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SIGLAS E ACRÓNIMOS
ACCA

Associação para a Conservação da Bacia Amazônica

AIDESEP

Associação Interétnica para o Desenvolvimento da Selva Peruana

AMAAIAC

Associação dos Movimentos Indígenas de Agentes Agroflorestais do Acre

APIWTXA

Associação Ashaninkas del Rio Amônia

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

CBD

Convenção sobre Diversidade Biológica

CIAM

Conselho Interregional da Amazônia

CIAT

Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIPIACI

Comitê Indígena Internacional para a Proteção dos Povos em Isolamento e
Contato Inicial da Amazônia, Gran Chaco e Região Leste do Paraguai

CMNUCC

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

COIAB

Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

COICA

Coordenador das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica

COMARU

Conselho Machiguenga do Rio Urubamba

CONAIE

Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador

CPI-Acre

Comissão Pró-Índio do Acre

DRBE

Desenvolvimento Rural de Baixa Emissão

FENAMAD

Federação Nativa do Rio Madre de Dios e Afluentes

FUNAI

Fundação Nacional do Índio

GCF

Grupo de Trabalho de Governadores sobre Clima e Florestas

GOREMAD

Governo Regional de Madre de Dios

GOREU

Governo Regional de Ucayali

GTGTA-U

Grupo Técnico Geográfico Transfronteiriço Acre Ucayali

GTT

Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça Brasil-Peru

GTASO

Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da Amazônia

IIAP

Instituto de Pesquisas da Amazônia Peruana

INRENA

Instituto Nacional de Recursos Naturais

INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil

IPGH – Peru Instituto Pan-Americano de Geografia e História
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IBC

Instituto para o Bem Comum

MAP

Madre de Dios, Acre e Pando

MINAM

Ministério do Meio Ambiente do Perú

MINAGRI

Ministério da Agricultura e Irrigação do Perú

ONIC

Organização Nacional Indígena da Colômbia

OOII

Organizações indígenas

ORAU

Organização Regional AIDESEP Ucayali

OPIAC

Organização de Professores Indígenas do Acre

OTCA

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica

ONHAE

Organização da Nacionalidade Huaorani da Amazônia Equatoriana

ONG

Organização não governamental

SEMA

Secretário de Estado do Meio Ambiente do Brasil

TI

Terra indígena

UICN

União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos

UNAP

União dos Nativos Ayoreo do Paraguai

UNSAAC

Universidade Nacional de San Antônio Abad del Cusco

UNU

Universidade Nacional de Ucayali

REDD+

Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação de florestas em países
em desenvolvimento, incluindo conservação, manejo sustentável de florestas e
aumento dos estoques de carbono florestal.

ZIF

Zona de Integração de Fronteira
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RESUMO EXECUTIVO
Com o objetivo de identificar aprendizados, recomendações e oportunidades para fortalecer os
acordos de atores locais, que contribuam em fortalecer a eficácia das iniciativas binacionais
relacionadas ao manejo e comercialização de recursos florestais na fronteira entre o Brasil
(Estado do Acre) e Peru (Madre de Dios), a União Internacional para a Conservação da Natureza
(UICN) por meio do Projeto Amazônia 2.0 (A2.0) desenvolveu este estudo, o qual mostra a
coleta e análise de 11 iniciativas em uma linha do tempo dos últimos 10 anos; identificando as
seguintes iniciativas:
o Comitê Indígena Internacional de Proteção aos Povos em Isolamento Voluntário e
Contato Inicial da Amazônia, Gran Chaco e Região Leste do Paraguai - CIPIACI
o Acordo de aprofundamento econômico-comercial entre a República Federativa do Brasil
e a República do Peru
o Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça Brasil-Peru (GTT)
o Comitê de Fronteira Local Assis Brasil (Brasil) - Iñapari (Peru)
o GCF (Grupo de Trabalho de Governadores sobre Clima e Florestas)
o Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da Amazônia (GTASO)
o Acordo de cooperação técnica interinstitucional entre a Comissão Pro-Índio do Acre CPI/ ACRE e a Federação Nativa y do Rio Madre de Dios e Afluentes – FENAMAD
o Iniciativa Madre de Dios, Acre e Pando (MAP)
o Corredor Territorial de Povos Indígenas em Isolamento e Contato Inicial Pano, Arawak
e outros.
o Acordo de aprofundamento econômico-comercial entre a República Federativa do Brasil
e a República do Peru
o SERVIR - Amazônia.
A identificação das iniciativas foi realizada através de revisões bibliográficas de acesso virtual
e posteriormente aprofundada com entrevistas, sendo necessário esclarecer que não foi
possível realizar entrevistas para todas as iniciativas, devido às agendas institucionais de
alguns atores e devido à situação de pandemia por Covid-19. O estudo preliminar foi
compartilhado com os principais stakeholders, que fazem parte dessas iniciativas, no dia 4 de
dezembro de 2020, por meio de plataforma virtual (Zoom) para receber contribuições e
sugestões e, se possível, identificar diretrizes para um intercâmbio binacional de experiências
e aprendizados que posamm contribuir para fortalecer a eficácia das iniciativas e, assim,
reduzir as pressões e ameaças na fronteira entre o Peru e o Brasil.
O evento de socialização foi enriquecido com a participação e contribuições dos dois países,
dentro das contribuições foram aportadas outras iniciativas como a OTCA (Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica), MAP FIRE e o sistema de alerta “Terra MA2” que fornece
informações para os três países da região MAP, e também o PRODGE, financiado pelo KfW,
fundo alemão que visa instalar o centro de pesquisas na região de fronteira. Estas iniciativas
não chegaram a ser mapeadas neste momento, pois algumas foram consideradas em iniciativas
como o MAP (no caso da OTCA) e devido às dificuldades descritas no parágrafo anterior.
As 11 iniciativas descritas neste documento respondem a diferentes lideranças institucionais,
temas principais, áreas jurisdicionais, nível de execução e validade. Considerando que essas
iniciativas transfronteiriças são geradas a partir de temas ou agendas comuns e de importância
mútua para ambos os países, foi realizada uma análise levando em conta pontos fortes e fracos,
lições positivas e negativas, bem como as propostas que derivam para otimizar a utilidade e
impacto, quando possível, das iniciativas organizadas de acordo com a sua afinidade temática.
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Como uma das conclusões do estudo, destaca-se a participação de diversos atores
(governamentais e não governamentais) e modalidades de cooperação, confirmando que
somente através da colaboração e integração de diversos segmentos da sociedade e também
local, regional, nacional e será possível alcançar um desenvolvimento sustentável nesta região
da Amazônia.

I.

INTRODUÇÃO

A realização deste trabalho obedece a um esforço conjunto entre a União Internacional para a
Conservação da Natureza (UICN), cuja missão é influenciar, incentivar e ajudar as sociedades a
conservar a integridade e diversidade da natureza e garantir que qualquer uso dos recursos
naturais sejam equitativos e ecologicamente sustentáveis. O Projeto Amazônia 2.0, por sua vez,
tem como objetivo contribuir para a redução do desmatamento de florestas tropicais em seis
países - Guiana, Suriname, Colômbia, Brasil, Equador e Peru - fortalecendo modelos de
governança florestal em territórios indígenas e camponeses do bioma amazônico, com o
objetivo de fortalecer as capacidades locais de boa governança de territórios e florestas, por
meio da consolidação de um modelo de “controle comunitário” desenvolvido na América do Sul.
ECOREDD no Peru e a Associação UICN Brasil neste país são responsáveis pela execução de A2.0
nesses países, sob um modelo abrangente que combina monitoramento, advocacia em políticas
nacionais e regionais, melhor gestão territorial e, portanto, auxilia na conservação e no uso
sustentável dos ecossistemas das paisagens amazônicas, cujas intervenções não
necessariamente compartilham a linha de fronteira. O âmbito da intervenção do lado peruano
desenvolve-se na província de Atalaya, departamento de Ucayali, especificamente em 12
comunidades indígenas, pertencentes às organizações indígenas CORPIAA e FECONAPA, bases
da AIDESEP e CONAP respectivamente. Do lado brasileiro, a iniciativa está implantada no
Estado do Acre, em três territórios: Terras Indígenas Mamoadate e Alto Rio Purus, além do
Parque Estadual Chandless (PEC), territórios que formam um mosaico de áreas protegidas onde
vivem. quatro etnias (Kaxinawa, Madjá, Manchineri e Jaminawa) e ribeirinhos. Essas áreas
fazem parte de quatro municípios do Acre (Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Assis Brasil),
e também são constituintes da bacia do rio Purus e fazem fronteira com o Peru, e estão próximas
à fronteira com a Bolívia.
Os três territórios constituem uma área contínua de floresta com mais de 1 milhão de hectares,
o que representa 7,8% do estado, e o desmatamento acumulado representa 0,28% das áreas.
Apesar de haver um bom nível de conservação nas três áreas de intervenção A2.0 no Brasil,
existem pressões e ameaças que colocam em risco a integridade desses ecossistemas chave e
das comunidades indígenas que os habitam. Por exemplo, esta área fronteiriça está exposta a
forte pressão antrópica causada pela construção da Rodovia Interoceânica Sul, que incentiva
atividades extrativistas (madeireiras e não madeireiras), agricultura (terras agrícolas e
pastagens), mineração (principalmente ouro) e de serviços comerciais urbanos.
No entanto, na última década, houve esforços bilaterais entre Peru e Brasil (além de outros,
incluindo a tríplice fronteira com Pando na Bolívia) para mitigar ameaças por meio de
processos de planejamento do uso da terra considerando as dimensões ambiental, social,
econômica e política. Assim, no âmbito das ações de advocacy A2.0 no Brasil, a UICN Brasil
achou por bem ter um estudo que reúna e analise experiências, acordos e avanços na
colaboração binacional voltada para a gestão e comercialização de recursos naturais (com
ênfase no manejo florestal e uso da terra florestal) na linha de fronteira no Brasil e no Peru.
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Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é identificar, compilar e analisar as estratégias e
acordos bilaterais de gestão e comercialização de recursos florestais na fronteira entre Brasil
(Estado do Acre) e Peru (Madre de Dios) para Identificar aprendizados, recomendações e
oportunidades para fortalecer os acordos com as partes interessadas locais que contribuam
para fortalecer a eficácia dessas iniciativas e, assim, reduzir as pressões e ameaças sobre os
ecossistemas nas três áreas de intervenção do projeto.
Este estudo foi realizado durante 3 meses, que contemplou a identificação de iniciativas através
de revisão bibliográfica, entrevistas, análises e por último a socialização com os principais
atores que integram essas iniciativas.
Foram identificadas onze iniciativas, das quais 55% são ativas e, em relação ao tipo de
parceiros, 37% são governamentais, 27% não governamentais e 36% de ambas. Em relação aos
temas, 27% das iniciativas estão relacionadas à integração econômica ambiental, 37% às
agendas indígenas e 36% à cooperação técnica. Considerando esta última classificação, foi
realizada a análise de pontos críticos, oportunidades, lições aprendidas e propostas sobre essas
iniciativas. Destacando como uma das conclusões, que os acordos binacionais não possuem
ações concretas, carecem de estratégia de implementação, não possuem orçamento e não
desembocam em planos de trabalho. Isso se explica por diversos fatores, um deles a baixa
participação técnico-política nas reuniões e na assinatura de acordos; Além disso, a alta
rotatividade de pessoal e as mudanças na gestão governamental que não necessariamente
implementam as decisões da gestão cessante. A isso se acrescenta que a maioria dos governos
regionais e locais tem uma visão de curto prazo, cuja prioridade está voltada para a prestação
de serviços básicos e infraestrutura, enquanto as questões ambientais ficam nas mãos dos
apoios que possam receber da cooperação, já que os tempos de execução são de longo prazo.
A socialização do estudo preliminar foi realizada com atores-chave das iniciativas identificadas,
onde se reconheceu que as iniciativas indígenas são fortalecidas e organizadas em um nível
superior. Também foi considerado importante trabalhar a nível local nas áreas de fronteira,
considerando as organizações e os municípios. Além disso, recomenda-se que o uso dos
recursos naturais na linha de fronteira tenha um aspecto paisagístico, resgatando que dentro
das oportunidades que as organizações tiveram, experiências particulares e comuns foram
desenvolvidas ao mesmo tempo, além de exaltar a importância de fazer um intercâmbio de
experiências entre os povos indígenas do Peru e do Brasil, o que permitirá consolidar o modelo
de fiscalização ou iniciativas de monitoramento semelhantes.

