidade e necessidades dos 
povos indígenas, comunidades extrativistas e da agricultura familiar. 
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Agrofloresta  
e extrativismo  
e os benefícios 
socioambientais

Luz do sol 
Que a folha traga e traduz 

Em verde novo 
Em folha, em graça, em vida, em força, em luz

(Caetano Veloso)

De acordo com o relatório das estimativas anuais das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) 
no Brasil, publicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – Mctic, os 
segmentos da Agropecuária e da Mudança de Uso da Terra e Florestas foram responsáveis em 2015 
por cerca de 55% do total das emissões líquidas do país (Mctic 2016). Ainda que estes números 
estejam reduzindo ao longo dos anos – 84% em 2005 e 59% em 2010 em relação ao volume total 
respectivamente, segundo aponta o mesmo relatório –, estes segmentos respondem por mais da 
metade das emissões brasileiras. As principais causas desta significativa participação encontram-se, 
essencialmente, no próprio modelo dominante de exploração agropecuária – grandes extensões 
de monoculturas e áreas de pastagens para criação de bovinos. Além do próprio desmatamento e 
remoção da vegetação para a expansão de áreas de cultivo e pasto, as emissões estão associadas à 
decomposição da matéria orgânica do solo, à queima de resíduos agrícolas, ao uso de fertilizantes 
sintéticos (principalmente os nitrogenados) e à fermentação entérica do gado.

Além das emissões dos gases de efeito estufa, a perda 
da biodiversidade também é outra grave consequência 
negativa de um modelo de agricultura inadequado para 
um ambiente de floresta tropical. Ainda que o desmata-
mento para fins agrícolas seja um dos maiores vetores da 
perda da biodiversidade, estudos recentes apontam que 
as perturbações causadas por outras atividades humanas 
tais como a exploração ilegal de madeira, os incêndios 
florestais e a própria fragmentação de áreas remanescen-
tes de mata também contribuem de modo significativo 
para a redução da biodiversidade (Barlow et al. 2016). 
A extinção acelerada de espécies, como vem ocorrendo 
atualmente em diversas partes do planeta, em particular 
nas regiões tropicais, pode trazer graves consequências 
ao próprio funcionamento dos ecossistemas. O concei-
to de biodiversidade funcional refere-se às múltiplas 
funções que os diferentes organismos possuem para 
que um determinado ecossistema mantenha as suas 
dinâmicas próprias de funcionamento (Tilman 2001).  

4
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Estas funções podem estar relacionadas à otimização no uso da energia, à decomposição da 
matéria orgânica, à regulação de populações de organismos e à própria estabilidade do ambiente. 
Portanto, cada vez que uma espécie é extinta perde-se também o conjunto de funcionalidades 
associados a ela, comprometendo assim a integridade e a resiliência do ecossistema. 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) multidiversos, em contrapartida, têm um grande potencial para 
conciliar a produção de alimentos, geração de renda e, simultaneamente, contribuir na mitigação 
dos gases de efeito estufa e na própria conservação da biodiversidade. De modo geral, os SAFs que 
integram diferentes espécies arbóreas com cultivos anuais possuem maior eficiência na utilização dos 
recursos disponíveis (nutrientes, luz e água) e, portanto, acumulam mais carbono em sua biomassa 
vegetal quando comparados a monocultivos e pastagens. Um sistema composto por várias espécies, 
tanto as que são manejadas quanto as que aparecem de modo espontâneo, também vai contribuir para 
o incremento das diversas funções da biodiversidade. As árvores mais altas, por exemplo, com seus 
respectivos sistemas radiculares mais profundos conseguem extrair e bombear nutrientes das camadas 
mais profundas do solo. A queda de folhas ajuda na reciclagem dos nutrientes e na manutenção da 
matéria orgânica do solo. Um sistema multidiverso de plantas também ajuda a atrair diferentes insetos 
e outros organismos, contribuindo desta forma para a conservação da biodiversidade. Assim, para um 
contexto tipicamente amazônico como o Noroeste do Mato Grosso, os sistemas de extrativismo e de 
agrofloresta em suas múltiplas conformações constituem-se como as únicas alternativas de produção 
agropecuária que são, de fato, ambientalmente sustentáveis ao longo dos anos.

Tipologia dos Sistemas Agroflorestais do Noroeste do  
Mato Grosso 
Os Sistemas Agroflorestais do Noroeste do Mato Grosso que vem sendo implantados pelo conjunto 
de famílias agricultoras e povos indígenas podem ser classificados, de modo geral, de acordo com 
a composição das espécies e também em função das características da sua estrutura. 

1. Pastos florestados (regeneração, remanescentes)

São os sistemas caracterizados pela presença de várias espécies florestais típicas do bioma 
Amazônia entremeados com áreas de fragmentos florestais. 

Figura 3. Pasto florestado – sistema silvopastoril 

Fonte: Vivan (2009)
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São os sistemas caracterizados pela presença de várias espécies florestais típicas do bioma 
Amazônia entremeados com áreas de fragmentos florestais. 

Figura 3. Pasto florestado – sistema silvopastoril 

Fonte: Vivan (2009)

2. Pastos florestados intensivos

São as áreas de pasto que possuem alguns exemplares arbóreos presentes na paisagem. Em geral 
são sistemas intensivos com a presença de palmeiras e castanheiras. 

Figura 4. Pasto florestado intensivo

Fonte: Vivan (2009)

3. SAFs dossel aberto: policultivo de frutas intensivo com renque de madeiras

Sistema caracterizado pela presença de diversas espécies frutíferas, dentre elas a pupunha, a mangueira, 
os citros, etc.  

Figura 5. SAF dossel aberto – policultivo 

 

Fonte: Vivan (2009)
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4. SAFs dossel aberto: mosaicos e renques

São sistemas organizados a partir de fileiras de plantas, com uma estrutura mais uniforme, semelhante 
aos cultivos em aleias. 

Figura 6. SAF dossel aberto – mosaicos e renques 

Fonte: Vivan (2009)

5. SAFs dossel fechado: castanheira e nativas

São os sistemas complexos, multidiversos e que possuem a castanheira como espécie principal 

Figura 7. SAF dossel fechado

Fonte: Vivan (2009)
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6. Quintais Agroflorestais

São os sistemas produtivos que geralmente estão localizados próximos às residências e, em sua 
grande maioria, são manejados pelas mulheres. São multidiversos, compostos por plantas anuais – 
verduras, legumes, ervas, temperos, chás e flores –, entremeadas com árvores frutíferas. Possui grande 
importância na segurança alimentar e nutricional da família e, frequentemente, tem um papel de 
destaque na geração de renda.  

4.1 Emissões evitadas, sequestro e  
armazenamento de carbono 
O papel dos sistemas agroflorestais e de outras formas produtivas que integram o elemento arbóreo 
em sua composição, como por exemplo, os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (Ilpf), têm 
sido cada vez mais reconhecidos pela importância que podem ter para o combate e mitigação das 
mudanças climáticas (Jose and Bardhan 2012). Esta relevância pode ser evidenciada, basicamente, por 
dois atributos que são característicos desses sistemas. O primeiro é na própria capacidade de produção 
de biomassa – sequestro de carbono –, o que se constitui em uma grande importância para a mitigação 
dos gases de efeito estufa. Sistemas multidiversos, compostos por inúmeras espécies e diferentes 
opções produtivas, possuem maior resiliência a eventuais impactos associados às mudanças climáticas, 
como por exemplo, os períodos prolongados de seca, chuvas fora de época e ondas de calor. Assim, 
estes sistemas destacam-se também pela capacidade de adaptação às incertezas climáticas que são 
cada vez mais frequentes.

Ao longo dos últimos anos alguns estudos foram realizados na região de abrangência do Projeto Poço de 
Carbono Juruena destacando o papel dos sistemas agroflorestais na promoção de serviços ambientais, 
em especial o sequestro de carbono e a conservação da biodiversidade. Uma das pesquisas, realizadas 
no âmbito do projeto GEF/Pnud “Promoção de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 
nas Florestas de Fronteira do Noroeste do Mato Grosso” (Gonçalves 2009), aponta que os sistemas 
agroflorestais da região podem chegar a sequestrar até 52,0 toneladas de carbono por hectare, em 
um período aproximado de 10 anos (Tabela 5). Especificamente, a pesquisa analisou as áreas de 
fragmento florestal (reserva legal) e diferentes composições de sistemas agroflorestais implantados por 
cinco famílias nos municípios de Cotriguaçú e Juína.

Tabela 5. Síntese da biomassa produzida e do volume de carbono fixado em cinco propriedades 
inovadoras que adotam sistemas agroflorestais no noroeste do Mato Grosso, 2008

Propriedade Área Total 
(ha)

Fragmento SAF

Área (ha)
Biomassa

(m3.ha-1)
Carbono 
(T.ha-1)

Área 
(ha)

Biomassa

(m3.ha-1)
Carbono 
(T.ha-1)

Antônio 50 15,5 536,8 143,60 1,1 126,3 29,9

Dirceu 12 2,5 225,8 59,3 1,9 76,6 46,9

Castanha 65 44,1 400,2 98,4 5,9 201,6 52,4

Rubi 12 --- --- 3,5 181,6 47,7

Luisão 100 79,1 585,0 162,5 12,9 60,0 13,8
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O potencial de sequestro de carbono, ao longo dos anos, de um fragmento de floresta ou de um 
SAF está diretamente relacionado com a composição do sistema. Uma área densamente povoada 
por espécies arbóreas mais lenhosas e de ciclo mais longo possuirá uma capacidade de acúmulo 
de biomassa maior, quando comparada a sistemas mais extensivos e com uma população menor 
de árvores. Assim, o sequestro de carbono de um sistema agroflorestal depende da quantidade 
e do tipo de espécies de árvores de sua composição. A mesma pesquisa comparou dois dos 
sistemas implantados na região que possuíam composições diferentes, e projetou a capacidade 
de acúmulo de carbono no decorrer do tempo. Um sistema silvopastoril como do sítio Rubi, que 
possui uma densidade de 28, 148 e 372 indivíduos por hectare de ipê (Tabebuia serratifolia), freijó 
(Cordia alliodora) e pinho cuiabano (Schizolobium amazonicum) respectivamente, acumularia em 
um período de 30 anos o equivalente a 360 T.ha-1 de carbono. Um sistema mais extensivo, porém, 
como no caso sítio Luisão, que possui em sua composição 10 indivíduos de freijó (Cordia alliodora), 
140 de pinho cuiabano (Schizolobium amazonicum), 10 de castanheira (Bertholletia excelsa) e 
10 de ipê (Tabebuia serratifolia) a cada hectare, no final do mesmo período de 30 anos estaria 
sequestrando 132 T.ha-1 de carbono, apenas com esses exemplares. Na figura abaixo encontra-se 
uma projeção do acúmulo de carbono nos dois SAF ao longo de um período de 30 anos.

Figura 8. Projeção do acúmulo de carbono ao longo dos anos em dois SAF localizados no  
sítio Rubi e no sítio Luisão  

Algumas espécies florestais rapidamente alcançam um patamar máximo de acúmulo de carbono. 
Outras, entretanto, como a castanheira (Bertholletia excelsa) e o ipê (Tabebuia serratifolia), 
continuam a acumular biomassa ao longo de um período mais extenso. Desta forma, sistemas 
agroflorestais que têm na sua composição espécies de ciclo longo e de alta densidade específica, 
como o caso da castanheira e do ipê, possuirão um ciclo muito mais longo de incremento de 
biomassa. Na figura abaixo, destaca-se o acúmulo de biomassa (m3) de algumas espécies de 
múltiplo uso amplamente utilizada pelos agricultores estudados.
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Figura 9. Projeção do acúmulo de carbono ao longo dos anos em 4 espécies de árvores de múltiplo 
uso amplamente utilizada nos SAF estudados.

