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Relatório
Minicurso REDD+ Indígena
Cuiabá – Mato Grosso, 14 a 16 de Novembro de 2011
Apoio:

Antecedentes e objetivos
O grupo de trabalho de REDD do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas (GT REDD
MT) elaborou entre março/2010 e março/2011 a minuta de Anteprojeto de Lei do Sistema Estadual
de REDD+, visando regulamentar a aplicação do mecanismo de Redução das Emissões do
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) em Mato Grosso. O texto foi submetido à Consulta
Pública na internet, na página da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (www.sema.mt.gov.br) até
o final de Setembro de 2011. Durante esse período, o GT REDD MT organizou oficinas de
apresentação e discussão do projeto com diferentes grupos interessados.
Como parte desse processo de consulta, foi organizado um primeiro diálogo setorial indígena
nos dias 04 e 05 de Agosto de 2011. Esse diálogo levou à constituição de uma Comissão de REDD
Indígena em Mato Grosso, tendo como objetivo organizar uma série de seminários para definir uma
proposta de REDD Indígena, visando interagir em nível estadual, nacional e internacional.
Em Outubro de 2011, foi realizado o Seminário Regional REDD+ Indígena Xingu, onde se
constituiu o GT REDD+ Xingu, como câmara técnica do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Gestão
do parque Indígena do Xingu. O GT REDD+ Xingu tem como objetivo acompanhar as discussões sobre
REDD+. Em Outubro de 2011, os seus membros manifestaram a necessidade de se realizar um
minicurso para nivelar os entendimentos sobre REDD+ e poder formular uma contribuição
qualificada ao PL de REDD+ em discussão. Também procurava-se ter uma reflexão sobre como
incentivar a participação indígena nos debates relacionados ao REDD+ e estabelecer mecanismos de
representação.
Este documento apresenta a metodologia adotada no minicurso realizado entre os dias 14 e
16 de Novembro de 2011 em Cuiabá. São aqui resumidos os principais pontos de discussão, assim
como algumas recomendações para o PL de REDD de Mato Grosso e para o fortalecimento da
participação indígena a nível estadual, nacional e internacional.
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Programação do minicurso
14 de Novembro de 2011
Introdução ás Mudanças Climáticas e ao cenário nacional sobre REDD+
Café da manhã e boas vindas

8h-8h30
8h30-9h
9h-11h

Introdução ao minicurso
Mudanças Climáticas e REDD+
Apresentação (Bruno Simionato Castro)
Exercício em dupla
Debate
Negociações internacionais e abordagem nacional de REDD
Apresentação (Juliana Splendore)
Exercício em dupla
Debate
Continuação do bloco: Negociações internacionais e abordagem nacional de REDD

11h-12h30

13h30-14h
14h-16h

Exemplos de projetos de REDD+
Apresentação (Alice Thuault)
Exercício
Debate
Cenário estadual e mobilização indígena
Apresentação (Alice Thuault e Juliana Splendore)
Debate

16h-18h

15 de Novembro de 2011
Trabalho sobre o PL de REDD+ de MT e sobre as salvaguardas para REDD+
8h-8h30
8h30-9h
9h-9h30
9h30-12h30

14h-15h
15h-18h

Café da manhã
Resgate das discussões da vespera
Apresentação do Projeto de lei estadual de REDD e da metodoloogia de trabalho
3 grupos de trabalho sobre o PL:
1. Estrutura de governança
2. Instrumentos
3. Elegibilidade
Continuação dos grupos de trabalho
Salvaguardas para REDD+
Apresentação (Juliana Splendore e Alice Thuault)
Debate

16 de Novembro de 2011
Consolidação das contribuições
8h-8h30
8h30-9h
9h-12h

Café da manhã
Resgate das discussões da vespera




Com um melhor entendimento das salvaguardas, precisa mudar algo nas
contribuições ao PL de REDD?
Quem irá representar os indíos de MT em BSb dia 21?
Quais propostas irão levar?
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Discussão e resultados
O minicurso permitiu um nivelamento detalhado sobre Mudanças climáticas e REDD+, sobre as
negociações internacionais relacionadas, a abordagem nacional e estadual de REDD+, as
salvaguardas e condições de boa governança. Também foram apresentados alguns exemplos de
projetos de REDD+.
Com esse nivelamento, os participantes puderam avaliar melhor a minuta de projeto de lei de
REDD+ de Mato Grosso, pensar em condicionantes para uma proposat de REDD+ no Xingu e refletir
sobre as necessidades de articulações para fortalecer a participação indígena à nível estadual,
nacional e internacional.

A. O PL de REDD-MT a luz das salvaguardas para REDD+
Os participantes do minicurso estudaram a minuta de lei de Mato Grosso a luz das necessárias
salvaguardas para REDD+. Para isso, foi feita uma discussão extensa sobre o significado de cada
princípio e a sua tradução na prática. O exercício permitiu mapear a presença de cada uma das
salvaguardas no texto de lei, como o demonstra a Tabela 1.
Tabela 1: Identificação das salvaguardas para REDD+ presentes na minuta de Projeto de Lei de REDD+ realizada pelos
participantes.

