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A Amazônia Indígena e 
as Mudanças Climáticas: 
recomendações aos presidenciáveis

As mudanças climáticas não são mais projeções para o futuro. Tornaram-
se uma realidade. E atual. Seja no Brasil ou em outra parte do globo. Suas 

consequências para as populações humanas - especialmente para aquelas 
mais desassistidas – podem ser devastadoras e gerar graves impactos para a 
economia e o desenvolvimento de qualquer país. Grandes enchentes, secas 
prolongadas e aumento de temperatura poderão comprometer o acesso a 
água e a moradia, além de ameaçar a produção de energia e de alimentos. 
Para o Brasil as perdas com as mudanças do clima poderão chegar a 3,6 tri-
lhões de reais nos próximos 40 anos1. 

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover planos de 
adaptação a estas mudanças devem ser, portanto, as prioridades de qual-
quer governo. Sem este cuidado a prosperidade das próximas gerações es-
tará em risco. 

Neste contexto, a Amazônia brasileira tem papel de destaque2. Seu 
imenso “mar verde” florestal abriga 20% da diversidade biológica e um quin-
to da água do planeta. A região também desponta como celeiro do mundo 
e é lar de 25 milhões de brasileiros3. Suas florestas, verdadeiras “bombas 
d’água”, abastecem a atmosfera com 20 bilhões de toneladas de vapor por 
dia, algo importante para o regime de chuvas que irriga outras regiões do ter-
ritório nacional. Já se pode afirmar que a floresta amazônica exerce o papel 
de “regador” do agronegócio brasileiro e mostra-se importante para geração 

1 Margulis, S.; Dubeux, C. B. S; Marcovitch, J. (coord.) 2011. Economia da mudança do clima no Brasil. 
Rio de Janeiro: Synergia.
2 “Amazônia e as eleições 2014: Oportunidades e Desafios para o Desenvolvimento Sustentável”. 
IMAZON, IPAM e Amigos da Terra, 2014. http://ipam.org.br/noticias/ONGs-querem-Amazonia-como
-prioridade-no-proximo-governo/3190/destaque.
3 IBGE Censo, 2010.
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de energia via hidroeletricidade4. Dois papéis fundamentais para o crescimento brasi-
leiro nos próximos anos. 

Sob a perspectiva de um mundo cada vez mais aquecido, será fundamental que 
políticas governamentais garantam o desenvolvimento sustentável da região e a pre-
servação de suas florestas. 

E tal desenvolvimento é perfeitamente possível. Por exemplo, a queda do desma-
tamento na região (> 70% desde 2006) e o simultâneo aumento da produção agropecu-
ária demonstram que é possível seguir o caminho da conservação e do uso sustentável 
de recursos florestais, sem reduzir a produção agrícola5. De quebra, mais de dois bi-
lhões de toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidos para a atmosfera.

Esta conquista, contudo, não está consolidada. A crescente demanda mundial por 
commodities (grãos e carne), os investimentos em infraestrutura (estradas e hidrelétri-
cas) sem as devidas salvaguardas socioambientais, a fragilidade na legislação ambiental 
e o lento avanço de uma reforma agrária com mais sustentabilidade social e ambiental, 
advogam pelo retorno do desmatamento. Algo já experimentado em 2013 quando a 
derrubada da floresta cresceu quase 30%6 e que deve voltar a ocorrer em 2014.  

Para que o Brasil alcance a extinção do desmatamento na Amazônia brasilei-
ra e usufrua dos serviços ambientais prestados por suas florestas será crucial a 
manutenção de grandes extensões contínuas de florestas. O elemento essencial 
para que isto aconteça são as áreas protegidas, em especial as Terras Indígenas 
e suas populações. 

Incluir os povos indígenas e seus territórios como chave de uma perspectiva mais 
sustentável de desenvolvimento futuro do país deve ser, portanto, uma prioridade do 
próximo governo. E é justamente com o propósito de demonstrar como estes povos 
representam a garantia de um desenvolvimento mais equilibrado que oferecemos este 
breve documento aos presidenciáveis. Para tanto, a realidade dos povos indígenas da 
Amazônia ilustra tal tese. Obviamente, dada a relação que estes povos mantêm com a 
natureza, esta prioridade se estende para todos os outros povos abrigados nos outros 
biomas brasileiros. 

