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A floresta amazônica em território brasileiro abriga uma população de mais de 25 milhões 
de pessoas. É fonte de uma vasta gama de serviços ambientais, além de representar um 
imenso “armazém” de carbono florestal (≅50 bilhões de toneladas) que, se perturbado, 
poderá agravar sensivelmente as mudanças globais do clima. Nas últimas três décadas, em 
média, mais de 16.000 km2 foram desmatados por ano (19.000 km2 na década de 1980,  
16.643 km2 na de 1990 e 17.654 km2 na década de 2000, PRODES, INPE 2012) repre-
sentando entre 2-3% da emissão global de gases de efeito estufa (GEE). A partir de 2005, 
contudo, o desmatamento na região declinou, apresentando, em 2012, a menor taxa já 
medida: 4.656 km2, uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em grande parte, esta redução pode ser explicada pela criação e manutenção de áreas pro-
tegidas. Somente entre 2005 e 2008, cerca de 24 milhões de ha de novas áreas protegidas 
foram criadas na região, pressionando as taxas de desmatamento para baixo. Das áreas 
protegidas, as Terras Indígenas (TIs) estão entre aquelas que mais contribuem na redução 
do desmatamento futuro. Juntas, detêm cerca de 13 bilhões de toneladas de carbono e 
apresentam taxas de desmatamento inferiores a 2%, um valor notadamente inferior àque-
le encontrado nas regiões no entorno destas terras (de 25 a 30%).

Neste contexto, a garantia dos direitos territoriais, assim como a proteção e gestão das TIs, 
apoiam a permanência da floresta em pé e, consequentemente, a não emissão associada 
de gás carbônico (CO2) decorrente do desmatamento. Colocam-se, assim, como fatores 
importantes no cumprimento das metas brasileiras de redução de emissões de GEE esta-
belecidas pela Lei 12.187 (de 29 de dezembro de 2009), que institui a Política Nacional 
de Mudança do Clima. Portanto, a discussão de qualquer mecanismo internacional, estra-
tégia ou política pública que vise compensar àqueles que exerçam esforços para a redução 
do desmatamento e para a conservação florestal, deve considerar, de maneira clara e efeti-
va, o papel das populações indígenas, seus modos de vida e a proteção de seus territórios. 

Atualmente, o mecanismo que busca estabelecer regras para tais compensações, discutido 
internacionalmente no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudan-
ça do Clima (em inglês, UNFCCC), é aquele conhecido por REDD+. Por este meca-
nismo, aqueles que, comprovadamente, exerçam esforços para a conservação florestal e 
redução do desmatamento poderão ser recompensados na proporção do esforço realizado 
e do resultado alcançado. 
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No entanto, a falta de definição nacional e internacional sobre o mecanismo de REDD+ 
tem sido acompanhada pela proliferação de projetos de crédito de carbono florestal para o 
mercado voluntário em territórios indígenas na Amazônia. Tal movimento tem chamado 
a atenção de organizações indígenas e indigenistas, do Ministério Público e do governo 
brasileiro, principalmente na figura do órgão indigenista oficial, a Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), para aspectos como possíveis riscos e benefícios às populações e territó-
rios indígenas associados à contratação e implementação desses projetos. Algumas inicia-
tivas indígenas têm experimentado benefícios como o desenvolvimento da governança e 
promoção da autonomia, antes mesmo de efetivamente negociarem créditos de carbono 
florestal, a exemplo do Projeto Carbono Florestal Suruí. No entanto, outros acordos, 
considerados ilegais no Brasil, são  potencialmente danosos à reprodução física e cultural 
indígena, segundo seus usos, costumes e tradições, já que restringem a posse plena e o 
usufruto territorial exclusivo às comunidades indígenas envolvidas.

Por força dos riscos relacionados a esses acordos, associados à recorrente, porém limitada, 
interpretação de que REDD+ está baseado no desenvolvimento de um mercado voluntá-
rio de crédito de carbono florestal, há resistência, por parte de diversas lideranças e orga-
nizações indígenas, à adoção do mecanismo no Brasil ou na Amazônia. 

Adicionalmente, a efetiva participação de grupos indígenas interessados em debater o 
tema, especialmente em discussões oficiais, ainda é limitada. Os espaços de discussão com 
participação direta de povos indígenas que mais avançaram, foram aqueles enfocados em 
salvaguardas socioambientais para REDD+. Entretanto, fóruns voltados ao desenho de 
meios e critérios de distribuição de benefícios oriundos do mecanismo não incluem, ofi-
cialmente, representações indígenas.

E é justamente uma contribuição ao debate sobre a repartição de benefícios do mecanis-
mo de REDD+, apoiada pela reunião de perspectivas e experiências indígenas amazônicas 
no Brasil, o que oferece esta publicação. Mais especificamente, se pretende, a partir de um 
processo participativo, fornecer subsídios para a construção de modelos de repartição de 
benefícios para programas de REDD+, com enfoque no contexto brasileiro, que realmen-
te promovam a inclusão dessas populações. 

Para tanto, o trabalho aqui apresentado buscou (1) levantar, junto à literatura especia-
lizada, diferentes abordagens de REDD+ no contexto indígena em geral, (2) analisar 
algumas iniciativas de governança indígena, em curso na Amazônia brasileira, e como 



estas tratam a questão da repartição de benefícios e, finalmente, (3) promover diálogos 
interculturais - em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB) e suas organizações de base - sobre o assunto. Esses debates contaram 
com a participação de mais de 90 lideranças de diversas etnias indígenas, provenientes dos 
nove estados da Amazônia brasileira, entre elas: Apurinã, Wajãpi, Munduruku, Guajajara, 
Krahô, Xavante, Suruí, Wapichana e Manchineri.

A partir das informações reunidas por meio das atividades indicadas, são apresentadas reco-
mendações para o desenho e a implementação de uma estratégia nacional de REDD+ no 
Brasil que efetivamente incorpore perspectivas e reivindicações dos povos indígenas amazô-
nicos, em consonância com seus direitos e em apoio ao desenvolvimento de suas populações.

Considerando o contexto brasileiro e o estágio atual das discussões REDD+, as principais 
recomendações, para uma justa e equitativa repartição de benefícios entre povos indí-
genas, envolvem a necessidade de capacitação indígena e junto a organizações de apoio 
como a FUNAI, assim como a sensibilização dos formuladores de políticas públicas e 
tomadores de decisão (ex.: legisladores e governo) sobre o tema de mudanças climáticas e 
REDD+. Da mesma maneira, também é necessária ampla e efetiva participação (pautada 
por um diálogo intercultural) desses atores em fóruns de discussão, inclusive governa-
mentais, de forma a proporcionar condições para a apropriação de suas perspectivas e 
reivindicações por parte de estratégias e políticas públicas para o mecanismo no Brasil. 
Com o foco na garantia e no respeito aos direitos indígenas, também é recomendado 
que REDD+ contribua para o fortalecimento da autonomia indígena, considerando as 
especificidades socioculturais dessas populações e oferecendo condições para uma gestão 
indígena qualificada sobre seus possíveis benefícios. Por fim, recomenda-se que os poten-
ciais benefícios advindos de REDD+ sejam utilizados em prol da comunidade (ex. forta-
lecimento cultural e de organizações dos povos indígenas, implementação de planos de 
gestão ambiental e territorial, melhorias na saúde e educação) e para a promoção de bens 
ou serviços coletivos, com vistas à garantia da sustentabilidade dos territórios, premissa 
para a manutenção dos estoques de carbono florestal.

Espera-se que tais recomendações possam fomentar a discussão de repartição de potenciais be-
nefícios de REDD+ nos territórios indígenas em diferentes contextos, nacionais e internacio-
nais, a exemplo de programas nacionais de REDD+ sendo apoiados pelo Programa de REDD 
da ONU e os programas de REDD do Banco Mundial, como o FCPF e o FIP. Tal discussão 
também é fundamental para a própria efetividade do mecanismo ou qualquer outra iniciativa 
voltada à valorização de serviços ambientais prestados pela natureza e suas populações.
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A conservação da floresta amazônica brasileira depende dos povos indígenas que nela 
vivem. Um conjunto de 414 territórios, onde estão aproximadamente 450 mil indígenas, 
cobrindo 1.086.950 km² da Amazônia Legal (21,7% do território amazônico brasileiro). 
A preservação e a gestão destes territórios, além da garantia de posse plena às populações 
que os ocupam, são estratégias importantes para assegurar a permanência da maior flores-
ta tropical do planeta, sua biodiversidade e o seu papel no equilíbrio climático regional 
e global (Malhi et al. 2008, Ricketts et al. 2010, Soares-Filho et al. 2010, Moutinho et 
al. 2011). São ainda elementos fundamentais para que o Brasil cumpra suas metas de 
redução de emissões de GEE, estabelecidas pela Política Nacional de Mudança do Clima 
(Moutinho et al. 2011). Desta forma, agrega-se ao valor cultural dos povos indígenas o 
papel de “guardiões da floresta” ou de “provedores de serviços ambientais”.

O reconhecimento deste papel é, contudo, difuso. Embora a Constituição brasileira garanta 
uma série de direitos territoriais aos povos indígenas e faça referência à importância cultural 
destes povos, no âmbito ambiental (ou climático), a função que exercem é ainda pouco valori-
zada ou mesmo desconhecida. Tanto é assim que os questionamentos sobre o volume de terras 
destinado aos povos indígenas da região amazônica1, apoiados por propostas de alterações le-
gislativas e processos judiciais que visam abrir seus territórios ao agronegócio2, são recorrentes. 

1 Exemplos desse questionamento podem ser encontrados em textos publicados na imprensa escrita: http://www1.folha.uol.
com.br/fsp/mercado/74356-ate-abuso-tem-limite.shtml; http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/75767-a-tragedia-da-
funai.shtml, consultados em 4 de fevereiro de 2013.
2 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=564668, consultado em 15 de janeiro de 2013.
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No contexto de avanço da fronteira de ocupação amazônica brasileira, as TIs desempenham fundamental pa-

pel na conservação da floresta e de sua biodiversidade, além de garantirem reduções futuras de desmatamento 

e de suas emissões de GEE associadas (Soares-Filho et al. 2010). 

Quantas são as TIs amazônicas? Até dezembro de 2010, 21,7% do território amazônico brasileiro estava ocu-

pado por 414 TIs, abrigando uma população aproximada de 450 mil pessoas (Verissimo et al. 2011). 

O que as TIs amazônicas protegem? Cerca de 110 milhões de hectares de florestas que estocam 13 bilhões to-

neladas de carbono (30% do estoque de carbono florestal – Moutinho et al. 2011; veja Saatchi et al. 2007 e 

Baccini et al. 2012 para valores de referência dos estoques). Essas TIs também agem como grandes barreiras 

ao avanço do desmatamento. As taxas de derrubada da floresta no interior destes territórios, por exemplo, são 

inferiores a 2%, mas chegam a 25-30% nas áreas de entorno (Soares-Filho et al. 2010). Apenas em agosto de 

2012, cerca de 53% (124,5 km2) do desmatamento registrado ocorreu em áreas privadas, enquanto este valor 

foi de 0,5% (o equivalente a 1,5 km2) nas TIs (Martins et al. 2012). Esse baixo índice de desmatamento está 

relacionado aos modos de ocupação territorial dos povos indígenas, segundo seus usos, costumes e tradições 

que, em sua maioria, conservam a floresta em pé. O pouco de desmatamento registrado em TIs é decorrente, 

em geral, da abertura de áreas para construção de aldeias e roças; da deterioração causada por invasões e ati-

vidades não-indígenas persistentes ou antecedentes à posse plena indígena sobre seus territórios (Valle 2010).

Adicionalmente, há pouca evidência de que a proteção desses territórios e de suas popu-
lações venha, efetivamente, sendo considerada como uma estratégia fundamental para os 
programas de controle do desmatamento amazônico e suas emissões de CO2. Atualmente, 
o conjunto dos territórios indígenas amazônicos abriga um estoque de carbono da ordem 
de 13 bilhões de toneladas (30% do estoque total) (Saatchi et al. 2007, Baccini et al. 2012, 
Figura 1) que, se perturbado pelo desmatamento, poderá resultar em emissões significativas 
de GEE e agravar a mudança climática global (Soares-Filho et al. 2010) (Quadro 1).

Quadro 1. Conservação Florestal na Amazônia Brasileira: o papel das Terras Indígenas.  
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Figura 1. Intervalos do estoque de carbono (C) expresso em toneladas (t) nas Terras Indígenas da Amazônia brasileira (reproduzido 
de Moutinho et al. 2011). O volume total de carbono estocado nessas áreas é de 13 bilhões de toneladas (30% do total).

É necessário, portanto, que haja um reconhecimento amplo e definitivo da relevância 
que os povos indígenas amazônicos têm para a mitigação da mudança climática e para a 
proteção da biodiversidade amazônica. 

Neste contexto, a discussão mais avançada que infere aos indígenas o reconhecimento e 
uma possível compensação pelo serviço que prestam em favor da prevenção do avanço da 
mudança do clima é aquela que envolve o chamado mecanismo de Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) (Quadro 2). 

Assunto polêmico entre diversos grupos indígenas, o mecanismo vem ganhando espaço 
nas agendas de diversas de suas organizações representativas e aliadas. E é justamente 
uma contribuição ao debate sobre repartição de potenciais benefícios deste mecanismo, 
apoiada pela reunião de perspectivas e experiências indígenas amazônicas no Brasil, o que 
oferece esta publicação.
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As considerações e recomendações apresentadas neste trabalho resultaram do (1) levan-
tamento da literatura especializada sobre as diferentes abordagens de REDD+ no con-
texto indígena e (2) da análise de iniciativas para a construção de modelos participativos 
de governança indígena e de repartição de benefícios em curso na Amazônia brasileira. 
Ainda, resultados foram obtidos a partir (3) da promoção de diálogos interculturais com 
lideranças indígenas amazônicas, durante encontros realizados em parceria com a COIAB 
e suas organizações regionais de base. 

Espera-se que as informações aqui reunidas possam contribuir para uma discussão qua-
lificada e participativa de REDD+, especialmente para a Estratégia Nacional de REDD+ 
(ENREDD, Quadro 2), atualmente em discussão no âmbito de um Comitê Intermi-
nisterial, liderado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Ainda, almeja-se que as 
informações condidas neste trabalho contribuam para a construção de um sistema justo 
e equitativo de repartição de potenciais benefícios de iniciativas de REDD+ que seja vol-
tado para o desenvolvimento dos povos indígenas e de suas organizações. Finalmente, os 
subsídios aqui fornecidos poderão apoiar as discussões internacionais sobre REDD+ e de 
outros programas correlatos, tais como o Programa de REDD da ONU (UN-REDD) e as 
iniciativas do Banco Mundial (FCPF, Carbon Fund e FIP) atualmente em curso.
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REDD+ é a sigla para Redução Compensada de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. O “+” 

representa atividades adicionais relacionadas às ações de redução de desmatamento e degradação, tais como a 

proteção dos estoques florestais já existentes, o reflorestamento e o manejo sustentável da floresta. Em resumo, 

REDD+ é um mecanismo que prevê algum tipo de compensação (financeira ou não) àqueles que evitam a 

destruição da floresta, auxiliam na sua proteção e recuperação, e usam seus recursos de maneira sustentável. 

