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e revisadas por especialistas, para a conservação comunitária do meio ambiente e os modos de vida sustentáveis . Estes 
casos têm a intenção de inspirar o diálogo político necessário para escalar as prácticas locais bem-sucedidas, melhorar a 
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replicáveis em outras partes do mundo. Os estudos de caso são melhor vistas e entendidas com referência a “O Poder da Ação 
Local: Lições de 10 Anos do Prêmio Equatorial”, um compêndio de lições aprendidas e guias de políticas baseadas no material 
do estudo de caso.   
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RESUMO DO PROJETO
A Associação Sociocultural Yawanawá é um grupo 
representativo do povo indígena Yawanawá doestado 
do Acre, no norte do Brasil. O grupo trabalha para criar 
oportunidades que geram renda para seus membrosatravés 
da conservação do território indígena da comunidade e 
da promoção da cultura Yawanawá. Através da extração 
sustentável de produtos agrícolas nativos, como urucum 
(uma planta local que produz um corante vermelho) e uma 
parceria com uma empresa internacional de cosméticos, a 
iniciativa tem sido capaz de gerar rendimento para investir 
em desenvolvimentos locais de infraestrutura.

A comunidade assegurou a revisão dos limites da terra 
indígena Yawanawá, ampliando seu controle legal sobre 
187.400 hectares da floresta amazônica. Essa conquista, 
junto com oaproveitamento inovador da iniciativa de sua 
cultura tradicional –por exemplo, através da sua marca de 
roupaYawanawá–tem tornado o grupo um modelo para a 
gestão florestal sustentável indígena no Brasil.

FATOS-CHAVE
VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATORIAL: 2008

FUNDADA: 1977

LOCALIZAÇÃO: Estado do Acre, Brasil

BENEFICIÁRIOS: Seis aldeias, 750 pessoas

BIODIVERSIDADE: 187.400 hectares de floresta amazônica
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A Associação SocioculturalYawanawá é uma organização 
cooperativa dos povos indígenas Yawanawáda Amazônia. A iniciativa 
trabalha para melhorar a situação socioeconômica e bem-estar 
destacomunidade marginalizada naTerra Indígena do Rio Gregório, 
localizada no estado brasileiro do Acre, Município Tarauacá, enquanto 
conservando o seu patrimônio natural e cultural. Através da advocacia 
política extensa, o grupo foi capaz de aumentar a sua terra indígena 
para 187.400 hectares de floresta amazônica, resistindo com êxito a 
pressões de exploração comercial. A comunidade também fez uma 
parceria com uma empresa norte-americana de cosméticos para a 
venda de sementes de urucum colhidas localmente. Em resposta, os 
Yawanawá têm se beneficiado de um amplo portfólio de projetos de 
investimentos socioeconômicos, apoio logístico e capacitação.

A história do Yawanawá do Rio Gregório

Desde o século XVI, o povoindígena Yawanawátradicionalmente 
trabalhou como agricultores e seringueiros. No entanto, após um 
declínio substancial nas vendas de borracha em 1992, quando o 
governo brasileiro começou a importar borracha da Malásia no 
lugar de comprar produtos da Amazônia, os Yawanawá perderam 
sua principal fonte de renda. No mesmo tempo, o estado do Acre 
conduziu avaliações de impacto ambiental da região, como parte do 
processo de construção da estrada principal BR-364, que passou por 
muitos territóriosindígenas, diretamente e indiretamente, afetando 
a vida de mais da metade dapopulação indígena local. 

Um dos grupos afetados foi o Yawanawá, que possuiu mais de 
92.000 hectares da terra indígena no Rio Gregório. Isso tinha sido 
previamente identificado, em 1977, e em 1984 foi oficialmente 
demarcada como área de preservação. Contudo, a demarcação foi 
baseada em limites imprecisos e não incluiu mangues, fontes do 
rio, cemitérios sagrados, lagos e locais de caça que eram de enorme 
importância cultural e socioeconômica  para o Yawanawá.
 

