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Introdução

• Erradicar a pobreza, alcançar a segurança 
hídrica, energética e alimentar são ações que 
devem ser entendidas como objetivos integrados 
visto que não há mais lugar para soluções 
isoladas.



Introdução
• Nexus –abordagem proposta pela International Conference 

on Sustainability in the Water-Energy-Food Nexus de 2014 

• ODS/Agenda 2030/ONU

(THE WATER, ENERGY & FOOD SECURITY RESOURCE PLATFORM 2011; ONU, s/d)



Objetivo Geral

• Diagnosticar a região de estudo em seus 
aspectos socioambientais [hídrico; energético e 
alimentar] (...)



Objetivo Geral

• (... ) como subsídio à formulação de políticas 
púbicas que promovam os ODS nas cinco áreas 
de importância crucial para a humanidade e para 
o planeta identificadas pela Agenda 2030:
opessoas
oplaneta 
oprosperidade
opaz
oparceria



Demanda desta Proposta

• Discutida no Warã da Aldeia Etenhiritipá 
oespaço central da aldeia, local onde ocorre a 

“assembleia geral” da aldeia e as decisões são 
coletivamente tomadas



Área de Estudo

• Propomos estudar
odiretamente (in loco) uma área de 500 mil hectares
o indiretamente, uma área de 20 milhões de hectares
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Lócus da observação direta
oCerrado do nordeste mato-grossense (ou “Ró”)

oOcupação tradicional há pelo menos 180 anos e que 
atualmente se apresentam como “ilhas” 

oMT - Estado brasileiro que mais se desmata em 
termos absolutos desde 1988

(Welch et al. 2013)



 Representação cartográfica da área foco desse estudo, dominada por formações florestais e zonas de contato entre 
diferentes tipos de vegetação. As TIs Xavante concentram-se principalmente em formações de savana e em áreas de 

contato entre savanas e florestas sazonais. 
Ilustração produzida por A. Garcia - Laboratório de Geoprocessamento, CENA/USP.



TI Pimentel Barbosa 
oConsiderada a maior reserva Xavante  

homologada/1986
oCanarana/MT - Ribeirão Cascalheira/MT
oPopulação atual - 2.300 pessoas  distribuídas em 12 

aldeias 



Aldeia Etenhiritipá: sede do Projeto

Foto: Reichardt. 2017



TI Wedezé
oTerritório de 145.881 hectares, na margem direita do 

Rio das Mortes
oCocalinho/MT 
o  Ocupação: Propriedades rurais
oDemarcação ainda depende de trâmites judiciais e 

mais pesquisa 

(FUNAI s/d b; Welch et al. 2013)



TI Wedezé

Foto: Reichardt. 2017



Sõrepré
oTerritório considerado “sagrado” pelos Xavante
oNorte da TI Pimentel Barbosa
oNão homologado ou demarcado como Terra 

Indígena 



Qualificação do problema

• Diferentes problemas interconectados 
estimulam-se mutuamente e comprometem as 
seguranças hídrica-alimentar-energética na área 
de estudo



Fatores Locais
oDimensionalidade e isolamento 
oAusência do Estado como instituição regulatória
oMudança intensiva do uso da terra
oGrande fluxo migratório
oOcupação territorial irregular



Fatores regionais, continentais e globais 

• ... que influenciam os fatores locais

oDemanda mundial por grãos e carne bovina
oPressão sobre recursos hídricos-energéticos-

alimentares
oMudanças Climáticas Globais



Representação cartográfica das Terras Indígenas do Xavante (TIs) inseridas em paisagem em acelerado processo de 
degradação. As TIs representam os maiores blocos de vegetação natural em matriz de terras cultivadas ao norte e 
oeste e de pastagens a sudeste. Dados de uso da terra do projeto MapBiomas (http://mapbiomas.org/) em 2016. 

Ilustração de A. Garcia - Laboratório de Geoprocessamento, CENA/USP.



Pavimentação da Rodovia BR-080

• A obra impactará um complexo de nascentes 
próximo às TIs Pimentel Barbosa, Wedezé e 
Sõrepré, além de adentrar em território 
considerado tradicional Xavante, local da antiga 
Aldeia Sõrepré

(Brasil ,2017)



Desflorestamento em forma de “espinha de peixe” na Amazônia, cujos vetores são as rodovias. Na imagem podem ser 
vistos trechos de desflorestamento (amarelo) difundidos pela BR-163 (vertical – sul-norte) e pela BR-230 (horizontal - 

oeste-leste). As áreas em azul são nuvens e em verde são matas.
Fonte: Mapeamento INPE-PRODES (2006)



 Representação de Ró, do mundo A'uwe Xavante pela Associação Warã. 
Ilustração: ASSOCIAÇÃO WARÃ s/d



Hidrovia Rio das Mortes

• Obras como dragagens e explosões de rochas no 
leito dos mananciais, para tentar transformá-los 
em hidrovias navegáveis durante todo o ano

 
• As intervenções ocorrerão dentro e/ou à margem 

de terras indígenas e outras áreas destinadas à 
conservação ambiental

(Brasil ,2015)



Representação cartográfica das Terras Indígenas do Xavante e obras de infraestrutura em seu entorno. Projetos de 
pavimentação da Rodovia BR-080 destacado em cinza e das hidrovias do Rio Araguaia destacado em azul mais claro e 

do Rio das Mortes em azul médio.
Ilustração de A. Garcia - Laboratório de Geoprocessamento, CENA/USP.



