Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.

MOVIMENTO IPEREĞ AYŨ

Brasil

Estudos de caso da Iniciativa Equatorial
Soluções locais de sustentabilidade para as pessoas, natureza e para as comunidades
resilientes

SÉRIE DE ESTUDOS DE CASO DA INICIATIVA EQUATORIAL DO PNUD
Comunidades locais e indígenas de todo o mundo estão
avançando em soluções inovadoras de desenvolvimento
sustentável que funcionam para pessoas e para a natureza.
Poucas publicações ou estudos de caso relatam a história
completa de como estas iniciativas evoluíram, a amplitude
do seus impactos e como têm mudado ao longo do
tempo. Menos ainda têm como narradores principais os
próprios membros da comunidade envolvida. A Iniciativa
Equatorial tem como objetivo preencher essa lacuna.
A Iniciativa Equatorial, com o suporte e financiamento
generoso do Governo da Noruega, concedeu o Prémio
Equador de 2015 a 21 iniciativas indígenas e de
comunidades locais para a redução da pobreza, proteção
da natureza e fortalecimento da resiliência face às
mudanças climáticas. Selecionadas entre 1.461 indicações

de 126 países, os vencedores foram reconhecidos pelas
suas conquistas em uma cerimónia organizada em
conjunto com a Conferência das Nações Unidas sobre
Mudança Climática (COP21), em Paris. Um ênfase especial
foi dada à proteção, restauração e manejo sustentável
das florestas; garantia e proteção dos direitos a terras
comuns, territórios e recursos naturais; adaptação da
comunidade às mudanças climáticas; e ativismo para
justiça ambiental. O estudo de caso que se segue é um
em uma crescente série de casos, que descreve práticas
aprovadas e avaliadas, por pares, destinadas a inspirar o
diálogo político necessário para aumentar os sucessos
locais; melhorar o conhecimento global baseado em
soluções locais ambientais e de desenvolvimento, e para
servir como modelo de reprodução.

RESUMO DO PROJETO

FATOS CHAVE

No coração da Amazónia brasileira, os direitos
territoriais de uma comunidade indígena – e do
verdejante ecossistema que suporta o seu modo de
vida – estão ameaçados. Diante de uma proposta
do governo Brasileiro para a construção de uma
barragem no rio Tapajós, que irá submergir seus
vastos territórios, os Munduruku da Amazónia
Brasileira formaram um movimento de resistência
denominado Ipereğ Ayũ. Projetado para garantir
a preservação da floresta tropical da Amazónia
e resguardar os direitos do povo Munduruku,
o movimento ajudou a demarcar os territórios
tradicionais, proteger as terras indígenas de
exploração garimpeira e florestal ilegal e criou
plataformas que permitiram aos Munduruku trocar
experiências, conhecimento e boas práticas. O foco
na defesa do território contra projetos destrutivos
não apenas deu força a um vasto segmento dos
13.000 Munduruku, como também encorajou uma
maior organização entre as comunidades da região,
para que em conjunto se imponham contra ameaças
comuns, em favor de um desenvolvimento mais
sustentável e culturalmente apropriado. Para além
da bem sucedida demarcação do território Sawré
Muybu, que criou o precedente político para que o
governo brasileiro protegesse permanentemente as
terras dos Munduruku, o movimento foi fundamental
para o desenvolvimento de um protocolo inovador
para o direito a um consentimento livre, prévio e
informado.
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2015
Fundado
2012
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Proteção, restauração e gestão sustentável de florestas;
direito dos povos indígenas a um consentimento livre,
prévio e informado; direitos territoriais
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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ANTECEDENTES E CONTEXTO
No interior da floresta amazónica Brasileira encontramos a
bacia do rio Tapajós, um ecossistema tropical luxuriante que
representa aproximadamente seis por cento do território
Brasileiro. A região abriga o rio Tapajós, um dos últimos
rios livres na amazónia, assim como aproximadamente
820.000 pessoas, incluindo 10 tribos indígenas. Entre
estas tribos está o povo Munduruku, com cerca de 13.000
pessoas que têm habitado em suas terras tradicionais
há gerações. Espalhadas por aproximadamente 130
aldeias, o povo Munduruku depende da agricultura de
subsistência, da pesca e da caça para a sua vida diária.
A área que circunda o seu território suporta uma rica
variedade de biodiversidade, incluindo 324 espécies de
peixes, macacos, tartarugas, jaguares, morcegos, caimões,

golfinhos e lontras gigantes do rio, assim como árvores da
borracha (Hevea brasiliensis), palmeiras de açaí (Euterpe
oleracea), e palmeiras de buriti (Mauritia flexuosa).
Apesar da Constituição Federal Brasileira de 1988 ter dado
aos povos indígenas o direito à terra que tradicionalmente
ocupam, o povo Munduruku tem sofrido ao longo
da história incursões indesejadas por parte de atores
externos, tais como madeireiros e garimpeiros ilegais
que tentam explorar os recursos naturais da região sem
consentimento das tribos. Estes atos de invasão territorial
não só violam a soberania dos Munduruku como ameaçam
de destruição um ecossistema frágil.