Iniciativas de REDD+ estão sendo discutidas, desde 2005, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (em inglês, UNFCCC) e seguem o princípio da redução compensada do 

desmatamento lançado em 2003 (Santilli et al. 2005, Moutinho & Schwartzman 2005). Um conjunto de 

medidas, políticas e incentivos estão permitindo que países em desenvolvimento promovam ações de REDD+ 

em seus territórios, desde que as reduções sejam mensuráveis, verificáveis, quantificáveis e demonstráveis 

(UNFCCC 2007). As ações consideradas fundamentais para alcançar esse objetivo foram definidas durante a 

COP 16 (FCCC/CP/2010/7/Add.1) e visam contribuir para ações de mitigação e adaptação à mudança do 

clima global, com benefícios sociais e ambientais para o planeta. 

Por determinação da UNFCCC, REDD+ deverá ser estabelecido seguindo três fases: (1) preparação, (2) 

implementação e (3) pagamentos por resultados/desempenho. As possibilidades de financiamento do meca-

nismo incluem desde fontes públicas e privadas à via do mercado de emissões. Inúmeras salvaguardas socio-

ambientais têm sido, contudo, estabelecidas para projetos de REDD+. No Brasil, por exemplo, há grupos, 

especialmente aqueles abrigados pelo Observatório do REDD, discutindo as implicações dos projetos. Ainda, 

um Comitê Interministerial, instituído em 2010 pelo governo Brasileiro e liderado pelo MMA, vem se de-

dicando ao desenvolvimento da Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD). Em setembro de 2012 uma 

versão preliminar da ENREDD foi apresentada à sociedade civil e aos Estados e, desde então, esse rascunho 

da ENREDD vem servindo como base de discussão sobre o assunto. Recentemente o MMA divulgou, em 

nota, que pretende ter uma versão da ENREDD finalizada para apresentar na próxima COP 19. Mais infor-

mações: http://www.mma.gov.br/informma/item/9053-em-defesa-da-amaz%C3%B4nia (consultado em 25 

de fevereiro de 2013). Os maiores desafios para concluir essa versão da ENREDD encontram-se justamente 

na definição das fontes de recursos possíveis para financiar a ENREDD e no esquema utilizado na divisão dos 

recursos de REDD+ entre os entes federativos e os diversos atores que contribuirão para alcançar as efetivas 

reduções de emissões derivadas do desmatamento e da degradação florestal. 

Apesar dos avanços, REDD+ ainda está em desenvolvimento e ainda não está totalmente claro como o me-

canismo será efetivamente implementado. Diversos caminhos podem ser seguidos pelos governos nacionais 

e subnacionais (estados e municípios) em busca de compensações pelos esforços que venham fazer a favor da 

redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. 

Quadro 2. O que é REDD+?
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REDD+ E OS POVOS INDÍGENAS
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As opiniões indígenas sobre REDD+ não são convergentes. Nem no nível global, nem 
no nacional ou amazônico. Enquanto alguns grupos e organizações têm buscado mais 
informações sobre o tema e, eventualmente, desenvolvido iniciativas relacionadas ao me-
canismo, outros temem por possíveis impactos socioculturais decorrentes de sua imple-
mentação nos territórios, além do que se tem chamado de “mercantilização da natureza” 
(Carta de Belém 20113, Griffiths 2007). No presente documento, contudo, não se pre-
tende avançar numa análise detalhada desta posição de resistência a REDD+, uma vez 
que o objetivo primário do trabalho aqui proposto foi a reunião de subsídios, também 
junto a lideranças indígenas amazônicas, que pudesse melhor apoiar a discussão nacional 
de REDD+, incluindo a questão da repartição de seus benefícios.

Apesar das dúvidas e das resistências que ainda persistem, diversas lideranças e organiza-
ções indígenas têm se mostrado interessadas em prosseguir com o debate sobre REDD+. 
Não fecharam as portas à discussão e, desta forma, seguem avaliando os prós e os contras 
relacionados ao assunto, acompanhando as negociações e as definições sobre o tema nas 
escalas regional, nacional e internacional. Duas organizações indígenas regionais amazô-
nicas com tal orientação são a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Ama-
zônica (COICA) e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB). Pela ação destas e de outras organizações indígenas, indigenistas e governa-
mentais, o desenvolvimento de visões indígenas sobre REDD+ tem estado presente na 
Amazônia. Contribuíram para isto a ampliação do debate de REDD+ nos últimos anos 
no âmbito internacional, como também as discussões no Brasil sobre a implementação da 
PNMC e da ENREDD. Em relação a esta última, a FUNAI e o MMA buscaram pactuar, 
em 2012, algumas premissas para a elaboração de um componente indígena que pudesse 
ser integrado à Estratégia Nacional. Entre elas, está aquela que reconhece que as popula-
ções indígenas têm uma contribuição histórica para a redução do desmatamento amazô-
nico, reforçando a necessidade de valorização desta contribuição pelo Estado brasileiro. 
Embora esta iniciativa do governo brasileiro contribua para adicionar mais elementos à 
formulação de um componente indígena dentro da ENREDD, a demora na definição da 
própria Estratégia tem contribuído para a proliferação de contratos voltados ao mercado 
voluntário de carbono florestal dentro dos territórios indígenas. Cabe ainda notar que a 
ampla participação indígena, tanto no desenho da ENREDD, quanto nas negociações 
de projetos de crédito de carbono florestal em suas terras, ainda é limitada e não atende 
plenamente ao principio do “consentimento livre, prévio e informado”, previsto na Con-
venção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Estado brasileiro.

3 http://terradedireitos.org.br/biblioteca/carta-de-belem-os-efeitos-das-mudancas-climaticas-e-a-politica-de-redds/, con-
sultado em 20 de maio de 2013.
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Uma resposta indígena ao cenário de proliferação de contratos junto ao mercado volun-
tário de carbono florestal em territórios indígenas na Amazônia partiu da COICA, com o 
lançamento de sua proposta “REDD+ Indígena Amazônico: gestão holística de territórios 
de vida plena”4. Apresentada durante a COP 17 e apoiada pelas organizações-membro da 
COICA, a proposta REDD+ Indígena Amazônico preza pelo protagonismo indígena em 
relação ao mecanismo e estabelece alguns fundamentos básicos para viabilizar programas e 
projetos de REDD+ que atendam aos anseios mínimos dos povos indígenas amazônicos. 
Estes fundamentos pregam o respeito aos direitos territoriais indígenas e estabelecem, por 
meio de uma perspectiva holística, a conexão necessária entre REDD+ convencional (ba-
seado no conceito de ‘carbono florestal’) e outros aspectos essenciais aos indígenas, como 
a valorização dos conhecimentos tradicionais, da biodiversidade e da espiritualidade. Ou-
tros fundamentos de REDD+ Indígena Amazônico seguem abaixo:

•	 As	iniciativas	de	REDD+	Indígena	Amazônico	devem	ter	como	foco	principal	a	
manutenção dos modos de vida tradicionais das populações, e não a redução das 
emissões de carbono. Caso contrário, se estará impondo reestruturações nos modos 
de vidas dos povos;

4 Disponível em http://www.coica.org.ec/images/redd/cop17i.pdf, consultado em 20 de abril de 2013.

Lideranças indígenas da COICA apresentam proposta de REDD+ Indígena Amazônico 
na COP18, em novembro de 2012, Doha – Qatar. Foto: Demian Nery
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•	 O	financiamento	de	iniciativas	de	REDD+	que	envolvam	os	territórios	indígenas	
não deve ser repassado às populações através de simples projetos, mas sim como 
forma de compensação à gestão destes territórios e dos ecossistemas neles contidos;

•	 O	protagonismo	e	a	governança	 indígena	devem	ser	preservados,	e	os	processos	
decisórios devem ser participativos, promovendo sempre o fortalecimento das or-
ganizações representativas dos povos indígenas.

De acordo com a proposta da COICA, a ação do Estado é também fundamental. A fun-
ção deste é indicar possíveis caminhos para a aplicação de REDD+ e zelar pelo respeito 
aos acordos internacionais sobre o tema. Além disto, o Estado deve prover uma legislação 
coerente que garanta os direitos indígenas. Compete ainda ressaltar que, assim como o é 
para as orientações oferecidas pela FUNAI no Brasil (detalhadas a seguir), os fundamen-
tos estabelecidos pela COICA também buscam responder aos possíveis riscos associados a 
diversos contratos de crédito de carbono florestal para o mercado voluntário nos territó-
rios indígenas. Entre eles, o desrespeito a salvaguardas socioambientais específicas, como 
aquelas estabelecidas no âmbito do Acordo de Cancun5 e conferidas aos povos indígenas.

5 UNFCCC. Decision /CP. 16 - Cancun. 2010. Disponível em: http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/ses-
sion/6254.php, consultado em 20 de maio de 2013.
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CONTRATOS DE CRÉDITO DE 
CARBONO FLORESTAL PARA 
O MERCADO VOLUNTÁRIO 
EM TIS: QUAIS OS RISCOS?
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O esforço da COICA em fornecer orientações e fundamentos de REDD+ Indígena Ama-
zônico está calcado na percepção de que a abordagem convencional de REDD+, baseada 
em projetos isolados de crédito de carbono florestal, não é adequada. Uma rápida análise 
desses projetos na Amazônia brasileira indica que há riscos concretos envolvidos (Tabela 
1). Em março de 2012, a Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial (CGMT) da 
FUNAI informou6 ter identificado 30 acordos de REDD+ envolvendo diferentes grupos 
indígenas, sendo que a grande maioria foi ofertada por empresas ou pessoas físicas com 
interesse na geração de créditos de carbono florestal para o mercado voluntário (Figura 
2). Estes acordos seguem dois padrões: (1) direto entre lideranças indígenas e interessados 
externos em eventuais créditos de carbono florestal, ou (2) via uma construção participa-
tiva de projetos a serem financiados posteriormente. No documento “Esclarecimentos da 
FUNAI sobre a atuação do mercado voluntário de REDD em Terras Indígenas” (FUNAI 

2012) é citado, como caso emblemático, o dos Cinta 
Larga (TIs Roosevelt, Aripuanã, Parque do Aripuanã 
e Serra Morena), cujo acordo firmado “imobiliza 
toda área e foi negociado por apenas alguns indivíduos 
da comunidade, não havendo consentimento de todos 
os indígenas” (FUNAI 2012). Outro caso de grande 
repercussão na mídia nacional e internacional en-
volveu os Munduruku, quando lideranças indígenas 
estabeleceram um contrato com duração de 30 anos 
junto a uma organização irlandesa conhecida como 
Celestial Green Ventures. O texto do contrato, dispo-
nibilizado ao grande público em matéria jornalística 
da agência A Pública, em nove de março de 20127, 
menciona que “o proprietário [a Organização do Povo 
Munduruku] concorda em não efetuar qualquer ativi-
dade ou alterações na propriedade que possam, de algu-
ma forma, afetar negativamente a concessão de créditos 
de carbono por qualquer das metodologias que a empresa 
[Celestial Green Ventures] venha a se utilizar durante 
o período do contrato”. Tal cláusula pode comprometer 

6 “Esclarecimentos da Funai sobre a atuação do mercado voluntário de REDD em Terras Indígenas” (FUNAI, 2012). 
Disponível em http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/2012/03_mar/PDF/Esclarecimentos-REDD.pdf, consultado em 
15 de março de 2013.
7 Acesso direto ao link da matéria: http://apublica.org/2012/03/terra-e-dos-indios-carbono-e-de-quem/, consultado em 
12 de abril de 2013.

Capa do documento da Funai lançado 
em março de 2012. (Funai, 2012)
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as atividades comunitárias tradicionais no território, a exemplo de roçados e novos al-
deamentos. Também há menções contratuais à transferência dos termos firmados a um 
eventual novo proprietário da Terra Indígena, o que, por lei, é proibido no Brasil, já que 
esses territórios são inalienáveis (Constituição Federal de 1988, art. 231, parágrafo 4).

Em outro documento8, com considerações gerais sobre REDD+ e povos indígenas no 
Brasil (Quadro 3), a FUNAI recomenda que contratos de crédito de carbono florestal 
em TIs para o mercado voluntário somente sejam firmados em áreas já declaradas e sob a 
posse plena dos povos indígenas, e que todos os contratos devem ocorrer mediante a for-
mulação de um Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA), de forma participativa, 
e que indique claramente seu regime de repartição de benefícios. Adicionalmente, o órgão 

Figura 2. Mapa de Terras Indígenas amazônicas com Propostas de Projetos de REDD+ (Reproduzido sob permissão: FUNAI 2012).

8 Povos Indígenas e REDD+ no Brasil: Considerações Gerais e Recomendações: http://www.funai.gov.br/ultimas/noti-
cias/2012/03_mar/PDF/Recomendacoes-REDD.pdf, consultado em 15 de março de 2013.
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indigenista aconselha o estabelecimento de modelos de gestão de recursos e mecanismos 
de controle social, bem como de resolução de conflitos. Por fim, recomenda-se ainda que 
tais projetos “garantam a sustentabilidade do benefício coletivo, salvaguardas na sua gestão e 
eficiência na sua rentabilidade” (FUNAI 2012).

Apesar da tendência de multiplicação de acordos potencialmente prejudiciais aos povos 
indígenas, há grupos que buscam lidar com os riscos e potenciais benefícios antes da assi-
natura de qualquer contrato. Em destaque, encontra-se o projeto desenvolvido pelo povo 
indígena Paiter Suruí, da TI Sete de Setembro (Associação Metareilá 2010), em Rondô-
nia. Diferentemente daqueles povos que já assinaram contratos para projetos de carbono 
florestal sem apoio ou avaliação governamental, os Paiter Suruí têm buscado dialogar 
com a FUNAI, além de outras instituições com expertise técnica sobre o tema, antes de se 
embrenharem em cláusulas contratuais. Desta forma, esse povo conta com apoio técnico 
e financeiro para desenvolver sua própria proposta negocial e estabelecer as estratégias 
de governança para uma eventual distribuição de benefícios decorrentes de contratos de 
carbono florestal, assim como de outras fontes de financiamento para suas iniciativas de 
gestão e desenvolvimento. O caso do povo Paiter Suruí será detalhado adiante, mas cabe 
ressaltar que tal projeto faz parte de uma estratégia maior de gestão do território, desen-
volvida no âmbito de um processo participativo de elaboração do chamado “Plano de 
Gestão de 50 Anos da TI Sete de Setembro” (Associação Metareilá 2010).
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Tabela 1. Potenciais riscos envolvendo projetos de REDD+ em territórios indígenas na Amazônia brasileira. 