Outro estudo realizado na região para avaliar o impacto dos sistemas agroflorestais no sequestro de 
carbono, conduzido com apoio do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora, 
apontou que os diferentes SAFs da região têm em média uma capacidade de armazenar cerca 
de 60 T.ha-1, o equivalente a 220 T.ha-1 de CO2 em um período aproximado de 10 anos (Nunes, 
Raspini, and de Souza 2019).  O estudo também concluiu que “as ações do projeto Poço de Carbono 
Juruena aumentam a cobertura florestal e resultam em um impacto climático positivo. Projetos dessa 
natureza apresentam ações elegíveis à geração de ativos ambientais transacionáveis ou, em outras 
palavras, créditos de carbono”. Adotando-se uma estimativa conservadora para um valor médio para 
a tonelada de dióxido de carbono de três dólares (U$ 3/t CO2e) obtém-se um valor médio de 60,0 
dólares ha-1.ano-1, ou aproximadamente R$250,00 por hectare52. Para um total de 1.000 hectares de 
agrofloresta implantados e manejados, chega-se a um valor de R$ 250 mil/ano. Entretanto, notícias 
recentes apontam que as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris53 são insuficientes para retardar o 
aquecimento global54. Neste cenário, existe uma probabilidade muito grande de que a tendência seja 
um aumento exponencial no valor da tonelada de CO2 fixado, aumentando ainda mais a importância 
dos SAFs para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.  

4.2 Conservação da biodiversidade
Os sistemas agroflorestais complexos e as áreas de extrativismo também se destacam pelo 
potencial que apresentam para a conservação da biodiversidade, principalmente em ambientes de 
megadiversidade como as florestas tropicais (Atangana et al. 2014). Ao contrário dos monocultivos 
ou das áreas de pastagem, os SAFs, dependendo da forma como são configurados, abrigam diversas 
espécies arbóreas e assemelham-se tanto em forma quanto em estrutura a uma floresta. Este atributo 
de mimetizar as áreas ditas naturais confere aos SAFs complexos um conjunto de características e 
funcionalidades que são fundamentais para a conservação e manutenção da integridade florestal. Em 
paisagens que vêm sofrendo sistemáticas ameaças de fragmentação, seja por meio da abertura de 
novas áreas para a agropecuária ou para a expansão das grandes obras de infraestrutura, os sistemas 
agroflorestais podem ter um papel de corredores ecológicos, ajudando a conectar porções florestais.  

52 Cotação do dólar no dia 27 de novembro de 2019, U$1,00 – R$4,20.  

53 O Acordo de Paris é um tratado estabelecido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima 
que visa estabelecer medidas para que o aquecimento global do planeta não exceda os 2 graus.  

54 https://g1.globo.com/natureza/noticia/metas-para-o-clima-acordadas-em-paris-sao-insuficientes-diz-merkel.ghtml
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Estes sistemas, portanto, podem servir de abrigo para a fauna, fornecendo fontes de alimento e 
proteção para diversas espécies. Outro papel de destaque é quanto a conservação do solo, através do 
controle da erosão, incremento da matéria orgânica, reciclagem de nutrientes, aumento da retenção 
da água de infiltração e mesmo barreira para a deriva de agrotóxicos e fertilizantes químicos, em áreas 
onde predominam as lavouras de monocultivo. 

Em particular no Noroeste do Mato Grosso, formado por um mosaico de diferentes formas e tipos 
de exploração dos bens e serviços da natureza – agricultura e expansão da pecuária, Unidades 
de Conservação, Terras Indígenas, áreas de garimpo e projetos de assentamento humano –, os 
SAFs têm um papel fundamental para conter a sistemática perda da biodiversidade nos ambientes 
tropicais. Além dos benefícios já citados, estes sistemas podem amenizar as ameaças causadas pelos 
recorrentes incêndios florestais, servindo de barreira física para conter o alastramento do fogo, em 
especial protegendo fragmentos de mata nativa e as TIs e UCs. Neste sentido, o Projeto Poço de 
Carbono Juruena ao fomentar os SAFs e o extrativismo como principais estratégias produtivas vem 
contribuindo de forma decisiva para a conservação da biodiversidade do Bioma Amazônia. 

Estudos realizados na região apontam que determinados sistemas agroflorestais, como os implantados 
pela família do Sr. Luiz Vieira do Nascimento (Luizão) no assentamento PA Nova Cotriguaçú, chegam 
a abrigar uma diversidade absoluta de 54 espécies de plantas arbóreas, incluindo árvores típicas 
do bioma como a castanheira, o cacau e a pupunha (Gonçalves 2009). Muitas espécies da fauna 
também são avistadas com certa frequência nos sistemas agroflorestais e nas áreas de fragmento 
florestal (Reserva Legal), dentre elas diversas espécies de primatas – bugio (Alouatta sp.), macaco-
aranha (Ateles sp.), sagui (Callithrix sp), macaco-prego (Cebus s.p) e macaco-de-cheiro (Saimiri sp.); 
outros mamíferos – preguiça (Bradypus variegatus), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), 
quati (Nasua nasua), ariranha (Pteronura brasiliensis),  anta (Tapirus terrestris) e onça (Panthera 
onca); e aves – arara vermelha (Arara chloropterus), arara-vermelha-pequena (Arara Amacao), 
maritaca (Brotogeris sp.), tucano (Ramphastos sp.), Inhambu (Tinamus sp.) e suindara (Tyto alba). A 
ocorrência de certas espécies da fauna consideradas raras, como onça, ariranha e anta demonstram 
que o ambiente possui certa integridade, sugerindo que os SAFs e as áreas de fragmentos estão 
servindo de habitat para estes animais (Schroth, Harvey, and Vincent 2004; Gonçalves 2009). 

No caso específico do extrativismo da casta-
nha-do-brasil (Bertholletia excelsa), praticado 
principalmente nas Terras Indígenas e nas 
reservas extrativistas, a atividade tem uma 
importância imperativa na conservação da 
espécie (ICMBio 2015). Inicialmente, a casta-
nheira é uma planta que encontra-se na lista 
de espécies ameaçadas do Ministério do Meio 
Ambiente e é considerada vulnerável pela União 
Mundial para a Natureza – IUCN. As principais 
ameaças aos castanhais estão associadas ao 
desmatamento para expansão da agropecuária 
e às grandes obras como estradas e barragens. 
A sua conservação para a coleta dos frutos, 
portanto, é fundamental para a conservação da 
espécie. Destaca-se também que a castanheira 
tem uma função como espécie guarda-chuva, 
na medida em que a sua manutenção na paisa-
gem ajuda na conservação de outras espécies 
(Simberloff 1998). Diversas espécies da fauna, 
incluindo pássaros e mamíferos, alimentam-se 
dos frutos da castanheira, ressaltando ainda 
mais o papel que esta espécie tem na conser-
vação da biodiversidade. 
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4.3 Co-benefícios hídricos
Outra importância crítica dos Sistemas Agroflorestais e do extrativismo de produtos florestais não 
madeireiros está relacionada à conservação e manutenção dos recursos hídricos (Schroth, Harvey, 
and Vincent 2004). As áreas de florestas possuem uma relevância muito grande no ciclo hidrológico, 
cumprindo função de destaque para que a água infiltre no solo e abasteça o lençol freático. São 
importantes também na proteção das nascentes e na filtragem de sedimentos e outros materiais 
que eventualmente possam assorear os rios e outros corpos d’água. O papel das florestas no 
ciclo das chuvas também é cada vez mais evidente, principalmente no bioma Amazônia (Fearnside 
2004). Estudos acadêmicos demonstram que as micropartículas atmosféricas que formam núcleos 
de condensação para a formação das chuvas são constituídas por material biológico originárias da 
biota da floresta (Pöschl et al. 2010). Os núcleos para a formação das nuvens dependem da floresta, 
que por sua vez depende da chuva para poder manter a sua dinâmica. Sem floresta não existe 
chuva e, inversamente, sem chuva não existe floresta.

Assim, as extensas áreas de extrativismo localizadas nos mais de 4 milhões de hectares das Terras 
Indígenas do Noroeste do Mato Grosso, somadas às áreas preservadas das Unidades de Conservação 
e às áreas protegidas em propriedades privadas (Reserva Legal – RL e Áreas de Preservação 
Permanente – APP) são fundamentais para a manutenção do ciclo hidrológico na região. Os Sistemas 
Agroflorestais complexos, por sua vez, ajudam também na manutenção da integridade hídrica da 
região na medida em que, como já apontado, replicam os padrões estruturais e funcionais de 
uma floresta (Michon, G. and de Foresta 1997). De modo geral, todas as atividades econômicas 
dependem, de uma forma ou de outra, da disponibilidade de água. A atividade da pecuária de 
corte que teve um crescimento exponencial na região nas últimas décadas está completamente 
ancorada na disponibilidade de água para a formação dos pastos e para a manutenção animal. Sem 
água não existe pastagem, e sem pastagem não tem como existir setor agropecuário. Portanto, a 
conservação da floresta e de seus sistemas sustentáveis de uso e manejo – extrativismo e agrofloresta 
– é fundamental para a economia da região.   
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4.4 Segurança alimentar e nutricional
As árvores desempenham um papel de destaque na 
segurança alimentar e nutricional – SAN das populações, 
principalmente para os povos indígenas que têm na 
floresta a base do seu modo de vida. Diretamente, as 
árvores são importantes fontes de alimentos, como é o 
caso já consagrado da castanheira para a maioria dos povos 
amazônicos. Os sistemas agroflorestais, em particular, 
têm um papel de destaque para a SAN, pois contribuem 
para a produção de alimentos saudáveis, são em geral 
muito diversificados, valorizam produtos voltados ao 
autoconsumo e também ajudam no resgate e valorização 
de práticas e hábitos alimentares reconhecidamente 
benéficas para a saúde (Neves 2013). Além dos benefícios 
diretos como fonte de calorias e nutrientes, os sistemas 
agroflorestais destacam-se também como possibilidade 
para geração de renda para as famílias, o que permite 
maior acesso a alimentos.

Para um ambiente típico de floresta tropical, como a região 
do noroeste de Mato Grosso, os sistemas produtivos que 
incorporam o elemento arbóreo como nos diferentes 
tipos de SAFs que vêm sendo implementados na região 
– quintais agroflorestais, pastos florestados, sistemas 
de policultivos intensivos, cultivos em renques, etc. –, 
proporcionam uma estrutura vegetativa com diversos 
benefícios socioeconômicos e ecológicos (R. R.B. Leakey 
and Simons 1997; Roger R.B. Leakey 2018). Estes sistemas 
mais diversos são em geral mais resilientes aos impactos 
das incertezas climáticas que são cada vez mais frequentes. 
Portanto, sistemas que conseguem manter uma relativa 
produção de alimentos quando submetidos a impactos, 
são importantes em um cenário de aquecimento global,  
principalmente para garantir a segurança e soberania 
alimentar de populações vulneráveis. 