4 Stickler, C. et al. 2013. Dependence of hydropower energy generation on forests in the Amazon Basin at local and 
regional scales. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1-6. www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/
pnas.1215331110/-/DCSupplemental.
5 Nepstad et al. 2014. Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply 
chains. Science, 344 . 1118-1123.
6 O Aumento do Desmatamento na Amazônia 2013. Um ponto fora da curva ou fora do controle?”. IPAM, IMAZON 
e ISA 2014. http://www.ipam.org.br/noticias/Aumento-no-Desmatamento-na-Amazonia-em-2013-um-ponto-fora-
da-curva-ou-fora-de-controle-/2977/destaque.
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O papel dos povos indígenas amazônicos  
na manutenção das florestas e do regime climático

A floresta amazônica, em território brasileiro, abriga uma população indígena de 450 
mil pessoas (distribuídas entre 173 diferentes etnias)7 ocupando uma área de 110 mi-
lhões de ha (> 400 territórios)8 . É, portanto, fonte de uma vasta gama de serviços 
ambientais, além de representar um imenso “armazém” de carbono florestal (≅55 bi-
lhões 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 e 16.643 km2 na de 1990 e 17.654 km2 na década de 
2000)9 contribuindo entre 2-3% da emissão global de gases de efeito estufa (GEE). 
Contudo, o desmatamento na região declinou, a partir de 2006 (76%), apresentando, 
em 2012, a menor taxa já medida: 4.656 km2.  

Em boa medida, esta redução pode ser explicada pela criação e manutenção 
de áreas protegidas10. Somente entre 2004 e 2008, cerca de 25 milhões de ha de 
novas áreas protegidas, incluindo, entre elas, 10 milhões de ha de Terras Indígenas, 
foram criadas na região pelo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm), o que contribuiu com 40% da redução na taxa de desma-
tamento no período. Tal efeito provém do fato destes territórios agirem como grande 
“barreiras” ao avanço do desmatamento ilegal na região. Por exemplo, as taxas de 
derrubada de florestas no interior das terras indígenas são inferiores a 2% (1999-
2008), um valor bastante reduzido se comparado àquele encontrado nas regiões ao 
redor destas terras (de 25 a 30%) e menor do que o encontrado para unidades de 
conservação sem gente dentro. 

7 Carneiro Filho, A. & Souza, O.B. Atlas de pressões e ameaças às Terras Indígenas na Amazônia brasileira. São 
Paulo: Instituto Socioambiental, 2009. 
8 RAISG, 2012.
9 PRODES, 2012.
10 Soares Filho et al. 2010. Role of Brazilian Amazon Protected Areas in Climate Change Mitigation. PNAS, 107, 
10821–10826.
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Figura 1: Terras Indígenas e área desmatada até 2011 na Amazônia Brasileira.  
Destaque para o desmatamento ao redor do Parque Indígena do Xingu – MT.

Fonte: IPAM, 2013.

 A redução do desmatamento implica em diminuição das emissões de gases de 
efeito estufa. Assim, manutenção das terras indígenas existentes e a homologação de 
novas representa o caminho mais rápido para que o país cumpra seus compromissos 
assumidos internacionalmente, que envolvem as metas de redução de emissão es-
tabelecidas pela Politica Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 2187/2009; Decreto 
7390/2010)11. 

Vulnerabilidade dos povos indígenas amazônicos  
às mudanças do clima

Apesar de “guardiões” da floresta amazônica e, portanto, provedores de serviços am-
bientais essenciais, como acima demonstrado, os povos indígenas da região são, para-
doxalmente, aqueles mais vulneráveis às mudanças climáticas. 