II.

HISTÓRICO

O Projeto Amazônia 2.0 é um projeto de 4 anos (2017-2020), que visa fortalecer os modelos de
governança florestal em territórios indígenas e camponeses do bioma amazônico, com o
objetivo de fortalecer as capacidades locais de boa governança de territórios e florestais, por
meio da consolidação de um modelo de “controle comunitário” desenvolvido na América do Sul.
É uma iniciativa de colaboração regional financiada pela União Europeia e executada sob a
coordenação da UICN Sur, em conjunta com a UICN Brasil, Fundação Natura (Colômbia),
Fundação EcoCiencia (Equador), ECOREDD (Peru), Equipe de Conservação da Amazônia, ACT
(Suriname) e Associação dos Povos Ameríndios, APA (Guiana).
Amazônia 2.0 aplica um modelo abrangente com elementos interconectados: 1)
Monitoramento: fortalecendo o compromisso, as capacidades e as ferramentas sociais e
tecnológicas para o monitoramento local e melhor governança; 2) Advocacia em políticas
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nacionais e regionais sobre mudanças climáticas e florestas, para contribuir com os processos
de tomada de decisão em nível local, provincial e nacional, com base nas informações obtidas
através do monitoramento; 3) com os dois elementos anteriores, contribuir para uma melhor
gestão territorial considerando o papel dos atores locais e sua visão de mundo, e assim reduzir
as ameaças e pressões sobre o território. E, por fim, 4) esforços cumulativos auxiliam na
conservação e uso sustentável dos ecossistemas nas paisagens amazônicas.
No Brasil, a iniciativa A2.0 é implementada pela Associação UICN Brasil, no Estado do Acre, em
três territórios: Terras Indígenas Mamoadate e Alto Rio Purus, além do Parque Estadual
Chandless (PEC), territórios que formam um mosaico de áreas protegidas onde vivem quatro
etnias (Kaxinawa, Madjá, Manchineri e Jaminawa) e habitantes das margens dos rios
(ribeirinhos).
No Brasil, aos povos indígenas é garantido constitucionalmente o direito original às terras que
tradicionalmente ocupam e é dever do governo demarcar e proteger as terras indígenas, uma
vez que as terras tradicionalmente ocupadas são destinadas à sua posse permanente, com uso
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos que neles se encontram. A Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) é a instituição governamental responsável pela demarcação e
proteção das Terras Indígenas que são representadas por organizações, associações e
lideranças de seus territórios.
As Unidades de Conservação de Proteção Integral, como o Parque Estadual Chandless, estão de
acordo com o ordenamento jurídico brasileiro sob administração do Estado e têm como
objetivo a proteção da natureza. A administração do Parque é realizada pela Secretaria de Meio
Ambiente do Estado do Acre (SEMA-AC) e ali vivem comunidades tradicionais desde antes da
criação do Parque.
É por isso que entidades governamentais e organizações, associações e comunidades indígenas
são atores-chave no desenvolvimento do projeto.
Considerando as pressões e ameaças que existem nas áreas de intervenção do projeto A2.0 no
Brasil e conhecendo os esforços bilaterais entre Peru e Brasil para mitigar esses danos,
considerou-se importante a realização de um estudo que reúna e analise experiências, acordos
e avanços na colaboração binacional voltada para a gestão e comercialização de recursos
naturais (com ênfase no manejo florestal e uso do solo florestal) na fronteira entre Brasil e Peru,
que servirá de linha de base para gerar recomendações que contribuam para a consolidação
iniciativas existentes por meio de estratégias que garantem maior comprometimento das
partes interessadas.
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III.