Riscos Comentários/Possíveis Soluções
Os territórios passam a ter seu uso sob 
um controle excessivo pelo Estado ou 
por um ente privado. 

O controle estatal depende da legislação nacional que protege os 
direitos dos povos indígenas. A regulamentação de uma política de 
REDD+ pelo Estado que seja baseada, por exemplo, numa abordagem 
jurisdicional (Moutinho et al. 2011, Nepstad et al. 2012) cria condi-
ções para a redução de tais riscos. Tal abordagem sugere que REDD+ 
seja estabelecido como política pública e opere na escala da jurisdição 
(por exemplo, um estado ou mesmo o país todo) e não na escala de 
projeto. 

Apoio a modelos de conservação flores-
tal que visem apenas a proteção de re-
servas de carbono florestal para geração 
futura de créditos de carbono. Risco de 
impactos nos modos de vida tradicio-
nais das populações indígenas. 

A regulamentação de uma politica de REDD+ pelo governo deve pre-
ver ações que respeitem e valorizem as práticas tradicionais indígenas, 
indo além da exclusiva proteção do estoque de carbono florestal. 

REDD+ pode promover violações de 
direitos territoriais indígenas. 

A atual legislação brasileira protege os direitos dos povos da floresta 
em conformidade com a Declaração da ONU de 2007. Há, contudo, 
alguns movimentos políticos para que a esta legislação interna seja al-
terada, afrouxando os parâmetros de proteção e aumentando este tipo 
de risco. O reconhecimento dos territórios como essenciais ao país e 
para a questão climática pode reduzir tal risco. 

Projetos de REDD+ em áreas indígenas 
desenvolvidos sem a devida participa-
ção e sem o consentimento livre, prévio 
e informado dos grupos afetados. 

Apesar de a legislação brasileira prever a realização de processos de 
consulta junto aos povos no caso de atividades que os afetem, é recor-
rente o desrespeito a tal prerrogativa. Uma regulamentação nacional 
de REDD+, a exemplo da ENREDD, pode diminuir este risco. 

Imposição, aos povos indígenas, de cus-
tos adicionais e permanentes pela pro-
teção das florestas em seus territórios. 

Os povos indígenas realizam tradicionalmente a proteção de seus terri-
tórios. REDD+, contudo, poderá consolidar esta proteção como algo 
permanente e obrigatório, trazendo custos adicionais de proteção às 
populações. Neste caso, é fundamental que eventuais compensações 
de REDD+ para a proteção dos territórios favoreçam o desenvolvi-
mento sustentável e a garantia de direitos, e não  somente a conser-
vação do carbono florestal.  Adicionalmente, é preciso que os órgãos 
públicos cumpram com suas responsabilidades para a proteção terri-
torial e dessas populações. 

Contratos abusivos Sem regulamentação estatal de uma política de REDD+, este risco é 
real e está presente nos vários contratos de crédito de carbono florestal 
para o mercado voluntário, já estabelecidos com alguns grupos indíge-
nas na Amazônia. É necessário o acompanhamento e apoio da FUNAI 
e do Ministério Público sobre o tema, assim como a identificação da-
queles considerados inadequados ou ilegais. 

Aumento das desigualdades e ocorrên-
cia de conflitos entre aqueles grupos 
que recebem benefícios e aqueles ex-
cluídos da distribuição de benefícios de 
REDD+.

As políticas públicas para REDD+ envolveriam mecanismos para privi-
legiar, tanto aqueles grupos que contribuem para a redução do avanço 
do desmatamento/emissões (por exemplo, comunidades estabelecidas 
em áreas de fronteira de desmatamento), como aquelas que colaboram 
para a proteção dos estoques (comunidades localizadas em áreas remo-
tas, sem risco eminente de desmatamento) (Moutinho et al. 2011).
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A regulamentação do mecanismo de REDD+ no Brasil, por meio da ENREDD, ainda está em construção. No 
entanto, a FUNAI, em parceria com organizações da sociedade civil, elaborou um conjunto de quinze recomen-

dações referentes à especificidade indígena que deve ser incorporado à ENREDD. Entre elas pode-se destacar:

•	 O	reconhecimento	da	titularidade	dos	povos	indígenas	aos	benefícios	gerados	pelo	mecanismo	e	a	
utilização destes para a coletividade;

•	 A	observação	dos	marcos	regulatórios	nacionais	e	internacionais	em	vigor	(CF,	normas	e	instrumen-
tos de direitos humanos) e dos “Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+” (nota de rodapé 
10). O desrespeito a essa regulamentação implica a nulidade de contratos de REDD+;

•	 Os	PIs	devem	receber	informações	sobre	riscos	e	oportunidades	do	mecanismo	antes	de	se	compro-
meter com quaisquer iniciativas de REDD+ - estas também devem garantir o CLPI;

•	 A	autonomia	das	comunidades	indígenas	deve	ser	garantida,	bem	como	seu	direito	a	denunciar	des-
respeito às salvaguardas previstas;

•	 Os	benefícios	de	REDD+	devem	se	estender	a	todas	as	TIs	do	país,	inclusive	as	que	não	possuem	
cobertura florestal. 

Além disso, há outras dez recomendações em relação aos projetos de REDD+ que, por  ventura, venham a ser 
implementados em TIs após a regulamentação da ENREDD. São elas :

•	 Projetos	de	REDD+	podem	ser	implementados	em	TIs	já	declaradas	e	de	posse	plena	de	povos	indí-
genas e para as quais a comunidade já tenha elaborado um PGTA;

•	 Contratos	poderão	ser	anulados	em	caso	de	ilegalidades,	distorções	financeiras,	lesões	ao	patrimônio	
da comunidade, inadequação ao plano de gestão territorial da TI e quaisquer relações abusivas por 
terceiros;

•	 A	rescisão	contratual	deve	estar	prevista,	possibilitando	adequação	do	contrato	à	novas	circunstâncias;

•	 Um	etnomapeamento	das	comunidades	que	considere	aspectos	demográficos,	culturais,	geográficos	e	
ameaças às TIs deve ser feito previamente;

•	 As	atividades	de	REDD+	não	podem	incidir	sobre	a	área	total	da	TI,	sendo	a	área	do	projeto	definida	
pela comunidade.

Quadro 3. Síntese das recomendações da FUNAI para o componente indígena da ENREDD.
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DIMINUINDO OS RISCOS: 
AS SALVAGUARDAS 
SOCIOAMBIENTAIS PARA 
REDD+ EM TIS
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REDD+ é um mecanismo ainda em construção. Assim, ainda não há uma clara definição 
dos princípios, critérios e estruturas operacionais para a implementação de estratégias de 
REDD+ nos países. É neste hiato que inúmeras iniciativas (projetos e contratos) proli-
feraram, exigindo uma maior atenção às salvaguardas socioambientais. Como resposta, 
diversos sistemas de salvaguardas têm sido desenvolvidos por organizações internacionais 
e não-governamentais, entre elas algumas indígenas e indigenistas9,10,11,12. Invariavelmen-
te, o foco tem sido aumentar as garantias de proteção aos direitos dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais nas transações via REDD+. Embora haja alguma atenção a as-
pectos relacionados à distribuição justa e equânime dos potenciais benefícios derivados de 
REDD+, esta questão ainda é marginal no âmbito do debate sobre as salvaguardas. Du-
rante as Conferências das Partes (COP) realizadas em Cancun (COP16, México, 2010) 
e em Durban (COP17, África do Sul, 2011) foram traçadas algumas diretrizes para as 
salvaguardas socioambientais de REDD+. Além disto, as Partes (países) decidiram pelo 
estabelecimento de um sistema de informação sobre como estas salvaguardas deveriam 
ser tratadas e respeitadas. No que tange os povos indígenas, a Decisão 1/CP.16/Anexo 
I da UNFCCC, estabeleceu as seguintes salvaguardas: (1) respeito pelo conhecimento e 
direitos dos povos indígenas e membros de comunidades locais, tendo em conta as obriga-
ções internacionais relevantes (Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas) e as leis nacionais; (2) garantia de participação plena e efetiva das partes inte-
ressadas, em particular dos povos indígenas e comunidades locais, nas ações de REDD+.

No Brasil, a preocupação com as salvaguardas se intensificou a partir de 2009, seguindo 
a tendência internacional. O Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) e um Grupo Mul-
tissetorial, formado por organizações e empresas, promoveram ações e debates sobre o 
assunto e inovaram no processo de elaboração de salvaguardas socioambientais (Gomes 
et al. 2010), construindo-as de maneira coletiva e a partir de bases locais e regionais 
(abordagem “bottom-up”) com vistas a um produto que expresse as verdadeiras “vozes da 
floresta”. Sob esta orientação foram lançados os “Princípios e Critérios Socioambientais 
de REDD+” onde o mecanismo deve: 

9 Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+: http://www.observatoriodoredd.org.br/site/pdf/P&C_port.pdf, 
consultado em 15 de março de 2013.
10 REDD+ SES Initiatives: www.redd-standards.org, consultado em 15 de março de 2013.
11 UN-REDD PROGRAMME. Social and Environmental Principles and Criteria: http://www.un-redd.org/multiple_be-
nefits_sepc/tabid/54130/default.aspx, consultado em 15 de março de 2013.
12 WORLD BANK. Operational Policies on Indigenous Peoples (O.P 4.10): http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:64701637~pa-
gePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html, consultado em 15 de março de 2013.
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(1) respeitar o cumprimento legal de normas e acordos aplicáveis no contexto do 
mecanismo; 

(2) garantir o respeito aos direitos; 

(3) promover a distribuição justa, equitativa e transparente dos potenciais benefícios;

(4) promover o estimulo à sustentabilidade econômica e a melhoria da qualidade de 
vida das populações envolvidas; 

(5) promover a conservação e a recuperação ambiental dos ecossistemas naturais; 

(6) garantir a participação plena e efetiva de todas as populações envolvidas no plane-
jamento e na execução de iniciativas de REDD+; 

(7) disponibilizar plenamente as informações sobre as ações de REDD+; e 

(8) observar a necessidade de alinhamento das ações de REDD+ com as políticas e 
diretrizes nacionais, regionais e locais. 

Com a mesma preocupação, a FUNAI, por meio de suas recomendações para a regula-
mentação da ENREDD em relação à especificidade indígena (Quadro 3), indicou que os 
recursos provenientes de REDD+ “devam ser considerados de propriedade da coletividade e 
devam gerar recursos que sejam aplicados em atividades de interesse coletivo como educação, 
saúde, alternativas econômicas sustentáveis, segurança alimentar, valorização cultural, pro-
teção territorial, infraestrutura de transporte, comunicação, eficiência energética e fortaleci-
mento cultural e institucional”(FUNAI 2012). Complementarmente, para a instituição, os 
“benefícios oriundos de REDD+ devem contemplar todas as terras indígenas do país, inclusive 
aquelas que não possuem cobertura florestal”. Como já sugerido por outros (Griffiths 2007), 
a FUNAI também recomenda que iniciativas de REDD+ devem assegurar o direito ao 
consentimento livre, prévio e informado às populações indígenas (FUNAI 2012). O mes-
mo é recomendado pela Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas – PNGATI (Brasil, Decreto nº 7.747 de 2012), indicando que a consulta aos 
povos indígenas no processo de licenciamento ambiental de atividades e empreendimen-
tos (o que inclui projetos de REDD+) que os afetem diretamente deve ser observada 
(Decreto 7747/12/PR 2012, II, eixo 2, item f ).
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Outras iniciativas internacionais para a formulação de salvaguardas socioambientais têm 
emergido recentemente. Algumas delas discorrem sobre a questão da repartição dos be-
nefícios, um tema cada vez mais central na discussão de REDD+ entre os indígenas e 
populações tradicionais. O principal e pioneiro esforço neste sentido foi feito pelo Banco 
Mundial que estabeleceu, por meio de seu OP 4.10 – Indigenous Peoples (2005), que os 
projetos financiados pela instituição devam ser elaborados de forma a garantir benefícios 
apropriados aos povos indígenas, contemplando suas organizações sociais e necessida-
des financeiras e, especialmente, respeitando suas culturas. Na mesma linha, o Programa 
Colaborativo das Nações Unidas para a Redução de Emissões provenientes de Desmata-
mento e Degradação Florestal em Países em Desenvolvimento (UN-REDD Programme), 
em seu documento orientador sobre os Princípios e Critérios Sociais e Ambientais do 
programa de REDD da ONU - adotado em março de 2012 - prega a distribuição de 
benefícios de REDD+ de forma justa, imparcial, não-discriminatória e transparente entre 
os diferentes atores, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis e marginalizados 
(UN-REDD 2012). 

Por fim, a COICA, por meio de sua proposta de REDD+ Indígena Amazônico, recomen-
da, entre outras salvaguardas, que políticas e fundos públicos assegurem e contemplem a 
segurança territorial, assim como o consentimento livre, prévio e informado para a im-
plementação de políticas, estratégias e projetos de REDD+. A COICA ainda indica como 
uma salvaguarda fundamental que benefícios de REDD+ sejam disponibilizados para 
povos indígenas, independente dos mercados de créditos de carbono e de seus problemas 
especulativos inerentes, e que deve haver clara e firme regulação pública sobre operações 
de REDD+13. 

Resumidamente, considerando-se o exposto acima, as salvaguardas desenvolvidas para 
REDD+, pelos e para os povos indígenas, estão focadas (1) na garantia dos direitos aos 
territórios, (2) na efetiva participação nos processos de tomada de decisão e (3) na execu-
ção das políticas e programas relacionados ao mecanismo. Consideram ainda que alguns 
princípios, como a (4) consulta às comunidades “afetadas”, deva ser premissa básica antes 
que qualquer iniciativa de REDD+ seja iniciada. Este é um passo fundamental para que 
as preocupações e reivindicações locais sejam elencadas e que as decisões possam assim 
emergir de forma natural, ampla e legítima, a partir das bases comunitárias. 

