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Estudos de Caso da Iniciativa Equador
Soluções de desenvolvimento local sustentável para pessoas, natureza e comunidades
resilientes

SÉRIES DE ESTUDOS DE CASO DA INICIATIVA EQUADOR DO PNUD
Comunidades locais e indígenas em todo o mundo estão
avançando em soluções inovadoras de desenvolvimento
sustentável que funcionam para as pessoas e para a
natureza. Poucas publicações ou estudos de caso relatam
a história completa de como essas iniciativas evoluíram,
qual a amplitude dos seus impactos e como mudam ao
longo do tempo. Menos ainda têm como narradores
principais os próprios membros da comunidade envolvida.
A Iniciativa Equador pretende preencher essa lacuna.
A Iniciativa Equador, com o apoio e financiamento do
Ministério Federal para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico da Alemanha (BMZ) e da Agência Norueguesa
de Cooperação para o Desenvolvimento (NORAD),
concedeu o Prêmio Equador de 2019 a 22 iniciativas
indígenas e de comunidades locais de 16 países que
se destacaram. Cada um dos 22 ganhadores do prêmio
representa iniciativas excepcionais de comunidades e
povos indígenas que estão promovendo soluções baseada

na natureza para mudanças climáticas e desenvolvimento
sustentável. Selecionados entre 847 indicações de 127
países, os ganhadores comemoraram em um evento de
gala em Nova York que coincidiu com a Semana do Clima
da ONU e com a 74ª Sessão da Assembleia Geral das
Nações Unidas. São iniciativas voltadas para a proteção,
restauração e manejo de florestas, fazendas, pântanos
e ecossistemas marinhos destinadas a reduzir a emissão
de gases de efeito estufa, ajudar as comunidades a
se adaptarem à mudança climática e criar uma nova
economia verde.
O estudo de caso a seguir é um entre uma série crescente
de estudos que descreve as melhores práticas, analisadas
e revisadas por pares, destinadas a inspirar o diálogo
político necessário para ampliar soluções baseadas na
natureza essenciais para a concretização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

RESUMO DO PROJETO

FATOS CHAVE

Fundada em 2005, a Associação Indígena Khisêtjê
(AIK) reúne 500 indígenas do povo Khisêtjê que habitam as Terras Indígenas Wawi da República Federativa
do Brasil (Brasil). Vivendo em uma das áreas com
maior biodiversidade do mundo, o povo Khisêtjê
vem enfrentando incursões e desmatamento em seu
território, o que deixou sua cultura à beira do colapso.
Localizada em um dos estados mais desmatados do
Brasil, a AIK transformou o status quo, recuperando
suas terras tradicionais em meados da década de
1990 e desenvolvendo um modelo empresarial
inovador que utiliza árvores de pequi nativo (Caryocar
brasiliense) para restaurar paisagens, fomentar a
segurança alimentar e desenvolver produtos para
mercados locais e nacionais. Em 2011, a Associação
criou o Projeto Hwĩn Mbê (Projeto de Óleo de Pequi
no idioma Khisêtjê), que integra novas tecnologias e
métodos tradicionais para a extração sustentável de
mais de 300 litros de óleo de pequi anualmente.

Vencedor do Prêmio Equatorial

Fundado

2019

2005

Local
Terra Indígena Wawi, Querência, Mato Grosso, Brasil
Beneficiários
Aproximadamente 577 beneficiários diretos, entre eles,
277 mulheres
Áreas temáticas
Preservação do conhecimento tradicional ou indígena;
Meios de subsistência sustentáveis; Conservação/
manejo sustentável das florestas
Áreas de ação
Empreendimentos ambientais ou negócios verdes;
Produtos florestais não-madeireiros (PFNM); Grupos de
mulheres
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abordados

VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATORIAL DE 2019

Não podemos garantir que a representação e o uso de fronteiras
e informações afins exibidas nos mapas ou incluídas no texto
do presente documento estejam isentas de erros, tampouco que
impliquem aceitação ou reconhecimento oficiais por parte da ONU.

