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NOTA INFORMATIVA 3

REDD + E POVOS INDÍGENAS
PONTOS PRINCIPAIS
 Povos indígenas estão entre os atores mais atingidos por efeitos indiretos da mudança do clima, tais como secas
prolongadas, incêndios florestais, pragas e doenças. Além disso, o desmatamento em terras indígenas é menor do que em
áreas com outros usos em uma mesma região, possuindo assim papel estratégico nas ações de REDD+.

 Troca de visões e experiências sobre REDD+ e sua interface com relação às políticas indígenas e indigenistas são de
extrema importância para um delineamento eficiente de ações e garantia de seus co-benefícios.
 A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) figura como importante marco legal
para promover a proteção de recursos renováveis em terras indígenas, garantindo a qualidade de vida de suas populações.
MARCO DE VARSÓVIA PARA REDD+

Em 2013, após oito anos de rodadas de negociações, as Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
-UDANADO#LIMA5.&### DElNIRAMUMAARQUITETURAINTERNACIONALPARAPOLÁTICASEINCENTIVOSAPAÁSESEM
desenvolvimento para a redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da
DEGRADA¼O mORESTAL E O PAPEL DA CONSERVA¼O mORESTAL  O MANEJO SUSTENT·VEL DE mORESTAS E O AUMENTO DOS
ESTOQUESDECARBONOmORESTALCONCEITODENOMINADO2%$$ /-ARCODE6ARSÆVIAPARA2%$$ ESTABELECEAS
PRINCIPAISREGRASINTERNACIONAISPARAQUEESFOROSDEMITIGA¼ODEPAÁSESEMDESENVOLVIMENTONOSETORmORESTAL
SEJAMRECONHECIDOSINTERNACIONALMENTEEDEVIDAMENTERECOMPENSADOS!.OTA)NFORMATIVATRAZINFORMAÊES
MAISDETALHADASSOBREOPAPELDASmORESTASNAMITIGA¼OENAADAPTA¼OºSMUDANASCLIM·TICAS

MUDANÇA DO CLIMA E POVOS INDÍGENAS
Dentre os segmentos da sociedade, as populações tradicionais e povos indígenas estão entre aqueles mais
atingidos por efeitos da mudança do clima. Essa vulnerabilidade é explicada pela dependência dessas populações
EMRELA¼OASUATERRAPARASUASUSTENTABILIDADE ESPIRITUALIDADE CULTURA CONHECIMENTOSTRADICIONAIS
!S mORESTAS ATUAM COMO SUMIDOUROS E EMISSORES DE CARBONO / DESMATAMENTO HISTÆRICO ACUMULADO NAS
terras indígenas é pouco expressivo e está associado às formas próprias de ocupação indígena do território,
SEMQUEISSOSIGNIlQUEQUEOSMODOSDEVIDATRADICIONAISSEJAMCONSIDERADOSVETORESDEDESMATAMENTOOUDE
DEGRADA¼O!CONSERVA¼ODEmORESTASEMTERRASINDÁGENAS PORTANTO TEMUMPAPELCHAVEPARAAMITIGA¼ODA
MUDANAGLOBALDOCLIMA2ECONHECE SEACONTRIBUI¼OHISTÆRICADOSPOVOSINDÁGENASPARAAMANUTEN¼ODOS
ESTOQUESmORESTAIS PORMEIODOMANEJOTRADICIONALDOSRECURSOSEDEESTRAT½GIASDEGEST¼OTERRITORIAL