Os cenários futuros para 2050, segundo dados do Global Circulation Models 
(GCM) do Centro Canadense de Modelagem e Análise Climática (Canadian Center for 
Climate Modeling and Analysis), prevêem muitas mudanças para a Amazônia brasileira, 
com previsão de redução de chuva da ordem de 20 a 30%12. Tal alteração, combinada 

11 O governo brasileiro se comprometeu em reduzir entre 36,1% a 38,9% as emissões nacionais projetadas para 
2020, incluindo aí uma redução de 80% na taxa do desmatamento amazônico até 2020.
12 Malhi, Y. et al. 2008. Climate Change, Deforestation and the Fate of the Amazon, Science 319. 169-172. Oyama, M. 
& Nobre, C. 2003. A new climate-vegetation equilibrium state for tropical South America. Geophysical Research 
Letters, Vol. 30, N°. 23, 2199, doi: 10.1029/2003GL018600, 2003.
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ao avanço, mesmo lento, do desmatamento, implicará num futuro com incidência maior 
de secas e incêndios florestais na região. Alterações no regime de precipitação já estão 
sendo sentidos e relatados pelos indígenas. Atrasos no início das chuvas ou ausência 
destas, por exemplo, já ameaçam a prática de rituais culturais e a produção de alimen-
tos nas roças, colocando em risco a própria cultura indígena e a segurança alimentar 
das populações. 

Figura 2: Terras Indígenas com maior proporção de suas áreas atingidas por 
anomalia de seca frequentes (em vermelho) no período de 2000-2012.

Fonte: IPAM, 2013.

Já não bastassem as ameaças do clima, inúmeras Terras Indígenas estão expostas 
ao desmatamento e à degradação devido à implementação de projetos de infraestru-
tura. Mais de um quarto dos territórios (133) está ameaçado pela proximidade com 
rodovias, centros urbanos e focos de desmatamento13. Ainda, cerca de 1.300 locais de 
mineração ilegais vêm poluindo rios importantes para a sobrevivência dos povos indí-
genas14 e, pelo menos, 43 projetos de infraestrutura rodoviários irão afetar mais do que 
uma Terra Indígena da região15. Além destas ameaças, outras, relacionadas ao flagrante 
desrespeito aos direitos indígenas, estão relacionadas às investidas do legislativo em 

13 IPAM, 2013.
14 Carneiro Filho & Souza, 2009.
15 Verdum, R. 2012. As Obras de Infraestrutura do PAC e os Povos Indígenas na Amazônia Brasileira. Rio de Janeiro: 
INESC.
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permitir a entrada, em tais territórios, de empreendimentos e atividades produtivas. 
Uma velada ameaça aos direitos adquiridos pelos povos indígenas do país.

Garantindo o futuro climático da Amazônia Brasileira: 
reforçando o papel dos povos indígenas na preservação 
 florestal e climática

Reverter o quadro de vulnerabilidade crescente dos territórios indígenas às mudan-
ças do clima e de perda de direitos dos seus povos representa prioridade máxima se 
o país e seus governantes quiserem evitar, não somente prejuízos socioambientais 
no futuro, mas também e, principalmente, perdas econômicas. Sem a manutenção da 
integridade das Terras Indígenas, o fogo florestal, por exemplo, poderá impor danos 
econômicos substanciais à região, pois não mais haverá o efeito de “asseiro” que 
estes territórios promovem ao longo da paisagem amazônica. Para se ter uma ideia 
dos prejuízos do fogo, em 1998, durante um evento drástico de El Niño, fenômeno 
este cada vez mais frequente e intenso devido as alterações do clima, cerca de 22 
bilhões de reais viraram cinzas na região. Naquele ano, somente o SUS teve prejuízos 
da ordem de 20 milhões com o tratamento de doenças respiratórias provocadas pela 
fumaça dos incêndios16.

Para manter o clima da região ameno e úmido, capaz de continuar bombeando 
água para atmosfera e abastecer outras regiões do país, será fundamental que gran-
des extensões de florestas nativas na Amazônia e também nos demais biomas bra-
sileiros, sejam conservadas. O caminho para garantir esta condição futura de clima 
equilibrado é continuar mantendo e expandindo as áreas protegidas, entre elas e, 
em espacial, as Terras Indígenas. Para tanto, é de vital importância que se garanta o 
que está na Constituição Federal (Artigo 231), no que tange aos direitos territoriais 
dos povos indígenas, que lhes dá o usufruto exclusivo dos recursos naturais de seus 
territórios, deixando-os livres de intervenções externas e invasões. Será ainda im-
portante avançar com a implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e 
Territorial (PNGATI), instrumento básico para a construção dos planos de gestão dos 
territórios e para prover as condições para que os povos indígenas construam seus 
planos de enfrentamento às mudanças climáticas que sejam integrados às demais 
políticas públicas. Cabe lembrar que expandir as Terras Indígenas não representa 
limitações futuras na produção agrícola. Muito pelo contrário. Como já mencionado, 
a produção de chuvas intermediadas pelas florestas abrigadas nas áreas protegidas 
da região resulta em irrigação da produção. Além disto, a expansão da área plantada 
pode seguir seu curso de pujança, já que há mais de 10 milhões de hectares de áreas 

