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Florestas são importantes 

para a mitigação à 

mudança do clima

Como incentivar países 

tropicais a proteger 

suas florestas?

Recompensando 

financeiramente por sua 

contribuição climática 

(resultados de redução 

de emissões)

CONTEXTO INTERNACIONAL



Redução das

Emissões provenientes de

Desmatamento,

Degradação florestal

+
• conservação e aumento dos estoques de carbono florestal; e

• manejo sustentável de florestas

CONTEXTO INTERNACIONAL



País quer 
proteger as 

florestas

Comprovar 
que está 

protegendo

Buscar 
recursos

Distribuir 
benefícios

Sumário de Informação sobre as 
salvaguardas

MRV

Marco internacional 

UNFCCC: quem 

implementa é o 

governo federal

Marco nacional 

ENREDD+

Exemplos: Distribuir direitos de captação, 
fortalecimento de políticas públicas, ...

CONTEXTO INTERNACIONAL

Estratégia Nacional

Nível de referência de emissões florestais

Sistema de Monitoramento Florestal Nacional

Sistema de Informação sobre as salvaguardas

SISREDD+



Objetivo geral

Contribuir para a mitigação da mudança do clima

CONTEXTO NACIONAL

Benefícios 
econômicos, 

sociais e 
ambientais.

Eliminação do desmatamento ilegal

Conservação e da recuperação dos 
ecossistemas florestais

Desenvolvimento de uma economia 
florestal sustentável de baixo carbono



CONTEXTO NACIONAL

Segue a definição de REDD+ da 
UNFCCC.

Não são considerados projetos de 
carbono florestal e/ou qualquer 
outra iniciativa que comercialize 
créditos de carbono



CONTEXTO NACIONAL

Comissão Nacional 
para REDD+

Câmaras Consultivas 
Temáticas

Grupo de Trabalho 
Técnico sobre REDD+

Secretaria Executiva

CCT Captação e Distribuição de 
recursos não reembolsáveis

CCT Pacto Federativo
CCT Salvaguardas

MMA, MAPA, MDA, MRE, MCTI, MF, CC, SG

Membros convidados:
Estados, indicados pela ABEMMA

Municípios, indicados pela ANAMMA
Sociedade civil, indicados pelo FBMC



CCT Salvaguardas
Acompanhamento de como as Salvaguardas de 

Cancun (Decisão 1/CP.16) estão sendo consideradas e 
respeitadas na implementação de REDD+ pelo Brasil

CONTEXTO NACIONAL

http://redd.mma.gov.br/pt/salvaguardas
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf


Salvaguardas

Conjunto de 7 
diretrizes

Potencializar os 
impactos 

socioambientais 
positivos

Reduzir os 
impactos 
negativos

As 
salvaguardas 
ainda...

oferecem aos doadores garantia de que a 
aplicação dos recursos não proporcione impactos 
negativos

Abordagem de maneira adequada questões 
sensíveis...



Salvaguardas de Cancun

Salvaguardas

Salvaguardas 
de REDD+

Respeito aos 
direitos a ao 
conhecimento
tradicional

Estrutura de 
governança 

transparente 
e eficaz

Risco de 
reversão

Risco de 
deslocamento

Participação 
das partes 

interessadas

Alinhamento 
de políticas 

florestais

Sociobiodiversidade



Aplicação das salvaguardas

Definição internacional: 
Salvaguardas de Cancun

Interpretação no contexto 
brasileiro

Implementação, 
promoção, cumprimento

Monitoramento e 
ouvidoria

Conceito

Objetivo 

Detalhamento

Salvaguardas



C.  Respeito pelo conhecimento e direitos dos 

povos indígenas e membros de comunidades locais

Fonte: Salvaguardas REDD+. SEMA-MT

povos e comunidades tradicionais e 

agricultores familiares e tradicionais

QUAIS 

CONHECIMENTOS?

i) sistemas de manejo e conservação 

dos recursos naturais, da biodiversidade 

e da agrobiodiversidade; 

ii) medicina tradicional e da floresta, à 

cura espiritual e tradicional e ao uso de 

plantas medicinais;

iii) conhecimentos sobre o valor 

espiritual da natureza; 

iv) conhecimentos sobre a fauna e flora.