Assim, a implementação de ações REDD+ em terras indígenas tem um caráter estratégico, dado
o potencial em termos de resultados de mitigação e adaptação à mudança do clima associados a
MELHORIASSOCIAISECULTURAISDESUASPOPULAÊES0OVOSINDÁGENASPOSSUEMUMPAPELCENTRALNO
COMBATEºMUDANADOCLIMAATRAV½SDACONSERVA¼O NOLONGOPRAZO DOSESTOQUESDECARBONO
ARMAZENADOSEMSUAS·REASmORESTADAS4ALPAPELSER·CUMPRIDOPORMEIODEA¼ODEANTECIPA¼O
e prevenção de vetores de pressão para desmatamento sobre terras indígenas, de modo que o
DESMATAMENTOFUTUROSEJACOIBIDO
Nos últimos anos, tem crescido o interesse por parte dos povos indígenas em discutir alternativas
SUSTENT·VEISQUELHESPERMITAMGARANTIROBEM ESTARDASSUASCOMUNIDADES COMOINCENTIVOSPARA
serviços ecossistêmicos.
REDD+, enquanto um mecanismo que provê pagamentos a países em desenvolvimento por seus
RESULTADOSDEMITIGA¼ONOSETORmORESTAL ½UMINCENTIVOPOSITIVOINTERNACIONALPARAACONSERVA¼O
DEmORESTAS0ARASEREMELEGÁVEISPARAOPAGAMENTOPORRESULTADOS PAÁSESEMDESENVOLVIMENTO
devem desenvolver os seguintes elementos:
 Uma estratégia nacional ou plano de ação;

 5MNÁVELDEREFER¾NCIADEEMISSÊESmORESTAISNACIONALOU SEAPROPRIADO COMOMEDIDAINTERINA 
NÁVELDEREFER¾NCIADEEMISSÊESmORESTAISSUBNACIONAL
 5MSISTEMANACIONALDEMONITORAMENTOmORESTALROBUSTOETRANSPARENTEPARAMONITORAMENTO
e relato de atividades REDD+;
 Um sistema para prover informações sobre como as salvaguardas tem sido respeitadas durante
a implementação de atividades REDD+.

.ESSE SENTIDO  A DElNI¼O DE UM CONJUNTO DE PREMISSAS PARA A IMPLEMENTA¼O DE 2%$$  EM
terras indígenas foi uma contribuição relevante e com consequências práticas no ambiente
DE IMPLEMENTA¼O DA 0.'!4) !DEMAIS  ESSAS PREMISSAS FACILITAM A CONCRETIZA¼O DAS METAS
DE REDU¼O DE EMISSÊES E DE PERDA LÁQUIDA ZERO DE mORESTAS NO "RASIL  CONTIDAS NO 0LANO E NA
Política Nacionais sobre Mudança do Clima, e vão ao encontro de demandas indígenas. Porém,
esse processo ainda está distante das comunidades e requer formas adequadas de aproximação e
desenvolvimento de instrumentos concretos.

SINERGIAS ENTRE REDD+ E A IMPLEMENTAÇÃO DA PNGATI
.OLONGOPRAZO OCUSTODAMANUTEN¼ODOSESTOQUESDE
carbono florestal em terras indígenas será equivalente ao
investimento real de criação e consolidação dos planos
de gestão territorial indígena. A estratégia nacional de
REDD+, por meio de um componente indígena, deverá
buscar sinergias entre a implementação da PNMC e a
PNGATI.

financeiros da Política Nacional sobre Mudança do
Clima;