DEFINIÇÕES E METODOLOGÍA

CONCEITOS CHAVES
Nesta seção, será feita uma revisão bibliográfica dos principais conceitos em que se baseia este
estudo. Os conceitos a serem considerados são: estratégia, acordo bilateral, gestão, comércio,
recursos florestais, fronteira, transfronteiriça e finalmente povos indígenas isolados.
Estratégia, embora seja verdadeira, esta palavra surge de uma concepção meramente militar,
que ao longo dos anos outras áreas do conhecimento têm adotado, considerando-a como a
ponte entre as políticas ou os objetivos máximos e as ações a atingir uma meta. Conforme
expresso por Davies (2000), citado por Contreras (2013), porque a estratégia se caracteriza por
ter múltiplas opções, múltiplos caminhos e resultados, seu desenho é mais complexo e são mais
difíceis de implementar do que outras soluções lineares. Como afirma o autor, falar de
estratégia pode se tornar uma “torre de babel” na qual muitos expressam ideias e querem fazer
valer, mas ninguém entende ninguém. Isso significou que muitas organizações implementaram
estratégias que as paralisaram e as levaram a cometer erros graves, cujo efeito foi afastá-las dos
verdadeiros objetivos que pretendiam alcançar ou avançar.
Acordo, refere-se ao convenio que é feito entre dois ou mais indivíduos, nações, instituições,
entre outros, sobre um assunto (Bembibre, 2010). Desde que estas possam ser especificadas
em diversos âmbitos, como político, social, comercial, econômico, entre outros. Em relação aos
acordos bilaterais, são aqueles acordos em que duas partes estão envolvidas, que aceitam e
concordam em termos e condições a respeito de algo (Ucha, 2014). A utilidade dos acordos
bilaterais é evidente, uma vez que o benefício obtido por cada parte não poderia ser alcançado
individualmente, mas requer necessariamente o envolvimento do outro elemento participante.
Gestão, está intimamente ligada à estratégia (Huergo, 2020), entendida como um
procedimento necessário para alcançar algo ou resolver um problema, com foco no uso
eficiente dos recursos, na medida em que seus retornos devem ser maximizados.
Comércio é a troca de bens e serviços entre várias partes em troca de diferentes bens e serviços
de igual valor, ou troca de dinheiro (Raffino, 2020). O comércio existe graças à divisão do
trabalho, especialização e diferentes fontes de recursos. Visto que a maioria das pessoas se
concentra em um pequeno aspecto da produção, elas precisam negociar com outras pessoas
para adquirir bens e serviços diferentes daqueles que produzem. O comércio existe entre
diferentes regiões principalmente devido às diferentes condições de cada região, algumas
regiões podem ter vantagens comparativas sobre um produto, promovendo sua venda para
outras regiões.
Recursos florestais, este conceito vai além da madeira, refere-se ao que nos fornecem desde a
combustão à alimentação da nossa alimentação diária, além de produtos não madeireiros, como
buriti e borracha (informação adaptada da FAO, 2006)
Fronteira, segundo Tapia (2017), são espaços onde se desdobram atores que os habitam e os
cruzam com diferentes identidades, situados em diferentes posições, quase sempre
assimétricas. Este autor também destaca que o desenho das fronteiras foi pensado em termos
de fechamento e isolamento, tanto para proteger e conter, quanto para evitar a passagem de
pessoas, bens ou mercadorias indesejáveis. Em torno deles, foram enfatizados o caráter
nacional e o desenho de políticas para estreitar ou abrir as fronteiras em diferentes escalas,
onde o controle tem desempenhado um papel central na entrada, trânsito e saída. Quando nos
referimos ao transfronteiriço, isso funciona além das fronteiras, cruzando fronteiras entre
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territórios. Os problemas, neste caso ambientais, extrapolam as fronteiras, pois os
ecossistemas, seu uso e os efeitos da poluição não se limitam a um território e vão além das
divisões político-administrativas de Estados soberanos (Gernaert, 1996).
Povos indígenas isoladamente, refere-se aos povos indígenas, ou parte deles, que não
desenvolveram relações sociais sustentáveis com os demais integrantes da sociedade nacional
ou, caso tenham, optaram por interrompê-las (MINCUL, 2016).
METODOLOGÍA
A análise das iniciativas colaborativas binacionais entre o estado do Acre no Brasil e a região de
Madre de Dios no Peru é baseada em um processo de sistematização de acordos, agendas,
compromissos e iniciativas relacionadas ao comércio e manejo florestal, considerando um
cronograma dos últimos 10 anos (2010-2020). O objetivo final é o planejamento de ações e
propostas de acordos, utilizando uma abordagem participativa para os dois países que ajudem
a melhorar os resultados no fortalecimento da governança territorial e florestal por meio das
lições aprendidas.
Nesse sentido, uma ordem lógica foi usada para desenvolver a metodologia:
1. Análise das iniciativas colaborativas binacionais: Com o objetivo de identificar as
iniciativas existentes entre o período 2010-2020, e considerando a situação gerada pela
pandemia COVID 19, priorizou-se as fontes secundárias disponíveis virtualmente, bem
como as solicitantes aqueles cujo acesso não era público. Isso tem permitido uma visão
geral e conhecimento claro das iniciativas encontradas na área de estudo. Nesse sentido,
havia duas atividades principais:
Revisão bibliográfica - Nesta seção, foi feita uma revisão de publicações, relatórios de
oficinas, apresentações, sites institucionais, convênios firmados, entre outros
documentos, que permitiram fazer um resumo de cada iniciativa e identificar pontos
críticos, oportunidades e lições aprendidas, que foram refletidos no primeiro produto.
Esta revisão também permitiu identificar os atores mais relevantes para cada iniciativa
e estabelecer potenciais entrevistados.
Entrevistas - Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 instituições
públicas e privadas, remotamente e presencialmente. O primeiro foi desenvolvido em
plataforma virtual e presencial, respeitando os protocolos de segurança e
distanciamento social. Para as entrevistas, foram priorizados os atores que têm posição
e papel importante em cada instituição, além daqueles que tiveram histórico de
participação nas entrevistas identificadas. Porém, foram encontradas dificuldades
como: mudança de pessoal nas instituições, desinteresse, dificuldades tecnológicas,
pouca coincidência de agendas, entre outras. Isso foi ainda mais notório do lado
brasileiro, que devido às restrições postas pela pandemia dificultaram conseguir
entrevistas presenciais. Essas entrevistas possibilitaram conhecer a percepção dos
atores, como as iniciativas são desenvolvidas e coletar recomendações que possibilitem
seu fortalecimento.
2. Socialização: Em primeiro lugar, foi planejado um Encontro Binacional sobre
experiências indígenas no manejo florestal. No entanto, considerando a situação atual
devido à pandemia Covid-19, que não permitiu um encontro presencial e muito menos
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transfronteiriço, decidiu-se organizar um evento para compartilhar os resultados
preliminares.
Com o documento preliminar incluindo as entrevistas, o evento de socialização foi
planejado de forma a coletar contribuições e sugestões e, quando possível, identificar
diretrizes para uma troca binacional de experiências e aprendizados que possa
contribuir para fortalecer a eficácia das iniciativas e, assim, diminuir as pressões. e
ameaças na linha de fronteira entre o Peru e o Brasil. As atividades desenvolvidas foram:
Planejamento e organização - Coordenado com a equipe da UICN Brasil e ECOREDD Peru
para definir a metodologia do evento e os participantes. A implementação foi proposta
por meio da plataforma Zoom, confirmando a participação dos principais atores,
priorizando aqueles que participaram das entrevistas. Também foi feito um convite aos
membros do consórcio do projeto Amazônia 2.0.
Realização do evento - O evento foi realizado no dia 4 de dezembro de 2020, das 09h00
às 11h30. Foram compartilhados os resultados preliminares do estudo de compilação
de iniciativas binacionais em torno do manejo e comércio de recursos florestais e
reduções de pressões e ameaças ao longo da fronteira entre o Peru e o Brasil, onde foram
feitas algumas observações e contribuições que estão se refletindo em este documento
final. Por fim, foi feito um relatório sobre o evento, cujo conteúdo encontra-se anexo a
este documento.
3. Consolidação da análise: Para o documento consolidado, foram coletados os pontos de
vista das entrevistas, os comentários e sugestões da socialização, ficando assim um
documento final.
Consolidação do relatório final - Com base nos dois produtos anteriores, a análise foi
fortalecida, as contribuições do encontro virtual foram integradas e o relatório final foi
elaborado.
Sistematização da reunião - As contribuições da reunião foram recolhidas em um
relatório e posteriormente incorporadas a este documento que se apresenta.
.
As 11 iniciativas consideradas neste estudo são descritas de forma resumida com dados
relevantes como: início (validade), envolvimento, finalidade, parceiros, abrangência geográfica,
linhas de atuação, entre outros.

IV.

MAPEAMENTO E ANÁLISE DE INICIATIVAS COLABORATIVAS

Em princípio, onze (11) iniciativas de agendas e acordos bilaterais foram identificadas no
Estado do Acre no Brasil e na região de Madre de Dios no Peru relacionadas ao manejo e
comercialização de recursos florestais, promovidas e / ou desenvolvidas por atores
governamentais em vários níveis, bem como organizações não governamentais, indígenas e
instituições de desenvolvimento privado, pelo menos nos últimos 10 anos. O estudo das
iniciativas vem sendo considerado desde 2010; Porém, existem iniciativas criadas
anteriormente e a maioria delas ainda estão em vigor, conforme mostra a tabela a seguir:
Tabela Nº 01. Iniciativas consideradas para o estudo

Ano em Vigor
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Iniciativas

2006 - 2012

Comitê Indígena Internacional de Proteção aos Povos em
Isolamento Voluntário e Contato Inicial da Amazônia, Gran
Chaco e Região Leste do Paraguai - CIPIACI
Válido desde 2009
Macro acordo entre a República do Peru e a República
Federativa do Brasil para o estabelecimento da Zona de
Integração Fronteiriça Peru - Brasil (Setor Sul).
Válido desde 2005
Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça BrasilPeru (GTT)
Válido desde 2000
Comitê de Fronteira Local Assis Brasil (Brasil) - Iñapari
(Peru)
Válido desde 2008
GCF (Grupo de Trabalho de Governadores sobre Clima e
Florestas)
Válido desde 2012
Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da
Amazônia (GTASO)
Válido desde 2014
Acordo de cooperação técnica interinstitucional entre a
Comissão Pro-Índio do Acre-CPI/ ACRE e a Federação
Nativa y do Rio Madre de Dios e Afluentes - FENAMAD
Válido desde 2000
Iniciativa Madre de Dios, Acre e Pando (MAP)
Válido desde 2015
Corredor Territorial de Povos Indígenas em Isolamento e
Contato Inicial Pano, Arawak e outros.
Assinado em 2006 (não Acordo de aprofundamento econômico-comercial entre a
atual)
República Federativa do Brasil e a República do Peru
Válido desde 2019
SERVIR - Amazônia
Fonte: Elaboração própria

Abaixo está um cronograma (período 2010-2020) com alguns marcos importantes das 11 iniciativas
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.Figura Nº 1. Pontos importantes das iniciativas bilaterais
Fonte: Elaboração própria

A.- INICIATIVAS IDENTIFICADAS
3.1. Comitê Indígena Internacional para a Proteção dos Povos em
Isolamento Voluntário e Contato Inicial da Amazônia, Gran Chaco e
Região Leste do Paraguai, CIPIACI
Este Comitê Indígena Internacional foi criado em novembro de 2006, durante o Seminário
Regional organizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o
Vice-Ministério de Terras da Bolívia, a Confederação dos Povos Indígenas da Bolívia (CIDOB) e
o Grupo Internacional de Trabalho sobre Assuntos Indígenas (IWGIA). Seus membros são
CIDOB (Bolívia), UNAP (Paraguai), ONHAE e CONAIE (Equador), FENAMAD e Interétnica para
o Desenvolvimento da Selva Peruana (AIDESEP - Peru), ONIC (Colômbia) e COIAB (Brasil),
Comissão para a Autodeterminação dos Povos Indígenas, do Paraguai (CAPI); e a Coordenadora
Indígena da Bacia Amazônica (COICA).
Como o próprio nome indica, suas áreas de intervenção são a Amazônia, o Gran Chaco e a Região
Leste do Paraguai, com o objetivo central de enfrentar a problemática dos povos indígenas em
isolamento voluntário e propor políticas públicas destinadas a garantir sua proteção e
integridade física, cultural e territorial. Isso, por meio do desenho e implementação de uma
estratégia indígena para a proteção dos povos indígenas em isolamento voluntário e contato
inicial na Amazônia e no Grande Chaco. Assim, no âmbito de suas diretrizes políticas, plano
estratégico e plano de trabalho trienal 2007-2010, aprovado em 12 de abril de 2007, especifica
como linhas de trabalho:
Suporte para reclamações e campanhas locais das organizações associadas.
Missões institucionais (pesquisa, fortalecimento organizacional, apoio técnico e advocacia
em nível local, nacional e internacional).
Estudos jurídico-políticos.
Proposta de políticas públicas e ações de proteção nacional e transfronteiriça.
Incidência perante organizações internacionais.
Comunicações e
Fortalecimento institucional.
Por isso, as principais ações desenvolvidas pela CIPIACI têm consistido em campanhas de
informação, denúncias e demandas de proteção de governos em situações de grave violação de
direitos de povos isolados, missões institucionais, encontros internacionais, elaboração de
estudos jurídico-políticos e implementação. sistema de comunicação.
A figura 02, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 02, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação.
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Figura Nº 2. Pontos importantes da iniciativa CIPIACI