O ápice do trabalho da organização tem sido a revisão dos limites 
de sua terra indígena. Em 2003, 25 anos após a demarcação original 
da Terra Indígena do Rio Gregório, o grupo começou a se mobilizar 
para confrontar esta injustiça. Após a coleta de petições assinadas 
pela maioria do congresso do estado e membros do senado, o 
grupo enviou uma comissão para Brasília para solicitar a revisão 
dos limites do território Yawanawá à Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI, a agência do governo nacional para as questões indígenas) 
e ao Ministério da Justiça. Um grupo de antropólogos da FUNAI 
conduziu uma investigação sobre a terra. Esse estudo preliminar 
distribuiu mais de 95 mil hectares adicionaisaos povos Yawanawá 
e Katukina. A comunidade recebeu esse relatório em setembro de 
2005, e em abril de 2006, os novos limites foram aceitos. O novo 
território foi aprovado pelo Ministério da Justiça em abril de 2007 
e foi oficialmente promulgado por decreto presidencial no mesmo 
ano. Hoje, a terra Yawanawá cobre 187.400 hectares de floresta 
amazônica. A tribo Yawanawá foi a primeira comunidade indígena 
no Brasil aintermediar com sucesso a revisão de suas fronteiras. Esta 
foi uma conquista significativa e uma grande contribuição para a 
discussão sobre os direitos indígenas da terra no Brasil. 

Parceria com Aveda

O Yawanawá iniciou uma parceria comercial com a empresa norte-
americana de cosméticos Aveda Corporation Inc. em 1993. Nisto, o 
grupo foi inicialmente organizado como uma comunidade unida sob 
uma liderança unificada, superando uma história de divisões internas 
e pressões externas. Isso levou à formação de uma organização 
cooperativa em 2003, inicialmente intitulada Cooperativa Agro-
extrativistaYawanawá (COOPYAWA), e recentemente renomeada 
Associação Sociocultural Yawanawá (ASCYAWANAWA). O grupo tem 
supervisionado a coleção comunal e venda de sementes de urucum 
para a Aveda, e coordenou a execução de projetos para melhorar 
a segurança alimentar, a segurança de água, saúde, educação, 
transporte e infraestrutura de comunicação para a população local.

Antecedentes e Contexto
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Principais Atividades e Inovações

Em 2003, o Yawanawá assinou três contratos com a Aveda: um 
para a venda de sementes de urucum, outro para o uso da imagem 
Yawanawá, e um terceiro para apoio de projetos sociais dentro da 
comunidade Yawanawá. Esta parceria é direta, transparente, e não 
envolve intermediários.

A parceria ganhadora para a sustentabilidade e bem-estar

O apoio da Aveda permitiu aoYawanawá construir uma nova aldeia 
dentro da sua comunidade chamada Nova Esperança, o foco para 
aprimoramentos de infraestrutura. Esse trabalho foi inicialmente 
destinado a ajudar cerca de 220 pessoas. Atualmente, a Associação 
Sociocultural Yawanawá abrange seis aldeias, com um total de cerca 
de 750 beneficiários.
 
Todos os lucros decorrentes da venda de produtos naturais 
localmente colhidos são reinvestidos para o bem-estar do grupo. A 
cooperativa é composta por um conselho de administração, gerido 
por um presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, 
secretário e conselho fiscal. O conselho de administração recebe 

demandas das comunidades e tenta levantar capital para atender 
a esses pedidos. Uma vez mobilizados os fundos, o conselho realiza 
reuniões com líderes comunitários e começa a trabalhar para 
implementar os projetos.
 
A imagem Yawanawá tem sido usadapara representar várias 
mercadorias que têm promovido arica herança cultural do grupo. 
Esses produtos têm sido vendidos no Festival Yawanawá anual, e 
têm incluído CDs, DVDs, roupas, artefatos cerâmicos, e jóias, entre 
outras coisas.
 