ANTECEDENTES E CONTEXTO
No interior da América do Sul, onde as majestosas florestas
tropicais da Amazônia encontram as savanas do Cerrado,
encontra-se o Território Indígena do Xingu (TIX). Este
enorme território abrange aproximadamente 2,6 milhões
de hectares na República Federativa do Brasil (Brasil) e está
localizado no estado brasileiro de Mato Grosso. A região
inclui partes de três biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado
e Pantanal, e partes do território estão localizadas dentro
do coração da biodiversidade do Cerrado, identificado
pelo Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF,
sigla em inglês para Critical Ecosystem Partnership Fund).
Reconhecida pela impressionante biodiversidade, a
região abriga vários dos maiores mamíferos do continente
incluídos na lista vermelha de espécies ameaçadas da
União Internacional para a Conservação da Natureza
e dos Recursos Naturais (IUCN, sigla em inglês para
International Union for Conservation of Nature). Entre
essas espécies estão a onça-pintada (Panthera onca) e o
lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), ambos considerados
quase ameaçados (NT – Near Threatened) segundo a lista
vermelha das espécies ameaçadas, bem como o tamanduábandeira (Myrmecophaga tridactyla), o tatu-canastra
(Priodontes maximus) e o cervo-do-pantanal (Blastocerus
dichotomus), todas elas consideradas vulneráveis.
O estado brasileiro do Mato Grosso constitui uma das mais
extensas fronteiras agrícolas do mundo, e também é o que
apresenta um dos mais intensos desmatamentos no país.
Segundo estimativas do Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial (INPE), entre 1988 e 2028, foram desmatados
14,5 milhões de hectares de florestas naturais no bioma
amazônico, dos quais mais de 4,5 milhões de hectares
de vegetação natural do Cerrado foram eliminados entre
2001 e 2018 especificamente no Mato Grosso.
O Território Indígena do Xingu é formado pelo Parque
Indígena do Xingu e outras três terras indígenas: Wawi,
Batovi e Pequizal do Naruvôtu. O Parque Indígena do
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Xingu foi criado em 1961 pelos irmãos Villas-Bôas, três
exploradores brasileiros que inicialmente se aventuraram
nas florestas para expandir as fronteiras, mas acabaram
se transformando em defensores dos Povos Indígenas
do Xingu e de outros povos indígenas da Amazônia,
resistindo à exploração dos recursos naturais da região.
Os irmãos Villas-Bôas conseguiram obter proteção legal
para o território ancestral do Alto Xingu como um todo,
transformando-o na maior área indígena protegida da
América do Sul na época.
Pioneiros, os irmãos Villas-Bôas levaram outros povos
indígenas para viver no Parque Indígena do Xingu, entre
eles o povo Khisêtjê. Essa tribo guerreira conseguiu
sobreviver a inúmeros desafios durante os 50 anos
anteriores, mas na década de 1960, sua população havia
sido reduzida a apenas 62 indivíduos. Hoje, existem mais
de 500 indígenas Khisêtjê distribuídos em quatro aldeias:
Khinhatxi (320 habitantes), Horehusikrô (25 habitantes),
Yarumã (70 habitantes), e Ngôsoko (70 habitantes).
Os Khisêtjê nunca reconheceram os limites do Parque
Indígena do Xingu como barreira à caça e à colheita.
Retornavam frequentemente às terras ancestrais,
monitorando de perto o crescente desmatamento e as
queimadas, além das pressões cada vez maiores das
fazendas de gado. No início da década de 1990, o povo
Khisêtjê se mobilizou para salvar o que restou da floresta
em seu território ancestral, recuperando oficialmente
parte de suas terras tradicionais em 1996. Hoje, a terra
recuperada, conhecida como Terra Indígena Wawi,
abrange 150.328 hectares. Adjacente ao Parque Indígena
do Xingu, a Terra Indígena Wawi faz parte do Território
Indígena do Xingu. Em 2002, o povo Khisêtjê mudou-se
de volta para Ngôjhwêrê, aldeia que haviam ocupado pela
última vez em 1959. A aldeia situa-se na fronteira entre o
território indígena e fazendas de gado, em sua maior parte
foram transformadas em plantações de soja.