Fonte: Elaboração própria

Tabela Nº 02. Descrição da iniciativa CIPIACI

Nome

Detentores /
Promotores

Sócios / Aliados

Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial

Objetivo
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Comitê Indígena Internacional de Proteção aos Povos em
Isolamento Voluntário e Contato Inicial da Amazônia, Gran
Chaco e Região Leste do Paraguai - CIPIACI
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o
Vice-Ministério de Terras da Bolívia, a Confederação dos Povos
Indígenas da Bolívia, CIDOB e o Grupo de Trabalho Internacional
sobre Assuntos Indígenas
CIDOB (Bolívia), UNAP (Paraguai), ONHAE e CONAIE (Equador),
FENAMAD e AIDESEP (Peru), ONIC (Colômbia) e COIAB (Brasil),
Comissão para a Autodeterminação dos Povos Indígenas, do
Paraguai, CAPI; e a Coordenadora Indígena da Bacia Amazônica,
COICA
Criado desde 2006 a 2012
Amazônia, Gran Chaco e Região Leste do Paraguai
Abordar a problemática dos povos indígenas em isolamento
voluntário e propor propostas de políticas públicas voltadas à sua
proteção, garantindo a integridade física, cultural e territorial.
(Desenhar e implementar uma estratégia indígena para a proteção
dos povos indígenas em isolamento voluntário e contato inicial na
Amazônia, o Gran Chaco)

Tópico /Linha de
ação

1. Suporte para reclamações e campanhas locais de organizações
membros
2. Missões institucionais (pesquisa, fortalecimento organizacional,
apoio técnico e advocacia em nível local, nacional e
internacional).
3. Estudos jurídico-políticos
4. Proposta de políticas públicas e ações de proteção nacional e
transfronteiriça.
5. Incidência perante organizações internacionais
6. Comunicações
7. Fortalecimento institucional
Fonte: Elaboração própria

3.2. Acordo-quadro entre a República do Peru e a República Federativa do
Brasil para o estabelecimento da Zona de Integração Fronteiriça (ZIF)
Peru – Brasil
Este acordo, assinado em 11 de dezembro de 2009, teve como antecedentes: o Tratado de
Fronteira, Comércio e Navegação (1909); a declaração de Rio Branco (1987), que impulsionou
significativamente os esforços para garantir o processo de cooperação bilateral em prol do
desenvolvimento da região fronteiriça amazônica; o Plano de Ação de Puerto Maldonado
(1987), que reafirmou a importância da Amazônia como fator geoeconômico fundamental nas
relações peruano-brasileiras e estabeleceu as bases de um programa de trabalho com vistas à
integração e ao desenvolvimento da fronteira. Peru - Brasil; o Comunicado Conjunto
Presidencial (2003), pelo qual se acordou avançar na construção da Aliança Estratégica entre
Peru e Brasil; o Memorando de Entendimento sobre Integração Física e Econômica (2003), que
reconheceu a importância da integração da infraestrutura para o desenvolvimento econômico
e comercial de ambos os países; o Comunicado Presidencial Conjunto (2008) que estabeleceu
especificamente a prioridade que ambos os Governos atribuem à cooperação e ao
desenvolvimento fronteiriço no âmbito da Aliança Estratégica, e o Compromisso de Rio Branco
(2009), que determinou a adoção de medidas concretas destinadas a uma efetiva integração
econômica e social da fronteira Peru-Brasil.
Responsável por colocar em prática este Acordo para estabelecer a Zona de Integração
Fronteiriça Peru-Brasil (ZIF Peru-Brasil) para o desenvolvimento sustentável das áreas
fronteiriças de ambos os países, é a Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça tendo
como objetivos gerais:
Promover a integração fronteiriça por meio de desenvolvimento e complementação
econômica e social, intercâmbio cultural e promoção de uma cultura de paz entre as
populações fronteiriças
Promover programas de desenvolvimento e integração fronteiriços que requeiram
tratamento integrado e de curto prazo, tais como planos conjuntos de desenvolvimento
econômico e social, programas de cooperação transfronteiriça para o manejo sustentável
dos recursos naturais em bacias compartilhadas; planos coordenados de manejo e
vigilância para áreas naturais protegidas; programas de cooperação para atender às
necessidades das populações vulneráveis; entre outros;
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Adotar medidas dentro da Zona de Integração Fronteiriça com o objetivo de eliminar
obstáculos ao trânsito e ao comércio bilateral, bem como simplificar e agilizar os
procedimentos de controle de fronteira; e
Criar instrumentos jurídicos específicos para promover o desenvolvimento da ZIF Peru
Brasil, quando necessário.
Eles também especificaram os seguintes objetivos específicos:
Em relação à sustentabilidade ambiental:
• Desenvolver e implementar políticas para promover a conservação e o uso sustentável dos
recursos naturais nas áreas de fronteira, com ênfase especial na proteção da diversidade
biológica e na conservação dos ecossistemas e recursos hídricos, e,
• Estabelecer mecanismos para a gestão coordenada de ecossistemas de influência
transfronteiriça.
Quanto à sustentabilidade político - institucional:
• Incentivar a participação ativa de instituições públicas e privadas nos processos de
elaboração, execução e acompanhamento, avaliação e monitoramento de planos,
programas e projetos voltados para o desenvolvimento sustentável da ZIF Peru - Brasil.
• Desenvolver a estrutura institucional bilateral e de fronteira necessária para a
implementação da ZIF Peru - Brasil;
• Fortalecer a presença institucional do Estado nos distritos fronteiriços no âmbito da ZIF.

:

Quanto à sustentabilidade da integração fronteiriça
• Fortalecer a participação dos governos locais, regionais e estaduais nos programas de
cooperação, facilitação e desenvolvimento da ZIF Peru - Brasil;
• Desenvolver projetos de cooperação horizontal, de forma a promover a transferência de
conhecimentos e o fortalecimento das capacidades profissionais e técnicas entre os dois
países, em benefício da área de fronteira;
• Desenvolver programas e projetos de educação e ensino das línguas espanhola e
portuguesa de forma a facilitar a integração.
A figura 03, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 03, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação.
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Figura Nº 03. Pontos importantes da iniciativa Acordo-quadro entre Peru e Brasil para o
estabelecimento da ZIF

Fonte: Elaboração própria

Tabela Nº 03. Descrição da Iniciativa Acordo-quadro entre Peru e Brasil para o estabelecimento da ZIF

Macro acordo entre a República do Peru e a República
Federativa do Brasil para o estabelecimento da Zona de
Integração Fronteiriça Peru - Brasil (Setor Sul).

Nome
Detentores /
Promotores
Parceiros/ Aliados
Tempo de Validade
Âmbito Geográfico
/ Territorial
Objetivo

Tópico /Linha de
ação

República Federativa do Brasil e República do Peru.
Governo do Estado do Acre e Governo regional e local do Peru
Desde 2009
Setor Sul da Zona da ZIF Peru Brasil (Departamentos de Cusco,
Madre de Dios e Puno e Estados do Acre e Amazônia no Brasil)
Estabelecer a zona de integração fronteiriça Peru-Brasil (ZIF PeruBrasil) para o desenvolvimento sustentável das áreas fronteiriças de
ambos os países. Além da cooperação técnica e financeira
internacional, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e a Corporação Andina de Fomento (CAF).
No âmbito da Estratégia de Desenvolvimento e Integração do Setor
Sul da Zona de Integração ZIF Peru-Brasil 2013-21:
-

Programa de recuperação ambiental
Programa de promoção de cadeias produtivas
Programa social
Programa de desenvolvimento do turismo
Programa de desenvolvimento institucional
Programa de desenvolvimento tecnológico
Fonte: Elaboração própria
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3.3. Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça Brasil-Peru (GTT)
Criado em abril de 2005, o Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça (GTT) da Serra do
Divisor e Alto Juruá - Brasil-Peru é formado por organizações da sociedade civil em
solidariedade pelos direitos dos povos indígenas, pela proteção da floresta e biodiversidade
regional. Busca pactuar e propor estratégias para os povos indígenas, seringueiros e
agricultores, e suas organizações representativas, para garantir o reconhecimento e a proteção
das terras indígenas e unidades de conservação, bem como o uso sustentável e a conservação
dessas florestas.
Em 2011, a área do GTT foi ampliada para além da fronteira Acre-Ucayali, passando a incluir
Madre de Dios, por meio da Federação Indígena do Rio Madre de Dios e Afluentes (FENAMAD).
Em 2012, no âmbito desse espaço, foi formado o Grupo de Trabalho Técnico de Monitoramento
Georreferenciado de Povos Indígenas Isolados da Região Fronteiriça do Acre, Ucayali e Madre
de Dios. Em 2014, as reuniões deste Grupo foram realizadas com a participação ativa da
FENAMAD (Peru) e CPI / ACRE, com participação de organizações governamentais no caso
brasileiro como SEMA-AC e FUNAI (Brasil).
Assim, fica claramente estabelecido que o objetivo do GTT da Serra do Divisor e Alto Juruá Brasil-Peru, é desenvolver uma agenda e monitorar as ameaças de fronteira, construindo
mecanismos que ajudem os poderes públicos dos dois países a trabalhar em ações que
promover o bem-estar das populações que vivem nos dois lados da fronteira e a conservação
das diferentes áreas naturais protegidas instaladas nas regiões do Acre-Ucayali-Madre de Dios.
Para isso, são propostas as seguintes linhas de intervenção:
Articular a sociedade civil que busca influenciar as políticas públicas socioambientais na
área de fronteira Acre-Ucayali.
Analisar as políticas públicas e grandes projetos de infraestrutura em execução e planejar,
na fronteira internacional Brasil-Peru, seus impactos socioambientais sobre as terras
indígenas e unidades de conservação da região.
Propor estratégias para os povos indígenas, seringueiros e produtores rurais, e suas
organizações representativas, para garantir o reconhecimento e a proteção das terras
indígenas e unidades de conservação, bem como o uso sustentável e a conservação dessas
florestas, localizadas em uma das regiões com níveis mais altos de biodiversidade do
planeta.
Acompanhar e observar os grandes projetos de infraestrutura que afetam a fronteira
Brasil-Peru.
A figura 04, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 04, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação.
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Figura Nº 04. Pontos importantes da iniciativa Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça BrasilPeru (GTT)

Fonte: Elaboração própria

Tabela Nº 04. Descrição da iniciativa Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça Brasil-Peru
(GTT)

Nome
Detentores /
Promotores
Sócios / Aliados
Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial

Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça Brasil-Peru
(GTT)
Formado por organizações da sociedade civil
FENAMAD (Peru), CPI/ACRE, SEMA-AC, FUNAI (Brasil) e outros.
Criado a partir do ano 2005.
Região fronteiriça do Acre, Ucayali e Madre de Dios

Objetivo

Busca pactuar e propor estratégias para os povos indígenas,
seringueiros e agricultores, e suas organizações representativas, para
garantir o reconhecimento e a proteção das terras indígenas e
unidades de conservação, bem como o uso sustentável e a
conservação dessas florestas.

