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648 Produtores indígenas, extrativistas de

6 Associações que vivem na Amazônia

brasileira e que trabalham com produtos da

floresta e da agrofloresta

648 Produtores indígenas, extrativistas de

6 Associações que vivem na Amazônia

brasileira e que trabalham com produtos da

floresta e da agrofloresta e que fazem

parte do coletivo Pacto das Águas

Somos uma rede de negócios que propõe um
modelo de economia responsável que preserva o
meio-ambiente e respeita os modos de vida dos
povos da floresta.

Quem
Somos

Propomos uma nova 
relação entre:

Natureza

PovosEconomia

Nossa
 missão

Coletivo de Associações

RESEXs DO RIO
CAUTÁRIO

TI IGARAPÉ
LOURDES

TI RIO BRANCORESEX DO RIO
OURO PRETO

Natureza



O Pacto das Águas é uma entidade sem fins
lucrativos,  cuja missão é garantir  a lternativas

de geração de renda às comunidades da
Amazônia mantendo a f loresta em pé,  por
meio do apoio as cadeias de produtos da

sociobiodiversidade.

A Rede da Floresta foi  cr iada pelo
Pacto da Águas como estratégia de

apoio ao forta lecimento e
protagonismo dos povos da

Floresta ,  para a real ização de
negócios mais v iáveis e seguros.



Somos
indígenas e
populações

tradicionais e
estamos

conectados ao
território

Áreas de
Produção

Reserva Extrativista
 Rio Ouro Preto

Reserva Extrativista
Rio Cautário

Terra Indígena
Igarapé Lourdes

Terra Indígena
Rio Branco

Rondônia

BRASIL

A M A Z Ô N I A

A floresta em pé 
é um bom negócio!



Floresta 
em pé

Cuidado com
a origem

Protagonismo 
dos povos índigenas

e tradicionais

Produção e
consumo

sustentável

Nossos 
Valores



o caminho da
CASTANHA DO

BRASIL



Processo Produtivo

Manejo dos castanhais
e 1º seleção das  castanhas

O transporte é realizado por canoas e
em grande parte  com as próprias mãos

carregando os ouriços nas costas

Trasporte da castanha:
Floresta para

Aldeia/ Comunidade

No galpão da comunidade
2º fase de boas práticas:

seleção e lavagem



Seleção das castanhas nas mesas de
secagem e após 03 a 05  dias
secando são armazenadas a granel e
ou em sacas de rafia de 40 kg.

Transporte para indústria de
beneficiamento e comercialização.

Jucelino Silva e Maria Souza
Comunidade do Laranjal
Reserva Extrativista Estadual do
Rio Cautário- RO



Produtos da
Castanha do Brasil

Ouriço

Castanha dry 

Castanha em amêndoa



Castanha do Brasil em amêndoa

Quantidades
Pacote 500 g

Castanha do Brasil

Produto da Floresta

Castanha do Brasil em amêndoa

Quantidades
Pacote 1 kg

Castanha do Brasil

Produto da Floresta

Castanha do Brasil em amêndoa

Quantidades
Pote 50g
Pote de 100g
Pote de 250g

Castanha do Brasil

Produto da Floresta



Da Amazônia
 para o mundo

Castanha do Brasil em amêndoa

Quantidades
Caixa 20kg

Castanha do Brasil

Produto da Floresta



Seja um al iado
da Floresta

em pé!

pactodasaguas.org.br

Concepção

Arte e diagramação
@anaclarapinhao

Fotos
@sojosemedeiros

contato

rede@pactodasaguas.org.br

+ 55 (69) 9974-5051 Sávio Gomes

saviogomes@pactodasaguas.org.br

placidocosta@pactodasaguas.org.br

+ 55 (65) 9603-9377 Plácido Costa

WhatsApp

https://www.facebook.com/pactodasaguas
https://www.instagram.com/pactodasaguas/
https://www.youtube.com/channel/UCRBeLB8yVCpGDrmttAjKmWQ
https://www.pactodasaguas.org.br/