Origem e estrutura
O Movimento Ipereğ Ayũ começou numa demonstração
em Jacareacanga, no oeste do Estado do Pará, em 2012,
após o assassinato de um indígena local. Desde então,
o Movimento Ipereğ Ayũ cresceu se tornando um
movimento de resistência para assegurar os direitos
territoriais do povo Munduruku. Composto inteiramente
por membros indígenas, o Movimento Ipereğ Ayũ tem
como objetivo deter todos os projetos de infraestrutura
que ameaçam o território tradicional dos Munduruku.
Neste contexto, o nome do movimento é apropriado: na
língua Munduruku ‘Ipereğ Ayũ’ quer dizer “Eu sou forte,
eu sei como me proteger”. O Movimento Ipereğ Ayũ é
composto por cinco grupos: Pusuru Kão, Pukorão Pik Pik,
Waremucu Pak Pak, Surup Surup, e Wakoborun. Maria
Leusa Kaba Munduruku, uma das líderes do movimento
trabalha com o Movimento Ipereğ Ayũ na organização
de demonstrações, protestos e outros ensinamentos
tradicionais. A estrutura organizacional do Movimento
Ipereğ Ayũ é baseado em ritos políticos tradicionais
dos Munduruku, promovendo a participação ativa e
democrática de homens, mulheres e crianças nas suas
reuniões. Os membros tomam decisões através de um
processo baseado em consenso. A organização também
tem formado alianças com organizações ambientalistas
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não governamentais, tais como a Amazon Watch (Patrulha
da Amazónia), e com procuradores públicos.

DESAFIOS LOCAIS
Com o crescimento da população, das necessidades
energéticas e da economia do Brasil no século 20, novos
atores começaram a explorar a Amazónia pelos seus
recursos naturais, como borracha, minerais e florestas
tropicais. Mais recentemente, um dos ícones ecológicos
da região - os seus grandes e tortuosos rios – tornaramse o local para uma proposta barragem hidroelétrica.
Depois de décadas de planejamento, em 2012, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) emitiu um termo de referência para
um Estudo de Impacto Ambiental para uma barragem
no Rio Tapajós e os seus principais afluentes. Parte do
estudo propôs uma massiva expansão hidroelétrica,
conhecida como barragem de São Luiz do Tapajós
(SLT), planejando inundar uma área de 37.600 hectares,
submergindo florestas, explorações piscícolas, e locais
sagrados dos quais o povo Munduruku depende para a
sua sobrevivência física e cultural. Em um desafio direto
ao direito do povo Munduruku em conservar a sua
organização social e tradições – que estão intrinsecamente
ligadas à terra que habitam – a construção da barragem
resultaria num deslocamento forçado de uma parte
da população Munduruku do seu território tradicional,
incluindo as suas pequenas vilas (povoados) e aldeias. Três
aldeias Munduruku - Karo Muybu, Sawré Muybu, and Dace
Watpu – estavam em risco de serem permanentemente
deslocadas, apesar da Constituição Federal Brasileira
de 1998 proibir expressamente a remoção de grupos
indígenas de suas terras excetuando na ocorrência
de catástrofes naturais, epidemias, ou no interesse
soberano da nação. Após qualquer remoção temporária
devido a essas ameaças, sob quaisquer circunstâncias, as
populações indígenas têm garantido o direito a regressar
assim que as ameaças cessarem.

profundos, assim como uma pegada de gases de efeito de
estufa considerável.
A floresta Amazónica funciona regularmente como um
sumidouro de carbono, removendo dióxido de carbono
(CO2) da atmosfera. No entanto, quando uma barragem
é construída e o chão da floresta é inundada com água,
a vegetação em decomposição e os solos inundados
liberam CO2 e metano, dois gases do efeito de estufa que
contribuem para as alterações climáticas. Para além disto, o
processo de construção requer o desmatamento para para
a construção de estradas, acelerando a perda de florestal
e abrindo ainda mais o acesso a madeireiros ilegais. Por
exemplo, quando anunciaram o plano de construção da
barragem, um afluxo de trabalhadores não locais chegou
ao território Munduruku, ansiosos para extrair os recursos
naturais da região, antes que fosse inundada..
As barragens impactam também os ecossistemas
ribeirinhos, alterando o fluxo da água, a sedimentação, os
níveis de oxigénio, a profundidade e temperatura de um
rio. Uma vez que muitas espécies de peixes amazónicos
estão adaptadas a condições ambientais específicas préexistentes, quaisquer alterações nestes fatores pode pôr
em risco a saúde das populações de peixes, importantes
tanto para um ecossistema saudável, como para a
segurança alimentar local.

