


O projeto Amazônia 2.0 está inserido por um lado numa realidade amazônica com 

diversas pressões, ameaças e problemas de desmatamento, e pelo outro, numa 

conexão frágil entre os atores locais no território e os responsáveis dos temas meio 

ambientais e da sustentabilidade no nível nacional e regional. Também se somam as 

atividades extrativas controversas, a expansão agropecuária que muda o uso dos solos 

florestais, e a construção de obras de infraestrutura não planejadas num cenário de gov-

ernança florestal fraca que está conectada com as poucas garantias de direitos, pouca 

transparência e participação dos atores locais.

O projeto tem como objetivo a contribuição com 

a redução do desmatamento das florestas em 

seis países da bacia amazônica: Equador, Peru, 

Colômbia, Brasil, Guiana e Suriname.

As capacidades das comunidades, organizações 

indígenas e camponesas destes seis territórios 

são fortalecidas, através da conformação de grupos 

técnicos de monitores florestais comunitários.

Também com a articulação de uma 

plataforma social e tecnológica que 

apoie a difusão e tratamento da informação 

sobre as ameaças as florestas, registradas por 

atores locais, e as ações que se executam para 

mitiga-las.

Assim mesmo, o projeto propõe ter o apoio de uma rede de sócios para impulsar 

una agenda de incidência na formulação de política pública no nível regional ba-

seada nos modelos de administração territorial criados. Um dos principais focos do 

projeto está na necessidade de ter uma voz social, especialmente nos povos indíge-

nas e camponeses empoderados, que evidenciem e atuem ante os problemas antes 

descritos.



MODELO DE INTERVENÇÃO 



EQUADOR

Territorio Waorani

10 comunidades
waorani

Parque Nacional
Yasuní

Executado pela Fundação EcoCiencia nas províncias de 

Napo e Pastaza, em terras waorani. Se opera com o 

apoio das organizações indígenas como a NAWE e a AM-

WAE, assim como com instituições do governo, como o 

Ministério do Ambiente (MAE).

No Equador, A2.0 replicou o modelo de Monitoramento 

Territorial, formando o Monitoramento Waorani cu-

jos membros fortaleceram suas capacidades e estão pre-

parados para registrar e gerenciar apropriadamente as 

ameaças ambientais no seu território. Além disto, o moni-

toramento Waorani, junto com a Associação de Mulheres 

Waorani, executam e dão seguimento técnico as ativi-

dades produtivas sustentáveis como mecanismos para 

enfrentar o desmatamento. Isso tudo é parte de um modelo 

territorial de gestão integrada para a conservação e geren-

ciamento de suas florestas. 



PERU
,

O projeto é executado por ECOREDD em 12 comunidades 

ashéninka. Trabalham de mão dada com instituições in-

dígenas como AIDESEP e instituições governamentais como 

SOFSSA, SERFOR e OSINFOR. Também intervém atores de 

organizações civis.

Amazônia 2.0 no Peru já tem o reconhecimento das super-

visões por parte do governo, como um modelo de adminis-

tração, governança e monitoramento das florestas e terras indíge-

nas. Desta forma, a supervisão tem se transformado no sustento 

técnico das comunidades. Trabalham em administração dos ter-

ritórios, monitoramento (indústrias extrativas e gestão florestal) e 

monitoramento da governança.

Conseguimos assinar o pacto do setor privado, uma 

declaração de intenção e compromisso, para trabalhar a 

madeira de forma legal e transparente. 

UCAYALI

ATALAYA



COLÔMBIA
Fundação Natura executa o projeto A2.0 em 11 

comunidades indígenas e camponesas, 

representados pelo Cabildo do Resguardo Indígena 

Niñeras e a Associação Camponesa de Pro Desen-

volvimento de Mononguete. Como é um território 

aonde se juntam várias comunidades com diversas 

necessidades e cosmovisões, A2.0 tem desenvolvi-

do um diálogo intercultural para trabalhar sobre 

a governança territorial.    

Um importante aliado para o projeto na Colôm-

bia tem sido a Universidade da Amazônia, 

na que se titulam os promotores, nome que os 

monitores tem neste país para eliminar qualquer 

conotação de observação, num território antiga-

mente ocupado por grupos armados. 

CAQUETÁ

MONONGUETE Y
RESGUARDO NIÑERÍAS Municipio

Solano



Brasil

TI  MAMOADA TE

TI ALTO RIO PURUS

PARQUE  ESTADUAL CHANDLE SS

Estado del
Acre

O projeto no Brasil é executado pela UICN-Brasil e opera em três territórios (Terras 

Indígenas Alto Rio Purus e Mamoadate; Parque Estadual Chandless) e com 4 povos 

indígenas (Kaxinawa, Madjá, Manchineri e Jaminawa) e comunitários do Parque Chandless, 

no estado do Acre.

A diferença dos outros países, estas terras indígenas não são representadas por organi-

zações indígenas próprias. Vivendo dentro das áreas protegidas pelo Estado, é o próprio 

Estado quem as representa. É por isto que as instituições do governo são atores chave no 

desenvolvimento do projeto e uma das maiores conquistas são justamente os acordos de 

articulação institucional.

A área de trabalho de A2.0 é de um milhão de 

hectares e está na zona transfronteiriça 

com o Peru, é por isto que é um desafio, dadas 

as atividades ilegais que acontecem nessa área. 

Conseguimos assinar acordos institucionais 

com a Secretaria do Meio Ambiente e o In-

stituto de Mudança Climática, assim como ter 

16 monitores.



www.iucn.org/sur
www.ecociencia.org
www.ecoredd.org.pe
www.natura.org.co
www.apaguyana.com
www.act-suriname.org

w w w . a m a z o n i a d o s p u n t o c e r o . c o m

Coordenador Regional: Braulio.Buendia@iucn.org

Escritório Regional Sul da UICN:
Av. del Salvador e Suíça

Edifício Murano Plaza, 12º andar
Quito, Equador

Amazônia 2.0 é uma iniciativa coordenada pela UICN Sul e é 

executada por um conjunto de sócios nacionais, com a cooper-

ação financeira da União Europeia.    

Até hoje, conseguimos formar e executar 49 monitoramentos 

em comunidades indígenas e comunidades camponesas, pro-

duzindo mais de 200 reportes de monitoramento numa exten-

são de mais de 1.5 milhões de hectares, cuja informação está 

sendo usada pelas próprias comunidades indígenas, campone-

sas e alguns governos.