Salvaguardas para
REDD+1
Garantia de Direitos

Repartição de Benefícios

Trecho do PL de REDD+ de Mato Grosso correspondante
Art.4 incisoV
O respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais que habitem ou façam uso das áreas onde forem
implementadas ações de REDD+
Art.4 Inciso IV
A garantia da justa e equitativa repartição dos benefícios oriundos das ações de REDD+;

Sustentabilidade Econômica,
Redução de Pobreza e
aumento de Qualidade de
Vida

Art3 inciso V:–
Promover o desenvolvimento socioeconômico regional bem como a melhoria da qualidade de vida das populações locais,
incluindo os povos e comunidades tradicionais;

Conservação da
Biodiversidade e Recuperação
Ambiental

Art. 3 inciso II –
Promover a conservação e a restauração dos ecossistemas naturais e valorizar seus serviços
Art. 4 III –
A participação plena e efetiva nas ações de REDD+ e na gestão do Sistema Estadual de REDD+ dos diferentes segmentos da
sociedade que possam contribuir com os objetivos do sistema, que exerçam um papel relevante na conservação dos
ecossistemas naturais ou que possam ser afetados pelas ações de REDD+;
(...)
VI - O consentimento livre, prévio e informado de todos os participantes das ações de REDD+;

Participação

Monitoramento e
transparência

Governança

Art 3
VI – Assegurar o monitoramento e a transparência de informações sobre as emissõesdo desmatamento e da degradação
florestal e as ações destinadas a reduzi-las.
Art. 4
VII - A transparência e publicidade das informações
Art 6 II - Estabelecimento de estruturas de governança para gerir e monitorar de forma participativa e transparente os
programas e projetos de REDD+;

1
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Se cada uma das salvaguardas está devidamente presente no texto, faz-se necessário ter
instrumentos de controle e de monitoramento para asssegurar o cumprimento das salvaguardas na
prática e ao longo dos anos.
Além disso, foi ressaltado que a participação indígena será imprescindível para o respeito
dessas salvaguardas. Para isso, é necessário garantir vagas para as lideranças indígenas no Conselho
Gestor e viabilizar essa participação.

B. REDD+ no Xingu
No Seminário Regional REDD+ Indígena Xingu promovido em Outubro de 2011, foi decidido
montar um grupo de trabalho reduzido para acompanhar as reuniões sobre REDD+ acontecendo na
escala estadual e federal, o GT REDD+ Xingu. Esse grupo foi pensado como uma câmara tecnica do
Grupo de Trabalho do Plano de Gestão do Xingu e a escolha dos seus membros foi feita atendendo
ao princípio de representatividade das quatro regiões do Xingu.
Representantes do grupo participaram do minicurso e tiveram a oportunidade de aprofundar
a reflexão sobre uma possível iniciativa REDD+ no Xingu. Os membros do GT destacaram a
necessidade de fortalecer a circulação de informação e a transparência sobre as possíveis
modalidades de um mecanismo de REDD+. Para isso, seria necessário deslocamentos nas aldéias e
sessões de esclarecimento nas bases. Essa linha de trabalho precisará ser viabilizada por
financiamento específico.

C. As condições da participação indígena aos debates de REDD+
O minicurso foi uma oportunidade para refletir sobre a participação indígena nos fórums e
espaços de discussão sobre REDD+. Essa participação foi discutida à nível federal e nacional.
A nível federal, a participação à oficina federal foi discutida de forma extensa. Dois
representantes foram escolhidos para ir representar as lideranças do GT Xingu e o grupo discutiu em
cima do material mandado pelo Ministério do Meio Ambiente.
Os participantes também discutiram a representação estadual em Mato Grosso. Foi sugerida
a realização em 2012 de uma Conferência dos povos indígenas de Mato Grosso para poder construir
um canal legítimo de representação indígena à nivel estadual.
Finalmente, foi reconhecida a necessidade de se ter uma representação indígena no GT REDD
de Mato Grosso para participar da revisão da minuta de lei. Essa participação deverá ser viabilizada
financeiramente e demandará do representante tanto um trabalho de capacitação específico quanto
um repasse para as outras lideranças indígenas. Essa representação será discutida na próxima
assembleia da ATIX.

Anexos
A. Lista de presença
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B. Material de apoio distribuido e utilizado durante o minicurso

Bonfante Talía, Voivodic Maurício e Filho Luis Menezes Salvaguardas Socioambientais para REDD+
[Livro]. - Piracicaba : Imaflora, 2010.
Desmatamento evitado (REDD) e Povos Indígenas [Livro]. - 2010 : ISA/ Forest Trends, 2010.
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Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia REDD no Brasil: um enfoque amazônico [Relatório]. Brasília : Centro de gestão e Estudos estratégicos, 2011.
Instituto SocioAmbiental Impactos e oportunidades das mudanças climáticas para a agricultura de
Mato Grosso [Relatório]. - São Paulo : ISA, 2009.
Nahur André Estado da arte de salvaguraddas socioamabientais para REDD+ (documento de apoio)
[Relatório]. - Brasília : MMA, 2011.
Observatório do REDD Revista do Observatório do REDD [Periódico]. - Brasília : GTA, 2011. - Vol. 2.
Pinto Erika de Paula Pedro [et al.] Perguntas e respostas sobre o aquecimento global [Livro]. belém : Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2010.
Velasquez Cristina, Queiroz Heber e Bernasconi Paula Fique por dentro: a Bacía do Rio Xingu em
Mato Grosso [Livro]. - São Paulo : ISA/ICV, 2010.
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