13 Disponível em http://www.coica.org.ec/images/redd/cop17i.pdf, consultado em 27 de abril de 2013.
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Apesar da importância e da necessidade das salvaguardas relacionadas ao mecanismo de 
REDD+, as recomendações específicas sobre repartição de seus benefícios ainda se apre-
sentam de forma difusa e, muitas vezes, vaga. Indicações e sugestões sobre quais meca-
nismos operacionais poderiam ser aplicados e qual seria o parâmetro de “justiça” a ser 
adotado estão ausentes. Não há, portanto, clareza sobre quem tem direito aos benefícios 
ou em que proporção estes devem ser destinados aos indígenas. Por fim, também não há 
definição sobre qual politica de governo ou estratégia subnacional (estados) ou nacional 
estes processos operacionais estarão abrigados. Nenhum destes pontos básicos foi ainda  
definido. Há, contudo, esforços neste sentido, sejam eles no nível estadual amazônico bra-
sileiro, seja no âmbito do governo federal, como mencionado anteriormente (ENREDD) 
(Moutinho et al. 2011). Em todo caso, o espaço de participação indígena na discussão 
destes temas ainda é limitado e localizado. Aumentar a efetiva participação desses grupos 
é fundamental para que estejam realmente engajados na construção de uma estratégia de 
REDD+ para o Brasil.

Atividade da Consulta sobre Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+ organizada 
pelo GTA em março de 2010, Porto Velho – RO. Foto: André Nahur
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REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS 
DE REDD+: A QUEM 
PERTENCEM OS BENEFÍCIOS?
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Como o objetivo primordial deste trabalho foi o de fornecer subsídios para uma discussão 
mais aprofundada sobre a repartição dos potenciais benefícios de REDD+, nesta seção são 
apresentados os resultados obtidos através de consultas a lideranças indígenas amazônicas 
e à literatura referente ao tema. No entanto, antes da apresentação dos resultados das con-
sultas, é necessário definir o que vem a ser ‘benefícios’. Conforme a Decisão 1/ CP.16 da 
UNFCCC, REDD+ é um mecanismo baseado em compensações por resultados, os quais 
devem ser verificados de maneira independente. Um mecanismo de repartição de benefí-
cios deverá criar incentivos para que as reduções adicionais de emissões sejam atingidas. 
Desta forma, tais benefícios podem ser compreendidos pelo conjunto de benfeitorias que 
podem surgir da implementação de um projeto, programa ou política de REDD+, depois 
de deduzidos os seus custos de implementação. Sob esta ótica, os benefícios podem ser 
traduzidos não somente como pagamentos diretos àqueles que prestam o serviço ambien-
tal oriundo da redução de emissões de desmatamento ou da conservação florestal, mas 
também através de melhorias que visem o desenvolvimento rural e florestal de uma forma 
mais abrangente. Também se entende por benefícios de REDD+ toda a gama de serviços 
ambientais advindos da manutenção da floresta, tais como a manutenção da biodiversida-
de, a regulação do ciclo da água e a purificação da mesma, os processos locais e regionais 
de manutenção do clima e processos biogeoquímicos e do solo (Stickler et al. 2009). 

No que se refere à literatura disponível sobre as questões que envolvem a distribuição de 
benefícios provenientes de REDD+ pode-se dizer que esta é escassa. Na maioria dos casos, 
as pesquisas e publicações sobre o tema discutem princípios e critérios inclusivos e mais 
justos em relação a diferentes atores (stakeholders), como os povos indígenas e outras co-
munidades tradicionais, mas não exatamente chegam a oferecer alternativas ou modelos 
de repartição que contemplem tais prerrogativas. Nota-se, entre os autores preocupados 
com tema, certo consenso com relação ao (1) desenho e implementação de REDD+, 
especialmente quanto à relevância da participação de povos indígenas, (2) à importância 
do direito a terra e, consequentemente, (3) à titularidade indígena sobre o carbono flo-
restal, (4) o foco na equidade e em sistemas justos de distribuição de benefícios, além da 
necessidade de (5) ampla participação de atores envolvidos ou vulneráveis no processo de 
elaboração dos programas e projetos de REDD+ (Griffiths 2007, Angelsen et al. 2009, 
Gomes et al. 2010,  Peskett 2011, Moutinho et al. 2011). 

Em uma análise mais focada sobre alguns autores é possível perceber que a proteção ao 
direito a terra tem sido indicada como premissa fundamental para que se tenha uma 
adequada e justa distribuição de benefícios de REDD+ (Griffiths 2007). Em alguns 
casos, este direito a terra é ampliado ao direito a possíveis créditos de carbono florestal 
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(Peskett 2011), levando a um debate mais rebuscado sobre a titularidade de tais créditos 
(Valle 2010). O direito à terra, reivindicado pelos indígenas no Brasil e referendado 
pela Constituição Federal de 1988 (CF/88)14, permite a interpretação de que o mesmo, 
por si só, justifica a titularidade indígena aos créditos de carbono florestal ou a outros 
benefícios de REDD+ (Valle 2010). O estudo organizado por Valle (2010) conclui 
que as florestas localizadas em TIs, assim como seu manejo, são garantidas aos povos 
indígenas que ali residem, cabendo a estes decidirem sobre seu uso. Por esta leitura, os 
povos indígenas seriam os beneficiários e titulares dos recursos oriundos de atividades 
relacionadas a REDD+ e reflorestamento. 

Uma visão alternativa sobre a titularidade do carbono florestal, no que toca o direito a 
benefícios de REDD+, também pode estar vinculada a responsabilidades. Moutinho et al. 
(2011), por exemplo, afirmam que o direito a compensações financeiras (ou benefícios) 
do mecanismo deve ser daqueles que juridicamente têm a responsabilidade pela manu-
tenção das florestas e vêm cumprindo com esse ônus de forma a contribuir efetivamente 
com a redução das emissões medida na escala nacional. Não atrelam, portanto, o direito à 
titularidade do carbono ao direito territorial. Entendem que o direito aos benefícios está 
atrelado à responsabilidade pela preservação florestal e não à titularidade sobre a terra. 
Com esta abordagem, ficam contemplados aqueles (a exemplo dos extrativistas) que, di-
ferentemente dos indígenas, não estão respaldados pelo direito de posse plena e usufruto 
exclusivo da terra (Moutinho  et al. 2011). Em todo caso, a questão da titularidade do car-
bono parece não encontrar respaldo por parte do governo brasileiro. Em recente relatório 
lançado pelo MMA (2012), diferentes sugestões visando a identificação dos beneficiários 
de REDD+ foram apresentadas. Identificou-se ainda quais áreas (públicas e/ou privadas) 
seriam elegíveis. Concluiu-se que as áreas com ou sem cobertura florestal poderiam ser 
alvo de políticas, projetos e programas de REDD+, não havendo menção a uma possível 
titularidade de créditos de carbono atrelada ao direito à terra.  

Independentemente da questão da titularidade dos créditos (benefícios) de carbono flores-
tal resultantes de ações de REDD+, ainda não há, no Brasil e no mundo, uma definição 
clara sobre os critérios, estruturas institucionais e fundamentos para uma justa distribuição 
dos benefícios de REDD+. Para além das políticas nacionais, já estabelecidas (por exemplo, 
a PNMC) ou em construção (ENREDD), que exercem clara influência sobre a questão 
indígena amazônica em relação ao mecanismo de REDD+ e a repartição de seus benefícios, 

14 As terras indígenas são de propriedade da União e são dedicadas à proteção e subsistência permanente dos povos indíge-
nas que nelas habitam, que detêm o direito de posse permanente e do usufruto exclusivo sobre os recursos naturais, salvo 
a eventual exploração mineral e hidrelétrica em suas terras.
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destaca-se a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PN-
GATI)15, 16. Voltada para a valorização do papel dos territórios indígenas, suas populações 
e modos de vida, bem como de seus recursos naturais, esta Política tem por foco a conser-
vação e o uso sustentável dos recursos naturais nesses territórios, visando a manutenção da 
integridade do patrimônio indígena e a melhoria da qualidade de vida dessas populações. 
Assim, a PNGATI apresenta sinergias com os princípios de REDD+. Adicionalmente, em 
seu Artigo 2° (que trata do etnomapeamento e do etnozoneamento de TIs), por exemplo, 
se faz referência aos Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PGTA) 
como meios orientadores de atividades para que sejam alcançados os objetivos da própria 
Política. Nesse sentido, os incentivos por serviços ambientais, comumente conhecidos por 
PSA (Pagamentos por Serviços Ambientais), têm emergido como fonte potencial de finan-
ciamento para o desenvolvimento de PGTAs em todo o Brasil. 

As próprias premissas, acordadas entre a FUNAI e o MMA em 2012, indicam a necessi-
dade de alinhamento entre a ENREDD - especialmente em seu componente indígena - e 
a PNGATI. Desta forma, REDD+, da forma como vier a contemplar os povos indígenas 
dentro de uma política pública no Brasil (ENREDD), poderá vir a apoiar ações de dese-
nho, implementação e acompanhamento dos PGTAs em territórios indígenas, deixando 
mais claros e legítimos os meios pelos quais seus próprios benefícios poderão ser distribu-
ídos entre os povos.

15 Sob  o crivo de aproximadamente 1.250 lideranças, representando 186 povos, o texto proposto para a PNGATI é 
reconhecido por sua atenção à participação indígena em respeito ao direito ao consentimento livre, prévio e informado - 
previsto pela Convenção 169 da OIT
16 Instituída por Decreto Presidencial de cinco de junho de 2012, a PNGATI é resultado de um processo participativo coor-
denado pelo MMA, FUNAI e APIB, com o apoio da cooperação internacional e de organizações da sociedade civil.
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Reconhecer os anseios e as preocupações dos indígenas quanto a REDD+, especialmente 
por meio de uma abordagem “bottom-up”, é o passo inicial para a promoção de uma distri-
buição justa de benefícios que contemple aqueles que exercem um papel fundamental na 
redução das emissões de CO2 oriundas do desmatamento. Nesta seção são apresentados os 
resultados das discussões e reflexões sobre a repartição de benefícios de REDD+ promovi-
das junto a lideranças indígenas da Amazônia brasileira ao longo de 2012. 

Mais de noventa lideranças participaram das discussões em três ocasiões distintas, sendo 
que um dos encontros foi realizado no mês de agosto (Pará), em parceria com a COIAB 
e suas organizações de base. Cerca de 50 participantes indígenas, provenientes dos esta-
dos do Maranhão, Tocantins, Amapá e Pará, estiveram envolvidos no debate identificado 
como “Diálogo para a Construção de Bases para um Plano Indígena de Enfrentamento às 
Mudanças Climáticas”17. Além da inserção do tema de repartição de benefícios pela mo-
deração do evento, a experiência do Fundo CESTE, detalhada mais adiante, foi apresen-
tada por uma liderança Krikati (Timbira) participante, com o objetivo de provocar uma 
primeira reflexão dos participantes sobre o tema de repartição de benefícios derivados de 
experiências compensatórias. Neste evento, os participantes foram divididos em grupos, 
de acordo com seus estados de origem, e estimulados por meio de três perguntas gerais. 
Como orientação, os grupos buscaram reunir os possíveis (ou já conhecidos) benefícios 
e riscos decorrentes de experiências compensatórias, a exemplo de REDD+, e indicaram 
possíveis modelos para a repartição de benefícios junto aos povos indígenas. Os resultados 
foram então sistematizados e apresentados em plenária para o debate. 

Um outro encontro foi realizado em junho, antecedendo a Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), e ocorreu no âmbito do workshop 
“Povos indígenas, mudanças climáticas e REDD+”, organizado por meio da parceria do 
IPAM com o Forum on Readiness for REDD e a COICA. Esse workshop reuniu cerca de 
30 participantes, entre eles lideranças indígenas amazônicas ligadas à COIAB e à COICA, 
representantes do governo (FUNAI e MMA) e instituições parceiras (Woods Hole Re-
search Center, IEB e Banco Mundial)18. Dada a presença de lideranças provenientes dos 
nove estados da Amazônia brasileira, foram constituídos três grupos de trabalho com for-
mação aleatória. Desta forma, os resultados sistematizados não expressaram perspectivas 
indígenas estaduais, mas permitiram um intercâmbio regional de sugestões e experiências. 

17 Mais informações em: http://www.ipam.org.br/revista/Rodada-de-dialogos-para-o-enfrentamento-indigena-das-mudan-
cas-climaticas-e-encerrada-com-encontro-regional-no-Acre/489, consultado em 13 de janeiro de 2013.
18 Esse workshop foi o 8° de uma série de 9 workshops organizados em parceria entre o  “Forum on Readiness for REDD”, a 
COICA e suas organizações- base nos 9 países da Amazônia, com apoio da Agência de Cooperação Norueguesa (NORAD).
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Na ocasião, as perguntas estiveram voltadas para a identificação dos principais benefícios 
esperados por compensações derivadas de REDD+ e os modelos mais adequados para a 
repartição das mesmas entre os povos indígenas no Brasil.

Um terceiro diálogo foi realizado com 14 jovens alunos indígenas do Curso de Mudanças 
Climáticas, oferecido pelo Centro Amazônico de Formação Indígena (CAFI), em 2012. 
O curso foi promovido pela COIAB com o intuito de preparar jovens lideranças para 
que acompanhassem a Rio+20, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os alunos (provenientes 
de diversos estados amazônicos) não foram divididos em grupos, mas suas contribuições 
foram apresentadas individualmente em plenária e, imediatamente, sistematizadas em 
uma tabela. Desta vez, a metodologia proposta buscou elencar vantagens (ou benefícios) 
e desvantagens (ou riscos) percebidos pelos alunos em relação a diferentes modelos de 
repartição de benefícios sugeridos, a exemplo de fundos (com total, compartilhada ou 
nenhuma gerência indígena) e programas governamentais, a exemplo do Bolsa Verde19.

19 O Programa Bolsa Verde é uma iniciativa do governo federal e consiste na concessão de benefício trimestral no valor de 300 
reais a famílias de baixa renda de comunidades tradicionais, ribeirinhas e extrativistas que realizem atividades ligadas a projetos 
ambientais. Para mais informações: http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde e http://www.mds.gov.br/
falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/beneficiarios/bolsa-verde, consultados em 10 de abril de 2013.

Lideranças indígenas debatem Repartição de Benefícios de REDD+ durante workshop internacional Povos Indígenas, 
Mudanças Climáticas e REDD+ realizado pelo IPAM em junho de 2012, no Rio de Janeiro. Foto: Demian Nery
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Dos resultados reunidos foi possível elencar alguns fundamentos no que se refere à 
repartição de benefícios provenientes de compensações, a exemplo de REDD+. Tais 
fundamentos estão descritos a seguir e agrupados em três eixos: divisão, utilização e 
acesso (aos benefícios).