A Funai, por meio da PNGATI, deve orientar os povos
INDÁGENAS SOBRE OPORTUNIDADES DE lNANCIAMENTO
para atividades de gestão territorial, especialmente
a partir de políticas de incentivos à conservação
AMBIENTAL VALORIZA¼ODESERVIOSECOSSIST¾MICOSE
,INHAS DE APOIO A INICIATIVAS INDÁGENAS  BEM COMO DESENVOLVIMENTOSUSTENT·VELEUTILIZA¼ODERECURSOS
O DESENHO E A IMPLEMENTA¼O DE PLANOS DE GEST¼O ADICIONAIS ADVINDOS DE ATIVIDADES 2%$$  VEJA O
ambiental e gestão territorial em terras indígenas, serão Quadro seguinte).
criados ou ampliados no âmbito dos mecanismos
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FUNDO AMAZÔNIA E POVOS INDÍGENAS
#RIADOEM O&UNDO!MAZÇNIA FUNDO PILOTO
PARA 2%$$  DO "RASIL  TEM POR lNALIDADE CAPTAR
doações para investimentos não-reembolsáveis
em ações de prevenção, monitoramento e combate
ao desmatamento, e ações de conservação e uso
SUSTENT·VELDASmORESTASNO"IOMA!MAZÇNIA NOS
termos do DECRETO Nº 6.527, de 1º de agosto de
/&UNDO½GERIDOPELO".$%3EJ·RECEBEU
recursos do governo da Noruega, do Banco de
Desenvolvimento Alemão (KFW) e da Petrobrás.
Instituída pelo DECRETO Nº 7.747/2012, a Política
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras
)NDÁGENAS 0.'!4)  TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL
promover e garantir a proteção, recuperação,
conservação e o uso sustentável dos recursos
naturais nos territórios indígenas. Além disso,
A INICIATIVA ASSEGURA A MELHORIA DA QUALIDADE DE
vida dos indígenas com condições plenas para a
reprodução física e cultural das atuais e futuras
GERAÊES E GARANTE A INTEGRIDADE DO PATRIMÇNIO
material e imaterial desses povos.
Desde maio de 2014, fundações de direito privado,
ASSOCIAÊES CIVIS E ORGANIZAÊES INDÁGENAS 
INDIGENISTAS E SOCIOAMBIENTALISTAS QUE TENHAM
Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs)
EM 4ERRAS )NDÁGENAS DA !MAZÇNIA PODEM ENVIAR
SEUSPROJETOSPARACONCORRERA2MILHÊESEM
RECURSOSN¼OREEMBOLS·VEISDO&UNDO!MAZÇNIA
/S PROJETOS RECEBER¼O ENTRE 2  MILHÊES E 2
 MILHÊES E DEVEM ATENDER AOS PRINCÁPIOS E
DIRETRIZES DA 0.'!4) -AIS INFORMAÊES NO SITE
WWWFUNDOAMAZONIAGOVBR

SALVAGUARDAS E POVOS
INDÍGENAS
3ALVAGUARDASS¼ODIRETRIZESQUEVISAMAPOTENCIALIZAR
OSIMPACTOSPOSITIVOSEREDUZIROSIMPACTOSNEGATIVOS
relacionados às ações de REDD+. Elas se referem a
medidas que os governos nacionais devem adotar
PARAGERENCIARRISCOSNODESENHOENAIMPLEMENTA¼O
de suas ações. Elas devem ser construídas e
implementadas com transparência e participação.
A DECISÃO 1/CP.16DA5.&###TRAZ EMSEU!NEXO
I, uma série de orientações para os países em
desenvolvimento implementarem ações REDD+.
As salvaguardas a serem promovidas ou apoiadas
têm foco em três pontos principais: (1) integridade
ambiental dos resultados de REDD+, (2) reforço à
boa governança, à transparência e à participação
e (3) garantia de direitos, especialmente de povos
indígenas e populações tradicionais.
Em 2010 foi publicado o documento PRINCÍPIOS
E CRITÉRIOS SOCIOAMBIENTAIS DE REDD+,
resultado de processo de construção de grupo
MULTISSETORIALDASOCIEDADEBRASILEIRA/OBJETIVOERA
QUE O DOCUMENTO FOSSE UTILIZADO COMO REFER¾NCIA
PARA O DESENVOLVIMENTO E APLICA¼O DE PROJETOS DE
CARBONO mORESTAL  DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE
REDD+, para o uso e aplicação de recursos nacionais
EINTERNACIONAISVOLTADOSPARAESTAlNALIDADE EPARA
A AVALIA¼O E VALIDA¼O INDEPENDENTE DE PROJETOS DE
REDD+ no Brasil.