Os quintais agroflorestais, consagrados em praticamente todo o contexto da agricultura familiar 
do Brasil e em diversas regiões de todo o mundo, constituem-se em uma modalidade de sistema 
agroflorestal que desempenha um papel crítico que ajuda a garantir a segurança alimentar 
e nutricional, particularmente para famílias de produtores com baixa renda na Amazônia 
(Damaceno and Lobato 2019). Os quintais são fontes importantes de frutas, verduras, legumes, 
condimentos, chás, remédios e, eventualmente, proteína animal. Frequentemente, os quintais 
são manejados sem a utilização de fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, o que garante um 
produto de maior qualidade e mais nutritivo, contribuindo também para a SAN. Outra evidência 
da importância destes espaços produtivos na promoção da segurança alimentar e nutricional é 
que comumente, nestas áreas, são cultivadas uma variedade de plantas que não se encontram 
no comércio e que muitas vezes são muito nutritivas. Esse aspecto, além de contribuir para 
dietas mais saudáveis ajuda também na manutenção de uma cultura alimentar mais sustentável 
e sadia. Os quintais agroflorestais são na sua grande maioria espaços manejados e controlados 
pelas mulheres. Portanto, estes espaços possuem uma importância adicional para ajudar nas 
transformações necessárias nas relações de gênero, reconhecendo o papel fundamental que as 
mulheres têm na promoção da segurança alimentar e nutricional bem como em todo o contexto 
do desenvolvimento territorial.  
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4.5 Valorização e socialização do conhecimento tradicional
Também relacionado com os sistemas agroflorestais e, principalmente com as práticas de extrativismo, 
o conhecimento tradicional das comunidades indígenas na área de abrangência do Projeto Poço de 
Carbono Juruena, é fundamental para o sucesso das estratégias produtivas. Os povos tradicionais 
que habitam a região há milhares de anos têm um conhecimento muito apurado da região e de 
suas potencialidades. Este conhecimento ecológico, entendido como um conjunto de técnicas e 
saberes associados ao uso dos bens e serviços do meio ambiente, é fruto de uma convivência direta 
e adaptações realizadas durante os milênios (Donazzolo, Balem, and Silveira 2012). Transmitidos 
oralmente, este conhecimento que garante a sobrevivência dos povos está associado a sistemas de 
valores, cosmovisão, formas de organização e às próprias tecnologias desenvolvidas na permanente 
relação com o meio biológico. Esta interação recíproca, íntima e dinâmica, dos povos com o 
meio provoca transformações tanto no meio natural quanto na própria cultura das comunidades 
tradicionais. Neste sentido, diversos estudos apontam que a floresta amazônica em sua totalidade 
não é um ambiente “natural”, resultado apenas das interações dos elementos bióticos e abióticos, 
mas sim um mosaico de ambientes socioecológicos que vêm sendo manejado há milhares de anos 
pela população local (Morán 1990; Moran 2018).

O conhecimento tradicional no contexto amazônico é, portanto, de vital importância para qualquer 
iniciativa que leve em consideração o uso e a conservação da biodiversidade local. Este conjunto 
de saberes, associado ao conhecimento científico e acadêmico, pode ser um poderoso instrumento 
para orientar as estratégias produtivas para a produção e o beneficiamento de produtos originários 
da imensa biodiversidade local. A cadeia de valor da castanha-do-brasil no noroeste de Mato 
Grosso é um exemplo concreto e icônico que ilustra o potencial econômico desses produtos para a 
promoção do desenvolvimento regional. O conhecimento das inúmeras comunidades indígenas que 
habitam a região, como os Cinta-larga, Apiaká, Cayabi e Munduruku para a coleta, processamento 
e beneficiamento da castanha foi de fundamental importância para que este produto ganhasse 
uma expressiva valorização no mercado, quando comparado a outras regiões de extrativismo na 
Amazônia. Entretanto, para que este profícuo exemplo possa servir de fonte de inspiração para 
o desenvolvimento da cadeia produtiva de outros produtos, e mesmo para outros contextos, é 
necessário a valorização e reconhecimento através de políticas e iniciativas de promoção do 
conhecimento dito tradicional. 
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Construção social  
de mercado

Quem elegeu a busca,  não pode recusar a travessia.  
(Guimarães Rosa, escritor brasileiro)

O Projeto Poço de Carbono Juruena desconstruiu a visão de que não é possível comercializar fora 
do mercado monopolizado e verticalizado, de que é utopia pensar em formas de comercialização 
que não sigam a lógica da competição e da exclusão. Assim, buscou um mercado ético e solidário 
para os produtos extrativistas não madeireiros e agroflorestais, procurando democratizar o acesso e 
popularizar o seu consumo, em contraposição à perspectiva da elitização através de nichos de mercado. 
Assim, colaborou para novas formas de distribuição e circulação da produção, através de dinâmicas 
que aproximaram os agentes que atuam no extrativismo e SAFs, beneficiamento, processamento, 
distribuição, abastecimento e consumo. Privilegiando as formas diretas nos mercados locais e regionais, 
promoveu o consumo consciente e responsável, na perspectiva da politização do consumo (Portilho, 
Castañeda, and Castro 2011)55, uma vez que os indivíduos assumem responsabilidades sobre as 
consequências ambientais e sociais de suas escolhas cotidianas. 

O significado simbólico da comida em um contexto social pode ser visto como sedimentação de 
estruturas históricas de poder e desigualdade que operam ao longo de gerações. Desta forma, a 
alimentação se torna uma força estrutural e estruturante (Bourdieu 1980). O campo da alimentação 
se torna político na medida em que muitas relações de poder se constituem nele e por meio dele, 
configurando espaço de disputas (Portilho, Castañeda, and Castro 2011).

A especificidade política da alimentação nas sociedades contemporâneas extrapola a esfera institucional 
– segurança alimentar e nutricional, desigualdades sociais no acesso à alimentação, políticas agrícolas 
e regulamentação da publicidade de alimentos – para atingir a esfera privada. Assim, e para além 
de práticas relacionadas com a satisfação de necessidades nutricionais, modeladas pela cultura e 
imprescindíveis para a vida e a sobrevivência humanas, o comer torna-se também um ato político e 
ideológico (Portilho, Castañeda, and Castro 2011). 

Esta concepção dialogou com o processo de construção social de mercado desenvolvido no curso 
do projeto, indo ao encontro do esforço de promoção do protagonismo das organizações indígenas, 
extrativistas e da agricultura familiar como agentes que interagem e criam um espaço chamado 
mercado, que pode ser socialmente construído a partir do estabelecimento de estratégias e acordos 
entre os atores sociais envolvidos no processo. 

5.1 Produtos da sociobiodiversidade:  
oportunidades e desafios 
O Projeto Poço de Carbono Juruena teve como um de seus focos o desenvolvimento de produtos da sociobio-
diversidade, como patrimônios materiais e imateriais56 dos povos e comunidades tradicionais, configurando-se 
como uma estratégia determinante para o desenvolvimento sustentável da Região Noroeste do Mato Grosso. 

55 O consumo político é entendido como a percepção e o uso das práticas e escolhas de consumo como uma forma de participação 
na esfera pública, dando concretude à adesão a valores em prol de melhorias sociais e ambientais, materializando-os e 
tornando-os públicos. Neste contexto, as ações e escolhas mais triviais e cotidianas são percebidas como podendo influenciar 
rumos globais, ao mesmo tempo que se tornam globalmente determinadas. (Portilho, Castañeda, and Castro 2011)

56 Patrimônio imaterial refere-se às realidades culturais intangíveis, abarcando celebrações, formas de expressão, lugares e saberes. 
O patrimônio imaterial se compõe de processos tanto, e provavelmente mais, do que de produtos. Ele não se compõe de formas 
fixas, mas de uma recriação permanente que tem a ver com um sentimento de continuidade em relação às gerações anteriores, 
ou seja, que ele é ao mesmo tempo dinâmico e histórico. Suas condições de reprodução dependem, entre outras coisas, de 
acesso a território e a recursos naturais (IPHAN 2005). 

5
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Para tal, apoiou Arranjos Produtivos Locais (APLs)57 fundamentados em práticas sustentáveis e solidárias de 
produção, extrativismo, processamento, distribuição, comercialização e consumo, preconizando o protagonis-
mo das comunidades locais na defesa de seus interesses como um dos seus elementos determinantes. 

Caixa 3. Arranjos Produtivos Locais e Sociobiodiversidade

Os empreendimentos que compõem os APLs da Sociobiodiversidade são organizações locais formadas por extrativistas 
que se organizam como grupos informais, associações e cooperativas. Historicamente, os extrativistas sempre 
comercializaram os produtos da sociobiodiversidade de forma individual para os atravessadores (intermediários), 
sendo relativamente recente a sua organização social visando o acesso aos mercados diversificados. Essa nova 
organização social caracteriza os APLs como configurações em construção, que estão se delineando por meio de 
iniciativas locais, integrando, num primeiro momento, organizações locais e instituições de apoio, principalmente 
organizações não governamentais.  A configuração dos APLs se transforma conforme ocorre a formação e/ou o 
fortalecimento de redes de relações sociais, a partir da incorporação gradual de diversos atores, seja de instituições 
de apoio, de órgãos governamentais, de instituições financeiras ou, ainda, de empresas privadas. As instituições 
de apoio, como ONGs, organizações de assistência técnica, universidades e instituições de pesquisa possuem papel 
estratégico nos APLs, pois geralmente são detentoras de informações e conexões externas aos territórios, o que 
proporciona a identificação de oportunidades, a captação de recursos e a tomada de decisões subsidiadas por 
avaliações do contexto socioeconômico brasileiro. As empresas também podem participar dos APLs, principalmente 
aquelas que possuem valores e responsabilidade socioambientais e firmam contratos comerciais de longo prazo 
com as organizações locais. Na dinâmica dos APLs também há participações pontuais de atores que visam contribuir 
para a realização de determinadas atividades ou para o alcance de objetivos específicos, instituindo-se, para isso, 
relações sociais temporárias, a exemplo de órgãos reguladores, que participam dos APLs para atender às demandas 
específicas das organizações locais, como a regularização do extrativismo em Unidades de Conservação – UC, a 
regularização sanitária de agroindústrias, entre outras. Nessa configuração também é importante considerar a 
participação do Ministério Público e do Ministério do Trabalho, visando garantir a conquista de direitos sociais 
das famílias extrativistas, como saúde, educação, condições dignas de trabalho e/ou a implementação de políticas 
públicas imprescindíveis ao desenvolvimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade  (Figura 10).

Figura 10. Configuração dos Arranjos Produtivos Locais da Sociobiodiversidade

Fonte: BRASIL (2017) - MMA

57 Arranjos Produtivos Locais são agrupamentos de empreendimentos de um mesmo ramo, localizados em um mesmo território, que 
mantêm algum nível de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com os demais atores locais: governo, pesquisa, 
ensino, instituições de crédito (Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade – PNPSB, 2009)
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O Projeto Poço de Carbono Juruena, desde a sua primeira edição, atuou continuamente na busca de 
arranjos produtivos locais que privilegiasse o saber e o fazer tradicional na relação com a paisagem, sempre 
com a perspectiva de conservação da Floresta Amazônica. Teve a capacidade de aproximar indígenas, 
comunidades extrativistas e agricultura familiar em torno de pautas e interesses comuns. O produto da 
sociobiodiversidade que se destacou foi a castanha do Brasil, que se constituiu num elemento aglutinador 
e gerador de identidade no território.  

A Aderjur teve um papel estratégico neste contexto, facilitando o diálogo entre estes diferentes atores, ao 
mesmo tempo em que os conectou com instituições apoiadoras – poder público, ONGs, universidades, 
cooperação internacional, empresas, etc. – que contribuíram para a concepção, implementação e 
consolidação das ações desenvolvidas. 

A Rede Sentinelas da Floresta, fruto deste processo, ampliou e qualificou a articulação das associações 
e cooperativas em torno do extrativismo sustentável, atividade econômica fundamental na região, pois 
sendo interdependente da conservação ambiental e da garantia do acesso de povos e comunidades 
tradicionais à biodiversidade e aos territórios, funciona como um instrumento eficaz de manutenção 
das florestas e de sua sociobiodiversidade.  