Fundamentos para divisão:

•	 Fundamento 1. A decisão sobre a forma de distribuição interna dos benefícios 
cabe a cada grupo contemplado, respeitando as suas especificidades, sejam elas 
culturais, geográficas ou organizacionais;

•	 Fundamento 2. Os debates sobre o tema devem ser realizados por uma ou mais 
instâncias indígenas representativas, com capacidade para estabelecer diálogos en-
tre os grupos (comunidades ou associações) de um ou mais territórios indígenas 
(no caso de iniciativas de REDD+ que envolvam mais de um território), e ainda 
promoverem comunicação clara e efetiva que garanta a ampla participação e con-
sentimento dos envolvidos, assim como uma distribuição justa dos benefícios;

•	 Fundamento 3. Os benefícios devem ser utilizados de forma a fortalecer a coleti-
vidade indígena, rechaçando assim quaisquer mecanismos que beneficiem exclusi-
vamente os indivíduos ou elites;

•	 Fundamento 4. A repartição dos benefícios derivados de REDD+ deve contem-
plar todos os povos indígenas do Brasil, mesmo aqueles sem cobertura florestal em 
seus territórios ou pouco ameaçados pelo desmatamento e a degradação.

Fundamentos para utilização:

•	 Fundamento 5. Os benefícios devem também incluir o fortalecimento institucio-
nal das organizações indígenas, contemplando a estruturação e formalização destas, 
de modo a garantir suas autonomias políticas, técnicas e econômicas;  

•	 Fundamento 6. Os benefícios devem apoiar a implementação dos planos de gestão 
ambiental e territorial, contemplando seus componentes de proteção, preservação 
e recuperação, além de atividades para o manejo de seus recursos  naturais;

•	 Fundamento 7. Devem, ainda, reforçar seus usos, costumes e tradições com vistas 



40

à reprodução física e cultural dos grupos envolvidos, com atenção especial à garan-
tia dos direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil;

•	 Fundamento 8. Os benefícios devem incluir a capacitação técnica de lideranças e 
organizações indígenas, de forma a apoiar suas participações nas discussões sobre 
políticas públicas voltadas a REDD+ e à gestão dos recursos naturais em seus terri-
tórios;

•	 Fundamento 9. O investimento em áreas prioritárias, a exemplo de saúde e edu-
cação indígenas, deve ser um dos benefícios oriundos de REDD+.

Fundamento para o acesso: 

•	 Fundamento 10. Os regimes de repartição e gestão de recursos derivados de 
REDD+ devem considerar especificidades políticas e socioculturais indígenas, de 
modo a promover a autonomia e a governança desses grupos, por meio do acesso 
direto a recursos, sem intermediários (a exemplo de órgãos governamentais). 

Além da reunião dos fundamentos acima, também foi possível, durante os diálogos in-
terculturais realizados, coletar opiniões das lideranças sobre possíveis riscos associados à 
implementação de REDD+ nos territórios indígenas. Alguns deles já foram comentados 
anteriormente (Tabela 1), mas, a seguir, são classificados os riscos diretamente associados 
a possíveis impactos socioculturais, tanto em nível local (interno), quanto nas relações dos 
grupos indígenas com outras populações, indígenas ou não (externo):

•	 Impactos socioculturais internos: iniciativas de REDD+ em territórios indíge-
nas, especialmente sem a participação e o consentimento dos grupos afetados em 
seu desenho e implementação, podem impactar práticas e dinâmicas socioculturais 
dessas populações, a exemplo de disputas por poder e por acesso a recursos, sejam 
naturais ou financeiros;  

•	 Impactos socioculturais externos: Num contexto de mobilização indígena pela 
garantia de direitos, um arranjo em que os benefícios de REDD+ contemplem 
seus territórios tendo por referência apenas a quantificação do carbono florestal 
estocado pode impactar as relações políticas regionais e nacionais indígenas, com 
uma potencial emergência de conflitos de interesses para a revisão ou manutenção 
do próprio arranjo.
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As informações compiladas dos diálogos com as lideranças indígenas amazônicas, quan-
do contrastadas com aquelas oferecidas pela FUNAI e pelo MMA, ambas no âmbito da 
discussão da ENREDD, revelam sinergias e divergências sobre alguns temas de interesse 
comum (Tabela 2). As recomendações da FUNAI sobre REDD+, por exemplo, buscaram 
“refletir sobre o assunto [REDD e povos indígenas no Brasil] e gerar recomendações para que se 
contemple a especificidade indígena nas iniciativas de REDD+ que vêm sendo desenvolvidas” 
(FUNAI 2012). Os esforços de articulação interministerial subsequentes a este docu-
mento levaram à realização de um seminário, em abril de 2012, quando foram definidas, 
conjuntamente pela FUNAI e o MMA, as premissas20 “que visam atender ao interesse dos 
povos indígenas, responder aos objetivos da PNMC e orientar o desenho e a implementação de 
aplicativos concretos de REDD+ nos territórios indígenas” (Tabela 2).

Do confronto das premissas e recomendações oferecidas pela FUNAI e, conjuntamente, 
pelo MMA e a FUNAI, com aquelas oriundas dos diálogos realizados com as lideranças 
indígenas amazônicas (Tabela 2) foi possível perceber que vários temas abordados nas re-
comendações iniciais da FUNAI não foram mencionados ou mesmo pactuados no acordo 
entre o órgão e o MMA para um componente indígena na ENREDD. Especialmente 
no que tange à repartição de benefícios provenientes de REDD+, a FUNAI preza pelo 
estabelecimento de um fundo nacional de REDD+ como mecanismo dedicado também 
à participação indígena, mas as premissas pactuadas com o MMA não fazem menção a 
tal fundo. Temas como a titularidade sobre créditos de carbono florestal nos territórios, 
assim como a propriedade e a abrangência dos benefícios de REDD+, referências aos 
modelos de governança, gestão dos recursos e fortalecimento institucional – recorrentes 
nos diálogos com as lideranças indígenas amazônicas – não foram referenciadas no acordo 
da FUNAI com MMA em relação à ENREDD. No entanto, há consenso em relação à 
necessidade por uma maior acessibilidade indígena aos recursos de REDD+ (Tabela 2).

Além das recomendações acima elencadas, no que se refere à execução de projetos/
contratos de REDD+ em terras indígenas, o documento da FUNAI indica que estes 
devem ocorrer somente nas terras declaradas e em posse plena dos povos indígenas. Já 
no documento conjunto da FUNAI com o MMA, a recomendação é que os projetos 
devam ser realizados pelos próprios povos, mas não os associa diretamente a contratos. 
Finalmente, as lideranças indígenas consultadas indicam que qualquer iniciativa deve 
estar condicionada à garantia e ao respeito aos direitos territoriais, à autonomia e à 

20 FUNAI-MMA. Premissas acordadas entre a Fundação Nacional do Índio e o Ministério do Meio Ambiente para a Elaboração 
do Componente Indígena da Estratégia Nacional de REDD+ (2012). O IPAM teve acesso ao documento  com as premissas 
pactuadas entre a Funai e o MMA, mas o mesmo não foi oficialmente publicado até o fechamento desta publicação.
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especificidade dos povos, incluindo aí processos adequados para a obtenção do consen-
timento livre, prévio e informado.

Considerando-se a existência de acordos envolvendo povos indígenas, voltados a mercados 
voluntários de créditos de carbono florestal (como aqueles identificados pela FUNAI) e os 
resultados dos diálogos expostos acima, sugere-se aqui não haver uma única posição indíge-
na amazônica sobre a aceitação ou rejeição ao mecanismo de REDD+. Assim, é importante 
frisar que a compilação de ponderações sobre repartição de benefícios, acima apresentada, 
não representa visões definitivas e comuns a todos os povos indígenas amazônicos. Alguns 
participantes das reuniões promovidas, no âmbito deste trabalho, notam, por exemplo, 
a entrada de recursos nas comunidades de uma maneira extremamente pessimista. Algo 
como um “caminho sem volta rumo à perda de identidade cultural”. Por outro lado, outros 
acreditam ser possível conciliar os benefícios de REDD+ com a manutenção das práticas 
e dinâmicas socioculturais dos povos envolvidos. E vão além: identificam REDD+ como 
um mecanismo que pode apoiar sua reprodução física e cultural, porém com a ressalva de 
que os benefícios precisam ser apropriados de forma planejada, informada, participativa e 
consentida. Neste sentido, é importante que os benefícios não sejam encarados como “uma 
solução para todos os males”, nem que sejam utilizados de maneira assistencialista, o que 
poderia gerar ou incrementar situações de dependência das comunidades a um financia-
mento que é finito, limitado e atrelado a resultados mensuráveis em termos da redução de 
emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação.
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Tabela 2  – Comparação das principais premissas e recomendações sobre a inclusão e tratamento do componente indígena 
pela ENREDD oferecidas pela FUNAI (2011), pela FUNAI em conjunto com o MMA (FUNAI/MMA 2012) e pelas 
lideranças indígenas consultadas no âmbito deste trabalho, sendo: + recomendação presente; - recomendação ausente.

Recomendação/Premissa FUNAI FUNAI e MMA Lideranças Indígenas

Respeito à autonomia dos povos indígenas em 
relação a seus territórios e recursos naturais + +* +

Usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre seus 
recursos e manutenção física e cultural + - +

Processos informativos e de consentimento prévios 
a REDD+ para povos indígenas + + +

Estabelecimento e uso de Princípios e Critérios 
socioambientais + + +

Titularidade indígena sobre créditos de carbono 
florestal em TIs +** - +

Fortalecimento institucional indígena a partir de 
REDD+ + - +

Benefícios de REDD+ dedicados à coletividade 
indígena + - +

Benefícios de REDD+ aplicáveis a todas as TI do 
país, independentemente se suas coberturas florestais + - +

Atenção às possibilidades de elitização dos benefícios + - +

Modelo de repartição de benefícios construído de 
forma participativa e com vistas à sustentabilidade 
dos recursos

+ - +

Gestão de recursos por meio da criação de fundos 
especiais para povos indígenas + - +

Facilitação de acessibilidade a recursos e prestação 
de contas, considerando as particularidades das 
organizações indígenas

+ + +

Fundo gerido por instituição financeira compe-
tente, em consonância com plano de gestão e de 
investimento dos benefícios

+ - -

Fundo indígena a ser acessado por projetos comuni-
tários e/ou orientado por planos de gestão -*** - +

* Pregam fortalecer o princípio da autodeterminação (OIT 169) dos povos. 
** No caso de atividades lícitas.
*** As recomendações da FUNAI contemplam a criação de um Fundo Nacional de REDD+ com uma linha específica 
voltada à temática indígena, mas não fazem menção a fundos indígenas (governança/gestão).
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GOVERNANÇA INDÍGENA: 
BASES PARA UMA GESTÃO 
INDÍGENA DE REDD+ NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA
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É vasta a experiência dos povos indígenas no Brasil com a repartição de benefícios provenientes 
de compensações e programas dedicados ao desenvolvimento dessas populações e seus terri-
tórios. Grandes empreendimentos - a exemplo de rodovias, linhas de transmissão de energia e 
barragens para a construção de unidades hidrelétricas - obrigaram (e ainda obrigam) diversos 
grupos a se adaptarem aos impactos diretos e indiretos, sociais e ambientais, econômicos e 
culturais, decorrentes destas compensações. Atentos a potenciais riscos e benefícios, alguns 
grupos têm desenvolvido regimes de governança que buscam minimizar os impactos negativos 
e otimizar os potenciais benefícios, elaborando arranjos e planos (a exemplo de PGTAs), num 
esforço movido por diálogos, acordos e, acima de tudo, prudência em relação às pressões so-
ciais, políticas e culturais externas e internas. Esta experiência acumulada, aliada a uma regula-
mentação governamental, poderá ser chave para uma adequada política de REDD+ na região, 
especialmente quando considerado que a maioria dos projetos de crédito de carbono florestal 
propostos em TIs ainda não foi efetivamente operacionalizada. Há, portanto, tempo hábil para 
que definições apropriadas sobre o tema sejam estabelecidas, regulamentadas e implementadas. 

Nesta seção, são brevemente descritas duas iniciativas indígenas, dedicadas à construção de 
modelos de governança, que apresentam elementos que podem contribuir ao processo de 
desenvolvimento de um componente indígena para REDD+, especialmente no que tange 
à repartição de benefícios. A primeira iniciativa é desenvolvida pelo Povo Paiter Suruí (Pro-
jeto Carbono Florestal Suruí), e a segunda, pelos povos Timbira nos estados do Maranhão 
e Tocantins (chamada Fundo CESTE). É importante notar que o Fundo CESTE, como 
descrito mais adiante, não é derivado de uma iniciativa de REDD+. Ele é fruto de com-
pensações resultantes da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito, que impacta direta 
e indiretamente aqueles povos. O Fundo é constituído por recursos provenientes de com-
pensação etnoambiental e foi selecionado para este estudo por tratar-se de uma experiência 
participativa para a construção de um modelo de governança indígena e de repartição de 
benefícios, a qual poderia ser perfeitamente aplicada a REDD+. Sua apresentação nesta 
publicação também se deve ao fato de a experiência ter sido descrita e discutida em dois dos 
três encontros realizados com lideranças indígenas amazônicas no âmbito deste trabalho. 

Cabe ressaltar que nenhuma das duas iniciativas apresentadas está totalmente implemen-
tada e/ou operacionalizada. Adicionalmente, pede-se atenção ao fato de que as descrições 
abaixo resultaram da compilação de informações obtidas por meio de depoimentos de 
representantes dos povos e organizações parceiras envolvidos nas iniciativas, além de con-
sultas a documentos fornecidos pelos mesmos. Uma posterior checagem das informações 
foi realizada, oferecendo uma versão preliminar desta publicação aos representantes indí-
genas e parceiros envolvidos para uma revisão crítica do texto. 
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Idealizado pela Associação Metareilá do Povo Indígena Paiter Suruí21 em 2007, com apoio 
de organizações como Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM), Associação de De-
fesa Etnoambiental Kanindé, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas (Idesam), Forest Trends e Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), 
o projeto objetiva a conservação ambiental e o fortalecimento cultural dentro da Terra 
Indígena Sete de Setembro (RO). Homologado por decreto22, o território de 247.870 
hectares abriga atualmente 1.350 mil habitantes em 25 aldeias (Cardozo 2011). Por meio 
de pagamentos por serviços ambientais, como a comercialização de créditos de carbono 
florestal23, os Paiter Suruí estabeleceram um mecanismo de financiamento sustentável no 
longo prazo capaz de apoiar as atividades previstas no Plano de Gestão da TI Sete de Se-
tembro (proteção e fiscalização do território e produção sustentável). Entre os benefícios 
adicionais esperados pelo Projeto Carbono Florestal Suruí destacam-se: a conservação 
da biodiversidade; a melhoria na qualidade de vida das comunidades; a manutenção de 
bacias hidrográficas; a recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento.