ORIGEM E ESTRUTURA
A Associação Indígena Khisêtjê (AIK) foi fundada em
2005, depois que o povo Khisêtjê recuperou seu território
ancestral, e representa mais de 500 indivíduos que habitam
a Terra Indígena Wawi situada adjacente ao Território
Indígena do Xingu (TIX). Como organização representante
legal do povo Khisêtjê, a AIK proporciona uma estrutura
por meio da qual os membros da comunidade podem
receber recursos, assinar contratos e enviar documentos
e solicitações.

Associação para deliberar sobre questões de seu interesse.

A AIK segue a governança tradicional do povo Khisêtjê,
inclusive as estruturas decisórias e de liderança há muito
existentes. A Associação conta com um presidente e um
conselho composto de quatro indivíduos. Realizam-se
eleições a cada quatro anos durante a Assembleia Geral
da AIK, que reúne todas as aldeias Khisêtjê para discutir
assuntos da comunidade e planejamento futuro. Durante a
Assembleia Geral, o Chefe Khisêtjê e outros líderes avaliam
e orientam os membros do conselho da Associação na
elaboração do plano de ação. Além disso, seus membros
reúnem-se tradicionalmente à noite no centro da aldeia
para discutir inúmeros assuntos, entre eles a agenda
tradicional e os assuntos políticos e executivos dos projetos
que estão sendo implementados. A AIK desenvolveu
projetos com o envolvimento da comunidade em forçastarefa e grupos de trabalho, dentre eles projetos focados
em jardins comunitários, monitoramento dos limites
territoriais e produção de mel. A comunidade inteira
participa ativamente das reuniões e das assembleias da

A Associação administra o processamento do óleo da
castanha de pequi (Caryocar Brasiliense), um produto
florestal não madeireiro (PFNM). O processamento do óleo
de pequi é comum nas comunidades Khisêtjê. Durante as
reuniões anuais e periódicas, a AIK toma decisões sobre
iniciativas de processamento do óleo, participação da
comunidade e distribuição de responsabilidades. Procurase envolver diferentes grupos dentro da comunidade.
Crianças e jovens, por exemplos, envolvem-se através da
escola, e as mulheres reúnem-se em casa para desenvolver
iniciativas próprias.

A AIK tem por objetivo defender o Território Khisêtjê e
defender os direitos e as tradições de seu povo. Alguns
de seus objetivos específicos são promover a gestão
sustentável do território e facilitar o desenvolvimento
de atividades econômicas, comerciais e de manejo
relacionadas aos recursos naturais que resultem em
benefícios coletivos para a comunidade.

A Associação enfrenta desafios relacionados à burocracia
e aos altos custos de comercialização. O Conselho também
enfrenta dificuldades financeiras para arcar com os custos
das despesas administrativas. O povo Khisêtjê sinaliza que
ainda tem muito a aprender sobre procedimentos legais
e administrativos que não fazem parte de sua cultura
tradicional.
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DESAFIOS LOCAIS
Invasão e degradação da terra
Ao recuperar seu território tradicional, em meados da
década de 1990, o povo Khisêtjê constatou que a floresta
havia se degradado, transformada em pastagens, que
são improdutivas para seu estilo de vida tradicional. A
degradação da floresta levou à escassez da fauna e flora,
dificultando as atividades de caça e pesca para o povo
Khisêtjê. Atualmente, as Terras Indígenas Wawi ainda se
encontram sob pressão da agricultura de grande escala,
em especial a produção de soja. O plantio do pequi é uma
forma de recuperação da terra, produção de alimento para
a comunidade e geração de renda sustentável.

O Território Indígena do Xingu (TIX), onde se localizam
as terras dos Khisêtjê, tornou-se uma “ilha de floresta”
cercada por terras que sofrem rápido desmatamento e
queimadas. Os recursos naturais nas Terras Indígenas
Wawi são afetados por diversas outras pressões externas,
dentre elas, o desmatamento de áreas próximas a
nascentes e de matas ciliares dentro de fazendas, a
poluição de rios por pesticidas agrícolas, a exploração
madeireira e a presença crescente tanto de pescadores
quanto de estabelecimentos turísticos que promovem a
pesca esportiva.