A barragem SLT representava uma grave ameaça cultural,
económica, ambiental, física e espiritual para o povo
Munduruku – e para o ecossistema que suporta a sua
forma de vida. Apesar das barragens hidroelétricas serem
categorizadas como fontes limpas de energia, no contexto
da Amazónia Tropical Brasileira, a construção de barragens
resulta em danos ecológicos terrestres e ribeirinhos
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RESPOSTAS LOCAIS
Construído sobre o legado da resistência indígena que
existe bem antes da criação formal do grupo, o Movimento
Ipereğ Ayũ surge como um elemento chave para a defesa
dos direitos indígenas ao território e a autodeterminação,
incluindo a proteção das terras tradicionais contra
exploração madeireira e garimpo ilegal, bem como da
construção de barragens.
Juntamente com aliados Brasileiros, ONGs internacionais e
procuradores federais, o Movimento Ipereğ Ayũ produziu
um protocolo inovador que estipulou o direito do povo
Munduruku a um consentimento livre, prévio e informado
(CLPI) na Convenção nº 169 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre Povos Indígenas e Tribais. Este
protocolo, que foi o primeiro deste tipo a ser entregue ao
Governo Brasileiro, estabeleceu um precedente sobre como
os povos indígenas devem ser consultados quando o seu
território e modo de vida estão ameaçados por projetos
de desenvolvimento. Estipulou-se que uma diversificada e
ampla porção da sociedade indígena deve ser consultada,
incluindo chefes, anciãos, o pajé (guias espirituais), homens
e mulheres guerreiros, estudantes e jovens.
Uma das principais iniciativas do Movimento Ipereğ Ayũ
foi dedicada à interrupção da construção da barragem SLT.
De forma a consegui-lo, o Movimento Ipereğ Ayũ utilizou
uma estratégia de ‘auto-demarcação’, pressionando o
reconhecimento legal de seu território Sawré Muybu, a
última porção não demarcada de terras Munduruku, que
fica a jusante da barragem planejada. Para isso, o povo
Munduruku marcou os limites da sua própria terra ao
limpar uma faixa estreita de floresta tropical em redor do
limite do seu território. No passado também fisicamente
protegeram suas terras através de demonstrações
coletivas e vigilância, assim como ocupando os escritórios
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Em 2016, num
relatório publicado pela FUNAI, esta agência recomendou
a demarcação de 17.000 hectares do território indígena
Sawré Muybu e, em 2016, resultado da organização e
protestos sustentados pelo movimento, IBAMA suspendeu
a licença de desenvolvimento da barragem SLT, que seria a
ser a sexta maior barragem hidroelétrica do mundo.
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Além de defender seus direitos territoriais, o Movimento
Ipereğ Ayũ também impediu a desflorestação e destruição
ecológica que aumentariam as emissões de gases de efeito
estufa. Através do seu trabalho de sensibilização, o Ipereğ
Ayũ promove alternativas sustentáveis as barragens, tais
como a diversificação da matriz elétrica do Brasil à fontes
de energia verdes, como a energia solar e eólica.
O Movimento Ipereğ Ayũ tem também focado no
empoderamento das comunidades indígenas pela
promoção das línguas, culturas e modos de vida indígenas.
Os membros do Movimento Ipereğ Ayũ apresentam
músicas tradicionais durante as demonstrações, enquanto
a organização promove treinamento sobre comunicação,
para que indígenas possam transmitir melhor suas próprias
histórias. Em colaboração com ONG e outros aliados do
gabinete da Procuradoria-Geral Federal ou do Ministério
Público Federal, o Movimento Ipereğ Ayũ também tem
promovido treinamentos sobre direitos indígenas. O
Movimento Ipereğ Ayũ fomenta ainda a participação das
vozes indígenas em eventos nacionais e internacionais.

REPLICAÇÃO, ESCALABILIDADE E SUSTENTABILIDADE
O trabalho pioneiro do movimento relembra a
comunidade internacional que defender os direitos
territoriais indígenas é um componente essencial para a
conservação das florestas e do seu ecossistema e que CLPI
é uma ferramenta indispensável que pode ser usada pelos

grupos indígenas por todo o Brasil e Amazónia de forma
avançar este objetivo. O Movimento Ipereğ Ayũ salienta
ainda que os movimentos e vozes da resistência indígena
desempenham um papel crucial no esforço coletivo da
problemática das mudanças climáticas.

PLANOS FUTUROS
No futuro, o movimento dos Munduruku irá reunir vários líderes indígenas da região para criar um
movimento Pan-Amazónico e defender como um coletivo a bacia do Amazonas de futuras barragens.

PARCEIROS
■

Amazon Watch
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