As políticas públicas relacionadas à comercialização, como o Pnae e o PAA, foram cruciais para o 
desenvolvimento dos APLs e para a sustentabilidade econômica das organizações locais. Ao mesmo 
tempo, as instituições de apoio foram fundamentais na implementação dessas políticas, pois 
assessoraram as associações e cooperativas na gestão comercial e dos processos administrativos para o 
acesso ao mercado institucional.
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Caixa 4. Arranjos Produtivos Locais da Sociobiodiversidade e a construção social de 
mercados

A partir da perspectiva relacional entre o desenvolvimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, a 
organização social dos extrativistas e o acesso às políticas públicas, os APLs de Produtos da Sociobiodiversidade 
são considerados uma construção social de mercados, que tem por objetivo expandir a comercialização desses 
produtos para além das relações entre extrativistas e atravessadores (MMA 2017).

Neste sentido, procura-se incorporar as organizações locais nas diversas etapas das cadeias de valor dos 
produtos da sociobiodiversidade, como o processamento e comercialização, que tendem a oportunizar 
melhores rendimentos às comunidades extrativistas. 

Na esfera comercial, busca-se desenhar um repertório amplo de canais de mercado: i. de proximidade: feiras, 
venda direta na unidade produtiva, entrega de cestas, etc; ii. institucional: programas governamentais – 
PAA, Pnae, compra e doação de sementes, formação de estoques, restaurantes populares e universitários, 
hospitais públicos e universitários, forças armadas, etc; iii. diferenciado: aqueles que incorporam atributos 
ambientais e socioculturais. iv. convencional: formatos predominantes na economia de mercado – varejo, 
atacado, empresas processadoras, etc

Essa construção social fundamenta-se, prioritariamente, na interdependência entre: o acesso dos povos 
e comunidades tradicionais à biodiversidade e aos territórios, a conservação ambiental, a garantia dos 
direitos sociais dos extrativistas e, o acesso a mercados diversificados, principalmente aqueles com valores 
socioambientais (MMA 2017).

Figura 11. Caracterização dos Arranjos Produtivos Locais da  
Sociobiodiversidade como construção social de mercados. 
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No Projeto Poço de Carbono Juruena,  as conquistas obtidas 
através do apoio aos APLs foram muitas: i. ampliação 
e qualificação do extrativismo sustentável de produtos 
não madeireiros; ii. recuperação de paisagem através de 
sistemas agroflorestais, aumentando a oferta de alimentos 
saudáveis na região; iii. estruturação do beneficiamento 
e processamento sob a gestão das organizações locais, 
diversificando o portfólio de produtos e dando maior 
estabilidade ao processo de comercialização; iv. ampliação 
e diversificação dos canais de mercado na perspectiva 
da Economia Solidária; v. melhoria da remuneração de 
indígenas e extrativistas na cadeia da castanha do Brasil; 
vi. Fundo Rotativo Solidário que aumentou a capacidade 
operacional e gerencial do processamento e venda dos 
produtos da sociobiodiversidade; vii. geração de renda e 
melhoria das condições de vida das comunidades envolvidas; 
viii. segurança alimentar e nutricional; ix. fortalecimento das 
organizações e das dinâmicas de articulação e ação em rede; 
x. recuperação e conservação dos recursos naturais.  

Entretanto, existem muitos desafios a serem superados para a consolidação destas iniciativas e resultados, 
bem como para a sua multiplicação e capilarização junto a um universo mais amplo na região. 

Com a abertura de mercados e o desenvolvimento de produtos, há a tendência da entrada de novos 
participantes na composição dos arranjos produtivos da sociobiodiversidade, podendo não somente 
impactar o protagonismo dos extrativistas e produtores, especialmente indígenas, mas também causar a 
redução da participação da região como um todo nos benefícios do crescimento na economia com esta 
atividade. A exemplo de outras cadeias produtivas, como o açaí amazônico, há a tendência de as indústrias 
de processamento e agentes envolvidos na distribuição ficarem com a maior fatia dos rendimentos, 
provocando a drástica redução dos benefícios para as comunidades extrativistas. Também pode ocorrer 
uma pressão externa para a modificação da base tecnológica no manejo da sociobiodiversidade, 
incorporando-se práticas predatórias de cultivo e manejo, desconfigurando os modos tradicionais de uso 
da biodiversidade (Brondízio 2005). 

Estas ameaças de origem externa, relacionadas ao crescimento da demanda por produtos da 
sociobiodiversidade, que passa a ser incorporada pelos mercados e circuitos convencionais do sistema 
agroalimentar, pode gerar a concentração da produção e da comercialização, com crescente redução no 
protagonismo dos atores locais (Ramos et al. 2018). 

Assim, com o surgimento de atores e concepções produtivas que se afastam de uma perspectiva de 
APLs da sociobiodiversidade, aproximando-se de dinâmicas de cadeias longas e especializadas típicas do 
agronegócio, há a centralização no valor monetário gerado pela cadeia, deixando de gerar equidade e 
desenvolvimento territorial sustentável. Nesse caso, evidencia-se que a importância dos APLs não está 
relacionada apenas à perspectiva econômica, mas, sobretudo, à dimensão política e socioambiental, 
visando à autodeterminação e sustentabilidade das comunidades extrativistas (Ramos et al. 2018). O 
Projeto Poço de Carbono Juruena identificou antecipadamente estas ameaças e teve uma ação proativa, 
adotando um conjunto de medidas para que os atores locais não se limitassem ao papel de coletores 
ou produtores de matéria-prima, mas também fossem responsáveis pela operação e gestão das etapas 
do processamento e comercialização, a fim de se beneficiarem amplamente dos benefícios gerados pela 
economia da sociobiodiversidade. Além disso, ao assumirem este protagonismo, também se apropriaram 
de um repertório estratégico e metodológico, que fica como um legado do projeto, ao possibilitar: i. 
utilização de espécies da sociobiodiversidade e dos sistemas agroflorestais implantados como vantagens 
inclusivas e competitivas nas relações com o mercado; ii. valorização e reprodução de saberes locais no 
manejo da floresta e na interação com a paisagem; iii. maximização do uso sustentável dos recursos 
naturais, humanos e das capacidades produtivas, diminuindo, ao mesmo tempo, as desigualdades; iv. 
resposta à demanda crescente por produtos com identidade cultural e adequados ecologicamente, como 
no caso da castanha do Brasil. 
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5.2 Agregação de valor 
O Projeto Poço de Carbono Juruena apoiou a estruturação e implementação de um conjunto 
de empreendimentos para o beneficiamento e processamento de produtos agroflorestais e 
da sociobiodiversidade tendo se configurado numa estratégia determinante para os avanços 
conquistados na esfera produtiva e comercial, com repercussão direta na manutenção do patrimônio 
florestal da região noroeste de Mato Grosso e na conservação dos recursos naturais.

Ao apoiar a Coopavam e as associações indígenas, da agricultura familiar e de mulheres, o projeto 
possibilitou que as mesmas pudessem resistir e contornar a lógica predominante no sistema 
agroalimentar, com o esforço coletivo para suplantar as restrições que foram sistematicamente 
impostas a estes segmentos nas relações comerciais desiguais e excludentes na região, conseguindo 
expandir sua capacidade de manobra em relação a outros agentes que historicamente predominaram 
na região. Desta forma, considerando o mercado como arena social, onde atores com diferentes 
racionalidades atuam e interagem, buscou-se transformar as relações de produção, distribuição 
e consumo dominantes, incorporando não somente variáveis relacionadas à sustentabilidade 
econômica e ambiental, como também valores éticos e socioculturais.

Neste contexto, a agregação de valor foi muito importante para a ampliação das possibilidades 
comerciais e para a sustentabilidade do extrativismo e SAFs, incorporando estratégias de promoção 
de inovações tecnológicas associadas à valorização da origem e das formas tradicionais de manejo 
da agro e sociobiodiversidade. A fábrica de processamento de castanha do Brasil, no Assentamento 
Vale do Amanhecer em Juruena, gestionada pela Coopavam, exerceu papel central, beneficiando 
anualmente 200 toneladas de castanha de povos indígenas e comunidades extrativistas, 
desenvolvendo diversos produtos como a amêndoa, farinha, barra de cereais e óleo. 

Cabe destacar o beneficiamento de 22 toneladas de castanha-do-Brasil da Associação Floresta Protegida, 
entidade de Tucumã, no Pará, que representa 22 comunidades e cerca de 3 mil indígenas do Povo 
Mẽbêngôkre / Kayapó. Esta foi uma parceria inédita entre a cooperativa e uma associação de povos 
indígenas de outro estado, que além de apoiar alternativas de renda com extrativismo sustentável para 
estas comunidades indígenas, também favoreceu a ocupação da capacidade instalada e operacional da 
Coopavam. Essa experiência evidenciou a importância que a expertise desenvolvida pela Coopavam tem 
tido para os povos tradicionais, não apenas no Mato Grosso, mas também em outras regiões da Amazônia. 

Ao mesmo tempo, outros empreendimentos comunitários, em especial as associações de mulheres 
agricultoras, atuaram na agregação de valor através do desenvolvimento de um portfólio diversificado 
de alimentos, com a Amca produzindo biscoitos, paçocas e macarrão de castanha do Brasil, e a 
Amater, especialista em produção de farinha de banana e seus derivados, desenvolvendo um mix 
de farinha de banana com farinha de castanha do Brasil, que se tornou um dos carros-chefes, para 
o mercado institucional local. A farinha de mesocarpo do babaçu, e picles de pepino são outros 
produtos que compõem o leque de oferta das associações, havendo a perspectiva de processar a 
produção de palmito de palmeiras comerciais, como a pupunheira e o açaí que foram plantados nos 
SAFs. A demanda de mercado para estes produtos é significativa e os resultados desta agregação de 
valor incentivarão a expansão das agroflorestas.

A criação desses empreendimentos requereu recursos tangíveis e intangíveis, cujo apoio do projeto 
foi decisivo. Da mesma forma, as organizações foram capazes de desenvolver recursos internos 
de governança e gestão para alcançar continuidade e qualidade na coleta, processamento e 
comercialização, estabelecendo acordos éticos e duradouros com os agentes localizados a montante 
– comunidades indígenas, extrativistas e da agricultura familiar – e a jusante nas cadeias de valor, 
como com o mercado institucional e com empresas alimentícias e de cosméticos. 

Um importante desafio enfrentado no âmbito da agregação de valor foi o acesso às políticas 
públicas, não apenas para fortalecer esses tipos de empreendimentos e seus membros, mas também 
para incentivar a implementação de instrumentos que permitissem a continuidade e permanência 
dos segmentos mais fragilizados e historicamente excluídos, reforçando a essência do caráter 
transformador e genuinamente alternativo dessas organizações em relação ao modelo de articulação 
assimétrica representado pelo sistema agroalimentar. 
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A agregação de valor contribuiu para ampliação e diversificação dos canais de mercado dos produtos 
da sociobiodiversidade e agroflorestais, pois possibilitou o aumento da gama de oferta, ao mesmo 
tempo em que minimizou os efeitos da sazonalidade e perecibilidade dos produtos, conferindo 
maior estabilidade às estratégias comerciais implementadas. Por outro lado, conferiu maiores 
ganhos para as organizações, ampliando significativamente a renda das comunidades extrativistas 
e da agricultura familiar.
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5.3 Fundo Rotativo Solidário Sentinelas da Floresta
A safra 2016-2017 de castanha-do-Brasil em Mato Grosso e estados amazônicos teve queda de 70% 
provocada pela falta de chuvas e desmatamento. A diminuição na oferta impactou toda a cadeia de 
produção, o preço explodiu nos mercados, as indústrias de beneficiamento e processamento ficaram 
sem matéria-prima para produzir e, na ponta, os extrativistas ficaram sem uma importante fonte de 
renda. Diante dessas dificuldades, foi iniciado, pela Aderjur, o Fundo Rotativo Solidário Sentinelas da 
Floresta, visando disponibilizar capital de giro para o funcionamento das atividades de beneficiamento 
e comercialização. Para tal, conseguiu o aporte de 400 mil reais da Climate and Land Use Alliance – Clua 
 que  foi repassado para a Coopavam e Amca adquirirem a castanha diretamente dos extrativistas,  
sendo devolvido para o refinanciamento das atividades, com uma taxa de juro baixa, equivalente à 
praticada no PAA para formação de estoque. 