Erosão da cultura tradicional
O povo Khisêtjê expressou a preocupação com o fato de
sua cultura estar sofrendo erosão cada vez maior devido
à crescente exposição ao estilo de vida urbano. Hoje,
medicamentos, suprimentos de pesca, ferramentas, roupas
e combustível foram incorporados ao cotidiano dos Khisêtjê.
O povo Khisêtjê reconhece que precisa estar ciente do que
acontece nas cidades para defender efetivamente seus
interesses locais. No entanto, tentam fazê-lo sem abandonar
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o estilo de vida tradicional de seu povo e sem a necessidade
de se mudar para a cidade. Assim, o povo Khisêtjê está
comprometido com projetos locais coletivos que apoiem
soluções locais sustentáveis para o ambiente, território,
saúde e educação que impactem os Povos Indígenas. Quer
que a juventude adquira novos conhecimentos, mas que
também adote o conhecimento tradicional de seu povo,
que os ensina a viver de maneira sustentável.

RESPOSTAS LOCAIS
Projeto Óleo de Pequi
Depois de recuperar seu território tradicional, em meados
da década de 1990, o povo Khisêtjê usou o pequizeiro,
árvore nativa do cerrado, para restaurar a floresta
degradada e processar seu fruto. O pequi existe há séculos
nas terras dos Khisêtjê; está presente em mitos, rituais e
festivais do povo Khisêtjê, durante os quais utiliza o óleo
de pequi para a realização de pinturas rituais na pele.
Percebendo que havia um crescente excedente do fruto, a
comunidade Khisêtjê começou a explorar oportunidades
para vender produtos do pequi. O objetivo era abordar três
grandes desafios que muitos povos indígenas enfrentam:
gerar renda por meio de atividades ecologicamente
sustentáveis e compatíveis com a cultura tradicional;
restaurar terras degradadas; e aumentar a segurança
alimentar.
Em 2011, à medida que a produção continuava aumentando
e a terra começava a se recuperar, a AIK criou o Projeto Hwĩn
Mbê (Projeto Óleo de Pequi, no idioma dos Khisêtjê). O
projeto envolve o uso do método tradicional de extração do
pequi pelos Khisêtjê, associado a adaptações tecnológicas e
equipamentos, para obter um produto único que preserva
o sabor, a cor, o perfume e outras propriedades da fruta.
A atividade almeja criar uma importante alternativa de
geração renda, bem como uma oportunidade para a
próxima geração permanecer na aldeia, e ao mesmo tempo
preservar a cultura tradicional do povo Khisêtjê.
Para não prejudicar as atividades cotidianas e tradicionais,
os Khisêtjê se reúnem em grupos de trabalho uma única
vez ao ano para realizar a colheita do pequi e a produção
de seu óleo. A AIK remunera os grupos de trabalho, guarda
uma parte para financiar a próxima safra e investe os
recursos excedentes na comunidade.
Tradicionalmente, o refino do óleo de pequi é realizado
pelas mulheres. O trabalho é organizado pelo Grupo de