Segurança Hídrica
• Serra do Roncador: 

importante divisor de 
bacias hidrográficas

 Os rios que ali nascem e 
seguem para o oeste 
compõem a Bacia do 
Xingu

 Os que rumam para o 
leste alimentam a Bacia 
do Tocantins-Araguaia



Segurança Hídrica: escala global
oPopulação Xavante relata alterações físicas no leito 

dos rios e na frequência das chuvas

oRizzo e colaboradores identificaram menor 
frequência nas chuvas no alto da Bacia do Rio Xingu, 
assim como menor vazão nas sub-bacias de 
cabeceiras, os quais se mostram temporalmente 
correlacionados com picos de desmatamento na 
região 

(Rizzo et al. no prelo)



Segurança Hídrica: escala global
oPopulação Xavante relata alterações físicas no leito 

dos rios e na frequência das chuvas

oRizzo e colaboradores identificaram menor 
frequência nas chuvas no alto da Bacia do Rio Xingu, 
assim como menor vazão nas sub-bacias de 
cabeceiras, os quais se mostram temporalmente 
correlacionados com picos de desmatamento na 
região 

(Rizzo et al. no prelo)



Segurança Hídrica: escala local
oAcesso à água potável se dá por meio de posso 

artesiano, dependente de bomba hidráulica e energia 
elétrica

oAldeia Etenhiritipá - única recém-instalada torneira 
para ser utilizada por cerca de 600 pessoas

oOs pequenos cursos d’água nas proximidades da 
aldeia devem estar contaminados
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Segurança Energética: escala global

oMatriz energética da região nordeste do MT é 
altamente dependente de fontes não renováveis para 
produção e escoamento de grãos

oNavegação do Rio das Mortes vem sendo defendida 
como uma solução sustentável  a despeito dos 
diferentes impactos socioambientais que as obras de 
dragagem e derrocamento (entre outras) possam 
causar no leito natural do rio e aos ecossistemas em 
seu entorno 
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Segurança Energética: escala local
o Implementar políticas públicas que possibilitem o 

aproveitamento da energia solar nas comunidades 
isoladas



Conservação da biodiversidade
oMaiores diversidades de espécies arbóreas para o 

Cerrado da região
oBerçários de reprodução dos tracajás encontrados no 

Rio das Mortes, TI Wedezé. 
oÁrea de endemismos de diferentes espécies
oAs terras Indígenas têm grande destaque na 

conservação da biodiversidade na região de estudo

(Garcia et al. 2017 ; Silva, et al., no prelo



Conservação da biodiversidade
oExtinção de espécies ameaça, de uma maneira geral, 

a segurança alimentar global

oNo plano local existe uma correlação direta 
estabelecida entre Cerrado-biodiversidade-
segurança alimentar



Segurança Alimentar
oO abandono da dieta tradicional e introdução da 

dieta industrial ocidental, com excesso de calorias 
dos hidratos de carbono de absorção rápida e 
gorduras saturadas de proveniência animal, é 
apontada como uma das causas do alto índice de 
diabetes mellitus e obesidade entre a população 
Xavante

(Dall Fabbro et al. 2014; Reichardt & Garavello 2017)



Segurança Alimentar
oDiabetes mellitus tipo 2:
o  entre os Xavante é de 28,2%, 
oenquanto entre a população brasileira é de 7,6% 

(Dall Fabbro et al. 2014;



Desafios da Agenda 2030 da ONU em Terras 
Xavante

 Nascer indígena no Brasil significa ter duas vezes mais 
probabilidade de óbito antes do primeiro ano de vida do que as 
outras crianças

 Entre os Xavante a mortalidade de crianças até os 05 anos é 
quase nove vezes maior do que a média brasileira

 Taxa considerada pior do que as de países como Somália, 
Serra Leoa e Nigéria 

(Vieira, s/d)
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• pretendemos integrar diferentes áreas do 
conhecimento e diferentes instituições através 
de abordagem inter- e transdisciplinar do Nexus 
água-energia-alimentos, com o objetivo de 
subsidiar políticas púbicas que promovam os 
ODS através da disseminação de conhecimentos. 



Proposta
 Equipe de cientistas de diferentes áreas do 

conhecimento para levantar e contextualizar 
conhecimentos sobre o território, as sociedades e a 
biodiversidade na região das TIs Pimentel Barbosa, 
Wedezé e Sõrepré, para então, examinarmos ações 
voltadas ao desenvolvimento sustentável da região

 Conta com a participação direta e horizontal da 
comunidade local  - Citizen Science e Governancia 
Colaborativa



Produtos
oA Proposta tem por finalidade o compartilhamento 

dos dados e governança do conhecimento 
transdisciplinar adquirido com a finalidade de 
promover os objetivos da Agenda 2030

oConta com o apoio do MPF, através do Projeto 
“Conexão Água”, agregando valor à Proposta com 
stakeholders no plano nacional e internacional 



Produtos
 Produção de material quadrilíngue (Português; 

Inglês; Alemão e Akwén) sobre a 
sociobiodiversidade, incluindo informações 
cientificas e o conhecimento tradicional

 Produção de material audiovisual a ser 
documentado pelos videomakers Caimi Waiassé 
Xavante e Jorge Protodi Xavante



Hipari!
fv.reichardt@gmail.com
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