Quando tudo parecia pronto para a comercialização do extrativismo da floresta para a 
fábrica e da fábrica para o consumidor final vimos que era necessário capital de giro para 
que as entidades pudessem comprar  a castanha dos coletores com preço justo e à vista, 
numa escala suficiente para viabilizar o negócio. O Fundo Rotativo Solidário, desenvolvido 
pela Aderjur, em parceria com a Amca e Coopavam, viabilizou recursos para pagar à vista a 
produção dos coletores de castanha de associações indígenas e cooperados. Dessa forma, 
os coletores receberam um valor justo pela castanha e a associação e a cooperativa puderam 
fechar acordos de compra e venda de castanha para empresas. A disponibilidade de recurso 
foi boa para as empresas também, pois puderam ter uma oferta regular de castanha em 
amêndoa ou óleo de castanha. E se isso está funcionando em nossa região, com a castanha, 
poderá ser replicado na Amazônia, com outros produtos extrativistas, posto que o problema 
não é a produção e sim o acesso ao mercado justo.  (Paulo Nunes, coordenador do projeto 
Poço de Carbono Juruena).

5.4 Diferenciação dos produtos da sociobiodiversidade 

O Projeto Poço de Carbono Juruena atuou enfaticamente no apoio à estruturação, implementação e 
consolidação de iniciativas que se contrapuseram à lógica concentradora e excludente do mercado 
convencional. Apoiou a construção de espaços e relações comerciais que primaram por princípios 
como a justiça social, equidade, reciprocidade, autonomia, respeito à diversidade cultural, entre 
outros. Assim, estimulou processos coletivos de comercialização, onde os atores sociais locais 
apoiaram-se mutuamente em produção, processamento, logística, transporte e comercialização, 
promovendo à organização social para a atuação em distintos arranjos e dinâmicas de mercado. 
Desta forma, se promoveu à inclusão e participação ativa de comunidades indígenas, extrativistas 
e da agricultura familiar, as quais permaneceram por muito tempo marginalizadas e exploradas 
nos processos mercantis no território. Ao mesmo tempo, houve o reconhecimento e valorização 
da maneira sustentável com a qual estas comunidades se relacionam com a floresta e com os 
recursos naturais, em conformidade com seus conhecimentos tradicionais e saberes ancestrais. 
Este legado permitiu atribuir um valor intrínseco aos produtos da agro e sociobiodiversidade, 
constituindo um diferencial positivo que passou a ser um importante atributo à negociação com 
parceiros comerciais e à interlocução com os consumidores finais. Esta diferenciação dos produtos 
consistiu num elemento facilitador à inserção nos diversos canais de comercialização, uma vez 
que ressaltou sua qualidade, identidade e relação com as dinâmicas cooperativas e inclusivas no 
território (Ilbery et al. 2005).

Uma ação importante de mercado foi a devolução para as comunidades indígenas de produtos 
elaborados a partir da castanha e do babaçu, com alto valor agregado, que normalmente eles 
não teriam poder aquisitivo para adquirir. Produtos sem contaminantes químicos e, portanto 
saudáveis foram adquiridos com recursos do PAA e distribuídos para nove etnias indígenas da 
região. Considerando a sazonalidade da produção da floresta, a dificuldade de armazenamento 
de produtos in natura nestas comunidades e o alto valor agregado destes produtos, esta 
iniciativa levou anos para ser aprovada pelo governo, mas representou um reconhecimento 
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do esforço destas comunidades em manter a floresta conservada. Oportunizou significativa 
geração de renda para estas comunidades com a comercialização da produção in natura, mais 
alimentos e saúde para a população com a chegada dos produtos elaborados e muito maior 
valorização da floresta em pé. (Paulo Nunes, Coordenador do Poço de Carbono Juruena)   

A experiência exitosa com a castanha do Brasil contou com estas premissas de distinção, que 
contribuíram como vantagem relativa no universo da produção e comercialização convencional 
predominante na Amazônia, pois i. criou um diferencial relacionado à qualidade dos produtos, 
tanto nos aspectos nutricionais como ecológicos, contando com a geração de credibilidade através 
do controle social e da certificação orgânica; ii. promoveu o enraizamento territorial, suplantando o 
anonimato  geográfico e cultural, ao mesmo tempo em que ressaltou a importância estratégica desta 
atividade produtiva para manter a floresta de pé; e iii. desenvolveu um processo inclusivo e coletivo 
de produção e comercialização da castanha do Brasil e seus derivados, criando um circuito virtuoso de 
ampliação das capacidades e de fortalecimento do tecido social no território. 

A Figura 12 sintetiza a dinâmica de diferenciação da castanha do Brasil, evidenciando que os resultados 
expressivos alcançados pelo Projeto Poço de Carbono Juruena são fruto de um conjunto de fatores que 
foram cuidadosamente planejados e executados, dentro de um contexto de oportunidades e ameaças 
que moldaram o surgimento de novas geografias de produção e consumo deste importante produto 
da sociobiodiversidade no Noroeste de Mato Grosso. 

Figura 12. Dinâmica de diferenciação da castanha do Brasil

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de Ilbery et al. (2005)

Este processo de diferenciação da castanha do Brasil foi reconhecido em diversos canais de 
comercialização, como no caso do mercado institucional, com a qualidade nutricional da castanha 
sendo largamente evidenciada, através do incremento da dieta alimentar dos beneficiários e da 
observação de seus resultados positivos. 

A gente percebe que as pessoas que se alimentam dos produtos derivados da castanha têm 
melhorado, elas começam a se alimentar de uma forma melhor. Os alunos das escolas que 
recebem o alimento têm uma complementação e aprendem mais. 

(Marli Aparecida Cruz, responsável do PAA na Conab MT)
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A castanha do Brasil e seus derivados foram identificados como resultantes da ancestralidade e 
conhecimento tradicional dos povos originários da região, juntamente com a capacidade de empreender 
da agricultura familiar, trazendo contornos socioculturais para as relações comerciais, particularmente 
no Pnae, que aliado ao trabalho de educação ambiental, oportunizaram o intercâmbio de saberes e a 
valorização da forma como as comunidades extrativistas manejam a paisagem. 

A castanha é a mãe do nosso povo. (Kakoren Cinta Larga)

É para colocar no mingau, no biju, na carne, no peixe. A gente faz tudo com a castanha. Não 
é de hoje que a gente usa a castanha. Desde que a gente se conheceu ser gente, valorizamos 
muito a castanha. (Generosa Munduruku)

Quando a gente vai atravessar o brejo com a castanha, precisa cuidar para não cair, porque 
se molhar a castanha, ela vai pesar o dobro, para a gente carregar nas costas por dentro da 
floresta. (Osvaldo Tucumã, extrativista Apiaká)

Ao mesmo tempo, as iniciativas coletivas ligadas à sociobiodiversidade foram mais uma camada de 
diferenciação na construção social de mercados, com percepção e reconhecimento da importância das 
redes de atores envolvidos na cadeia de valor da castanha do Brasil e de seu efetivo compromisso com 
a conservação da floresta. 

Este conjunto de valores que diferenciou a castanha do Brasil neste território também foi identificado 
e valorizado pelas 40 empresas que adquirem castanha do Brasil da Coopavam. São indústrias 
alimentícias e de cosméticos que têm interesse em aliar sua marca a fornecedores com credibilidade e 
que contribuam para o processo de responsabilidade socioambiental.  

5.5 As estratégias comerciais
O Projeto Poço de Carbono Juruena, em seu objetivo de apoio à comercialização de produtos 
agroflorestais e do extrativismo florestal não madeireiro, contribuiu para o desenvolvimento de uma 
série de estratégias que buscaram ampliar e diversificar os canais de mercado no território. Como 
já abordado, a lógica sempre foi a de primar pelas dinâmicas coletivas e pelo compartilhamento de 
responsabilidades e resultados. A rede Sentinelas da Floresta, que nasceu com o objetivo de facilitar 
e qualificar a comercialização dos produtos da sociobiodiversidade, em especial a castanha do Brasil, 
evidencia esta perspectiva.

5.5.1 Mercado institucional
Uma importante estratégia comercial foi o mercado institucional58, através do PAA e Pnae. Na 
parceria com a Conab, o PAA foi operacionalizado na modalidade Compra com Doação Simultânea, 
comercializando-se hortaliças, frutas, polpas de frutas, legumes, tubérculos, palmito de palmeiras 
cultivadas, castanha do Brasil, farinha de mesocarpo de Babaçu e diversos derivados como barras de 
cereais, biscoitos, macarrão e amêndoas. Foram beneficiadas diversas instituições de toda a região 
Noroeste de Mato Grosso que atuavam com pessoas em situação de insegurança alimentar. Ao mesmo 
tempo, a Coopavam acessou a modalidade Formação de Estoques, desde 2009, envolvendo um 
volume de recursos no valor de R$ 1.465.600,00 para a cooperativa formar estoques de castanhas do 
Brasil, gerando trabalho e renda para agricultores do Assentamento Vale do Amanhecer, comunidades 
indígenas e extrativistas. 

Além dos alimentos produzidos nos SAFs, da castanha do Brasil, do Babaçu e seus derivados, a 
alimentação escolar também incorporou outros produtos da sociobiodiversidade, como a farinha de 
babaçu, produzida pela  Amater. 

58 Mercado institucional é aquele em que o Estado exerce um papel fundamental no processo de comercialização de produtos 
agroalimentares, estruturando e implementando programas institucionais que viabilizam ações públicas inseridas nas políticas 
de segurança alimentar e nutricional, voltadas particularmente aos segmentos sociais em contexto de vulnerabilidade e risco. 
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O mercado institucional estabeleceu uma série de condicionalidades legais e organizativas para que as 
organizações pudessem acessá-lo. As oportunidades de estabelecimento de parcerias com o Estado, 
através da proposição de projetos no âmbito do PAA e participação nas Chamadas Públicas para 
o Pnae, tiveram como contrapartida a necessidade de adequação das organizações à complexa e 
mutante estrutura de normas e leis que normatizam essas relações. Além disto, a inserção no mercado 
institucional estabeleceu responsabilidades às organizações em termos de prazos de entrega, qualidade 
dos produtos, periodicidade de oferta, planejamento de produção, logística de coleta e entrega dos 
produtos, entre outros aspectos, que tiveram implicações significativas para a estruturação e atuação 
das mesmas (Perez-Cassarino 2012).

Desta forma, o mercado institucional foi um espaço de muito aprendizado, tendo contribuído para a 
estruturação e exercício do fazer coletivo pelos atores sociais envolvidos, gerando novas demandas, 
alterando agendas, imprimindo um novo ritmo de trabalho às organizações, forçando adaptações, 
muitas vezes tensionando hierarquias e gerando, eventualmente, conflitos internos. A atuação 
enquanto mediadoras, seja no campo da comercialização seja na distribuição dos alimentos, tornou-
se alvo de atenção e intervenção das organizações, produzindo novos vínculos, valores, práticas e, no 
limite, novas estruturas organizativas. Também desafiou as organizações, gerando novas demandas 
na esfera da gestão, alterando agendas, imprimindo um novo ritmo de trabalho, forçando adaptações 
para os novos contornos e interfaces nas relações decorrentes do mercado institucional (Silva and 
Schmitt 2012). 