As rendas da venda de urucum não são mais suficientes para 
atender as necessidades da população expandida Yawanawá, o 
que significa que o componente de projetos sociais da parceria 
constitui a maioria do benefício para a comunidade Yawanawá. 
Esses projetos têm focado em investimentos de infraestrutura para 
as aldeias, melhorando a segurança alimentar para os membros da 
comunidade e reforçando o fornecimento de educação e serviços 
de saúde.
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Impactos

IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE
A luta do Yawanawá para preservar seu território indígena tem 
sido bem sucedida face a inúmeras pressões concorrentes sobre 
os recursos da terra e da floresta.  Isso inclui reivindicações por 
parte dos investidores para fins de extração de madeira, cultivo e 
pastagem. Um desses desafios foi em 2005, quando um proeminente 
apresentador de televisão de São Paulo comprou 200 mil hectares 
de terra que faz fronteira com o território Yawanawá, com a intenção 
de derrubar a floresta e converter a terra em pastagem de gado. 
Opovo Yawanawá resistiu a essa reivindicação, continuando a 
reclamar os 50.000 hectares dessa terra como parte do seu território 
indígena. Como resultado da investigação realizada pela FUNAI, o 
pedido foi justificado, o que levou à inclusão da terra ao território 
Yawanawá recém-demarcada em 2007. Esse esforço foi apoiado por 
organizações internacionais, incluindo Rainforest Concern (baseada 
na Inglaterra) e teve o apoio do governador do estado do Acre. 
Mais recentemente, a mesma empresa pediu os 150.000 hectares 
restantes. Felizmente, o pedido foi adiado após o povo Yawanawá 
peticionar ao estado, alegando que uma avaliação de impacto 
ambiental não foi realizada pela empresa madeireira.
 
Desafios desse tipo são indicativos das pressões, não só sobre 
os187.400 hectares de terraYawanawá, mas também sobre as áreas 
vizinhas e outros povos indígenas. Reinvindicaçõescontinuadas 
e campanhas por parte do povo Yawanawá e seus parceiros 
internacionais irão ajudar a proteger os recursos florestais de tais 
ameaças e preservar o patrimônio cultural e a rica biodiversidade 
sustentada pela floresta amazônica brasileira.

Conservação das espécies e habitats amazônicos

Os benefícios da biodiversidade do trabalho do Yawanawá são 
substanciais. Sendo a maior extensão de floresta tropical do 
mundo, a Floresta Amazônica é o lar de um nível incomparável de 
biodiversidade. Uma em cada dez espécies conhecidas vivem na 
Floresta Amazônica. Como indicador dessa riqueza de espécies, a 

Amazônia fornece a habitat para cerca de 2,5 milhões de insetos 
e cerca de 2.000 aves e mamíferos. Até agora, pelo menos 40.000 
espécies de plantas, 3.000peixes, 1.294 pássaros, 427 mamíferos, 
428 anfíbios, e 378 répteis têm sido cientificamente classificados na 
região. Um em cada cinco de todos os pássaros no mundo vivem 
nas florestas tropicais da Amazônia. Os cientistas descreveram entre 
96.660 e 128.843 espécies de invertebrados só no Brasil.
 
A comunidade Yawanawá tem trabalhado para reduzir o seu 
impacto sobre as espécies selvagens em sua floresta e habitats 
ribeirinhos. Um projeto de criação de animais foi introduzido em 
2004, como resultado do aumento da população Yawanawá. Como 
eles deixaram de ser caçadores e coletores nômades para ser uma 
comunidade em grande parte baseada na aldeia de Nova Esperança, 
o impacto do Yawanawá sobre espécies de caça nas imediações da 
aldeia foi significativa. Em parceria comRainforest Concern, o projeto 
cuidou da reprodução em cativeiro de jacarés, tartarugas de água 
doce, javalis e peixes, com espécies reintroduzidas na floresta, bem 
como coletadas para consumo da comunidade. Locais de nidificação 
de tartarugas foram identificados e protegidos. As tartarugas foram 
colhidas ao nascer e criadas na borda da aldeia, antes de serem 
soltas no rio quando adultas. 
 

IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS
Além da questão crítica de segurança da terra, os Yawanawá 
também tiveramque se concentrar em melhorar sua segurança 
alimentar, o acesso a serviços de saúde e educação, e investimentos 
em infraestrutura de comunicação e transporte.  Esse trabalho 
tem concebido a maioria dos benefícios recebidos com a venda 
de sementes de urucum paraa Aveda. A comercialização das 
mercadorias dos Yawanawá também trouxe reconhecimento e 
uma fonte de renda para a comunidade, preservando muitas das 
tradições culturais dela. Hierarquias sociais e culturais dentro 
da comunidade também têm mudado nos últimos anos com o 
resultado de empoderamento das mulheres.



Segurança alimentar: Em termos de segurança alimentar, a 
comunidade tem trabalhado para desenvolver o consórcio de 
espécies de plantas comestíveis em torno das casas da aldeia. A partir 
de 1992, inicialmente 16 hectares de terra foram plantados com 
urucum e outros produtos de florestas tropicais, como mandioca, 
manga, banana, abacaxi,castanhas, pupunheira, guaraná, bem 
como a planta rica em azoto, ingá e algumas espécies de árvores 
(para madeira), que crescem rapidamente. Nos últimos anos, isso 
tem sido complementado por um programa depecuária controlado. 
Estão sendo planejadas a construção de áreas cercadas para porcos 
e uma fazenda de gado leiteiro de rotação. 

Saúde: Assistênciasde saúde incluíram a instalação de uma clínica 
de saúde local, locações para o tratamento de casos de malária, e 
melhoriasno saneamento nas aldeias. Em parceria com a Rainforest 
Concern, 14 instalações sanitárias foram instaladas em seis locais na 
comunidade Yawanawá, procurando abordar casos frequentes de 
diarreia e vermes da Guiné em crianças.

Educação: Impactos na educação geraram resultados em quatro 
escolas diferentes, nas quais alguns membros treinados da 
comunidade Yawanawá ensinam mais de 200 crianças. Após 
a demarcação da terra indígena em 1984, jovens membros da 
comunidade Yawanawá, juntamente com outros grupos étnicos 
do Acre edo Sul do Amazonas, começaram a frequentar cursos de 
formação em Rio Branco, gerido pela Comissão Pró-Índio do Acre 
em parceria com aSecretaria de Estado para Educação Indígena. 
Mais de vinte jovens professores foram treinados até agora. O 
processo de seleção para professores de Yawanawá consiste de uma 
reunião em que todos os membros da comunidade participam. 
Os professores são selecionados de acordo com seu nível de 
conhecimento e escolaridade. Em seguida, A Secretaria de Estado 
para Educação Indígenacontrata e treina os candidatos. As escolas 
Yawanawá também foram) abastecidas de materiais didáticos e 
material escolar. As matérias ensinadas nas escolas incluem História 
(indígena, brasileira e mundial), Português e línguas Yawanawá.

Atualmente a comunidade Yawanawá tem quatro escolas: 

1. A Escola de João de Souza Carioca tem 15 professores e 174 
alunos (1 ª a 8 ª série)

2. A Escola Mutum tem dois professores e 30 alunos (1 ª a 4 ª série)
3. A Escola Escondido temdois professores e 34 alunos (1 ª a 4 ª 

série) 
4. A Escola Tiburciotemum professor e 20 alunos (1 ª a 4 ª série) 

Em 2003, uma Associação de Pais da Escolafoi fundada com o 
objetivo de solicitar o apoio do governo federal sob forma de fundos 
destinados a escolas rurais. O grupo também mobilizou esforços 
por mais fundos, especialmente para a construção e reforma dos 
prédios escolares. Algumas aulasainda são ensinadasnas casas dos 
professores.
 
Quatro jovens Yawanawá foram patrocinados pela Aveda para 
estudar em universidades estaduais. Após a formatura, os jovens 
devem se comprometer a retornar para suas comunidades 
etrabalhar na gestão de iniciativas coletivas. O primeiro aluno 
estudou comunicações e se formou em 2011.