O projeto é lastreado por “um acordo de cooperação entre os quatro clãs, visando salvaguar-
das socioambientais para as comunidades” (Associação Metareilá, 2010) e tem suas ações 
baseadas no Plano de Gestão de 50 anos dos Suruí. Tal Plano surgiu de um Diagnóstico 
Agroambiental Participativo realizado em 2000, elaborado pela Associação Metareilá e 
debatido com vários órgãos oficiais, entre eles, o Departamento de Patrimônio Indígena e 
Meio Ambiente da FUNAI (DEPIMA), a Administração Executiva Regional da FUNAI 
em Cacoal/RO, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renová-
veis (IBAMA), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a Secretaria 
Municipal de Saúde, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a Secretaria de Coorde-
nação da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente e a organização parceira Kanindé. 
Em 2012, o projeto recebeu a validação por padrões internacionais que reúnem critérios 
para a averiguação de salvaguardas socioambientais de um projeto de carbono florestal, 
como o Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCB) e o Verified Carbon Standard (VCS). 

As ações previstas no Plano compreendem diversas esferas da vida nas comunidades da 
TI Sete de Setembro e estão agrupadas em eixos prioritários: saúde, alimentação, controle 

O Projeto Carbono Florestal Suruí

21 O povo indígena Suruí se autodenomina Paiter, cuja tradução significa “gente de verdade”. Os Suruí falam a língua do 
tronco Tupi da Família Mondé (Cardozo, 2011).
22 Decreto n°88867 de 17 de outubro de 1983.
23 A titularidade Paiter Suruí sobre o carbono florestal da TI Sete de Setembro é tratada em artigo de Sales, Kwon & 
Frederighi (in Valle 2010).
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territorial, fomento institucional, produção de alternativas econômicas, cultura e edu-
cação. Esses eixos foram definidos com base em uma identificação dos problemas e dos 
benefícios esperados por cada comunidade. O projeto Carbono Florestal Suruí tem, por-
tanto, sua fundamentação no Plano de 50 anos24.

O gerenciamento dos recursos financeiros oriundos do projeto foi uma das grandes ques-
tões a ser debatida entre os Paiter Suruí. Eles optaram pela criação de um fundo, o Fundo 
Paiter Suruí, o qual tem a função de financiar a implementação do Plano de Gestão de 
50 Anos, com foco na gestão sustentável de longo prazo, realizada de acordo com a go-
vernança estabelecida pelos próprios indígenas em seu território. Dessa forma, o Fundo 
foi criado visando captar recursos de diferentes fontes de financiamento - não somente 
do mercado voluntário de carbono florestal - para todos os tipos de ações: de projetos 
ambientais a atividades agrícolas (sustento alimentar do povo), fiscalização do território e 
apoio institucional, bem como iniciativas em saúde e cultura. Busca ainda fortalecer po-
liticamente o povo Paiter Suruí, além de articular melhor a captação e gestão de recursos. 
Em síntese, cada aldeia enumerou projetos e atividades que careciam de investimentos. 

24 Mais informações sobre o Plano de vida e a metodologia proposta podem ser encontradas no documento intitulado 
Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Indígena Sete de Setembro, ACT Brasil Edições, 2008, 1° edição.

Lideranças Paiter Suruí durante reunião com parceiros sobre o Projeto Carbono Florestal Suruí. Foto: Associação Metareilá
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Além do gerenciamento financeiro, o modelo de governança do Fundo reforça a orga-
nização política Paiter Suruí já que a instância deliberativa é totalmente composta por 
indígenas: o chefe maior (Labway Esaga), o Conselho Deliberativo (Labway-Ey), com-
posto pelos presidentes das associações de cada clã, e a Câmara de Resolução de Conflitos 
(Pamatot-Ey), composta pelos chefes de aldeias. Também nas instâncias executoras existe 
ampla participação das associações e lideranças indígenas. Os recursos obtidos da venda 
do crédito de carbono florestal serão totalmente depositados no Fundo. O Fundo Brasilei-
ro para a Biodiversidade (Funbio) tem sido o responsável pelo desenho e desenvolvimento 
do Fundo Paiter Suruí, bem como pela capacitação da comunidade para implementar 
esse mecanismo. O Funbio realizará, portanto, a gestão dos ativos gerados pelo projeto e 
outras atividades de geração de renda que sejam desenvolvidas dentro do Plano de Ges-
tão. Todo o recurso obtido com a venda dos créditos de carbono florestal será revertido 
aos Paiter Suruí para a implementação do Plano de Vida, sendo os parceiros responsáveis 
somente por dar suporte técnico à sua realização. Técnicos indígenas em formação e a 
intenção de criação da Universidade Indígena Paiter Suruí visam o total protagonismo e 
autonomia indígena na gestão dos recursos do Fundo.

O debate sobre a construção do Plano e a repartição de recursos do Fundo se deu através 
do modo de governança dos Paiter Suruí, baseado em clãs chamados Pamatot. Hoje, 
existem quatro clãs (Gameb, Gabir, Kaban e Makor25) distribuídos em 27 aldeias na TI 
Sete de Setembro, organizadas de forma a garantir proteção ao território, principalmente 
contra novas invasões. No que concerne à relação com as comunidades, o projeto foi 
desenvolvido em conformidade a um processo de Consentimento Livre, Prévio e Infor-
mado (CLPI) que durou cerca de quatro anos. Esse é um dos principais diferenciais do 
projeto: ele não teve sua origem nas organizações governamentais ou de apoio à causa 
indígena, mas partiu dos próprios Paiter Suruí e da Associação Metareilá, que buscaram 
alternativas econômicas e ambientais para seu povo. Ao longo desse período de constru-
ção do Plano foram realizadas diversas oficinas e visitas às comunidades, tendo à frente 
a Associação Metareilá e lideranças comunitárias dos quatro clãs, representados por suas 
respectivas associações. Durante o processo de consulta, ficou decidido que cada clã teria 
que acompanhar de modo participativo todo o desenvolvimento do projeto. Isso incluía 
os participantes do processo como um todo: os líderes Paiter Suruí e os representantes 
tradicionais, bem como as associações clânicas, deveriam estar presentes nas consultas às 
aldeias representadas. Em 2009, houve um marco no processo de elaboração do Projeto 
Carbono Florestal Suruí, com a assinatura do Memorando de Entendimento entre os 

25 Gameb – marimbondos pretos, Gabgir – marimbondos amarelos, Makor – taboca, uma espécie de bambu amazônico e 
Kaban – mirindiba, uma fruta regional (Kanindé, 2011).
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quatro Clãs do Povo Paiter Suruí, legitimando o mandato da Associação Metareilá como 
representante dos Paiter Suruí no desenvolvimento do projeto. O mesmo documento foi 
novamente assinado no início de 2013 para incluir a Associação de Jovens e reafirmar o 
compromisso. Algo importante a ser ressaltado é que o texto do memorando foi produ-
zido em português e traduzido integralmente ao idioma tupi-mondé, língua dos Paiter 
Suruí, possibilitando a todos os membros da Associação puderam receber uma cópia do 
documento e conhecer seu conteúdo. Aliado ao processo interno houve um esforço apu-
rado dos parceiros para que tanto as lideranças indígenas como a comunidade tivessem 
condições plenas de entender em qual problemática o Projeto Carbono Florestal Suruí 
estava situado, e os impactos positivos e negativos potencialmente provocados pelo proje-
to, no contexto específico do povo Paiter Suruí. 

A organização política previamente estruturada do povo Paiter Suruí facilitou a governan-
ça ao longo do processo de elaboração do Projeto. Eles possuem um Parlamento Indígena 
responsável pelas principais decisões do povo relativas ao Plano de Vida de 50 anos dos 
Paiter Suruí. Além disso, as ações decorrentes das decisões do parlamento são executadas 
pelas associações comunitárias. Atualmente o projeto é apoiado pela maioria dos inte-
grantes do povo Paiter Suruí, e todas as associações Suruí são representadas via mandato 
pela Metareilá. Segundos os entrevistados do povo Paiter Suruí, aqueles que desaprovam 
o projeto (cerca de 5%26, conforme dados de uma das reuniões iniciais sobre o projeto) 
podem estar envolvidos com atividades ilegais, como extração de madeira, além daqueles 
que desejam alcançar resultados no curto prazo. 

A construção de todo o Projeto Carbono Florestal Suruí seguiu a premissa do CLPI por 
meio de metodologia participativa que inferiu o envolvimento pleno dos participantes 
indígenas em toda as etapas do processo, ou seja, “a interação efetiva e horizontal dos di-
ferentes atores sociais envolvidos no Projeto Carbono Florestal Suruí (sejam eles internos ou 
externos)” (Associação Metareilá 2010).

Para fins didáticos, o processo de formação do CLPI do Projeto foi dividido em três 
etapas: (1) a primeira que envolveu discussões dos Paiter Suruí entre si, para acordarem 
minimamente sobre a possibilidade de desenvolvimento e implementação do projeto; (2) 
a segunda, que reuniu lideranças indígenas, representantes das associações locais e chefes 
de clãs com as demais instituições participantes do projeto descritas acima e a FUNAI; e 
a última (3) que incluiu trabalhos de campo, visitas e reuniões comunitárias nas aldeias. 

26 Em 2013, após nova tomada de assinaturas reafirmando o compromisso entre os clãs, a taxa de desaprovação ao projeto 
caiu para 2%.
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O processo de produção do CLPI para o Projeto Carbono Florestal Suruí buscou reco-
nhecer a temporalidade desse povo indígena para as tomadas de decisões coletivamente. 
Isso resultou em um processo demorado, que durou cerca de quatro anos, fruto de vários 
encontros com todos os atores políticos citados acima e que são importantes para o atual 
sistema de governança interno dos Paiter Suruí. As consultas ocorreram em assembleias 
gerais e por meio de reuniões comunitárias nas aldeias, nas quais alguns representantes das 
ONGs parceiras traziam informações que eram repassadas às bases nas aldeias, de onde 
também eram trazidas dúvidas. Também foram realizadas consultas públicas nas Câmaras 
de Vereadores dos municípios de Cacoal (RO) e Rondolândia (MT) para a manifestação 
dos não-indígenas em relação ao Projeto.

O exercício da autonomia Paiter Suruí no processo de CLPI foi outro fator relevante, que ca-
racterizou em diversos momentos a existência de reuniões exclusivas em que os próprios in-
dígenas puderam discutir o Projeto Carbono Suruí sem interferência externa, e se posicionar 
a favor ou contra o desenvolvimento de atividades de REDD+ e comercialização de créditos 
de carbono florestal para então repassá-las às demais instituições participantes do projeto.

Entre as principais recomendações dos Paiter Suruí (conforme depoimento das lideranças 
entrevistadas) para outros povos indígenas interessados em projetos semelhantes estão:

•	 O	diálogo	constante,	tanto	internamente	(entre	as	comunidades	indígenas	do	ter-
ritório, reconhecendo o papel de cada membro da comunidade, identificando os 
problemas e as características do território), como externamente (entre os indíge-
nas, instituições parceiras e a sociedade não-indígena envolvente); 

•	 Necessidade	de	uma	 estrutura	 interna	 com	condições	mínimas	para	 tomada	de	
decisão informada, com elevado grau de aceitação e dentro de uma visão de desen-
volvimento autônomo;

•	 Desenvolvimento	de	um	plano	de	gestão	territorial	e	ambiental	que	possa	ser	for-
talecido pelo projeto de REDD+, ao mesmo tempo em que orienta as ações rela-
cionadas ao mecanismo no território indígena.

Os Paiter Suruí entrevistados não recomendam a contratação de consultorias que desco-
nheçam o contexto geral dos territórios indígenas e as especificidades de cada povo para o 
desenvolvimento de projetos, pois estes são aspectos cruciais para o êxito destes. Também 
destacam a importância do diálogo junto à FUNAI sobre o projeto, a fim de se conseguir 
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o apoio governamental, e a necessidade das comunidades fazerem um diagnóstico do 
território, sobretudo por meio de ferramentas como o etnomapeamento e o etnozonea-
mento, bem como a importância da certificação dos produtos. As lideranças entrevistadas 
destacam a vantagem de os benefícios gerados pela comercialização dos créditos de car-
bono florestal serem de propriedade exclusiva do povo Paiter Suruí, por isso divulgam a 
marca “100% Paiter Suruí”. 

Consequentemente, os Paiter Suruí já identificaram benefícios indiretos advindos do proces-
so de elaboração do projeto. Como exemplos desses benefícios foram mencionados os estu-
dos de potenciais serviços e produtos como o ecoturismo e a castanha, que abririam caminho 
a outros projetos visando a garantia de sustentabilidade do plano de vida dos Paiter Suruí. 
Além disso, a elaboração do projeto permitiu a ampliação do reconhecimento da população 
sobre as riquezas e o potencial de seu território. Eles entendem que essa preparação para 
REDD+ deixa os Paiter Suruí aptos a realizar outros projetos. Outra recomendação essencial 
dos Paiter Suruí àqueles que estão pensando em começar a construir um projeto similar é “ter 
paciência”. Afinal, mesmo depois de todos esses avanços, os Paiter Suruí ainda estão na fase 
de construção e implementação de seu Projeto e não podem avaliar resultados financeiros.

Fundo CESTE

Como já mencionado, embora não seja um arranjo sob a ótica de REDD+, o Fundo CES-
TE (Consórcio Estreito Energia) representa um exemplo de governança de recursos - de 
compensação - dedicado aos povos Timbira27 dos estados do Maranhão e Tocantins. Os 
recursos são provenientes da compensação por impactos ambientais e sociais, diretos e in-
diretos, decorrentes da obra da Usina Hidrelétrica de Estreito (Consórcio CESTE). Apesar 
de ainda não ter cumprido nenhuma das condicionantes ambientais exigidas, esta usina já 
possui a licença de operação e com isso está sendo implementada no Rio Tocantins. 

Em um primeiro momento (2007) a proposta da Associação Wyty Catë - organização in-
dígena que congrega os Timbira - e do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), organização 
parceira, reivindicava o desembolso pelo Consórcio CESTE de 30 milhões de reais a título 
de compensação pelos impactos causados pela usina, pagos em uma única parcela. Confor-
me discutido nas aldeias, esse montante seria então aplicado em uma conta sob a responsa-
bilidade da Wyty Catë e os rendimentos auferidos usados para a execução de projetos nas 
27 Em sua maior parte, os Timbira são povos do Cerrado que, somados, contabilizam aproximadamente 9 mil pessoas. 
Timbira é o termo utilizado para dar conta de nove povos de família linguística Jê, sendo eles: Apinajé, Krahô, Krikati, 
Gavião Pykopjê, Canela Apanjekra, Canela Ramkokamekra, Krepynkatejê e Krenjê. Apenas os quatro primeiros fazem 
parte do Fundo CESTE e possuem seus territórios localizados na região sul do estado do Maranhão e norte do Tocantins.
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aldeias das TIs afetadas, constituindo-se um Comitê Gestor para aprovar tais projetos, tam-
bém com a participação de representantes da FUNAI e do CESTE. Após negociações sob 
a mediação da FUNAI, as quais perduraram por quase cinco anos, o valor final pactuado 
entre a FUNAI e o CESTE foi de R$ 16 milhões, a serem pagos em 11 parcelas. Adicional-
mente, a presença de representantes do CESTE no Comitê Gestor foi declinada.