O acesso ao mercado institucional promoveu uma mudança de hábitos alimentares para uma 
população que veio de fora da Amazônia para esta região, habituada a consumir frutas de clima 
temperado e que provou os Sabores dos Castanhais, Babaçuais e da floresta Amazônica. Ao 
mesmo tempo ofereceu às comunidades tradicionais extrativistas, alimentos  que eles estavam 
deixando de consumir, pelo alto valor agregado que estas matérias primas alcançaram.  Por 
outro lado, a família inteira pode participar deste trabalho porque os homens coletam os 
produtos na floresta ou nos SAFs, as mulheres trabalham no beneficiamento desta produção 
e os filhos deles recebem estes produtos nas escolas. (Paulo Nunes, Coordenador do Poço de 
Carbono Juruena)   
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Ao todo, foram 8 municípios, mais de 140 instituições e de 40 mil pessoas envolvidas, ao longo do 
Projeto Poço de Carbono Juruena, através da alimentação escolar e de ações sociais junto às pessoas com 
vulnerabilidade alimentar. Além de melhorar a qualidade da alimentação dos beneficiários dos programas, 
o mercado institucional dinamizou a economia do território, ampliou as possibilidades de abastecimento e 
a criação de novos arranjos e dinâmicas, que possibilitaram o surgimento de novos contornos e interfaces 
nas relações comerciais. É importante destacar a sua importância, não somente pela singularidade que 
marca a sua forma de funcionamento, mas por converter-se num locus para onde converge equidade, 
desenvolvimento e justiça social (Anjos 2016). Disponibilizar alimentos de alta qualidade biológica e 
nutritiva, produzidos pela agricultura familiar e comunidades tradicionais, para segmentos da população 
em contexto de exclusão e para as escolas públicas, efetivou-se como uma ação deliberada e concreta 
de incluir segmentos sociais alijados historicamente das políticas públicas, democratizando o acesso e 
popularizando o consumo de produtos que poderiam estar destinados à elitização e exclusão. 

Apesar das grandes conquistas e resultados expressivos alcançados, a mudança na conjuntura 
econômica e política no país acarretaram restrições orçamentárias impostas pelo governo federal ao 
PAA, decorrentes de alteração nas prioridades em relação ao mercado institucional e à agricultura 
familiar e comunidades tradicionais. Este novo cenário impactou as organizações locais, fragilizando 
processos produtivos e organizativos, colocando o desafio da adequação do planejamento comercial. 

Mais uma vez o projeto antecipadamente identificou riscos no foco em um único canal de mercado, 
gerando dependência e vulnerabilidades que poderiam afetar outras iniciativas, como o caso das 
unidades de processamento. Assim, a proposta sempre foi a de manter outras alternativas comerciais 
em construção, além do mercado institucional, com vistas a fortalecer uma estratégia geral mais 
autônoma de construção social dos mercados.

5.5.2 Venda Direta ao Consumidor:  
circuitos curtos de comercialização face a face
Outra estratégia adotada para a comercialização dos produtos das organizações apoiadas pelo projeto 
foi a venda direta aos consumidores, através de equipamentos geridos pelos próprios agricultores e 
agricultoras familiares e suas organizações.  Os circuitos curtos de comercialização anularam a presença 
dos intermediários, colocando os produtores e consumidores face a face, criando valor agregado no 
território de origem e reforçando as especificidades dos produtos, cujas características chegaram ao 
consumidor conservando informações relevantes, disponibilizando mais elementos para a apreciação 
e avaliação de seu valor. Também promoveu uma vinculação com maior interatividade na construção 
mútua de relações de confiança. A venda direta facilitou a ressocialização e re-espacialização do alimento, 
pois houve o reconhecimento da identidade das comunidades envolvidas e o natural compartilhamento 
cultural no encontro entre agricultores e consumidores. Ao mesmo tempo, via de regra, possibilitou 
melhores preços tanto para quem vendeu como para quem comprou. Também trouxe liquidez, pois o 
pagamento ocorreu  à vista (Ferrari 2011). 

As feiras livres, espaço tradicional de venda direta de produtos agrícolas foram promissoras no propósito 
de escoar a produção da agricultura familiar no território, em especial as originárias dos SAFs. As feiras 
livres de Juruena ocorrem em espaços públicos e com periodicidade semanal, promovendo proximidade 
nas relações comerciais, vivências e intercâmbio culturais. Também foi um ambiente propício para uma 
vinculação com maior interatividade na construção mútua de relações de confiança e de fidelização da 
clientela. O  fornecimento de alimentos frescos e saudáveis, sobretudo aqueles adaptados aos hábitos 
culturais locais, proporcionou um diferencial em relação aos produtos provenientes das centrais de 
distribuição e disponíveis em outros estabelecimentos no município.  

A realização de feiras foi uma oportunidade para o desenvolvimento de experiências em torno da gestão 
administrativa da comercialização, do planejamento da produção e organização da propriedade, da 
organização coletiva e criação de mecanismos de resolução de conflitos, da vivência de novas sociabilidades 
para além daquela restrita à família e à comunidade. A feira para muitas famílias agricultoras foi o meio 
que possibilitou a aproximação – uma primeira experiência didática – enfim, o diálogo inicial com os 
mercados, numa perspectiva diferenciada e com resultados econômicos efetivos (Perez-Cassarino 2012). 
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Outra iniciativa de venda direta desenvolvida no âmbito do Projeto Poço de Carbono Juruena foi o 
Centro de Comercialização da Agricultura Familiar e Extrativismo com Base na Economia Solidária - 
Cecafs. Inaugurado pela Aderjur em março de 2016, é um espaço para a comercialização dos produtos 
da agricultura familiar e comunidades extrativistas, tendo como base os princípios da economia 
solidária. Além de ter funcionado como um ponto fixo e permanente de venda, também tornou-se 
um ponto de referência para a sociedade local, dando maior visibilidade ao conjunto de iniciativas e 
organizações que atuam articuladamente no território.  

O Projeto realizou diversas ações de apoio direto à gestão do Cecafs, principalmente no fomento 
à produção de hortaliças e frutas, na gestão e controle de compras de produtos do agricultor e 
das organizações envolvidas e na comercialização destes produtos, como forma de garantir a 
sustentabilidade deste mercado, que oportuniza geração de trabalho e renda para mais de 50 
agricultores e agricultoras familiares, além de garantir a mudança e conscientização da população 
local no sentido de consumir e valorizar a produção local. 

O Cecafs assumiu um papel mais preponderante após os cortes orçamentários do PAA, que diminuiu 
significativamente os volumes comercializados na modalidade Doação Simultânea e Formação de 
Estoques. Como este mercado institucional garantia parte do mercado dos produtos dos SAFs, olerícolas, 
derivados de babaçu, de castanha e de banana das associações de mulheres Amca, Amac e Amater e 
também da Aderjur, o Cecafs passou a ser uma das alternativas para absorver parte dessa produção.

Em função da implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em Juruena e das enormes 
dificuldades para adequação dos agricultores às normas preconizadas, a Aderjur decidiu repassar a 
gestão do Cecafs a um agricultor associado que está mais adiantado no processo da sua certificação 
junto ao SIM. Neste novo formato, a Aderjur passou a não ter custos com o Cecafs, mas ao mesmo 
tempo, garantiu a participação dos seus sócios na comercialização de produtos neste espaço. Há uma 
expectativa dos sócios que este formato traga uma série de vantagens e possibilite a comercialização 
de um volume maior de produtos e a participação de mais agricultores. 
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5.5.3. Empresas alimentícias e de cosméticos
A venda para empresas distribuidoras e processadoras, tanto alimentícias como de cosméticos, foi 
mais um componente das estratégias de mercado para os produtos da sociobiodiversidade, com 
destaque para a castanha do Brasil.  Foi realizado um trabalho sistemático e planejado de prospecção 
e fidelização de clientes, chegando-se a um portfólio com 40 parcerias comerciais. Como exemplo, 
pode-se citar a renovação do contrato entre a Coopavam e a Natura Cosméticos para o fornecimento 
de 30 toneladas de óleo de amêndoa de castanha do Brasil por ano, no período 2019 a 2021.  Este 
contrato com a Natura, conquistado na primeira fase do Poço de Carbono Juruena, que segue por oito 
anos sem interrupção, representa atualmente um pilar da sustentabilidade econômica da Coopavam. 
Quando o preço da castanha em amêndoa caiu pela metade, chegando a um valor que não remunerava 
os custos de produção, o valor do óleo se manteve estável e com perspectiva de aumento de valor. O 
volume de óleo contratado pela Natura com a Coopavam seguiu aumentado nos últimos anos, sendo 
que em 2018 a Coopavam produziu 29 toneladas, que representa 40% de todo o óleo de castanha 
que a empresa compra no país. Para 2020 já está contratada a quantidade de 30 toneladas de óleo 
de castanha pela Natura.

Cabe resgatar a importância da diferenciação da castanha do Brasil produzida no território   
(Figura 12) - para compreender a opção desta empresa pela Coopavam, diante de uma gama ampla 
de oferta deste produto na região amazônica. A qualidade nutricional e ecológica do produto, o 
enraizamento territorial e pertinência cultural e a forma inclusiva de produção compuseram um 
diferencial que se traduziu em atributos que pesaram positivamente nesta transação comercial. 
Além disso, a Coopavam conseguiu atender aos critérios exigidos pela Natura na definição de seus 
fornecedores - boas práticas de manejo, rastreabilidade do produto e relações trabalhistas adequadas. 
Complementarmente, a cooperativa tinha uma relação muito sólida e horizontal com os indígenas, 
inclusive com a anuência da Funai. A certificação orgânica foi uma medida importante para a 
consolidação deste canal de mercado, inclusive para poder se alcançar melhores preços. A Coopavam 
investiu na certificação, ampliando a remuneração para as associações indígenas, atingindo o valor 
de R$ 78,00 por litro de óleo. Com esta segurança de mercado, a Coopavam pagou o maior valor 
praticado na região amazônica pela castanha dentro da floresta. No caso do povo indígena Cinta Larga, 
que recebeu um secador rotativo em um projeto executado pela Coopavam, está sendo pago um valor 
quase duas vezes superior ao preço praticado no mercado local para a castanha in natura. Esta relação 
de parceria com preços justos e valorização do conhecimento tradicional atraiu o interesse da Natura 
para iniciar um projeto de repartição de benefícios – RB -pelo uso do conhecimento tradicional dos 
Cinta larga. Neste primeiro ciclo os Cinta larga decidiram investir este recurso da RB no desenvolvimento 
de ferramentas metodológicas para ensino da língua tupi mondé nas escolas das aldeias. 

5.5.4 Eventos: feiras, rodadas de negócio, mostras e encontros
O Projeto Poço de Carbono Juruena apoiou a participação das organizações - cooperativa e associações 
- na participação em eventos para a divulgação e comercialização de seus produtos. Ao longo dos dois 
anos foram muitas oportunidades de visibilização das organizações e de seu trabalho, ampliando o 
universo de interlocução para transações comerciais e para a mobilização de recursos. Pode-se destacar 
os seguintes eventos: i. Feira Bio Brazil Fair - Biofach 2018, em São Paulo; ii. Desafio Conexsus, em 
Cuiabá; iii.  Expoalimentaria, em Lima-Peru; iv. Feira Rede Juruena Vivo, em Juína; v.  Feira do Programa 
de Aquisição de Alimentos PAA, em Cuiabá; vi. Feira de Economia Criativa, em Juara; vii. Feira de 
Mulheres da Rede Juruena Vivo; viii. IV Encontro de Mulheres Agricultoras, Extrativistas e Indígenas, 
em Juruena; ix.  Feira do evento Legado Chico Mendes, em Xapuri, AC.