Investimentos no desenvolvimento da comunidade: Investimentos 
em infraestrutura têm sido notados na instalação de estruturas 
mais eficientes de armazenamento de sementes de urucum 
colhidas. Máquinas foram instaladas para processar essas sementes. 
Também houve esforços para desenvolver o processamento de 
óleo de andiroba, uma espécie de árvore de mogno. Isso começou 
em 1999, com os esforços de ambos Aveda e o governo do estado 
para estabelece-lo como um empreendimento produtivo para os 
membros da comunidade local. Planos de negócios foram elaborados 
em 2004 para a construção de uma refinaria para o processamento 
da andiroba. no entanto, já que estesprodutos não crescem 
naturalmente dentro da terra Yawanawá, as sementes tinham 
que ser compradas de aldeias ao longo do rio Juruá. Dificuldades 
logísticas e, em particular o isolamento geográfico da comunidade 
Yawanawá, tornaram esse projeto inviável. A falta de financiamento 
suspendeu o desenvolvimento dessa empresa, embora transformar 
a refinaria de andiroba em Tarauacá em um centro de processamento 
de “óleos e essências da Amazônia” continua a ser um objetivo para 
o Yawanawá.

Os investimentos em energia sustentável : Mais recentemente, 
a comunidade Yawanawá embarcou em uma tentativa de gerar 
biogás produzidos localmente para abastecer os barcos que ligam as 
aldeias ao mundo exterior.  Esse tem sido o modo mais importante 
de transporte para a comunidade com a introdução de motores a 
bordo,diminuindo o tempo de viagem para a cidade mais próxima 
para um total de nove horas (sete horas de barco, seguido de duas 
horas de caminhão). No entanto, os custos econômicos e ambientais 
do enchimento dos motores com diesel são consideráveis. A 
comunidade gasta aproximadamenteBRL 18.684 (USD 9.500) por 
mês com combustível. Para superar esse problema, os Yawanawá 
já começaram a colheita das sementes de pinhão branco.  Essas 
plantas são tradicionalmente usadas para fins medicinais e 
crescem abundantemente nos jardins da aldeia. O processamento 
destas sementes em biocombustível vegetal começou em 2009, 
com o apoio da Comissão Pró-Índio do Acre. O projeto foi um dos 
vencedores do prêmio de 2009, IDÉIAS Competição de Inovação de 
Energia para melhorar a eficiência energética e expandir o acesso 
a energia renovável e está sendo patrocinado pela Global Village 
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Energy Partnership (GVEP), uma ONG internacional de energia 
sustentável. 

Melhorias na tecnologia das comunicações: Finalmente, 
aparceriacom a Aveda também permitiu a criação de um escritório 
de representação na cidade de Tarauacá, além de fornecer acesso à 
internet na comunidade Yawanawá, em parceria com o Committee 
for Democratization of Information Technology (CDI), uma ONG sul-
americana. 

Celebração dopatrimónio cultural Yawanawá 

Outros impactos sociais e culturais foram alcançados em parceria com 
a Aveda, através da promoção da marca Yawanawá dentro do Acre 
e do Brasil. Uma iniciativa envolveu gravações de canções populares 
tradicionais cantadas durante a festa da colheita. Esse foi o primeiro 
CD de música popular indígena registrada no estado do Acre. O 
grupo também produziu um DVD sobre a história da comunidade 
indígena, que foi traduzido em oito línguas. A divulgação do DVD 
tem servido para aumentar a visibilidade doYawanawá e para 
promover o Festival Yawa, uma celebração anual da cultura, história 
e músicaYawanawá.
 
OFestival Yawa ajudou a lançar um projeto de moda, Kurã Kene, 
usando a marca Yawanawá. A venda de mercadorias serviu para 
aumentar a apreciação da cultura Yawanawá, incluindo desenhos 
baseados em pinturas corporais tradicionais, artefatos cerâmicos e 
joias tradicionais. Essas atividades têm sido apoiadas pelo Projeto 
Demonstrativo de Povos Indígenas, um componente doPrograma 
Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil. Com o 
apoio do Estado do Acre, Rainforest Concern, e Aveda, a iniciativa 
lançou uma coleção de roupas com desenhos tradicionais Yawanawá 
e pinturas em outubro de 2004. A primeira coleção foi bem sucedida, 
apresentando tradições indígenas Yawanawá para um grande 
público urbano.