16 Mendonça et al. 2004. The economic cost of the use of fire in the Amazon. Ecological Economics 49. 89-105.
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já desmatadas na região que estão subutilizadas ou abandonadas. A recuperação 
agrícola destas áreas e a conservação da floresta que ainda resta colocará o Brasil 
em situação de extrema vantagem para continuar produzindo sem desmatamento, 
e ainda usufruindo do serviço de “regador” que as florestas das Terras Indígenas e 
áreas protegidas fornecem. 

Recomendações 

Num mundo em aquecimento, o bem estar futuro dos brasileiros passa por ações que 
busquem a manutenção de um clima minimamente equilibrado. Neste contexto, o de-
senvolvimento nacional de políticas e programas para a proteção e gestão das Terras 
Indígenas da Amazônia brasileira e de outros biomas brasileiros representa a ação mais 
contundente a ser colocada em prática pelo próximo governo. Assim, recomenda-se: 

1. Ampliar e acelerar o processo de identificação, demarcação e homologação de 
Terras Indígenas na Amazônia reconhecendo tal ação como estratégia funda-
mental para manter a tendência de queda das taxas de desmatamento na região 
e suas emissões de carbono associadas. 

2. Que esse processo de demarcação também se estenda para as áreas localizadas 
em outros biomas do Brasil, considerando o fato que representam não somente 
a sobrevivência sociocultural dos povos que nelas habitam, mas também pela 
conservação da biodiversidade local e manutenção dos serviços ecossistêmicos, 
tais como a preservação de mananciais e nascentes de rios.

3. Implementar integralmente e de modo participativo a Política Nacional de Ges-
tão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas (PNGATI)17 de modo a garantir a 
valorização dos modos de vida dos povos e o pleno exercício de sua autonomia, 
uma gestão socioambiental dos territórios e assegurar o papel que estes exer-
cem no equilíbrio do clima.  

4. Promover a inclusão de perspectivas e contribuições indígenas sobre as mu-
danças climáticas nas políticas públicas relacionadas com o tema, tais como a 
Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC), a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI), a Estratégia Nacional de 
REDD+ e o Plano Nacional de Adaptação. Para isto, é fundamental convocar e 
garantir a participação de representantes indígenas nos fóruns em que estas 
políticas são debatidas.

17 Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012, instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas – PNGATI, e dá outras providências.
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5. Incentivar a criação de um Fórum Indígena sobre Mudanças Climáticas, que se 
qualifique como um espaço formativo e de diálogo entre os povos indígenas do 
Brasil, trazendo subsídios para as políticas e planos citados no item anterior. 

6. Integrar políticas públicas que toquem o tema indígena, bem como promover a 
articulação entre o Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Minis-
tério da Cultura e Ministério da Saúde, de modo a otimizar as ações do Estado 
voltadas a temática. 

7. Fortalecer a FUNAI para que esta esteja plenamente capacitada política e tec-
nicamente para lidar com as condições futuras impostas pela mudança do clima, 
com isso desempenhando plenamente seu papel enquanto órgão indigenista ofi-
cial do Estado que deve proteger os direitos dos povos indígenas.

8. Desenvolver um plano de “empoderamento” dos povos indígenas sobre temas 
relacionados às mudanças climáticas como elemento fundamental para que es-
tes possam fundamentar suas próprias propostas de enfrentamento às mudan-
ças que estão por vir.

9. Reconhecer e garantir o direto indígena aos seus territórios e abandonar as 
propostas de alteração constitucional ou projetos de lei que tratam das de-
marcações ou da regulamentação de atividades econômicas nos territórios 
(por exemplo, mineração e agropecuária propostos, respectivamente, PL 1610 
e PEC 237).  