RELAÇÃO ENTRE SALVAGUARDAS “C” E “D” DOS ACORDOS DE CANCUN E PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS
LEVANTADOS PELA SOCIEDADE CIVIL
SALVAGUARDA “c”2ESPEITAROCONHECIMENTOEOSDIREITOSDOSPOVOSINDÁGENASEMEMBROSDECOMUNIDADES
locais, considerando obrigações internacionais, contexto e leis nacionais, e atendendo à Declaração da ONU
dos Direitos dos Povos Indígenas.
Princípios e Critérios relacionados

 $EVE HAVER PROMO¼O  RECONHECIMENTO E RESPEITO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS  LEGAIS E
consuetudinários associados à posse da terra, à destinação formal das terras ocupadas e ao uso
dos recursos naturais dos povos indígenas, agricultores(as) familiares e comunidades tradicionais,
incluindo o respeito integral à Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, ao Tratado da
FAO para Agricultura e Alimentação e à Convenção 169 da OIT.

 !SAÊESDE2%$$ DEVEMRECONHECEREVALORIZAROSSISTEMASSOCIOCULTURAISEOSCONHECIMENTOS
tradicionais dos povos indígenas, agricultores(as) familiares e comunidades tradicionais.
 As ações de REDD+ devem respeitar os direitos de autodeterminação dos povos indígenas e das
comunidades tradicionais.

 Nas áreas onde serão aplicadas as ações de REDD+, devem ser respeitados os direitos de
propriedade e de posse legítima, e os direitos associados de uso da terra e dos recursos naturais.

 $EVEHAVERMECANISMOSFORMAISPARAARESOLU¼ODOSCONmITOSVINCULADOSºSAÊESDE2%$$ 
por meio de diálogos que incluam a participação efetiva de todos os atores envolvidos.
 /SBENEFÁCIOSADVINDOSDASAÊESDE2%$$ DEVEMSERACESSADOSDEFORMAJUSTATRANSPARENTEE
equitativa por aqueles (as) que detêm o direito de uso da terra e/ou dos recursos naturais e que
PROMOVEMASATIVIDADESDECONSERVA¼O USOSUSTENT·VELERECUPERA¼OmORESTAL
SALVAGUARDA “d” Participação efetiva e completa de atores relevantes, em especial, povos indígenas e
comunidades locais.
Princípios e Critérios relacionados

 $EVEM SER GARANTIDAS AS CONDIÊES DE PARTICIPA¼O DOS AS  BENElCI·RIOS AS  EM TODAS AS
ETAPASDASAÊESDE2%$$ ENOSPROCESSOSDETOMADADEDECIS¼O INCLUSIVEQUANTOºDElNI¼O 
negociação e distribuição dos benefícios.

 Os processos de tomada de decisão relacionados às ações de REDD+ devem garantir de forma
efetiva o direito ao consentimento livre, prévio e informado, consideradas as representações locais
E O RESPEITO º FORMA TRADICIONAL DE ESCOLHA DE SEUSSUAS REPRESENTANTES POR POVOS INDÁGENAS 
agricultores (as) familiares e comunidades tradicionais.
 !SPOPULAÊESLOCALIZADASNA·READEINmU¾NCIADEVEMSERINFORMADASSOBREASAÊESDE2%$$ 
A estratégia nacional de REDD+ tem como princípio
o respeito pela legislação nacional e internacional em
vigor, inclusive pela consulta prévia, livre e informada.
As iniciativas de serviços ecossistêmicos e REDD+
SER¼O REALIZADAS PREFERENCIALMENTE PELOS PROVEDORES
DOSSERVIOSECOSSIST¾MICOS OUSEJA PELOSPRÆPRIOS
POVOS INDÁGENAS  COM APOIO E RECONHECIMENTO
pelo Estado, de modo fortalecer o princípio da
autodeterminação previsto na Convenção 169 da OIT.
As iniciativas de serviços ecossistêmicos e REDD+
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DEVEM RESPEITAR  RECONHECER E VALORIZAR OS SISTEMAS
socioculturais dos povos indígenas.
Há a necessidade de prover um registro de denúncias
ocasionadas pelo não cumprimento ou desrespeito
às salvaguardas socioambientais, inclusive aos
direitos indígenas. Além disso, deve ser estruturado
UM MECANISMO CLARO DE RESOLU¼O DE CONmITOS NO
âmbito do sistema de transparência e monitoramento
da estratégia de REDD+, apoiado pela atuação dos
órgãos competentes (AGU, PGU, quando cabível).

