Iniciativas subnacionais de
REDD+
Iniciativas subnacionais de REDD+ examina como iniciativas de
REDD+ podem ser projetadas e implementadas para que os
resultados das mesmas sejam eficazes, eficientes e equitativos e
produzam co-benefícios.
Apesar de REDD+ ainda estar sendo negociado em arenas
internacionais, cerca de 200 iniciativas subnacionais de carbono
florestal já estão em andamento em todo o mundo.1 Estas
intervenções visam aumentar os estoques de carbono florestal
em relação aos cenários usuais (ou seja, o cenário se não
houvesse a intervenção).
Quão bem sucedidas provavelmente serão estas intervenções?
Os seus resultados serão eficientes, equitativos e eficazes?
Será que esses resultados produzirão co-benefícios tais como
a melhoria dos meios de vida e a proteção da posse da terra
de comunidades locais e da biodiversidade? Quais condições e
atividades ajudam ou prejudicam essas iniciativas a alcançarem
os seus objetivos? Como essas iniciativas podem obter o
necessário apoio de populações locais?
Para ajudar a responder a estas perguntas, nós coletamos
e analisamos dados de linha de base socioeconômicos e
biofísicos em 23 locais onde ocorrem iniciativas de REDD+
em seis países, abrangendo mais de 170 comunidades e cerca
de 4500 famílias. Para garantir que os efeitos são atribuídos
apropriadamente às iniciativas, nós comparamos os dados
antes e depois, e com ou sem uma intervenção.2,3
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Pontos-chave
Posse clara e segura é essencial

Para que os resultados sejam eficazes, eficientes e equitativos, os direitos de propriedade sobre as
florestas, as árvores e o carbono das árvores devem ser claros.4 Para alocar incentivos de REDD+, é
preciso ficar claro quem tem o direito aos benefícios.5 Se a população local está segura dos seus direitos,
ela estará motivada para manejar a terra de forma sustentável. Caso contrário, as pessoas podem ficar
relutantes em fazer investimentos de longo prazo; alguns podem até mesmo realizar derrubadas em
seus terrenos, como forma de garantir a posse da terra.4 Outros podem se opor a REDD+, se temerem
que isso signifique que mais pessoas de fora poderão tomar suas terras.6 A posse clara também protege
os direitos e meios de vida das pessoas e pode impedir uma corrida por recursos quando o valor das
florestas aumentar.7

Os problemas de posse são abundantes

Na maioria dos países que possuem iniciativas de REDD+, a posse é ambígua e contestada - e, portanto,
insegura. Em uma análise de comunidades em cinco países, verificou-se que mais da metade dos
entrevistados disseram que alguma de suas posses era insegura.7 Em uma análise de iniciativas locais de
REDD+ na Indonésia identificou-se que as condições de posse eram insuficientes para a implementação
eficaz de REDD+.8 Mesmo no Brasil, onde tem ocorrido avanços na definição de posse da terras, foi
encontrado que a insegurança fundiária está difundida entre unidades domésticas.9

Há necessidade de uma reforma agrária em nível nacional

Os proponentes das iniciativas estão tentando resolver as questões de posse, por exemplo, abordando
as causas dos conflitos, demarcando limites através de mapeamentos, desenvolvimento de planos
espaciais de uso da terra, identificando os detentores de direitos legais e registrando as propriedades.7
No entanto, eles são impedidos, porque os problemas de posse são nacionais em escopo e origem.7, 11
Uma ação nacional relacionada à questão fundiária é necessária, mas esta tem sido limitada.4 Obstáculos
para a reforma agrária incluem a capacidade limitada para demarcação e titulação, a competição de
interesses por terras e recursos e barreiras ideológicas.4 Além disso é necessário realizar a integração
de esforços nacionais e locais relativos a regularização fundiária, a clarificação sobre as políticas
internacionais e nacionais de REDD+, e o desenvolvimento de mecanismos para resolução de conflitos.7

Para os moradores, os meios de vida vêm em primeiro lugar

Pesquisas mostram que a maioria dos moradores do entorno dos locais de REDD+ esperam que a
iniciativa irá melhorar a sua renda e meios de vida, mas eles estão preocupados que a iniciativa possa
prejudicá-los ou restringir o seu acesso aos recursos.12 Muitos expressam um interesse maior na geração
de renda do que na proteção da floresta em si. Um estudo na Indonésia, por exemplo, descobriu que as
famílias têm pouco interesse em conservar a floresta em pé a menos que esta seja importante para os
seus meios de vida.8 Isto sugere que REDD+ só será eficaz se ele puder competir economicamente com
as atividades que emitem gases de efeito estufa. Iniciativas de REDD+ devem equilibrar a proteção das
florestas com as preocupações de bem-estar dos moradores e proteger os meios de vida agrícolas.13

Os moradores querem - e devem - ser envolvidos

Moradores pesquisados12 reportaram querer se envolver e participar de forma significativa em iniciativas
de REDD+. Eles também disseram que gostariam que os proponentes se comunicassem melhor,
demonstrassem maior transparência, os respeitassem e defendessem os seus direitos;12 esses desejos
refletem alguns salvaguardas do UNFCCC.14 No entanto, foi encontrado que o conhecimento dos
moradores sobre REDD+ e / ou sobre a iniciativa local de REDD+ era geralmente baixo.12 A maioria
das iniciativas desenvolve algumas atividades para obter o consentimento livre, prévio e informado dos
moradores, mas nem todas são bem sucedidas e alguns proponentes estão atrasando o desenvolvimento
de atividades educativas.7 Os proponentes devem informar melhor os moradores sobre REDD+ e
envolvê-los no desenho e implementação da iniciativa.

Iniciativas de REDD+ devem equilibrar a proteção das florestas
com as preocupações de bem-estar dos moradores e proteger
os meios de vida agrícolas.

A posse clara protege os direitos e os meios de vida das pessoas
e pode impedir uma corrida aos recursos quando o valor das
florestas aumentar.

Reformas da posse
• esclarecer os titulares de
direitos e obrigações
• direitos consuetudinários
seguros
Caminhos
• redução do acesso aberto
• ampliação de incentivos
para investimentos de
longo prazo
• ampliação dos direitos e
capacidade de exclusão
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Aumentar alcance,
equidade e eficácia de
políticas de REDD+

Redução do desmatamento
e da degradação

Caminhos
• aumentar a legitimidade
de REDD+
• desafio efetivo para a
abordagem usual

Negociações internacionais afetam ações locais

A falta de clareza sobre os rumos que REDD+ está tomando
cria incertezas, particularmente quanto à materialização de
fato de pagamentos por serviços ambientais (PSA) - central
para as políticas de REDD+. Este atraso nas negociações
internacionais dificulta a implementação das iniciativas.
O desenho das iniciativas tende a combinar PSA com
abordagens anteriores para a conservação, de modo que os
proponentes possam começar a trabalhar e ter uma opção
de recurso. Contudo, o modelo antigo tem um histórico de
problemas.15 Alguns proponentes estão atrasando os esforços
para plenamente envolver e informar os moradores, para
evitar criar expectativas no caso dos benefícios de REDD+
nunca chegarem.7 Além disso, quando (ou se) REDD+ tornarse totalmente operacional, questões agrárias adicionais
provavelmente surgirão, as quais os proponentes só podem
tentar adivinhar por enquanto.7 Além disso, as salvaguardas
sociais devem ser garantidas em nível internacional para gerar
ações concretas.13
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