QUAIS DIREITOS?

(i) território; 

(ii) direitos originários;

(iii) autodeterminação;

(iv) autonomia sociocultural e proteção e 

à valorização do patrimônio;

(v) à defesa dos modos de ser, viver e 

fazer e das formas de organização; 

(vi) protagonismo; e 

(vii) qualidade de vida.

Salvaguardas



Aplicação das salvaguardas

Definição internacional: 
Salvaguardas de Cancun

Interpretação no contexto 
brasileiro

Implementação, 
promoção, cumprimento

Monitoramento e 
ouvidoria

Salvaguardas



Políticas e ações

ENREDD+

Salvaguardas

Possibilidade 
de $ 

(pagamento 
por 

resultados)

Implementação, promoção, cumprimento

Quando?

Salvaguardas



Aplicação das salvaguardas

Definição internacional: 
Salvaguardas de Cancun

Interpretação no contexto 
brasileiro

Implementação, 
promoção, cumprimento

Monitoramento

Conceito

Objetivo 

Detalhamento

Salvaguardas



Sistema de Informações sobre Salvaguardas 

SISREDD+

Arranjo de 
implementação 

Ouvidoria

Ferramenta 
computacional

Desenvolvimento de plataforma;

Integração de sistemas existentes

Integração de sistemas existentes

CCT Salvaguardas

Mobilização social (oficinas)

Sumários 

Plataforma on line

Governança do sistema

SISREDD+



SISREDD+

Metodologia de 
avaliação

Políticas e ações que 
levam aos resultados 

de REDD+

Aplicação de recursos 
provenientes de 
pagamentos por 

resultados de REDD+

Consideradas e 
respeitadas? 

Salvaguardas

A

B

C

DE

F

G



Construção das 
bases conceituais

• Resgate e coleta de 
informações

• Oficina 1 _ AC

• Reunião CCT-Salv

Construção de

• Oficina 2 _ MT 
(Indicadores A, B e F)

• Oficina 3_PA 
(Indicadores C e D)

• Oficina 4_MG

• Reuniões CCT-Salv

• Oficina 5_DF 

• Reunião CCT-Salv

Seminário 
Nacional

Arranjo de 
implementação 

Ouvidoria

Ferramenta 
computacional

SISREDD+



Resultados e Avanços

Requisitos Indicadores Modelos

Governança Ouvidoria



Resultados e Avanços

• Finalidades

• Objetivos

• Premissas

• O que não pretende

• Limitações

• Escopo

Requisitos



Resultados e Avanços

Conjunto de indicadores do 
SISREDD+

Aprimoramento 
e consolidação 
dos indicadores

Qualificação 
após métricas

Qualificação 
antes das 
métricas

Critérios para qualificação dos 
indicadores

Onde estamos?
ETAPA 2. Desenvolvimento de indicadores para avaliação das salvaguardas de REDD+

Indicadores

236

45



Resultados e Avanços

Modelos
• Estruturação

• Funcionamento

• Usos e Aplicações



Resultados e Avanços

D
o

c
u

m
e

n
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ir

e
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Governança

CONAREDD+

Instância de 
participação 
permanente

Objetivo

Natureza

Atribuições

Composição e 
funcionamento

Ouvidoria

Governo Federal

Sobre salvaguardas

Objetivo

Atribuições

Funcionamento

CCT-Salv



Próximos passos 

• Fichas de indicadores

Questionário

• Ex. Ouvidoria MMA

Reuniões bilaterais

• Resoluções  sobre governança e ouvidoria

CONAREDD+

• Site REDD+

• Consulta pública

• Vídeo de divulgação

• Seminários regionais

Comunicação e Divulgação



Obrigada!
Patrícia Abreu
Coordenação-Geral de Transparência e Financiamento para Florestas
patricia.abreu@mma.gov.br
+55 61 2028-2092

Equipe REDD+ Brasil / Secretaria Executiva da CONAREDD+
Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento - DFCD
Secretaria de Mudança do Clima e Florestas- SMCF
Ministério do Meio Ambiente – MMA
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redd.mma.gov.br
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