DIÁLOGO COM LIDERANÇAS INDÍGENAS SOBRE REDD+
No processo de construção da Estratégia Nacional de REDD+, o Ministério do Meio Ambiente, a FUNAI e a
#/)!" #ONFEDERA¼O DAS /RGANIZAÊES )NDÁGENAS DA !MAZÇNIA "RASILEIRA  ORGANIZARAM UM ENCONTRO COM
INDÁGENASENVOLVIDOSEMPROJETOSORIENTADOSAMERCADOVOLUNT·RIODECARBONO#INTA,ARGA 3URUÁ BEMCOMO
OUTROSENVOLVIDOSEMAÊESDO&UNDO!MAZÇNIA+AYAPÆ EDECAPACITA¼OEINCID¾NCIA COMOPRINCÁPIOSE
CRIT½RIOS SOCIOAMBIENTAIS "AR½  $ESANA  'UAJAJARA  OUTROS   / OBJETIVO DESSE ENCONTRO FOI TROCAR VISÊES E
experiências sobre REDD+ e sua interface com relação às políticas indígenas e indigenistas, e dialogar sobre as
RECOMENDAÊESDA&5.!)AOSPROJETOSORIENTADOSAOMERCADOVOLUNT·RIODECR½DITOSDECARBONO/1UADROA
SEGUIRSUMARIZAALGUMASDASRECOMENDAÊESACORDADASDURANTEOENCONTRO
RECOMENDAÇÕES DA COIAB PARA O MMA E A FUNAI
 Capacitação sobre mudança do clima e REDD+ em nível local;

 2ECONHECIMENTODOSDIREITOSINDÁGENASAOSTERRITÆRIOSEAOSRECURSOSNATURAISSEJAPRIORIT·RIO

 REAS EM PROCESSO DE DEMARCA¼O TAMB½M SEJAM CONTEMPLADAS POR MECANISMOS lNANCEIROS
associados a REDD+;
 Garantir que exista uma regulamentação nacional de REDD+;
 &AZERCOMQUEO2%$$AJUDEAIMPLEMENTARA0.'!4)

 0ROMOVEROACESSODOSINDÁGENASAO&UNDO!MAZÇNIA EVENTUALMENTEPORMEIODECHAMADASPËBLICAS
ESPECÁlCASCOMACESSOF·CILESIMPLIlCADO

 'ARANTIROACOMPANHAMENTOPELOGOVERNODEPROCESSOSDENEGOCIA¼OENTREINDÁGENASEATORESPRIVADOS
interessados em contratos voltados ao mercado voluntário de carbono.
%M NOVEMBRO DE   A OlCINA IMPLEMENTAÇÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS NA
ESTRATÉGIA NACIONAL DE REDD+  REALIZADA PELO -INIST½RIO DO -EIO !MBIENTE  REUNIU EM TORNO DE 
PARTICIPANTES ENTREREPRESENTANTESDEORGANIZAÊESDASOCIEDADECIVILEREPRESENTANTESINDÁGENAS PARAIDENTIlCAR
os principais riscos associados à implementação de REDD+ no Brasil e desenvolver recomendações sobre a
ABORDAGEMDEIMPLEMENTA¼ODASSALVAGUARDASDE2%$$ NO"RASIL APARTIRDASEXPERI¾NCIASCOMPARTILHADAS
Em 2014, quando a Estratégia Nacional está na fase de aprovação e instituição de marco legal, as atenções
passam a se concentrar na implementação das ações propostas. Este será um processo que envolverá a
interlocução com os diferentes segmentos da sociedade, com especial atenção à participação de representantes
de povos indígenas.
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