Mulheres Khisêtjê (GMK), que faz parte da AIK. As líderes
do grupo, selecionadas durante a assembleia da AIK, são
responsáveis pela organização e promoção do trabalho
com o óleo de pequi. Na cultura Khisêtjê, as mulheres
desempenham um papel importante na manutenção
do cotidiano da comunidade, que inclui o cuidado e a
criação dos filhos. Desenvolver essa renda alternativa para
mulheres de uma maneira compatível com o estilo de
vida Khisêtjê é essencial para garantir a sustentabilidade
cultural da comunidade.
À medida que a população da aldeia cresce dentro de um
território menor do que a terra ocupada tradicionalmente,
torna-se cada vez mais difícil suprir as necessidades básicas
da comunidade. Gerar recursos sem prejudicar o meio
ambiente também é uma questão fundamental. A produção
do óleo de pequi é uma oportunidade para a comunidade
indígena produzir alimentos saudáveis para o próprio povo,
e, ao mesmo tempo, gerar renda com a venda do excedente
de produção. Assim, o trabalho dos Khisêtjê exemplifica
como o desenvolvimento econômico e a conservação
ambiental podem ser realizados sem desrespeitar o modo
de vida tradicional dos povos indígenas.
O óleo de pequi é uma importante fonte de renda para
a comunidade. O óleo é vendido em mercados da cidade
de São Paulo, sendo também reconhecido através do Selo
Origens Brasil, que busca promover relações comerciais
éticas, justas e transparentes. Por meio desses canais
de distribuição, a AIK acredita ser possível transmitir
o conhecimento tradicional para os habitantes dos
centros urbanos, divulgando assim sobre os modos de
vida indígenas e aumentando o interesse em proteger o
território do povo Khisêtjê e sua biodiversidade.
Internacionalmente, o trabalho da comunidade é
reconhecido pela Slow Food Foundation como um
Slow Food Presidium, ilustrando como o conhecimento
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tradicional ajuda a proteger essa variedade de fruta em
risco. O Slow Food Presidium foi criado por meio de uma
colaboração entre a Slow Food, a Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) e o Instituto Socioambiental (ISA). O Slow
Food Presidium promove o pequi através de diversas

atividades, entre elas a oferta de oportunidades para chefs
promoverem produtos do pequi. Em última análise, a AIK
pretende envolver outros grupos do povo Khisêtjê Projeto
Óleo de Pequi para aumentar as vendas e desenvolver
novos mercados.

PRINCIPAIS IMPACTOS

Projeto Óleo de Pequi
■
■
■
■
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O povo Khisêtjê plantou mais de 3 mil pequizeiros em 63 hectares.
Nas árvores plantadas em 2006 em três hectares, o pequi já está sendo produzido; nos 60 hectares
restantes, a expectativa é que a produção de pequi se inicie em 2021.
A produção do óleo de pequi aumentou de 10 litros em 2011 para 315 litros em 2018.
O povo Khisêtjê restaurou outros 103 hectares de terra.

DADOS, MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS
As iniciativas da Associação Indígena Khisêtjê (AIK)
defendem os princípios da Convenção sobre Diversidade
Biológica (CBD), assinada pelo Brasil em 1992 e ratificada
em 1994. O compromisso específico do grupo com a coleta
de dados, o monitoramento e a geração de relatórios
representam um forte compromisso com o artigo (7)
da CBD, que trata da Identificação e Monitoramento.
As iniciativas da AIK contribuem para a geração de
relatórios sobre várias Metas Nacionais delineadas na
Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade
(EPANB), instrumento de política nacional que apoia a
implementação da CBD, bem como a implementação
das Metas de Aichi. Essas iniciativas de coleta de dados,
monitoramento e geração de relatórios podem ser
alavancadas para apoiar o desenvolvimento de relatórios
nacionais sobre a implementação que são periodicamente
exigidos das Partes da CBD.
A comunidade Khisêtjê realiza diversas atividades
estratégicas de monitoramento em todo o seu território,
entre elas a participação no Grupo de Trabalho de Proteção
Territorial, que reúne comunidades do Território Indígena
do Xingu (TIX) para discutir as principais ameaças ao
território e planejar esforços de monitoramento, inclusive
expedições de vigilância e monitoramento por drones. A
AIK também participa da Rede Xingu+, que reúne atores
de todas as áreas protegidas da Bacia do Xingu para
analisar pressões e discutir estratégias conjuntas para a
proteção do Corredor Xingu.