Tópico /Linha de
ação

Povos Indígenas, Florestas e Biodiversidade.
Fonte: Elaboração própria

3.4. Comitê de Fronteira Local Assis Brasil (Brasil) -Iñapari (Peru)
Os Comitês de Fronteiras constituem fóruns bilaterais para o tratamento de temas de interesse
comum na região fronteiriça, a fim de resolver rapidamente os problemas colocados ou sugerir
recomendações para esse fim. A Comissão é presidida, alternadamente, pelas autoridades dos
respectivos municípios fronteiriços.
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Em 2009, por impulso das Chancelarias dos dois países, foi reativado o Comitê de Fronteiras
Iñapari - Assis. Neste contexto, foi realizada uma reunião em fevereiro de 2012 para abordar,
entre outros temas, iniciativas de promoção do comércio e turismo, melhoria da segurança
cidadã e viária, cooperação em matéria de saúde. A Direção de Desenvolvimento e Integração
Fronteiriça é responsável pelo acompanhamento dos acordos alcançados, os quais, na maioria
dos casos, devem ser implementados por diferentes setores nacionais e locais.
Os Comitês de Fronteira estão a cargo do Grupo de Trabalho Binacional de Integração e
Desenvolvimento Fronteiriço (GTB) da Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça
(CVIF), do Acordo de Integração Fronteiriça Peru-Brasil (ZIF). Assim, o Comitê de Fronteiras
Iñapari-Assis Brasil, por iniciativa das Chancelarias dos dois países, seria uma instância prévia
ao GTB de Cooperação Amazônica e Desenvolvimento Fronteiriço, para resolver questões de
interesse das comunidades fronteiriças.
A última reunião técnica do Comitê de Fronteiras Assis Brasil (Brasil) - Iñapari (Peru), foi
realizada em 17 de fevereiro de 2018, com o objetivo de dar continuidade às questões
trabalhistas, que permitirão fortalecer o processo de desenvolvimento fronteiriço e integração
entre essas duas cidades irmãs, analisando os problemas locais de ambas. Para isso, foram
formadas as seguintes mesas de trabalho: 01.- Segurança cidadã - travessia rodoviária e de
fronteira Iñapari -Assis Brasil, 02.- Problemas da pesca no rio Acre 03.- Comércio e produção
turística na fronteira, 04.- Cooperação em saúde na fronteira, 05.- Educação na fronteira, 06.Gestão de risco e defesa civil de fronteira, 07.- Cooperação em sistemas de produção
sustentáveis e 08.- Povos Indígenas em Situação de Isolamento na Fronteira. A figura 04,
observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na tabela 04, são
descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados, duração, objetivo e
linhas de ação.
Figura Nº 05. Pontos importantes da iniciativa Comitê de Fronteira Local Assis Brasil (Brasil) -Iñapari
(Peru)

Fonte: Elaboração própria

Tabela Nº 05. Descrição da iniciativa Comitê de Fronteira Local Assis Brasil (Brasil) -Iñapari (Peru)

Nome
Detentores /
Promotores
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Comitê de Fronteira Local Assis Brasil (Brasil) - Iñapari (Peru)
Promovido pelos Ministérios das Relações Exteriores dos países
Brasil e Peru

Presidido alternadamente pelas autoridades das cidades fronteiriças
Sócios / Aliados
Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial
Objetivo

Tópico /Linha de
ação

Projeto Especial Madre de Dios, ONGs, Policiais, Militares, etc.
Criado em 2000, reativado em 2009
Assis Brasil (Brasil) - Iñapari (Peru).
Dar continuidade às questões trabalhistas, o que permitirá fortalecer
o processo de desenvolvimento e integração fronteiriça entre essas
duas cidades irmãs, analisando a problemática local de ambas.
Em 2018, seu último encontro, foram trabalhadas 08 mesas de
trabalho:
1. Segurança Cidadã - Rodovia Iñapari e passagem de fronteira
2. Problemas de pesca no rio Acre,
3. Comércio e produção turística na fronteira
4. Cooperação em saúde na fronteira
5. Educação na Fronteira
6. Gestão de risco e defesa civil de fronteira
7. Cooperação em Sistemas de Produção Sustentáveis
8. Povos Indígenas em situação de isolamento na fronteira
Fonte: Elaboração própria

3.5. Grupo de Trabalho dos Governadores sobre Clima e Florestas (GCF-TF)
O GCF foi criado em 2008, integrando como membros 38 estados e províncias de dez países,
incluindo os governos subnacionais do Acre e Madre de Dios. Além disso, considera os
Governadores GCF, comunidades que dependem da floresta, pequenos agricultores e povos
indígenas como parceiros.
O propósito central que motiva o GCF é reduzir o desmatamento tropical a nível jurisdicional
em estados membros. Para tanto, os membros do GCF se comprometem a estabelecer novas
alianças com doadores que facilitem o pagamento pelos resultados da implementação do
Desenvolvimento de Baixas Emissões (DBE) em nível jurisdicional, para desenvolver
programas de REDD + jurisdicionais e promover novas alianças para a produção sustentável e
sua expansão para novos mercados.
Em maio de 2015, foi realizada a Primeira Reunião de Trabalho entre Governadores,
Secretários e Técnicos dos Governos Membros do Conselho Interregional da Amazônia Peruana
- CIAM e o Governo do Estado do Acre. O resultado os comprometeu a ações integradas e
possíveis intercâmbios entre as secretarias peruanas e o Governo do Estado do Acre, da
seguinte forma:
1. Enfatizar o Zoneamento Ecológico-Econômico como instrumento de planejamento e
gestão, a fim de aprofundar as metodologias de implantação do ordenamento territorial em
nível municipal (OTL), comunidades indígenas (Plano de Ordenamento Territorial Povos
Indígenas-PGTI), comunidades rurais (Plano de Desenvolvimento Comunitário-PDC),
Comissão Regional do Meio Ambiente (CAR). Capacitação técnica para o Sistema de
incentivos a serviços ambientais.
23

2. Apoiar o estabelecimento de um sistema de vigilância de incêndios, desmatamento e
implantação do Sistema de Alerta-TerraMA2 nos Departamentos de Madre de Dios,
Huánuco, San Martín, Ucayali e Loreto.
3. Trocar experiências sobre a ocorrência de eventos extremos (inundações)
4. Desenhar estratégias governamentais para realocar as populações afetadas.
5. Analisar conjuntamente as ações relacionadas às populações indígenas em isolamento
voluntário. Considere a Carta de Intenções assinada entre a FUNAI / Brasil e o ViceMinistério da Interculturalidade do Peru.
6. Restabelecer as relações comerciais entre os governos peruanos e o Estado do Acre,
especialmente para o fornecimento de produtos hortícolas.
Acre no GCF
O Acre se tornou o primeiro estado a receber pagamentos por desempenho por meio de REDD+
para o Early Movers Program (REM). Possui uma Lei Jurisdicional de REDD +, que é o SISA, com
um espaço de participação indígena. Avanços significativos são percebidos na definição do
Subprograma Territórios Indígenas, mas é um processo contínuo que requer informação,
estudo e aprofundamento.
No dia 2 de março de 2018, em Rio Branco, Acre, foi organizado um primeiro encontro com a
participação de povos indígenas e representantes de governos estaduais na Amazônia, com o
objetivo de construir um diálogo entre os povos indígenas e os governos subnacionais do Grupo
de Trabalho no Brasil. Nesta reunião, os desafios e a necessidade de uma agenda para os Povos
Indígenas (PI) foram discutidos, com os seguintes pontos-chave:
1. Criar e / ou fortalecer espaços de diálogo entre PIs e governos estaduais.
2. Definir pontos focais dentro dos governos para diálogo e ação com PIs.
3. Incorporar a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental do Território Indígena
(PNGATI) e demais políticas indígenas (desde o processo de formação) nas secretarias
estaduais.
4. Criar um Grupo de Trabalho (GT) da Amazônia Indígena com lideranças dos povos
indígenas de cada estado amazônico, para dialogar com o GT Global, a Comissão Nacional
de REDD + (CONAREDD +), o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) , a Câmara
Técnica de Mudanças Climáticas da Política Nacional de Gestão Territorial e Meio Ambiente
de Terras Indígenas (CT-MC da PNGATI) e a Conferência das Partes (COP).
5. Estabelecer maior diálogo com os Coordenadores Regionais (CR) da FUNAI e organizações
indígenas dos Estados, para articulação com os povos indígenas e governos estaduais.
6. Oferecer treinamento a funcionários públicos e povos indígenas sobre políticas públicas de
saúde, mudanças climáticas, financiamento, PNGATI, etc.
7. Criar conectividade entre representações existentes em diferentes níveis.
8. Criar estratégias para garantir a continuidade das políticas indigenistas não apenas em
nível nacional, mas também estadual.
9. Realizar diálogos entre as autoridades públicas e os povos indígenas de forma responsável.
10. Respeitar a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e demais legislações: De acordo
com os modos de pensar coletivamente da carta Klamath (2017), existem linhas de ação a
serem desenvolvidas como estratégias regionais, com metas e prazos. Partindo do
pressuposto do reconhecimento dos direitos de PI e CL, é possível pensar no mapeamento,
titulação e formulação de políticas públicas para terras indígenas e comunidades locais.
Garantir a plena participação da PI e CL nos espaços de decisão.
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Madre de Dios no GCF
Nos dias 28 e 29 de março de 2019, foi realizado o “Intercâmbio de experiências de
desenvolvimento rural de baixa emissão entre técnicos e gestores do estado do Acre (Brasil) e
do Governo Regional de Madre de Dios (Peru)”, com o objetivo de fortalecer a construção e
implementação da estratégia regional de desenvolvimento rural de baixas emissões (ERDRBE)
de Madre de Dios e demais regiões amazônicas do Peru, tendo como referência as experiências
exitosas do estado do Acre.
Durante o evento, foi destacado que Madre de Dios está priorizando o desenho desta estratégia
como uma ferramenta para promover a transformação para o desenvolvimento sustentável,
considerando “aumentar e fortalecer o setor produtivo, reduzir o desmatamento, conservar a
biodiversidade e prestar serviços ecossistêmicos e incluir o envolvimento constante dos
principais atores do setor público e privado”. Embora este departamento não tenha
apresentado projeto, o processo já foi iniciado e é esperado o apoio de ONGs e do Governo
Nacional.
A figura 06, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 06, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação.
Figura Nº 06. Pontos importantes da iniciativa GCF- TF