Empoderamentoe equidade social das mulheres

O trabalho da Associação Sociocultural Yawanawá ajudou a 
devolver o poder dentro da comunidade Yawanawá. Do ponto de 
partida na sua aldeia exclusiva de Nova Esperança, a população 
tem agora ampliado para seis aldeias distintas, cada uma com sua 
própria chefe.  Essa cadeia mudou a dinâmica social da comunidade. 
ASCYAWANAWA tem também encorajado, pela primeira vez na 
história do povo Yawanawá, a iniciação de duas mulheres ao 
treinamento rigoroso e dieta necessária para se tornaremchefes 
tribais.  Esse trabalho representou uma importante vitória para 
as mulheres Yawanawá, especialmente considerando o histórico 
de resistência e desconfiança desta ideia entre os homens na 
comunidade. 

IMPACTOS POLÍTICOS
O trabalho de conservação da comunidade Yawanawá tem se 
beneficiado de fortes laços com o governo do estado do Acre, que 
ganhou uma reputação para suaspolíticas favoráveis à floresta: ele 
é conhecido como o “Governo da Floresta”. Com o apoio de vários 
grupos nacionais, como a FUNAI e organizações regionais, tais como 
a Comissão Pró-Indígena do Acre, o Yawanawá tem sido capaz de 
resistir às pressões de desmatamento para extração de madeira e 
cultivo. A estreita relação entre a iniciativa eo governo estadual 
permitiu que osYawanawápudessem ter algum impacto sobre as 
políticas.
 
O grupo tem ganhado amplo reconhecimento a nível regional 
e a nível internacional. Em 2005, o projeto de moda de Kurã Kene 
recebeu um prêmio do Governo do Acre de melhor iniciativa do 
ano para a preservação e promoção do conhecimento tradicional 
indígena.  Esse prêmio trouxe reconhecimento às mulheres 
Yawanawá, em particular, pois elas foram os atores principais na 
produção dos produtos.O trabalho do grupo na produção de um 
DVD sobre a cultura Yawanawá também recebeu importantes 
prêmios, incluindo o Prêmio Chico Mendes em 2004, concedido 
pelo Estado do Acre para iniciativas comunitárias inovadoras. Em 
reconhecimento aotrabalho dosYawanawápara o empoderamento 
das mulheres, Raimunda Putani, uma das novas chefes tribais, 
recebeu recentemente o Prêmio Bertha Lutz em 2007, uma 
importante distinção oferecida pelo Senado Federal. Finalmente, em 
2008, a organização foi agraciada com o Prêmio Equatorial do PNUD, 
reconhecendo o impacto na conservação e no desenvolvimento que 
seu trabalho tem tido para a Amazônia e os povos Yawanawá.

PARCEIROS
• Aveda Corporation Inc.
• Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
• Committee for Democratization of Information Technology 

(CDI)
• Rainforest Concern (Inglaterra)
• Comissão Pro-Índiodo Acre
• Projeto Demonstrativo de Povos Indígenas, o Programa Piloto 

para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil
• Global Village Energy Partnership (GVEP) 
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A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede das Nações Unidas para o desenvolvimento, advogando a 
mudança e ligando os países ao conhecimento, experiência e recursos para ajudar as pessoas a construir uma vida melhor.
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promover soluções locais de desenvolvimento sustentável para as pessoas, a natureza e as comunidades resilientes.
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REFERÊNCIA ADICIONAL

• Filme sobre a Yawanawá, 2009 (Vimeo) http://vimeo.com/8219722
• LaçosqueUnem: Um Estudo de Caso sobre a planta urucumbrasileira-AVEDA Baixe Aqui

Clique nas miniaturas abaixo para ler mais estudos de caso como este:

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348160623.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348150390.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348159896.pdf
http://vimeo.com/8219722
http://vimeo.com/8219722
http://www.value-chains.org/dyn/bds/docs/717/Case_Uruku_for_Cosmetics.pdf