O Grupo de Trabalho parte do trabalho executado pela
Associação de Terras Indígenas do Xingu-ATIX por meio de
convênio com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e em
parceria com o Instituto Socioambiental (ISA). A Associação
de Terras Indígenas do Xingu, ou ATIX inclui os 16 povos
indígenas do TIX, entre eles os Khisêtjê. Em 2016, a ATIX
formou o Grupo de Trabalho de Proteção Territorial para
implementar o Plano de Gestão do Território aprovado
por todos os membros. Os grupos indígenas do TIX são
responsáveis por monitorar, a seu modo, seu território; os
Khisêtjê monitoram os 150.328 hectares da Terra Indígena
Wawi. Os membros do Grupo de Trabalho são indicados
pelos chefes na reunião geral de governança, e reportam
ao grupo as iniciativas que estão em andamento em seus
territórios.
Os Khisêtjê monitoram o Território Indígena Wawi
enviando uma equipe de 10 a 15 pessoas à fronteira
do território e outros pontos críticos. As expedições de
monitoramento são realizadas duas vezes ao ano; quando
alguma ameaça inesperada é detectada, realizam-se as
expedições mais frequentes.
Além da expedição de vigilância, os Khisêtjê utilizam
o Sistema Open Data Kit (ODK), que permite o registro
de pontos georreferenciados coletados em campo por
meio de GPS e a geração de relatórios que alimentam
a Plataforma Rede Xingu+. A Figura 1, a seguir, ilustra o
desmatamento ao longo do tempo, uma visualização
gerada com o uso do sistema ODK.
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Figura 1: Desmatamento próximo ao Território Indígena do Xingu (TIX) 2008 e 2017.

Fonte: Xingu+
Em 2014, O ISA financiou a compra de um drone para que
a AIK pudesse ampliar seus esforços de monitoramento
territorial. O coordenador audiovisual da AIK trabalha
com uma equipe de três cinegrafistas e oito aprendizes
na operação do drone e na coordenação de atividades
de monitoramento afins. Juntos, eles realizam aproximadamente 30 expedições anuais, usando o drone e equipamento de GPS para monitorar fronteiras, rios, florestas
e áreas onde ocorreu reflorestamento para recuperação
de terras degradadas. De posse das informações obtidas
Figura 2: Título

Fonte: AIK
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em campo, e em parceria com o ISA e Xingu+, a equipe
produz mapas para acompanhamento.
Em colaboração com a Rede Xingu+, os Khisêtjê também
constataram avanços na abertura de estradas para o
Rio Pacas. O drone também tirou fotografias aéreas da
abertura de loteamentos de terras ilegais próximos à
aldeia no lado leste do Rio Pacas, ajudando a comunidade
a registrar uma queixa em 2020. As Figuras 2, 3, e 4 a
seguir são imagens obtidas com o drone que revelam a
degradação ambiental.

Figura 3: Título

Fonte: AIK
Figura 4: Título

Fonte: AIK:
Embora a AIK não tenha participado diretamente da
elaboração Sexto Relatório Nacional do Brasil para a
CBD, os esforços de monitoramento da comunidade
Khisêtjê no Território Indígena Wawi constituem uma
rica fonte de dados que poderia ser utilizada em futuros
relatórios nacionais. Por exemplo, os dados de campo
obtidos por GPS que alimentam a Plataforma de Rede
Xingu+ poderiam fornecer informações valiosas para
complementar os dados já incluídos na Meta 5 do Sexto
Relatório Nacional do Brasil, Seção VI, sobre a Contribuição
dos Povos Indígenas e Comunidades Locais.
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IMPACTO SOBRE AS POLÍTICAS
Impacto sobre as políticas nacionais
O trabalho da AIK está influenciando políticas nos
níveis local e nacional. Por exemplo, durante décadas, a
comunidade Khisêtjê se opôs à construção da Barragem
de Belo Monte, que desviaria o rio Xingu em um trajeto
abrangendo 96 quilômetros ao longo do rio e inundaria
cerca de oito mil hectares de terra, secando um afluente
do qual várias tribos dependem para pesca e transporte. A
AIK também participou do Movimento Nacional Indígena
em Brasília para defender as tradições, o patrimônio
cultural dos Khisêtjê e a floresta tropical de políticas do
governo federal consideradas injustas.

aquicultura e extrativismo e a Meta Brasileira 18, Respeito
às populações e conhecimentos tradicionais.