Fonte: Elaboração própria

Tabela Nº 06. Descrição da iniciativa GCF- TF

Nome
Detentores /
Promotores
Sócios / Aliados
Financista

GCF (Grupo de Trabalho de Governadores sobre Clima e
Florestas)
Governadores membros do CGF de 10 países (Brasil, México, Peru,
Indonésia, Estados Unidos, Espanha, Nigéria, Costa do Marfim,
Colômbia e Equador)
Comunidades dependentes da floresta, pequenos agricultores e
povos indígenas.
Cooperação Noruega (Norad)
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Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial
Objetivo
Tópico /Linha de
ação

Desde 2008
Ela compromete os 38 estados e províncias de dez países, membros
do GCF Task Force.
Reduzir o desmatamento tropical em departamentos e estados
membros.
1. Alianças com doadores
2. Desenvolvimento de baixa emissão em nível jurisdicional
3. REDD +
4. Alianças para produção sustentável e expansão de novos
mercados
Fonte: Elaboração própria

3.6. Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da Amazônia (GTASO)
Esta instância foi criada em 4 de junho de 2012 no âmbito de um workshop realizado em
Pucallpa, para troca de experiências, informações e integração de dados, desenvolvendo
capacidades técnicas para mitigar desafios socioambientais na Amazônia peruana e brasileira,
especificamente no território fronteiriço de o sudoeste da Amazônia é dividido pelas regiões
Ucayali (Peru), Madre de Dios (Peru), Acre (Brasil) e Pando (Bolívia).
Neste evento "Workshop de Integração de Dados e Desenvolvimento de Capacidades Técnicas
para Mitigar Desafios Ambientais na Amazônia Peruana e Brasileira", foram promovidas
alianças institucionais e governamentais com o objetivo de gerar bancos de dados espaciais
para a criação de mapas de nessas regiões fronteiriças. Ali também foi pactuada a formação do
GTASO, com os seguintes objetivos:
Criação de uma rede de cooperação.
Elaborar mapas e análises dos dados existentes para demonstrar os impactos dos
corredores de infraestrutura na região da fronteira Acre-Peru e avançar na consolidação
de um banco de dados de informações geográficas transfronteiriças.
Realizar reuniões de intercâmbio de informações transfronteiriças com base em pesquisas
produzidas por especialistas, processos de integração entre Peru e Brasil, bem como
iniciativas indígenas para proteger seus territórios.
Em 4 de junho de 2013, o Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da Amazônia O
GTGTA-U tornou-se oficialmente o Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da
Amazônia (GTASO), após incorporar Pando, Bolívia e Madre de Dios, Peru. O Workshop
“Corredores Socioambientais no Sudoeste da Amazônia”, especificando como objetivos
específicos:
Atualizar bases de dados com informações geográficas do Acre, Ucayali, Madre de Dios e
Pando.
Redefinir o grupo de trabalho geográfico transfronteiriço, incorporando as regiões de
Madre de Dios e Pando, para compreender mais plenamente as áreas de fronteira no
sudoeste da Amazônia.
Elaborar cinco mapas temáticos da área geográfica transfronteiriça formada pelas regiões
do Acre, Ucayali, Madre de Dios e Pando.
Elaborar um plano integrado de sustentabilidade do grupo, seus processos e dados
compartilhados.
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Institucionalizar a colaboração futura entre participantes e instituições representadas.
Fazer uma declaração conjunta dos participantes do workshop para o estabelecimento de
relações de trabalho entre geógrafos e especialistas em recursos naturais das quatro
regiões.
Finalmente, em julho de 2019, foi realizado o Terceiro Workshop de Cartografia
Transfronteiriça entre os países Peru e Brasil, durante cinco dias, na cidade de Puerto
Maldonado. Participaram 27 profissionais de 18 organizações sem fins lucrativos,
governamentais, educacionais e acadêmicas. Além disso, a Equipe de Mapeamento da Amazônia
da University of Richmond, Virginia, com uma equipe de cinco alunos liderada pelo professor
David S. Salisbury, que se reuniram para estudar as fronteiras da Amazônia. Este evento foi
proposto:
Compartilhar e analisar dados transfronteiriços e criar mapas temáticos que visualizem as
dimensões socioambientais desta seção incrivelmente diversa da Amazônia, e
Criar um site para divulgação de dados, informações, mapas e relatórios.
A figura 07, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 07, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação
Figura Nº 07. Pontos importantes da iniciativa Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da
Amazônia (GTASO)

Fonte: Elaboração própria
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Tabela Nº 07. Descrição da iniciativa Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da Amazônia
(GTASO)

Nome

Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da Amazônia
(GTASO)

Detentores /
Promotores

Profissionais dos países do Peru, Brasil e Bolívia

Sócios / Aliados

ACCA, SERNANP-Peru, IPGH, UNSAAC, IGN, UNU, GOREU, CPI ACRE,
SEMA, UFAC, RB e outros.

Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial
Objetivo
Tópico /Linha de
ação

Desde 2012 como GTGTA-U e a partir de 2013 como GTASO.
Território fronteiriço do sudoeste da Amazônia dividido pelas
regiões de Ucayali (Peru), Madre de Dios (Peru), Acre (Brasil) e
Pando (Bolívia).
Trocar experiências, informações e integração de dados,
desenvolvendo capacidades técnicas para mitigar desafios
socioambientais na Amazônia peruana e brasileira.
1. Troca de banco de dados geográfico transfronteiriço.
2. Análise espacial
3. Disseminação de dados
Fonte: Elaboração própria

3.7. Cooperação entre a Comissão Pró-Índio (CPI / ACRE) e a Federação
Indígena do Rio Madre de Dios e Afluentes (FENAMAD) na proteção de
povos indígenas isolados em regiões de fronteira
Essa importante iniciativa entre as duas organizações teve início em 2010 e foi formalizada em
Acordo Interinstitucional de Cooperação Técnica firmado em 2014, com o objetivo de
intercambiar, compatibilizar e criar um banco de dados por meio do sistema de informações
geográficas, para apoiar as atividades previsto no Plano de Ação Binacional, bem como no
mapeamento de territórios e ameaças aos Povos Indígenas em Isolamento Voluntário em Área
de Fronteira Binacional Peru (Madre de Dios) - Brasil (Acre).
Um marco dessa cooperação foi a ida da FENAMAD à TI Mamoadate, de 4 a 14 de julho de 2011.
Também estiveram presentes a Frente de Proteção Etnoambiental Envira, FUNAI-Coordenador
Regional em Rio Branco, FUNAI-Coordenador Local em Assis. Brasil “Xola”, CPI-Acre e a
Coordenadora Indígena MAPKAHA. A visita buscou consolidar os mecanismos de proteção da
bacia do rio Acre.
A missão da FUNAI na Extrema CN era (1) Identificar a (relatada) presença de madeireiros
peruanos em áreas do entorno da Comunidade e (2) Documentar os restos mortais de PIAV
(Mashco Piro) nas proximidades da Extrema CN Manchineri. Enquanto a FENAMAD buscava:
(1) Fortalecer os contatos interinstitucionais na área de fronteira e avançar no desenho de
estratégias de proteção do Parque Nacional do Alto Purus e da Reserva Territorial Madre de
Dios, (2) Fortalecer a aliança entre as organizações indígenas e (3) Facilitar o intercâmbio entre
Manchineri e Yine em ambos os lados da fronteira.
Após essa experiência e outras ações conjuntas, foi firmado o Acordo Interinstitucional de
Cooperação Técnica, que tinha como objetivos específicos:
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Estabelecer diretrizes para uma aliança estratégica de colaboração mútua entre CPI-AC,
Brasil e FENAMAD, Peru, na manutenção de um banco de dados geográfico que converge
com a elaboração de ações unificadas e análise da dinâmica transfronteiriça sobre o tema
focando em Povos Indígenas em Isolamento Voluntário e Contato Inicial do Acre e Madre
de Dios.
Ter o Plano de Ação Binacional operacional, que consolide as atividades relacionadas ao
objeto do acordo de cooperação técnica.
Fortalecer e empoderar comunidades indígenas e consolidar experiências sustentáveis por
meio de ações de monitoramento e vigilância das comunidades beneficiárias, e influenciar
as comunidades vizinhas (indígenas e não indígenas) por meio de trocas de informações
para maior integração. Y,
Cooperação para pactuar a gestão territorial e ambiental, buscando melhores condições de
vida na região de fronteira Brasil - Peru.
A figura 08, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 08, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação
Figura Nº 08. Pontos importantes da iniciativa CPI Acre/FENAMAD

Fuente: Elaboração própria

Tabela Nº 08. Descrição da iniciativa CPI Acre Pro Índio/FENAMAD

Nome
Detentores /
Promotores

Acordo de cooperação técnica interinstitucional entre a
Comissão Pro-Índio do Acre-CPI/ ACRE e a Federação Nativa do
Rio Madre de Deus - FENAMAD
CPI/ACRE e FENAMAD
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Sócios / Aliados
Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial
Objetivo

Tópico /Linha de
ação

Agência de Cooperação Internacional: Ex. Rainforest Foundation
Norway e terras indígenas como Mamoadate, no Brasil, e Monte
Salvado, no Peru.
A coordenação começa em 2011 e em 2014 é assinado o primeiro
convênio
Peru (Madre de Dios) –Brasil (Acre).
Trocar, reconciliar e criar um banco de dados por meio do sistema de
informações geográficas, para apoiar as atividades previstas no Plano
de Ação Binacional, bem como no mapeamento de territórios e
ameaças aos Povos Indígenas em Isolamento Voluntário em uma área
Fronteira Binacional Peru (Madre de Dios) - Brasil (Acre).
1. Manutenção de uma base de dados geográfica para análise de
dinâmica transfronteiriça.
2. Troca de experiências comunitárias sustentáveis.
3. Plano de ação binacional operacional.
Fuente: Elaboração própria

