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Ji-Paraná-2014   

  
DELSON GAVIÃO 

Rio Branco-AC-2014 

Experiência Piloto  

 

 Estado: Rondônia/RO – Brasil 

 Terra Indígena Igarapé Lourdes 

 Organização Indígena de Base: 
Padereéhj 

 Povos: Gavião e Arara 
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Terra Indígena Igarapé 
Lourdes 
 
 
•185.533 ha 

•Aprox. 23 milhões de toneladas de 

carbono; 

•Aprox. 82 milhões de toneladas 

CO2; 

•TI demarcada em 1983 

•Povos Gavião e Arara 

•Aprox. 930 habitantes 

Ameaças ao Território 

 Retirada ilegal de madeira (décadas de 1980-

1990); 

 Pecuária e invasão do territórios por 

fazendeiros; 

 Caça e pesca ilegais; 

 Pressão externa para a mineração no território 

indígena; 

 Mudanças na legislação indigenista brasileira. 

 



6/16/2014 

3 

Atividades de monitoramento e 
gestão 

 Elaboração de Plano de Gestão (2004); 

 Avaliação e atualização do Plano de Gestão 
(RIA/2013); 

 Manejo de copaíba; 

 Cadeia produtiva da castanha (2012); 

 Gestão ambiental e territorial indígena: 
monitoramento (área de referência do Projeto 
GATI/2012); 

 Experiência-piloto COIAB-COICA: busca por 
apoio e financiamento 
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Perspectivas  

 

 Projeto GATI (PNGATI): preparação para a 
implementação do Plano de Gestão da Terra 
Indígena Igarapé Lourdes. Convergência com 
REDD+ Indígena Amazônico (RIA), em diálogo 
com governos estaduais e federal (Funai). 

 

Perspectivas 

 REDD Indígena Amazônico (RIA): 

 A experiência-piloto de RIA é bem-vinda para 

complementar as atividades de gestão territorial 

indígena, adicionando um componente climático 

(mitigação e adaptação) aos esforços e preocupações 

dentro de TI Igarapé Lourdes; 
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Desafios 

 Financiamento para... 
 Disseminação e sensibilização de lideranças e comunidades sobre 

RIA e seu potencial (processo de consulta e pactuação); 

 Sensibilização e parceria junto à Funai e outros potenciais parceiros 
e financiadores, em sinergia com o Projeto GATI e outras iniciativas 
para a implementação do Plano de Gestão da TI Igarapé Lourdes e 
da própria PNGATI (Política Nacional de Gestão Ambiental e 
Territorial nos Territórios Indígenas). 

 

 

Àbéá!!!! 

PADEREÉHJ 