Em nível nacional, o Projeto Óleo de Pequi implementado
pelo povo Khisêtjê também está ajudando o Brasil a
implementar uma gama de Metas Nacionais da EPANB Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade.
Por exemplo, a aplicação de práticas de produção
sustentáveis e técnicas tradicionais Meta Brasileira 4,
produção e consumo sustentáveis, a Meta Brasileira 7,
Manejo sustentável na agricultura, silvicultura, pecuária,

O trabalho da AIK também contribui especificamente para
a Meta Brasileira 14, que afirma: “Até 2020, ecossistemas
provedores de serviços essenciais, inclusive serviços relativos
à água e que contribuem à saúde, meios de subsistência
e bem-estar, terão sido restaurados e preservados,
levando em conta as necessidades das mulheres, povos e
comunidades tradicionais, povos indígenas e comunidades
locais, e de populações vulneráveis.”

Os esforços da AIK para reflorestas e restaurar terras
degradadas com espécies valiosas dos pontos de vista
socioeconômico e cultural contribuem ainda mais para a
concretização da Meta Brasileira 5, sobre redução perda
de habitats nativos, a meta 11 sobre áreas protegidas, a
Meta 13 sobre conservação da biodiversidade genética e a
Meta 15 sobre Recuperação dos ecossistemas degradados
para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Contribuições para a agenda global
Em nível global, a AIK apoia a implementação de vários
importantes acordos multilaterais, entre eles a CDB, a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
(Agenda 2030).
Com relação à CDB, o trabalho da AIK oferece contribuições
fundamentais para a Metas de Aichi, prioridades globais
de biodiversidade 2011-2020, que estão alinhadas com
diversas metas nacionais da EPANB do Brasil. Por exemplo,
a produção e o cultivo sustentáveis do pequi contribuem
diretamente para metas relacionadas à produção e
consumo sustentável (Meta 4), fragmentação e degradação
do habitat (Meta 5), manejo sustentável de recursos (Meta
7), áreas protegidas (Meta 11), conservação da diversidade
genética (Meta 13), proteção do ecossistema que prioriza
grupos marginalizados (Meta 14), resiliência climática
(Meta 15), e conhecimento tradicional (Meta 18).
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Além disso, o trabalho da AIK na conservação de florestas, das
quais depende a subsistência do povo Khisêtjê, ajuda o Brasil
a cumprir seus compromissos como parte da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima .
Prevenindo o desmatamento e sequestrando o carbono nas
florestas, tais iniciativas apoiam o Brasil no cumprimento
das Contribuições Nacionalmente Determinadas (Nationally
Determined Contributions - NDCs) para a redução da emissão
de gases de efeito estufa (GEE).
A comunidade Khisêtjê contribui também para a concretização de vários Objetivos de Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Por exemplo, o Projeto
Óleo de Pequi sustenta os objetivos da fome zero (ODS 2),
igualdade de gênero (ODS 5), emprego digno e crescimento
econômico (SDG 8), e consumo e produção responsáveis
(ODS 12). Os esforços em prol do reflorestamento e da
restauração de florestas contribui para o combate às alterações climáticas (ODS 13) e a vida sobre a terra (ODS 15).

REPLICAÇÃO, ESCALABILIDADE E SUSTENTABILIDADE
Replicação
O pequi nativo é encontrado em grandes faixas de terra
nas seguintes regiões do Brasil: Amazônia, Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica. Devido à abundância de
pequizeiros nessas regiões, há um potencial significativo
para replicação e ampliação do trabalho da AIK.
Além disso, segundo o povo Khisêtjê, é importante
também associar a floresta à produção de alimentos
e outros produtos florestais não madeireiros (PFNM)
no processo de reflorestamento da terra degradada. O
modelo poderia ser replicado em todo o Brasil, tanto com
o pequi quanto com outros frutos. O rodízio de pastos
integrados e culturas de frutas é um modelo econômico
resiliente e um sistema ecologicamente sustentável que
pode melhorar a fertilidade do solo e, ao mesmo tempo,

aumentar a produtividade da pecuária e da produção de
frutas.
Muitos plantam o pequi e produzem óleo para consumo
próprio tanto no Território Indígena do Xingu quanto fora dele
onde há pequi suficiente. Membros da comunidade Khisêtjê
estão abertos a compartilhar conhecimentos e a receber
aqueles que desejem visitar sua mini planta de produção.
Os Khisêtjê acreditam que a valorização da tecnologia e
do conhecimento tradicionais, integrados à tecnologia e
aos conhecimentos modernos, foi uma importante lição
aprendida, que merece ser difundida. Acreditam também
que seus próprios esforços podem demonstrar a outros
grupos como integrar práticas tradicionais, conhecimento
científico e necessidades de mercado.