3.8. A iniciativa Madre de Dios, Acre e Pando MAP
O MAP pode ser definido, essencialmente, como um processo promovido pela sociedade civil
para promover a integração fronteiriça de três unidades político-administrativas distintas: o
departamento de Pando na Bolívia, o Estado do Acre no Brasil e a região de Madre de Dios no
Peru, o que, apesar de suas diferenças, compartilham uma situação de fronteira e expectativas
de desenvolvimento comuns.
Essa iniciativa cidadã começou a se concretizar em 1995; porém, em 2000 iniciou o processo,
liderado por um Grupo Gerador (GG) que articula, propõe, gera reflexões e ações e as divulga.
Além disso, incentiva os MiniMAPs, como grupos de trabalho temáticos que realizam as ações
aprovadas nas mesas. Eles projetam, propõem e executam projetos trinacionais.
O MAP promove a integração de iniciativas inovadoras relacionadas com o ambiente e o
desenvolvimento sustentável nas três regiões transfronteiriças, postulando que só através da
colaboração e integração de vários segmentos das sociedades locais, regionais, nacionais e
globais será possível alcançar o desenvolvimento sustentável da Amazônia nesta região. Adere
à Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Agenda 21, Plano de
Implementação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção da Biodiversidade,
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Declaração de Rio Branco
sobre Mudanças Globais, o Marco de Ação de Hyogo, o Relatório de Avaliação do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e a Encíclica Laudato Si do Papa Francisco.
Em novembro de 2015 foi realizado o X Fórum MAP, denominado “Novos caminhos para
adaptação e resiliência aos eventos climáticos na região do MAP”. Neste fórum, foram discutidas
05 linhas de ação, sendo as seguintes: Gestão de riscos ambientais, florestas solos e água,
economia e infraestrutura, planejamento regional e uso do solo e direitos humanos e
ambientais. A iniciativa teve como aliada a OTCA (Organização do Tratado de Cooperação
Amazônica), que atua em projetos relacionados aos recursos hídricos e às mudanças climáticas.
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A figura 09, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 09, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação.
Figura Nº 09. Pontos importantes da iniciativa MAP

Fonte: Elaboração própria

Tabela Nº 09. Descrição da Iniciativa MAP

Nome
Detentores
Promotores

Iniciativa Madre de Dios, Acre e Pando (MAP)
Surge da articulação de ativistas acadêmicos, ONGs, organizações
/ urbanas, organizações camponesas e indígenas, universidades e
algumas instituições públicas.

Parceiros/ Aliados
Tempo de Validade
Âmbito Geográfico
/ Territorial

Objetivo

Tópico /Linha de
ação

Organização de Cooperação Internacional: Ex.; OTCA, que participa
por meio do miniMap.
Sua gestação data de 1995, no ano de 2000 foi reativada, e atualmente
está em vigor
Departamento de Madre de Dios, Peru. Estado do Acre, Brasil.
Departamento de Pando, Bolívia.
Integração de iniciativas inovadoras relacionadas com o meio
ambiente e o desenvolvimento sustentável da Região MAP (Iniciar
processos de integração económica, social e ambiental). Propõe que
somente por meio da colaboração e integração de diversos
segmentos das sociedades locais, regionais, nacionais e mundiais será
possível alcançar o desenvolvimento sustentável da Amazônia nesta
região.
Em 2015, no X Fórum MAP, foram trabalhadas 05 linhas estratégicas
(Tabela Temática):
1. Gestão de risco ambiental.
2. Florestas, solos e águas.
3. Economia e infraestrutura.
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4. Planejamento Regional e Uso do Solo
5. Direitos Humanos e Ambientais.
Fonte: Elaboração própria

3.9. Corredor Territorial de Povos Indígenas em Isolamento e Contato
Inicial Pano, Arawak e outros
Este Corredor Sudeste de povos indígenas autônomos ou isolados e de contato inicial é definido
como um espaço geográfico contínuo e integrado, com a presença dos referidos povos
indígenas, cuja proteção e manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade, buscam garantir
a integridade física e a continuidade sociocultural desses povos, bem como a manutenção de
seus habitats. A existência deste Corredor deve ser uma referência para o planejamento do
ordenamento do território e ações de proteção, combinando o bem-estar dos povos que o
habitam com a manutenção adequada dos ecossistemas que o integram.
Em 2013, foi realizado o Relatório do Corredor Sudeste de povos indígenas autônomos
(isolados e contato inicial). Em março de 2015, foi produzida a Declaração das Organizações
Indígenas do Peru e Acre, solicitando o reconhecimento do corredor territorial do Governo do
Peru e do Brasil. Em 2016, a proposta foi apresentada na Reunião Binacional de Organizações
de Defesa dos Povos Indígenas Isolados e em Contato Inicial, no Peru.
Os promotores desta iniciativa são uma plataforma de organizações indígenas que inclui
AIDESEP, a Organização Regional dos Povos Indígenas do Oriente (ORPIO), a Organização
Regional AIDESEP-Ucayali (ORAU), a FENAMAD e Conselho Machiguenga do Rio Urubamba
(COMARU).
A iniciativa também conta com o apoio da Associação dos Movimentos de Agentes
Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC), da Organização dos Professores Indígenas do
Acre (OPIAC), da Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA) e das associações indígenas
acreanas que representam povos que compartilham territórios com grupos indígenas isolados.
Este Corredor está localizado entre os departamentos de Ucayali, Madre de Dios e Cusco, no
Peru, e o Estado do Acre, no Brasil. Abrange 14 distritos peruanos e oito municípios brasileiros.
Hidrograficamente, abrange uma bacia trinacional (Peru, Brasil e Bolívia), oito bacias e subbacias binacionais e várias sub-bacias nacionais, tanto no Peru como no Brasil. É percorrido por
rios tão importantes para a bacia amazônica como o Yurúa, Purús, Sepahua e Madre de Dios,
que também nascem dentro do Corredor.
Na parte correspondente ao Peru, cobre a integridade das Reservas Territoriais Murunahua,
Mashco Piro, Madre de Dios e Kugapakori Nahua Nanti e outras; das Áreas Naturais Protegidas
Parque Nacional do Alto Purús, Reserva Comunal do Purús, Parque Nacional Manu, Santuário
Nacional Megantoni; a Concessão de Conservação Los Amigos, parte das concessões florestais
na província de Tahuamanu e várias comunidades nativas.
No que diz respeito ao Brasil, inclui parte do Alto Tarahuacá, Kampa e terras isoladas do Rio
Envira, Riozinho do Alto Envira, Mamoadate e as áreas de conservação, Estação Ecológica do
Rio Acre, Parque Estadual Chandless e Reserva Extrativistas do alto Juruá.
No entorno do Corredor, tanto no Peru quanto no Brasil, povos isolados e em contato inicial
compartilham territórios com membros de outros 11 povos indígenas organizados em aldeias
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e comunidades nativas, com uma população de aproximadamente 7.426 pessoas. São eles:
Ashéninka, Asháninka, Matsiguenka, Yine, Manchineri, Yaminahua, Cashinahua, Amahuaca,
Sharanahua, Madijá e Wachipaeri.
Portanto, os objetivos de estabelecer este Corredor Territorial de Povos Indígenas em
Isolamento e Contato Inicial Pano, Arawak e outros, são:
Atingir o respeito aos direitos e a proteção da integridade física, sociocultural e territorial
dos povos isolados e primeiros contatos que habitam a fronteira peruano-brasileira, entre
os departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Cusco e o Estado do Acre.
Propor a formulação e implementação de políticas, estratégias e ações concretas de
proteção que articulem de forma participativa os setores públicos e as organizações da
sociedade civil envolvidas, tanto no Peru como no Brasil, sob os princípios do respeito à
vida, à saúde, ao território, cultura e o direito à autodeterminação.
Tornar visível uma realidade concreta e sensível que exige atenção especial e oportuna,
como a existência desses povos em um amplo espaço geográfico que sofre pressões
crescentes e, portanto, coloca em sério risco seu bem-estar e futuro.
Esta iniciativa visa o reconhecimento do corredor territorial pelos Governos do Peru e do Brasil,
para que formem e implementem políticas regionais, nacionais e binacionais que garantam a
proteção dos territórios e aspectos socioculturais dos povos indígenas isolados e o contato
inicial.
A figura 10, observam-se os pontos mais relevantes dessa iniciativa ao longo do tempo e, na
tabela 10, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação.
Figura Nº 10. Pontos importantes da iniciativa Corredor Territorial

Fonte: Elaboração própria

Tabela Nº 10. Descrição da iniciativa Corredor Territorial

Nome
Detentores /
Promotores

Corredor Territorial de Povos Indígenas em Isolamento e
Contato Inicial Pano, Arawak e outros.
Plataforma de organizações indígenas para a proteção de povos
isolados e contato inicial
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Sócios / Aliados
Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial

Objetivo

Tópico /Linha de
ação

AIDESEP, ORAU, FENAMAD; e o Conselho Machiguenga do Rio
Urubamba, COMARU, AMAAIAC, OPIAC, APIWTXA e as associações
indígenas do Acre que representam povos que compartilham
territórios com grupos indígenas isolados.
Desde 2015, por meio da Declaração das Organizações Indígenas do
Peru e Acre, solicitando o reconhecimento do corredor territorial ao
Governo do Peru e do Brasil.
Está localizada entre os departamentos de Ucayali, Madre de Dios e
Cusco, no Peru, e o Estado do Acre, no Brasil. Abrange 14 distritos
peruanos e oito municípios brasileiros.
Atingir o respeito aos direitos e a proteção da integridade física,
sociocultural e territorial dos povos isolados e dos primeiros contatos
que habitam a fronteira peruano-brasileira, entre os departamentos
de Ucayali, Madre de Dios, Cusco e o Estado do Acre; onde se propõe
a formulação e execução de políticas, estratégias e ações concretas de
proteção que articulem de forma participativa os setores públicos e
as organizações da sociedade civil envolvidas, no Peru e Brasil.
Proteção sociocultural e territorial de povos isolados e contato
inicial.
Fonte: Elaboração própria