5.5.5 Exportação
As organizações apoiadas pelo Projeto Poço de Carbono Juruena têm desenvolvido canais voltados para 
o mercado interno. Entretanto, não descartaram a possibilidade de exportação, mas esse passo exige 
uma série de pré-requisitos que foram analisados e seguem sendo avaliados para uma ação futura. 
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“Se nós conseguirmos beneficiar castanhas de várias comunidades num só local, 
teremos mais condições de negociar lotes maiores para grandes compradores. A ideia 
é simples, mas inédita. Isoladamente, cada grupo coletor consegue vender a castanha 
nos mercados internos e regionais. Alguns grupos, como os que são parceiros do 
projeto Poço de Carbono Juruena, conseguem atingir mercados nacionais, graças à 
quantidade produzida, mas também pela qualidade alcançada devido a técnicas de 
boas práticas. Organizando vários parceiros seria possível negociar a comercialização 
do produto para o mercado europeu ou asiático, por exemplo”. (Paulo Nunes, 
coordenador do Projeto Poço de Carbono Juruena)

5.6 Ação em rede: articulação, parcerias e novas 
práticas comerciais
O Projeto Poço de Carbono Juruena teve uma série de experiências inovadoras alinhadas a um 
paradigma de desenvolvimento territorial sustentável, promovendo processos de aprendizagem 
coletiva e de formação de redes sociais através da concertação de objetivos e competências dos atores 
envolvidos. Neste sentido, uma das mais importantes conquistas alcançadas foi a consolidação da rede 
de organizações que atuam no território, fortalecendo seus elos e ampliando a ação articulada para 
a conservação e valorização da sociobiodiversidade amazônica. Para tal, as parcerias na construção 
social de mercado foram fundamentais, pois possibilitaram a criação de novas relações e dinâmicas 
comerciais, pautadas em princípios e valores orientados pela economia solidária. A definição das 
estratégias de comercialização foi ao encontro da perspectiva do protagonismo das comunidades 
locais, colocando-as no centro do processo decisório, conferindo-lhes oportunidade e poder de 
definirem e implementarem as diversas frentes para o escoamento dos produtos do extrativismo não 
madeireiro e dos SAFs. Desta forma, todos os atores foram empoderados, pois por definição, em uma 
rede não existe concessão ou delegação de poder a outro ator, mas, na realidade, uma coordenação 
de autonomias.

Ao mesmo tempo,  a ação em rede concretizou a proposta de realização de trabalho coletivo e de 
circulação do fluxo de informações, elementos essenciais ao processo cotidiano de superação dos 
problemas enfrentados pelas organizações locais, ao mesmo tempo em que potencializou as suas 
capacidades e competências, permitindo a complementaridade e reciprocidade na perspectiva da 
transformação social. Assim, também  é importante se considerar as experiências de aprendizagem 
e de cooperação como resultados do processo de organização fomentado pelo projeto, ao mesmo 
tempo em que foram peça chave nos resultados alcançados através da  construção social de mercados. 

A Rede Sentinelas da Floresta é a tradução mais clara deste processo de articulação social no território, 
tendo conseguido resultados expressivos, tanto na esfera da produção como da comercialização, 
sendo reconhecida como uma experiência referencial para a promoção da conservação do Bioma 
Amazônia,  manejo sustentável da biodiversidade e conservação dos modos de vida tradicionais dos 
povos originários e comunidades locais. A ação em rede permitiu maior flexibilidade, transparência e 
autonomia na gestão e controle dos negócios das organizações envolvidas. Esta estratégia permitiu 
fortalecer o poder de barganha e a posição comercial dos atores locais dentro dos processos e 
estruturas regionais e nacionais de comercialização. Assim, a ação em rede fomentou a consolidação 
de iniciativas de trabalho associativo e construção de relações mercantis diferenciadas, contemplando 
mecanismos de contínuo aprimoramento e entrelaçamento entre os atores sociais imbricados nas 
dinâmicas de construção social de mercados no sentido do desenvolvimento de um modo singular de 
produção e relação com o mercado.

Um aspecto bastante relevante que resultou da articulação em rede foi a ampliação da escala de 
produção, possibilitando o acesso a canais de mercado que seriam inviáveis para os extrativistas 
isoladamente. Assim, o projeto atuou como um catalisador de iniciativas de extrativismo não madeireiro 
sustentável, SAFs, beneficiamento, processamento e comercialização, unindo indígenas, comunidades 
extrativistas e organizações da agricultura familiar em torno de APLs que reconfiguraram as dinâmicas 
de mercado dos produtos da sociobiodiversidade no território, em especial a castanha do Brasil. 
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Este desenho marcou não somente o Noroeste de Mato Grosso, tendo repercutido em outras regiões 
da Amazônia, como no caso da  Associação Floresta Protegida - que congrega mais de 3 mil indígenas 
no sul do Pará, que produzem mais de 200 toneladas castanha do Brasil por safra - e que fez uma 
parceria com a Coopavam para agregar valor a este produto, visando à sustentabilidade desta atividade 
que gera renda ao mesmo tempo em que conserva a floresta.

O mercado institucional foi um espaço privilegiado para o exercício desta nova lógica nas dinâmicas 
comerciais, uma vez que oportunizou o enlace entre as comunidades extrativistas e agricultoras com 
instituições de ação social e escolas públicas, extrapolando a esfera do mercado, adentrando num 
universo de relações de solidariedade e reciprocidade. Além disso, foi um vetor importante para 
dinamizar a economia local e para pautar questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional 
junto ao poder público e à sociedade. 

O conjunto de organizações e empreendimentos articulados mostraram que têm a capacidade para 
re-espacializar e ressocializar os alimentos fazendo a reconexão entre o ato de produzir e consumir em 
novos espaços mercantis, socialmente construídos através de ações imersas em uma teia de rede de 
relações sociais que atravessaram o espaço e o tempo. Assim, se testemunhou a capacidade propositiva 
e realizadora de povos e comunidades tradicionais juntamente com  a agricultura familiar, apoiados 
por outros atores sociais, para reconfigurar, recombinar, produzir o novo, fazer conexões, buscar maior 
autonomia, agregar valor econômico, articular aprendizagens, alinhar expectativas e construir redes 
na perspectiva do  desenvolvimento territorial sustentável. 

Antigamente a produção era dispersa, mas a partir de projetos como o Poço de Carbono Juruena, 
que apoiou a organização do extrativismo, o valor do quilo produzido teve um aumento de 
R$ 1,50 para R$ 4,00. O resultado dessa aliança que já dura nove anos foi fundamental para 
avançar na proposta da criação da rede de parceiros. Precisamos nos unir com outros grupos 
que têm o mesmo objetivo comum, que apostem em outros meios que não a monocultura. 
Nós temos potencial para o agroextrativismo também de cacau, açaí, seringa, buriti e outros 
produtos. (Marcelo Munduruku, Aldeia Nova Munduruku). 
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Educação 
ambiental 
como prática 
emancipatória 

A primeira sala de aula é a aldeia. É lá que a gente vai aprender o respeito 
com os mais velhos, a saber o nome de cada árvore e a conhecer a natureza. 

(...) Os povos dependem da natureza para viver. Eles constroem sua aldeia 
onde tem um rio, a mata e a terra é maternal e visceral. Por isso, hoje, nós 
lutamos por um território em que podemos conviver livremente, mantendo 
nossos rituais, conservando a nossa biodiversidade e tendo essa relação de 

reciprocidade com a natureza. (Márcia Wayna Kambeba, poeta indígena) 

O Projeto Poço de Carbono Juruena sempre colocou a educação ambiental em um patamar de grande 
relevância, destinando atenção, energia e recursos para o desenvolvimento de uma intervenção 
planejada, processual, articulada e consequente. Foi concebida como um instrumento na busca de 
um mundo sustentável, equitativo, justo e diverso, através da  participação e  autodeterminação dos 
atores envolvidos na busca de transformação social e  adequação ambiental. 

O foco esteve na formação de professores das escolas da rede pública de Juruena e das escolas indígenas 
-  Krixi Barampô, Juporijup e Leonardo Crixi Apiaká -  que se localizam na Terra Indígena Apiaká-
Kayabi, em Juara. Mais do que formar e qualificar educadores, a proposta foi a de oportunizar um 
encontro de diferentes culturas e realidades, visando à ampliação do olhar sobre o contexto territorial 
e à identificação de sinergias na prática pedagógica e na incidência na temática socioambiental. 

Neste sentido, o trabalho desenvolvido teve suas raízes nos ideais emancipadores da educação popular, 
a qual rompe com a visão difusionista e repassadora de conhecimentos, evocando os educadores 
a assumirem a missão mediadora na construção social de conhecimentos implicados na vida dos 
educandos e de suas comunidades (Carvalho 2004). Adotou-se uma abordagem potencializadora 
da capacidade crítica e criativa,  levando às necessárias transformações de fundo conceitual e 
metodológico. Para tal, assumiu-se a abordagem transversal, articulando campos de conhecimento, 
conteúdos e sujeitos em torno da interdisciplinaridade traduzida em troca e cooperação, tornando a 
educação ambiental orgânica ao processo de ensino-aprendizagem (Morin 2000). 

Estas proposições apontaram para um enfoque pedagógico que propiciou a construção de um 
conhecimento emancipatório, capaz de interferir nas práticas sociais e que resultou em exercício de 
cidadania no trato com o meio ambiente. Ainda permitiu resgatar o papel da escola e das comunidades 
por meio de uma participação política, dinâmica e enraizada culturalmente,  de maneira que as leituras 
da realidade, discussões teóricas e relatos de experiências aproximaram o conhecimento tradicional 
e popular do conhecimento científico. Para tal, foi elaborado, de forma participativa, um Plano de 
Educação Ambiental, que norteou o trabalho nesta terceira fase do projeto, ao mesmo tempo em que 
criou um fio condutor que balizou conceitual e metodologicamente as diversas atividades junto às 
distintas comunidades escolares.
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É importante ressaltar a parceria com a Unemat, que aportou arcabouço científico e metodológico, 
através de 12 professores universitários que assessoraram a concepção, implementação e avaliação 
das atividades de educação ambiental planejadas conjuntamente com os 68 educadores das 10 
escolas envolvidas. É também crucial destacar a postura e comprometimento desta equipe, que 
desenvolveu seu trabalho de forma muito respeitosa com os saberes, olhares e dinâmicas locais, 
procurando realmente valorizar as capacidades e competências existentes no conjunto de professores 
e comunidades escolares engajadas.      

A forma de trabalhar com os professores de Juara e de Juruena, apesar de diferenciada, comungou 
da epistemologia da prática e das nuances culturais que permeiam os dois grupos de professores. 
Entretanto, nos dois casos o objetivo sempre foi o de que sensibilização para mudanças de 
comportamento fosse despertada tanto nos professores quanto nos alunos.  (Rosália de Aguiar 
Araújo, professora da Unemat e coordenadora do projeto de extensão em EA)

6.1 A educação ambiental como espaço de diálogo 
intercultural e construção coletiva de conhecimento
O Projeto Poço de Carbono Juruena se desafiou a promover o diálogo intercultural na sua ação 
de educação ambiental, configurando-a como espaço e prática de encontro com outros saberes, 
rompendo com a lógica do pensamento predominante, produzido pela sociedade moderno-colonial, 
que desconsidera o olhar e as narrativas  das comunidades originárias (Vieira 2004). Assim, houve uma 
ação deliberada de acolhimento desta diversidade de visões e saberes, contestando todas as formas 
de dominação, discriminação e exclusão de identidades culturais presentes nas aldeias indígenas 
envolvidas no projeto. A valorização da ética da diversidade cultural implicou na busca de uma 
pedagogia da alteridade para aprender a escutar outras racionalizações e outros sentimentos. Essa 
alteridade incluiu a espiritualidade das populações indígenas, seus conhecimentos ancestrais e suas 
práticas tradicionais, como uma contribuição fundamental da diversidade cultural à sustentabilidade 
humana global (Meliá 1999).