Escalabilidade
Existem outras oportunidades para ampliar o alcance
da iniciativa por meio de parcerias com organizações
não governamentais (ONGs) ou da integração a políticas
nacionais. O Slow Food Presidium, por exemplo, já
identificou um segundo projeto de pequi no Brasil no
estado de Minas Gerais como outro Slow Food Presidium,
reconhecendo da mesma forma os esforços dessa
iniciativa no manejo sustentável das árvores de pequi,

na promoção da agricultura familiar e na proteção da
biodiversidade. O projeto está em consonância com o
Programa Pró-Pequi do estado, apoiando comunidades
locais que tradicionalmente tiram seu sustento da
produção sustentável de frutos do pequi por meio de
incentivos às práticas de colheita agrícola, incluindo
atividades de processamento e comercialização do pequi
e outros produtos de frutas nativas.

Sustentabilidade
O óleo de pequi vem sendo cada vez mais reconhecido
no Brasil e no mundo como um excelente produto para
a indústria farmacêutica e de cosméticos. Seu uso na
culinária também vem sendo reconhecido. Este crescente
interesse de mercado apoia a sustentabilidade de longo
prazo do Projeto Óleo de Pequi da AIK, que recentemente
conquistou dois novos contratos com parceiros comerciais.
O óleo de Pequi é vendido à empresa de cosméticos New
Harmony, nos Estados Unidos, aos supermercados do
Grupo Pão de Açúcar e ao restaurante Dalva & Dito em São

Paulo. Além disso, é exportado, podendo ser adquirido no
Culinary Culture Connections graças a uma parceria com
a Soul Brasil.
Vários esforços também apoiam o aumento a longo prazo
da capacidade de produção. A cada ano, mais árvores
são plantadas, e a produtividade do processamento do
óleo está aumentando por meio da integração contínua
do sistema de produção tradicional e da tecnologia não
indígena.
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PLANOS FUTUROS
A comunidade Khisêtjê vem buscando melhorar a estrutura de trabalho para plantio e processamento do
óleo de pequi. Um projeto de dois anos aprovado recentemente pelo Instituto Sociedade, População e
Natureza (ISPN), inclui a construção de uma nova planta de processamento do óleo de pequi, bem como
a aquisição de um automóvel e de equipamentos.
Em outro projeto financiado pelo ISA, o povo Khisêtjê vem desenvolvendo a produção e o processamento
da farinha de mandioca, um alimento fundamental para os povos do Xingu, para comercialização dentro
do Território Indígena Wawi e do Parque Indígena do Xingu. A estratégia desenvolverá uma alternativa
econômica e contribuirá para garantir a segurança alimentar nesses territórios.
Em parceria com a ATIX, o povo Khisêtjê vem produzindo e comercializando mel para os indígenas do
Xingu há muito tempo. Agora, estão desenvolvendo pimenta dos Índios do Xingu, produzida pelas
mulheres Khisêtjê e de dois outros grupos étnicos no Território do Xingu, os Waurá e os Kawaiwete.

PARCEIROS
■

Instituto Bacuri: Fornece apoio financeiro para a
produção do óleo de pequi Khisêtjê.

■

Grupo Pão de Açúcar: Compra o óleo de pequi
Khisêtjê para vender nos supermercados do grupo.

■

Slow Food Foundation: Reconheceu o trabalho da
comunidade como Slow Food Presidium.

■

Instituto Socioambiental (ISA): Aconselha os
Khisêtjê em diversas questões; oferece apoio
para o desenvolvimento de uma mini planta de
processamento de do pequi.

■

Soul Brasil: Promove e exporta produtos que
estimulam a recuperação das florestas e o
empoderamento de comunidades indígenas e
tradicionais.

■

Associação do Território Indígena do Xingu (ATIX):
Parceiros na certificação orgânica do mel produzido
pelos Khisêtjê e na comercialização de óleo de pequi,
mel e pimenta.
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