O Projeto Pacto das Águas atua
com as comunidades tradicionais
das Terras Indígenas Japuíra (Juara)
e Escondido (Cotriguaçu) e da
Reserva
Extrativista
Guariba
Roosevelt (Aripuanã, Colniza e
Rondolândia). Juntas, essas áreas
somam mais de 485 mil hectares de
áreas protegidas. Com a ﬂoresta,
essas comunidades geram renda e
desenvolvimento local por meio da
coleta da castanha-do-brasil e a
extração da borracha natural.
Cinco municípios do Noroeste de
Mato Grosso são contemplados
com ações direta ou indireta do
Projeto. Juntos, eles somam uma
área de 97,8 mil km² e população de
114 mil habitantes. Por concentrar
um alto índice de desmatamento
anual,
com
exceção
de
Rondolândia, os demais municípios
estão na lista de Municípios
Prioritários da Amazônia, que visa à
implementação de ações para
prevenção,
monitoramento
e
controle do desmatamento ilegal
no bioma Amazônia.

O Projeto Pacto das Águas apoia o
desenvolvimento social e econômico de
comunidades indígenas e extrativistas do
Noroeste de Mato Grosso. Com patrocínio da
Petrobras, a Associação Pacto das Águas atua
para consolidar as cadeias produtivas de
castanha-do-brasil e borracha natural; dois
produtos que são a base da economia das
comunidades tradicionais das Terras Indígenas
Japuíra (Juara) e Escondido (Cotriguaçu) e da
Reserva Extrativista Guariba Roosevelt.
Ao fortalecer as cadeias produtivas da
sociobiodiversidade, o Pacto das Águas
contribui para preservação da ﬂoresta
amazônica,
conservação das águas e
combate às mudanças globais do clima. É
bom para os povos. É bom para a ﬂoresta. É
bom para todo mundo.
Os objetivos especíﬁcos do Projeto são:
I–Aprimorar as boas práticas de coleta e
armazenamento da castanha-do-brasil nas
Terras Indígenas Japuíra e Escondido e na
Resex Guariba Roosevelt;
II–Fortalecer a cadeia produtiva da borracha
natural na Resex Guariba Roosevelt;
III–Realizar o mapeamento e georreferenciamento de castanhais nativos, enquanto
estratégia para veriﬁcação do potencial de
emissões evitadas e de fortalecimento dos
instrumentos de gestão territorial e ambiental;
IV–Fortalecer as formas de organização social dos
povos, para maior autonomia e sustentabilidade
na gestão socioprodutiva da ﬂoresta;
V–Desenvolver a governança, gestão e
transparência do Projeto.
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GUARIBA ROOSEVELT

Os seringueiros dos rios Guariba e
Roosevelt são remanescentes do ciclo
da borracha na Amazônia, cuja
ocupação na região Noroeste de Mato
Grosso ocorreu por volta de 1879.
Recrutados pelo Estado Brasileiro,
vieram principalmente do Nordeste e
ﬁcaram conhecidos como "soldados da
borracha".
Criada em 1996, a Guariba-Roosevelt é a
única reserva extrativista de Mato
Grosso e uma das últimas áreas de
extrativismo tradicional no estado. As
principais atividades produtivas e
geradoras de renda da comunidade são
os manejos de castanhais, seringais e
copaíbas nativas e a construção de roças
para produção de farinha da mandioca.

PROJETO PACTO DAS ÁGUAS
•Participantes diretos: 800 povos indígenas e
comunidade tradicional;
•Participantes indiretos: 1.500 entre gestores,
alunos e professores dos municípios de
abrangência;
•Aproximadamente 200 castanhais nativos;
•150 toneladas de castanha por ano;
•16 toneladas de borracha natural por ano;
•15 aldeias;
•38 colocações e/ou comunidades.
CASTANHA-DO-BRASIL
Mato Grosso é o terceiro maior produtor de
castanha do país, chegando a produzir até
500 toneladas por safra. A atividade gera
anualmente em MT cerca de R$ 50 milhões na
economia verde da ﬂoresta. A cadeia da
castanha garante renda para as aldeias e
comunidades extrativistas apoiadas pelo
Pacto das Águas.
O fruto da castanha é mais ou menos do
tamanho de um coco, pode pesar 2 kg e leva
mais de um ano para amadurecer. A casca é
muito dura e abriga entre 8 e 24 sementes, que
são as apreciadas castanhas. A abelha nativa
mamangava é a principal polinizadora da
árvore Bertholletia excelsa (também chamada
de castanha-da-amazônia e castanha-do-pará).

Ficha técnica
O POVO RIKBAKTSA

Conhecidos como "Orelhas de Pau" ou
"Canoeiros", os representantes do povo
Rikbaktsa eram tidos como guerreiros
ferozes na década de 1960. Enfrentaram
um processo de despopulação que
resultou na morte de 75% do povo. Seu
modo de vida se baseia no extrativismo
da castanha, no artesanato, na pesca e
na agricultura de subsistência.

Nome cientíﬁco:
Bertholletia excelsa
Bioma nativo:
Amazônia
Ocorrência:
Brasil, Peru, Equador,
Colômbia, Bolívia,
Guiana, Suriname,
Venezuela e Guiana
Francesa

BORRACHA NATURAL
Embora seja nativa da Amazônia, outros
estados da Federação também se destacam
pela produção de borracha procedente de
seringais plantados. Mato Grosso é um dos
estados que mais produzem borracha
natural, contudo apenas 16 toneladas são
extraídas de seringais nativos da Resex
Guariba Roosevelt. Apesar de não ter grande
expressão diante das grandes plantações, o
manejo da espécie para os extrativistas da
Resex representa a manutenção do modo de
vida tradicional e a ﬂoresta em pé.
Curiosidades
O manejo de seringais nativos exige técnicas
centenárias que são passadas de pai para
ﬁlho. Após o ﬁm das chuvas, entre abril e
maio, o seringueiro começa as atividades de
ativação das estradas de seringa. Em agosto,
ocorre uma pausa para repouso da planta,
momento em que ela realiza o processo de
reposição das folhas. Esse período também é
aproveitado para manejo das roças,
construção ou reformas das casas. A atividade
recomeça em outubro e segue até dezembro,
época em que as chuvas estão mais intensas.
Nesse momento, as famílias também passam
a manejar os castanhais nativos.

Ficha técnica

Nome cientíﬁco:
Hevea brasiliensis
Bioma nativo:
Amazônia
Ocorrência:
Brasil,Bolívia,
Colômbia, Peru,
Venezuela, Equador,
Suriname e Guianas