Nós somos seres do ambiente. Os povos indígenas têm sua grande identidade escrita na defesa, 
proteção e respeito ao ambiente em que vivem. Nós temos a possibilidade de ter um país novo 
que o Brasil pode construir. E, ao mesmo tempo, respeitar, aceitar a nossa diversidade, a 
nossa pluralidade. Essa polifonia que nós temos no Brasil – de cores, de vozes, de línguas, de 
tradição. (Daniel Munduruku, escritor)

Ao aproximar educadores das escolas públicas e indígenas, e por conseguinte, as suas respectivas 
comunidades escolares, o projeto promoveu um processo dinâmico e permanente de relação, 
comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e 
igualdade. Ao mesmo tempo, foi criado um rico intercâmbio entre pessoas, conhecimentos, saberes e 
práticas culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre elas na sua diferença. 
Este encontro preconizou a reflexão individual e coletiva onde as desigualdades sociais, econômicas 
e políticas, e as relações e os conflitos de poder da sociedade não foram mantidos ocultos, e sim, 
reconhecidos e confrontados (Walsh 2001). 

O desafio da construção coletiva do conhecimento trouxe a necessidade de se ampliar o repertório 
de metodologias e práticas pedagógicas, tanto no processo de formação dos professores, como 
no envolvimento da comunidade escolar como um todo. Foi realizado um esforço coletivo para que 
a educação ambiental abarcasse diferentes linguagens e formas de expressão, por se acreditar que é 
fundamental reconhecer a multidimensionalidade do ser humano no processo de ensino-aprendizagem, 
extrapolando a abordagem exclusivamente racional, dando vazão a outras possibilidades cognitivas através 
da arte, das emoções e de manifestações culturais. Neste sentido, foi realizada uma gama diversificada de 
atividades: oficinas, cursos, palestras, seminários, pesquisas, artigos científicos, apresentação de trabalhos 
(posters e apresentação oral), intercâmbios, visita ao viveiro de mudas florestais, construção de mapas, 
representações gráficas, vídeos, gincanas ecológicas, exposições artísticas, mostra de trabalhos escolares, 
curso de fotografia, teatro, festival de música, visitas ao museu,  horta escolar, mini ikebanas, jardinagem, 
arborização, roça tradicional e confecção de brinquedos com materiais recicláveis.   
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Dentre este conjunto de iniciativas, destacam-se os projetos de pesquisa realizados pelos professores e 
estudantes durante o ano letivo e que foram abordados durante o Seminário de Educação Ambiental: 
ConTextos Ambientais Juruena/Juara , ocorrido em 7 e 9 de dezembro de 2018. Foram 43 trabalhos 
de pesquisa apresentados59, através de posters e oralmente,  dentro de quatro eixos temáticos:  
i. Educação Ambiental; ii. Meio ambiente; iii. Conhecimento tradicional; iv. Cultura. Esta foi uma rica 
oportunidade de socialização das ações desenvolvidas, evidenciando que  as pesquisas mobilizaram as 
comunidades escolares em torno de temas pertinentes e diversificados. Ao mesmo tempo, o processo 
continuado de formação, contando com momentos presenciais quando ocorreu o intercâmbio entre 
os professores das escolas públicas e indígenas, oportunizaram o compartilhamento do desenrolar das 
investigações, a troca de ideias e visões acerca das diversas temáticas. Vale salientar que as questões 
relacionadas com o conhecimento e práticas tradicionais dos indígenas foi um elemento importante 
neste trabalho de educação ambiental, pois é fundamental que os povos originários se articulem e 
reivindiquem voz e representação de suas culturas, seus valores e suas lutas. 

Para se ter uma noção do universo plural investigado, pode-se elencar as seguintes pesquisas: 

i.Educação Ambiental

A prática da educação ambiental em escolas públicas de Juara - MT

Educação escolar indígena: uma aprendizagem com as escolas tradicionais;

Educação ambiental reconstruindo e revitalizando o espaço escola;

Horta pedagógica: uma ferramenta multi didática;

A importância de práticas de ensino diferenciadas na educação ambiental;

Ações e estratégias pedagógicas para a adoção de hábitos sustentáveis com alunos no 
ensino fundamental;

Cultura ambiental em escolas: ferramentas para aplicação de conceitos de educação 
ambiental;

Estratégia pedagógica no contexto escolar: projetos de educação ambiental para além 
dos muros da escola;

ii.Meio ambiente

Os impactos na sociedade causado pela prática da queimada;

Incêndio naturais na Terra Indígena Apiaká/Kayabi do município de Juara/MT;

Processo de saneamento básico na Aldeia Nova Munduruku-Juara/MT;

iii.Conhecimento tradicional

Pescaria do timbó: tradição do Povo Munduruku;

Cultivo da roça na Terra Indígena Apiaká/Kayabi;

O uso do fogo na preservação da tradição apiaká da cultura da roça;

Beiju de polvilho: conhecimento tradicional munduruku;

Processo tradicional da confecção de arco e flecha do Povo Kayabi;

A farinha de mandioca: uma prática cultural no processo de alimentação e ensino 
aprendizado do Povo Munduruku;

A cerâmica kayabi da região “batelão” a partir dos saberes das anciãs e anciãos kayabi, 
da Aldeia Tatuí, da Terra Indígena Apiaká-Kayabi;

Vivência de experiência em cultivo de roças de coivara; 

iv.Cultura

Fazendo arte com materiais alternativos;

A brincadeira de amarelinha

59  Estes trabalhos estão disponíveis em:  http://siec.unemat.br/anais/contextos/?page=sumario

http://siec.unemat.br/anais/contextos/?page=sumario
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6.2 A educação ambiental como instrumento de 
formação crítica e engajamento da comunidade escolar 
na conservação dos recursos naturais e valorização da 
sociobiodiversidade
A Educação Ambiental desenvolvida pelo Projeto Poço Carbono de Juruena foi concebida como um 
movimento ético que assumiu a responsabilidade de provocar reflexões sobre a gênese dos problemas 
ambientais do território, através da observação, investigação e reflexão, de modo a promover mudanças 
efetivas na percepção e atitude das pessoas diante da realidade, com adoção de comportamentos 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável. O fazer da educação ambiental, na perspectiva crítica, 
evidenciou o conhecimento das necessidades, dos interesses, das potencialidades e das limitações 
que caracterizam os ambientes em que se inserem as comunidades escolares envolvidas. A educação 
ambiental emancipatória permitiu uma formação contextualizada territorialmente e a participação ativa 
dos sujeitos. Estas proposições apontaram para uma prática pedagógica que propiciou a construção 
de um conhecimento capaz de interferir nas práticas sociais, resultando em exercício de cidadania na 
compreensão  e trato com o meio ambiente. 

Neste sentido, estabeleceu-se uma relação dialética a partir de ações políticas que consideraram não 
somente a busca de soluções para as consequências da degradação ambiental, mas representou 
também uma possibilidade de empoderamento das comunidades locais para que identificasse as 
causas destas modificações ambientais, gerando engajamento na busca coletiva das transformações 
sociais. Ainda permitiu resgatar o papel da escola e das comunidades por meio de uma participação 
política e dinâmica.  Assim, fez reconhecer que os problemas ambientais são eminentemente de cunhos 
econômicos, sociais e culturais. Fruto destas posturas e vivências, a educação ambiental também se 
traduziu como tarefa social e política que interpela ao conjunto da sociedade, que parte de práticas e 
ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e solidariedade.

As escolas indígenas de Juara perceberam os impactos do agronegócio e do consumismo 
urbano, que está resultando em danos ambientais gravíssimos, que podem alterar a dinâmica 
alimentar e de saúde da população. Os professores desenvolveram em sala de aula ações e 
atividades com os alunos e a perspectiva é que esse trabalho mobilize toda a comunidade 
indígena para ações de preservação.  (Rosália de Aguiar Araújo, Mestre em Ciências Florestais 
e Ambientais, professora da Unemat e coordenadora do projeto de extensão de EA)
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O legado  
do projeto

Precisamos celebrar a liberdade da biodiversidade e celebrar a nossa 
diversidade cultural para superar o tédio da monocultura.  

O futuro será diversificado ou não haverá futuro.  
(Vandana Shiva,  física e ativista ambiental indiana)

Educação 
ambiental

O encontro de saberes foi a chave 
que alavancou o trabalho com educação 

ambiental, fazendo com que se ampliassem 
os olhares e entendimentos acerca do contexto 
do território. Ao mesmo tempo, ao se adotar a 
perspectiva emancipatória e o enfoque inter-
disciplinar, oportunizou-se que novas práticas 

pedagógicas fossem adotadas nas escolas 
públicas e indígenas, qualificando a 

ação coletiva e cidadã na busca 
de solução para os desafios 

socioambientais.   

Sistemas 
Agroflorestais – uso 

e manejo do solo
O projeto mostrou que os SAFs e o 

extrativismo são alternativas viáveis para 
a atividade agropecuária da região, em 

especial para agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária e povos 

indígenas. É possível produzir 
alimentos, gerar renda e 

conservar a floresta. 

Organização 
social e ação  

em rede 
As iniciativas desenvolvidas pelo projeto 
fortaleceram e ampliaram o processo de 
organização social no território, condição 
essencial para que as comunidades locais 

possam protagonizar ações em rede 
visando à manutenção e valorização 

dos modos de vida tradicionais 
e à conservação do Bioma 

Amazônia. 

Construção 
social de mercados

Os resultados exitosos alcançados pelo 
projeto na esfera da comercialização são 
fruto da implementação de uma lógica 

pautada em valores da Economia Solidária, 
através de relações, processos e dinâmicas  

comerciais que colocaram a agricultura 
familiar e as comunidades indígenas e 

extrativistas como agentes centrais 
na construção social de 

mercados éticos e justos. 

Qual é  
o legado do  

projeto?

7



102 ENCONTRO DE SABERES E CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS PARA A CONSERVAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE



103ENCONTRO DE SABERES E CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS PARA A CONSERVAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE

Recomendações: 
pistas para seguir 
caminhando     

Não há nada absoluto. Tudo se transforma, tudo se move, tudo se revoluciona.

(Frida Kahlo, artista e feminista mexicana)

Sistemas agroflorestais – uso e manejo do solo

• Fomentar novos arranjos produtivos agroflorestais, além dos produtos já consagrados como a 
castanha-do-brasil, cacau, café, cupuaçu, etc.

• Estimular intercâmbio entre as comunidades para que conheçam melhor as experiências de manejo 
agroflorestal e extrativismo

• Valorizar os quintais agroflorestais enfatizando novas alternativas produtivas de plantas alimentícias 
não-convencionais

Educação ambiental

• Continuar o processo de construção do conhecimento ambiental junto as escolas e comunidades 
da região

• Valorizar as riquezas e potencialidades da sociobiodiversidade local como tema para as ações de 
educação ambiental

• Consolidar uma rede de educadores ambientais nos municípios da região para que promovam 
iniciativas de educação ambiental

Organização social e ação em rede

• Instituir um sistema participativo de garantia junto aos diversos produtores agroflorestais e 
extrativistas da região 

• Investir na qualificação das organizações representativas dos agricultores e comunidades indígenas

Construção social de mercados

• Ampliar as iniciativas de comercialização e circulação de mercadorias, em especial dos produtos 
provenientes das áreas de manejo agroflorestal e extrativismo

• Diversificar os canais de comercialização investindo, em especial, nas compras públicas

• Desenvolver novos produtos com potencial mercadológico e de agregação de valor 

Sustentabilidade do projeto

• Buscar novas fontes de financiamento e apoio para garantir a continuidade das ações de promoção 
do desenvolvimento sustentável da região

8
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