Em 2011, finalmente a FUNAI e o CESTE assinaram um convênio por meio do qual o 
órgão indigenista oficial passaria a tutelar a aplicação dos recursos. Neste convênio, ficou 
estabelecido que a Associação Wyty Catë tem responsabilidade pela gestão do Fundo jun-
to com a FUNAI, enquanto agência implementadora dos projetos a serem contemplados 
pelo Fundo. No entanto, uma cláusula do convênio prevê um processo de avaliação, dois 
anos após a operacionalização do Fundo, que deliberará sobre a continuidade da Wyty 
Catë como agência implementadora.

Quanto à repartição de benefícios propriamente dita, durante as negociações iniciais con-
duzidas pela FUNAI, uma proposta em debate chegou a prever a simples pulverização dos 
recursos entre as lideranças das quatro TIs, contestando a proposta da criação do Fundo 
feita pelo CTI e a Wyty Catë. Durante a realização de pesquisas de campo para os Es-
tudos Etnoecológicos (que previram os futuros impactos socioambientais decorrentes do 
empreendimento próximo aos territórios Timbira), o CTI e as lideranças da Wyty Catë 

Indígenas Timbira reunidos no Centro de Ensino e Pesquisa Timbira Penxwyj Hempejxà. Foto: Demian Nery
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discutiram que a simples pulverização nas aldeias dos recursos somente beneficiaria a ge-
ração atual, e que as gerações futuras ficariam apenas com os prejuízos da barragem – a 
exemplo do que ocorreu com os Xerente e a UHE de Lajeado. Assim, o modelo pactuado 
foi aquele baseado em pequenos projetos (de até 10 mil reais), financiados apenas com os 
rendimentos anuais da aplicação financeira dos recursos do Fundo. Houve dúvida se a sub-
missão dos projetos ao Fundo deveria ficar a cargo das comunidades ou associações, já que 
havia certo temor por cisões políticas e comunitárias que possam enfraquecer as comunida-
des. Optou-se pelas organizações locais como proponentes dos projetos, considerando seu 
tempo de fundação e áreas/aldeias de abrangência. Assim, as organizações indígenas podem 
vir a apresentar projetos, contemplando um conjunto de aldeias, por exemplo. Além disso, 
a inserção destas organizações no programa as fortalece institucional e politicamente. 

Durante as negociações com a FUNAI, os Timbira, assim como os Paiter Suruí, também 
decidiram estabelecer alguns eixos temáticos para a utilização dos recursos. São eles: a segu-
rança alimentar (produção de alimentos e roças), segurança ambiental, segurança territorial, 
segurança cultural e fortalecimento institucional das organizações locais. Tais eixos foram 
criados a partir de preocupações e aspectos apresentados pelos próprios povos indígenas e 
possuem uma interface com as temáticas discutidas no Plano de Gestão Territorial e Am-
biental dos Povos Timbira do Maranhão e Tocantins, elaborado em parceria com o CTI.

Por tratar-se de um programa de compensação ambiental dos impactos da UHE de Es-
treito, foi proposto à FUNAI que o acesso ao Fundo deveria guardar os diferentes impac-
tos sobre as TIs. Consultados, os representantes Timbira acordaram que seria mais justo 
haver uma gradação do valor da compensação, correspondendo ao tamanho dos impactos 
identificados sobre as TIs e seus povos. Dessa forma, os Apinajé e os Krahô receberiam 
uma porcentagem maior do valor da compensação, respectivamente 50% e 30%, enquan-
to que os Krikati e Gavião Pykopjê, indiretamente afetados, receberiam 10% cada um. 

O Conselho Gestor foi formado sem representantes do CESTE e se constitui como a ins-
tância máxima de decisão do Fundo CESTE. A representação indígena também obedece à 
lógica da gradação estabelecida para a repartição dos recursos. Com isso, os Apinajé dispõem 
de quatro representantes, os Krahô, três, e os Krikati e Gavião, dois cada. Os representantes 
e seus suplentes no Comitê foram escolhidos durante as reuniões de consulta pelos pró-
prios povos. A questão da representatividade foi registrada em ata. Além dos povos Timbira 
representados no Comitê Gestor, a FUNAI (por exigência do CESTE) tem assento neste 
fórum com três representantes (os dois chefes das Coordenações Regionais de Imperatriz 
e Palmas, além de um representante da Coordenação-Geral de Licenciamento, com sede 
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Figura 3: Representação do ciclo de projeto no Fundo CESTE (Fonte: Apresentação de Edilena 
Krikati – Governança Timbira e Fundo CESTE, reproduzido sob permissão).

em Brasília). Outras organizações parceiras, como o CTI, Ministério Público e membros 
de universidades são convidados para atuarem como observadores em reuniões semestrais 
do Comitê. No caso de não consenso, delibera-se pela maioria de 10 dos 14 votos válidos. 

O Conselho Gestor está acima da Wyty Catë dentro do sistema do Fundo e tem o papel 
de analisar e aprovar os projetos, além de indicar alterações no regime de governança e 
distribuição de benefícios. Dentro da estrutura técnica da agência implementadora são 
previstos um administrador e um assistente técnico. Além destes, quatro coordenadores 
indígenas, representantes dos quatro povos que integram o Fundo, também desempe-
nham funções técnicas na agência. O papel do administrador envolve auxiliar na admi-
nistração dos recursos e na repartição dos juros (50% Apinajé, 30% Krahô, 10% Krikati 
e 10% Gavião), e o técnico será responsável por apoiar a elaboração dos projetos e fazer 
uma análise dos mesmos, com a ajuda dos coordenadores indígenas também responsáveis 
por facilitar o entendimento e articulação das aldeias em relação Fundo.
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Em relação aos projetos submetidos ao Fundo, estes seguem um ciclo definido (Figura 3). 
Uma vez formulado, o projeto é enviado à Wyty Catë para análise técnica. Considerado 
viável, ele segue para aprovação do Conselho Gestor e, se aprovado, é então enviado à Wyty 
Catë novamente para realizar a descentralização dos recursos aprovados. Após a utilização 
do recurso, a aldeia executora deve fazer a prestação de contas e enviá-la à Wyty Catë. Apro-
vada a prestação de contas, a Agência Implementadora encaminha relatório ao Conselho 
Gestor para aprovação. Se algo der errado, a Agência Implementadora está incumbida de ir 
até a aldeia para ajudar os técnicos a reformular o projeto ou a prestação de contas. Além do 
Conselho Gestor, a FUNAI também recebe a prestação de contas para então apresentá-las 
ao CESTE, pois o Consórcio pretende tutelar, além da FUNAI, a aplicação dos recursos.

Toda a construção do Fundo foi pautada por diálogos em busca de consensos. Para tanto, 
foi preciso o envolvimento de todas as terras e aldeias dos quatro povos Timbira afetados 
pelo empreendimento. Essa busca por consenso levou cerca de cinco anos, pois foi neces-
sário consultar cada aldeia, explicar qual era a proposta, etc. Nesse momento, a FUNAI 
e o CTI foram destacados como atores importantes no processo, ajudando tecnicamente 
(também com transporte e alimentação) durante as consultas pois os indígenas não ti-
nham recurso algum para realizá-las. Outro aspecto importante é que as pessoas escolhi-
das como representantes no Comitê Gestor foram eleitas por seus povos, com o papel de 
levar informações às aldeias e trazer informações e dúvidas ao Conselho Gestor.

Uma das grandes dificuldades encontradas pelos Timbira foi alcançar o consenso entre 
os quatro povos, pois cada um possui suas particularidades tradicionais e contextuais, o 
que ocasionou disputas e desacordos. Foi destacado pelos entrevistados que o consenso 
foi muito difícil de ser alcançado no Conselho Gestor, mas os quatro povos conseguiram 
chegar a um acordo sobre a compensação e sobre a estrutura de governança sobre o Fun-
do, especialmente ao perceberem que, se simplesmente o dividissem, a cada povo restaria 
muito pouco. Esta constatação fez a diferença nas negociações, com a percepção de que 
juntos seriam mais fortes e possivelmente conseguiriam mais recursos do que negociando 
individualmente com o CESTE. Outra dificuldade foi buscar um modelo de distribuição 
de benefícios que fosse aceito por todos.

Contudo, alguns desafios ainda persistem. Até meados de 2012, os Timbira afetados dis-
punham apenas de duas parcelas depositadas em conta, no valor aproximado de 5 milhões 
de reais. Tais recursos foram aplicados, porém não utilizados, pois primeiramente previam 
a contratação e a capacitação dos técnicos para a Agência Implementadora, além da apre-
sentação de um Regimento Interno do Fundo e do Conselho Gestor que oriente todas as 
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ações e sistemas dentro do Fundo CESTE. Sendo assim, o desafio atual é operacionalizar 
o programa idealizado quando os recursos começarem a ser desembolsados.

De modo geral, as experiências dos povos Paiter Suruí e Timbira indicam alguns elemen-
tos ou cuidados prévios fundamentais à implementação de modelos compensatórios de 
REDD+, para ou por indígenas. São eles:

•	 Nível de organização. O sucesso de uma iniciativa de governança indígena e re-
partição de benefícios provenientes de compensações depende direta e fortemente 
do nível de organização do(s) grupo(s) envolvido(s);

•	 Regras previamente acordadas. O fortalecimento organizacional deve ser feito 
pelo estabelecimento de regras e pelo reforço dos pactos políticos entre lideran-
ças. Entre os Paiter Suruí, esse elemento foi crucial na visualização do projeto de 
REDD+ como uma das possíveis estratégias financeiras para alcançar os recursos 
necessários para a implementação do chamado Plano de Gestão de 50 Anos. Da 
mesma forma, para os Timbira, o Fundo CESTE foi idealizado de maneira a dar 
apoio às demandas e aos interesses coletivos e comunitários. Em ambos os casos, 
partiu-se da premissa de que os benefícios provenientes de compensações seriam 
adicionais a outros necessários para a sobrevivência e para o bem estar da comuni-
dade, e que deveriam fomentar as atividades tradicionais, a gestão dos territórios e 
a reprodução física e cultural de suas populações;

•	 Tempo para consulta. Um processo de consulta realizado em tempo adequado, con-
templando as especificidades de cada grupo indígena, é chave para que se tenha um 
processo legítimo e bem sucedido. Nos dois casos apresentados foi destacada a impor-
tância de se apresentar o projeto de forma acessível aos grupos envolvidos, a exemplo 
da realização de consultas em reuniões nas próprias aldeias indígenas. No que toca o 
mecanismo de REDD+, esse é um tema novo para a grande maioria dos povos indíge-
nas, os quais precisam entender profundamente todos os potenciais riscos e benefícios 
do mecanismo antes de se lançarem a desenvolver ou a contratarem um projeto.

•	 Apoio técnico externo. Iniciativas de REDD+ com indígenas, dado o domínio 
técnico especializado necessário à sua implementação, indicam a necessidade, pelo 
menos inicial, de apoio técnico externo, envolvendo a participação de parceiros go-
vernamentais ou não-governamentais, a exemplo da FUNAI e ONGs. As duas expe-
riências apresentadas contam com tal apoio, mesmo que em arranjos distintos, sendo 
a participação do órgão indigenista oficial essencial ao desenvolvimento das ações.
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•	 Participação indígena. Qualquer estrutura que envolva a distribuição de benefícios 
oriundos de REDD+ precisa ser entendida e decidida juntamente com os povos indí-
genas envolvidos. A premissa básica é a atenção às especificidades indígenas e o respeito 
a seus direitos, com vistas ao fortalecimento da autonomia política e econômica. 

Durante os diálogos promovidos no âmbito deste trabalho, a constituição de fundos indí-
genas para REDD+ foi recorrentemente apontada pelas lideranças participantes como o 
modelo mais adequado, uma vez que é capaz de promover a sustentabilidade das organi-
zações e o beneficiamento coletivo e planejado das comunidades. Utilizando somente os 
rendimentos derivados da aplicação dos recursos, por exemplo, é possível contar com os 
benefícios a longo prazo, também beneficiando as futuras gerações. No entanto, é preciso 
notar que os benefícios de REDD+ estão atrelados a resultados, especialmente os decor-
rentes do monitoramento do carbono florestal nas áreas participantes do mecanismo, o 
que pode comprometer expectativas e compromissos dos beneficiários. 

Modelos associados à criação de fundos indígenas também foram considerados mais ade-
quados, a partir dos resultados dos diálogos, do que um sistema de bolsas (distribuição 
direta), que por princípio, não reflete as especificidades sociais e políticas indígenas, além 
de não promover a autonomia e sustentabilidade dos grupos envolvidos.

Outro modelo utilizado historicamente no trato com povos indígenas no Brasil é baseado 
no repasse indireto de recursos por meio da intermediação governamental, a exemplo da 
FUNAI e do MMA. Apesar de muitas organizações indígenas não contarem com capaci-
dade técnica e autonomia imediata para a gestão de recursos, a possibilidade de interme-
diação dos repasses por um agente externo sugere, em geral, um incremento burocrático 
ao processo, o que pode dificultar a chegada de benefícios às comunidades e não fomentar 
a autonomia e o fortalecimento institucional indígena. A FUNAI, por exemplo, foi apon-
tada como agente importante para a orientação, acompanhamento e fortalecimento das 
organizações indígenas envolvidas, mas não para a gestão direta e exclusiva dos recursos.

Salvo casos isolados, quando interesses individuais e políticos ignoram ações de planeja-
mento e engajamento das comunidades em projetos de REDD+ e obscurecem os critérios 
de aplicação dos recursos obtidos, é recorrente a noção de que os benefícios de REDD+ 
(ou de outras compensações) devem ser canalizados para: (1) gestão do território, (2) mo-
nitoramento, (3) fiscalização do território, (4) etnomapeamento, (5) saúde, (6) educação 
de qualidade e adaptada aos povos indígenas, (7) segurança alimentar, (8) fortalecimento 
cultural e tradicional e (9) fortalecimento institucional.
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PARA ALÉM DAS SALVAGUARDAS: 
MECANISMOS OPERACIONAIS DE 
REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE REDD+
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Com o amadurecimento das discussões de REDD+ na esfera internacional e o avanço 
do debate para a ENREDD por parte do governo brasileiro, faz-se crucial iniciar uma 
discussão mais ampla sobre como os potenciais benefícios de REDD+ chegarão às po-
pulações envolvidas, em particular às indígenas. Como visto anteriormente, os povos 
indígenas retêm importante extensão florestal em seus territórios e, portanto, devem ser 
parte integrante de qualquer estratégia que envolva a conservação ou ações de redução de 
desmatamento. Contudo, carecem de acesso a informações sobre o tema, assim como de 
participação em espaços oficiais de discussão para sua regulamentação no Brasil, o que 
pode comprometer a apropriação, por parte da política (ENREDD), de perspectivas e 
reivindicações indígenas a respeito de REDD+.

Nesta seção são sucintamente discutidos alguns fundamentos estruturais, premissas bá-
sicas e arranjos institucionais para um regime de REDD+ dedicados a garantir uma 
justa distribuição de benefícios entre aqueles que promovem ações de REDD+, pelo 
menos em escala amazônica. No entanto, ainda não há clareza sobre quais exatamente 
são os potenciais benefícios provenientes de REDD+. Como brevemente mencionado, 
pode-se considerar vários tipos de benefícios, como pagamentos diretos pelo carbono 
ou por meio de ações que reforcem os direitos sobre os recursos naturais, assim como 
o acesso comunitário a fundos e recursos, ou ainda, o próprio fomento a políticas pú-
blicas já constituídas voltadas ao desenvolvimento ou ao “bem-estar” de comunidades 
mais pobres ou vulneráveis. Nesse sentido, algumas regras para a operacionalização de 
sistemas de distribuição de benefícios em REDD+ para povos indígenas podem ser 
adotadas em nível nacional. São elas: (1) a existência de legislação e de políticas que 
versem sobre o direito à terra e a seu usufruto, assim como sobre os demais direitos dos 
povos indígenas, também a partir de marcos legais internacionais; (2) a observância a 
padrões (standards) que especifiquem processos a serem seguidos para o estabelecimento 
de projetos de carbono florestal, como o consentimento livre, prévio e informado dos 
grupos afetados; (3) a especificação da distribuição de recursos em termos de prazos e 
duração para pagamentos; (4) a observância de condições que possam definir a tomada 
de decisões dentro das comunidades, assim como a distribuição de recursos entre os 
membros das mesmas; e (5) a constituição de contratos que estruturem a distribuição 
de recursos ou benefícios em comunidades onde a falta de arranjos de governança possa 
comprometer a justa repartição dos mesmos (Peskett 2011).

Apesar das regras propostas se apresentarem como relevantes e necessárias, o fato é que 
ainda não há definição sobre uma estrutura institucional que regule e operacionalize a dis-
tribuição de benefícios de REDD+. Até agora, há somente um conjunto de salvaguardas 
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e critérios que visa garantir o bom emprego de REDD+, mas falta clareza sobre como 
operacionalizar o mecanismo. 

E tão fundamental quanto o debate e a proposição de estruturas institucionais e operacionais 
para REDD+ no Brasil é a discussão em torno das fontes de recursos que financiem o mecanis-
mo. Isto porque há uma profusão de fontes financeiras que pode alimentar tal regime, fontes 
essas que vão além ou são adicionais àquelas atreladas ao mercado compensatório de carbono. 

O relatório apresentado pelo MMA em 2012 no que toca os possíveis benefícios decorren-
tes de REDD+ já aponta neste sentido. Faz clara referência a este ponto quando o mesmo 
afirma que os “recursos para estimular o comportamento conservacionista” podem ser oriundos 
da redução de impostos, subsídios, créditos, taxas, assistência social, etc. Indica ainda que 
as compensações, como os pagamentos por serviços ecossistêmicos, seriam benefícios para 
contrabalançar o custo de reduzir o desmatamento (calculado, na maioria das vezes, no custo 
de oportunidade). O relatório ainda cita que intervenções seriam realizadas destinando re-
cursos à implementação de medidas que efetivem REDD+, como a constituição de arranjos 
institucionais (direitos, regularização fundiária, etc.), apoio ao monitoramento territorial, in-
cluindo capacitações (MMA 2012). Por fim, o MMA, neste mesmo documento, indica que 
a administração de um regime de repartição de benefícios de REDD+ pode resultar de “uma 
gestão centralizada, descentralizada ou a combinação de ambas. A distribuição centralizada estaria 
concentrada em órgãos que atuam na esfera federal. Já a distribuição de benefícios descentralizada 
envolveria instituições e agências estaduais e eventualmente municipais” (MMA 2012). Assim 
sendo, múltiplas formas de distribuição de benefícios podem ser desenhadas ou pensadas, 
considerando-se uma distribuição de recursos baseada na prática (medidas destinadas a fomen-
tar ações para a capacitação para alcançar a redução de emissões – “readiness”) ou baseada no 
desempenho (pagamento pela redução alcançada).

Como acima demonstrado, um conjunto de ações na construção de um regime de REDD+ 
no Brasil está em curso. Considerando-se que, em âmbito mundial, o Brasil é um país chave 
para implementar uma Estratégia Nacional de REDD+ (por reunir condições como capacida-
de para monitorar o desmatamento, legislação sobre os direitos dos povos indígenas estabele-
cida, programas estaduais de REDD+ em fase de implementação e sociedade civil engajada no 
tema), o desenvolvimento de um modelo brasileiro de repartição que beneficie atores na ponta 
poderá estabelecer as bases e influenciar outros modelos em todo o mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
E RECOMENDAÇÕES 
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A discussão sobre REDD+ está se desenvolvendo entre diferentes atores, inclusive os in-
dígenas. A importância do tema para a discussão sobre os direitos dessas populações tem 
promovido, mesmo que de forma limitada, a sua inserção nas agendas de debates de 
comunidades, organizações e movimentos indígenas, sejam eles locais, nacionais ou in-
ternacionais.

No âmbito da UNFCCC, REDD+ é o item da agenda de negociações que mais se desen-
volve, a ponto de uma das coordenações de organizações indígenas mais expressivas nas 
discussões internacionais sobre o clima, a COICA, ter lançado sua própria proposta de 
REDD+, conhecida por REDD+ Indígena Amazônico. Esse avanço é fruto do esforço de 
diversos atores em promover e disseminar a importância da manutenção da floresta para 
o regime climático global e todos os co-benefícios a ela associados. 

No Brasil, a discussão sobre o mecanismo caminhou recentemente para a formulação de 
uma Estratégia Nacional de REDD+. Debatida por um comitê interministerial, estados 
da Federação e pela sociedade civil, a discussão requer maior inserção dos povos indígenas 
e de populações tradicionais, verificado o papel desses na conservação florestal. Embora a 
FUNAI participe das discussões para a construção da ENREDD e assim tenha consegui-
do firmar premissas específicas para um componente indígena dentro da Estratégia, ainda 
faz-se necessária a avaliação da proposta por parte dos povos indígenas e de suas lideran-
ças. Um caminho importante ainda deve ser percorrido antes de se concluir que perspec-
tivas e reivindicações indígenas estão sendo contempladas no debate sobre REDD+.

Neste sentido, as recomendações a seguir, compiladas a partir dos diálogos com lideranças 
indígenas já indicados neste trabalho, poderão oferecer subsídios para o processo de dese-
nho da ENREDD e políticas associadas (PNMC, por exemplo)28 e permitir uma efetiva 
participação dessas populações na definição de tal  Estratégia. 

Das informações apresentadas neste trabalho, derivam resumidamente cinco conclusões 
gerais: (1) ainda é generalizada a desinformação entre os grupos indígenas sobre o que 
venha a ser REDD+ e suas implicações sobre seus povos, territórios e modos de vida; (2) 
desta desinformação, tem sido recorrente a rejeição ao debate sobre repartição de bene-
fícios (por que debater o benefício de algo que ainda desconhecem?) por parte de alguns 

28 Os povos indígenas no Brasil possuem leis específicas que garantem os seus direitos e territórios. Devido a tais especi-
ficidades e dinâmicas de organização cultural próprias preferiu-se tecer recomendações mais diretamente dirigidas a esse 
público, ao invés de mesclar tais recomendações a uma gama maior de atores, o que aumentaria a complexidade do texto 
e poderia reduzir a objetividade das recomendações.
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grupos; (3) limitada inserção de seus representantes nos debates sobre as políticas que 
envolvem o tema, a exemplo da ENREDD; (4) no rastro da desinformação e da limita-
da participação nos debates, segue a proliferação de projetos de REDD+ em territórios 
indígenas, cuja maioria dos acordos fere princípios legais brasileiros e direitos indígenas 
internacionalmente reconhecidos, potencialmente comprometendo seus arranjos sócio
-políticos e práticas tradicionais; por fim, (5) esta proliferação também se dá pela ausência 
de regulamentação nacional (federal) das atividades de REDD+, apesar dos esforços dos 
estados (amazônicos, apenas) para a criação de seus próprios arranjos para o mecanismo. 

Este conjunto de fatores acaba por alimentar um ciclo (desinformação -> rejeição/partici-
pação limitada nos debates -> proliferação de projetos inadequados técnica e juridicamen-
te -> fomento à rejeição/participação limitada em debates) que coloca em risco o respeito 
aos direitos indígenas. Considerando tal cenário, várias recomendações, divididas por 
subtemas, são abaixo oferecidas pelos autores deste trabalho para a reflexão sobre o futuro 
de REDD+ no Brasil, no que  se refere a seu componente indígena.

Sobre a Capacitação/Participação 

1. Programas abrangentes de capacitação sobre mudanças climáticas e REDD+ 
para povos indígenas e instituições indigenistas de apoio (a exemplo da 
FUNAI), especialmente no que toca a discussão sobre repartição de benefícios, 
devem ser implementados de modo a proporcionarem condições para que as 
posições indígenas (contra ou a favor) sejam tomadas de forma qualificada e 
independente. Considerando que são diversas as opiniões sobre REDD+ e que há 
um descompasso no acesso a informações entre os grupos indígenas, a capacita-
ção poderá ser melhor canalizada se envolver o engajamento de representações 
desses povos, especialmente aquelas já envolvidas com o tema.

2. Participação planejada, estruturada e sistemática dos povos indígenas nos de-
bates acerca de REDD+ deve ser estimulada e apoiada pelo governo, garantin-
do a livre expressão das preocupações e reivindicações dos povos em relação a 
REDD+ e a apropriação dessas contribuições por políticas e estratégias rela-
cionadas ao tema. A limitada inserção indígena nos processos políticos de tomada 
de decisão sobre REDD+ é crônica e precisa ser superada com urgência. 

3. O diálogo sobre REDD+, no que toca os povos indígenas, deve incluir outras 
dimensões socioculturais (saúde, desenvolvimento, cultura, direitos e gestão 
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ambiental e territorial) para além do carbono. Tais diálogos precisam acontecer 
sob uma abordagem “bottom-up”, de modo a respeitar as especificidades e 
os direitos indígenas, com vistas à justa e equitativa repartição dos benefícios de 
REDD+. 

Sobre os Projetos de REDD+/Salvaguardas/Redução de riscos

4. Contratos não devem ser firmados sem que estejam em conformidade com a 
legislação vigente, especialmente no que se refere aos direitos indígenas (res-
peito às especificidades indígenas, processos adequados para o consentimento 
livre, prévio e informado, e autonomia, por exemplo). A regulamentação de 
iniciativas de REDD+ no Brasil pode evitar abusos, como os observados em alguns 
contratos de mercado voluntário de carbono florestal em Terras Indígenas, notada 
a recorrente preocupação de lideranças e organizações indígenas com possíveis im-
pactos socioculturais decorrentes dessas iniciativas e seus possíveis benefícios. 

5. Urgente inclusão, no diálogo sobre REDD+, dos povos indígenas de outros bio-
mas e/ou regiões do Brasil. A discussão de REDD+ tem atualmente foco prioritá-
rio na Amazônia, gerando um risco de recorte geográfico entre aqueles que podem 
ou não podem receber benefícios. 

Sobre a Repartição de benefícios oriundos de REDD+

6. A vinculação das iniciativas de REDD+ (e seus benefícios) à elaboração, im-
plementação e monitoramento de Planos de Gestão Territorial e Ambiental 
nos territórios indígenas deve ser priorizada. Estes planos devem primar pelo 
desenvolvimento dos povos, pelo fortalecimento de suas organizações e atuar 
a favor do interesse desses grupos e da coletividade. Apesar do conceito REDD+ 
incluir a conservação de estoques florestais de carbono ou a recomposição flores-
tal, é recorrente a recomendação indígena pela inclusão de todos os povos como 
beneficiários de REDD+, independentemente da cobertura florestal existente em 
seus territórios. Também é observado o rechaço a pagamentos individuais diretos e 
outros modelos que beneficiem a poucos indivíduos. 

7. O desenvolvimento de modelos que fortaleçam a autonomia indígena (sem a 
tutela do Estado) sobre o acesso e a gestão de recursos provenientes de REDD+, 
deve ser priorizado. Foi identificado, por parte de lideranças participantes dos 
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diálogos, que experiências prévias, sob a tutela estatal, para o acesso e a gestão de re-
cursos não facilitaram e, eventualmente, comprometeram a chegada de benefícios 
aos grupos envolvidos. Os fundos dedicados a (e geridos por) povos indígenas são 
indicados como ideais, mas a demanda por capacidades institucionais e operacio-
nais (formação de quadros técnicos para gestão, por exemplo), revela a possibilida-
de de regimes de gestão compartilhada (indígena e não-indígena) desses fundos. 

8. Apoio ao desenvolvimento de estruturas e mecanismos decisórios internos (dos 
povos indígenas) sobre iniciativas de REDD+ em seus territórios, com o ob-
jetivo dar legitimidade e autonomia às decisões, através de processos amplos 
e participativos. Esta é uma importante contribuição das experiências dos dois 
estudos de caso apresentados neste trabalho.

Pelo conjunto de recomendações acima é possível concluir que dialogar sobre as preocu-
pações e reivindicações dos povos indígenas quanto a REDD+ por meio de uma aborda-
gem “bottom-up” deve ser a ação fundamental para a promoção do respeito a direitos e de 
modelos adequados de repartição de benefícios. Contudo, a conclusão talvez mais impor-
tante a ser destacada a partir das consultas realizadas com lideranças indígenas amazônicas 
é que, uma vez apoiados, informados e participantes, os povos indígenas estarão aptos a 
lidar com os potenciais benefícios e riscos de REDD+ de maneira autônoma e qualificada.

Um sistema brasileiro, justo e equitativo de repartição dos potenciais benefícios de 
REDD+, desenvolvido sob a efetiva participação e consideração dos povos indígenas, 
pode ser um modelo a ser seguido por outros países tropicais com relevantes estoques flo-
restais milenarmente conservados por práticas de populações que vivem na e da floresta. 
Avanços neste sentido podem resultar em reduções significativas de emissões de carbono 
na atmosfera, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e seus impactos 
sobre populações vulneráveis, a exemplo dos povos indígenas.  
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