3.10. Acordo de aprofundamento econômico - comercial entre a República
Federativa do Brasil e a República do Peru
Este Acordo foi assinado em 29 de abril de 2016 na cidade de Lima, no marco da agenda
renovada e ampliada nas relações econômicas e comerciais bilaterais que ambos os governos
decidiram implementar em julho de 2015. O Senado Federal do Brasil aprovou o texto, em 24
de março de 2017.
Seu objetivo é promover os investimentos bilaterais, fortalecer e promover o comércio de
serviços e aproveitar as oportunidades oferecidas pelas aquisições realizadas pelos Estados,
em condições de transparência, promovendo uma maior participação das pequenas e médias
empresas. As disposições substantivas do Acordo são sobre Investimentos, Comércio de
Serviços e Compras Públicas, que se somam aos compromissos de ambos os países no âmbito
do Acordo de Complementação Econômica nº 58 assinado pelo Peru e o MERCOSUL, que regula
o comércio no país bens.
O Acordo de Complementação Econômica Peru - MERCOSUL (Brasil) No 58 (ACE 58)
Foi assinado entre os Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o Governo da
República do Peru em 30 de dezembro de 2005. Entrou em vigor em 2 de janeiro de 2006 com
o Brasil. Os objetivos que regem este Contrato são:
a) Estabelecer o quadro jurídico e institucional de cooperação e integração econômica e física
que contribua para a criação de um espaço econômico alargado que tenda a facilitar a livre
circulação de bens e serviços e a plena utilização dos fatores produtivos, em condições de
concorrência entre as partes.
b) Formar uma área de livre comércio por meio da expansão e diversificação do intercâmbio
comercial e da eliminação das restrições tarifárias e não tarifárias que afetam o comércio
recíproco.
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c) Promover e estimular investimentos entre os diversos agentes econômicos das Partes.
d) Promover a complementação e cooperação econômica, energética, científica e tecnológica.
Alguns dos principais temas tratados no acordo são: programa de liberalização comercial,
medidas anti-dumping e compensatórias, práticas restritivas à livre concorrência, medidas
sanitárias e fitossanitárias, solução de controvérsias, propriedade intelectual, entre outros.
No âmbito do referido acordo comercial, a partir de 1º de janeiro de 2012, todos os produtos
peruanos destinados ao Brasil têm 100% de preferência tarifária; ou seja, eles entram naquele
país com tarifa zero.
O contexto
O Brasil é o principal parceiro comercial do Peru na América Latina. Em 2015, o
intercâmbio comercial ultrapassou US $ 3 bilhões e foi o primeiro país de destino das
exportações e o primeiro fornecedor de mercadorias. Em nível mundial, foi o quarto
parceiro com o maior intercâmbio comercial, o oitavo mercado exportador - US $ 1.072
milhões - e o terceiro fornecedor de mercadorias, no valor de US $ 1.932 milhões.
Em 2016, o comércio foi maior com o Brasil: exportações de US $ 185,3 milhões e
importações de US $ 143,5 milhões.
Em 2017, o Peru havia exportado cerca de US $ 1,6 bilhão e US $ 1,252 milhão para o Brasil
até setembro de 2018, 33% e 7% acima do registrado em períodos anteriores. Este
crescimento deve-se principalmente aos maiores embarques de produtos químicos (+
45%) e têxteis (+ 27%), que compensaram as menores vendas de produtos pesqueiros (22%) e produtos agrícolas (-5%).
Brasil é o terceiro país de origem das importações peruanas (5,4%), atrás da China e dos
Estados Unidos. Entre janeiro e setembro de 2018, as importações caíram 4,7% porque não
houve importação de petróleo. As importações de veículos continuaram a aumentar (+
2,9%), mas a um ritmo mais lento do que nos anos anteriores. Entre 2015 e 2017, a
importação de veículos brasileiros passou de US$ 405 para 541 milhões.
As exportações agrícolas para o Brasil continuaram em queda em 2018 (-5%), devido à
menor demanda por azeitonas, principal produto agrícola que o Peru exporta para aquele
país. Os menores preços internacionais da azeitona têm sido afetados pelo forte aumento
da produção do Egito, que é o segundo maior fornecedor de azeitonas do Brasil.
O Peru tem potencial para desenvolver novos negócios com o Brasil. No setor agrícola,
aquele país importa frutas por US $ 700 milhões ao ano, das quais o Peru exporta menos de
US$ 10 milhões, principalmente uvas e castanhas. Chile e Argentina são os principais
fornecedores de frutas ao Brasil, com exportações de mais de US$ 100 milhões cada.
O Brasil é o segundo importador de uvas da América Latina, depois do México: 24 mil
toneladas por ano, principalmente do Chile e do Peru (apenas 12%). O Peru também é o
segundo maior fornecedor de castanhas para o Brasil, depois da Bolívia.
Até setembro de 2018, 51 novos produtos foram exportados para o Brasil. Juntos, esses
produtos giram em torno de US $ 1 milhão. Na agricultura, destacam-se os embarques de
conservas de palmito, banana, batata-doce, entre outros.
Capítulos do Acordo e Anexos
O Acordo contém nove capítulos que incluem: Investimento, Comércio de Serviços,
Compras Públicas, Transparência, Administração do Acordo, Resolução de Controvérsias,
Exceções e Disposições Finais.
No Anexo 01, Lista de Compromissos Específicos do Peru, inclui os Serviços relacionados à
agricultura, caça e silvicultura, serviços relacionados à pesca, além de incluir os Serviços
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Setoriais Relacionados ao Meio Ambiente. Da mesma forma, está incluído na Lista de
Compromissos Específicos do Brasil.
Dentro das Limitações ao Tratado da Nação Mais Favorecida na lista do Peru (Anexo 02),
em relação às comunidades indígenas e camponesas, Nativos e Minorias: O Peru se reserva
o direito de adotar ou manter qualquer medida que conceda direitos ou preferências
minorias e grupos étnicos social ou economicamente desfavorecidos. Para efeitos desta
limitação, “grupos étnicos” significam comunidades indígenas, nativas e camponesas.
Na Pesca e Serviços Relacionados à Pesca: O Peru se reserva o direito de adotar ou manter
qualquer medida relacionada à pesca artesanal.
Na tabela 11, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação. É importante especificar que esta iniciativa ainda não está
em implementação.
Tabela Nº 11. Descrição da iniciativa Acordo de aprofundamento econômico - comercial entre a República
Federativa do Brasil e a República do Peru

Nome

Acordo de aprofundamento econômico-comercial entre a
República Federativa do Brasil e a República do Peru

Detentores /
Promotores

Governos do Brasil e do Peru

Sócios / Aliados

Ministério do Comércio Exterior e Turismo (Peru) e Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Brasil)

Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial
Objetivo

Tópico /Linha de
ação

Desde 2016 (Inativo)
Brasil e Peru
Promover os investimentos bilaterais, fortalecer e impulsionar o
comércio de serviços e aproveitar as oportunidades oferecidas pelas
aquisições realizadas pelos Estados, em condições de transparência,
promovendo uma maior participação das pequenas e médias
empresas.
Expansão do comércio bilateral (investimentos, serviços e compras
governamentais). Os anexos para ambos os países incluem serviços
relacionados à agricultura, caça e silvicultura, serviços relacionados
à pesca, além de incluir serviços relacionados ao setor ambiental.
Fonte: Elaboração própria

3.11. SERVIR – Amazônia
A iniciativa faz parte do SERVIR Global, uma iniciativa de desenvolvimento conjunto entre a
Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) e a Agência dos Estados Unidos para
o Desenvolvimento Internacional (USAID) que atua desde 2005, em parceria com diversos
países. o mundo para promover o uso de informações fornecidas por satélites de observação da
Terra e tecnologias geoespaciais.
O SERVIR-Amazônia é o mais recente dos cinco centros regionais que o SERVIR opera. Trabalha
em conjunto com parceiros regionais para entender melhor as necessidades da região e assim
desenvolver ferramentas, produtos e serviços que permitam aos países que compõem a bacia
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amazônica melhorar a tomada de decisões e incorporar nela, de forma mais adequada, a voz.
de mulheres, povos indígenas e suas comunidades.
Este é um programa de cinco anos (2019-2023) que reúne o conhecimento local e o melhor da
ciência em tecnologia geoespacial e observação do planeta Terra. Está sendo implementado no
Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Suriname e Guiana. Sua sede está localizada em Cali, Colômbia,
a mesma para as Américas da Alliance of Bioversity International e do International Center for
Tropical Agriculture (CIAT). Seus principais parceiros são o Spatial Informatics Group - SIG
(Estados Unidos), Amazon Conservation - ACCA (Peru) e o Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola - IMAFLORA (Brasil).
Os objetivos do SERVIR-Amazônia estão alinhados aos objetivos da visão da USAID sobre a
Amazônia, especificando que busca:
Capacitar as partes interessadas na região a monitorar e compreender as mudanças
ambientais quase em tempo real, avaliar as ameaças climáticas e responder rapidamente
aos desastres naturais.
Reduzir as emissões terrestres de gases de efeito estufa e o impacto das mudanças
climáticas.
Melhorar a gestão de áreas protegidas e outras unidades de conservação.
Garantir os direitos, recursos e bem-estar das comunidades (geralmente indígenas) que
dependem das florestas.
Na tabela 12, são descritos aspectos importantes dessa iniciativa, como: promotores, aliados,
duração, objetivo e linhas de ação.
Tabele Nº 12. Descrição da iniciativa SERVIR-Amazônia

Nome
Detentores /
Promotores

Sócios / Aliados

Tempo de
Validade
Âmbito
Geográfico /
Territorial

Objetivo

SERVIR - Amazônia.
Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) e Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)
A sede da SERVIR - Amazônia está localizada na sede para as
Américas da Alliance of Bioversity International e do Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), localizado em Cali,
Colômbia.
Os principais parceiros são: Spatial Informatics Group - SIG (Estados
Unidos), Amazon Conservation - ACCA (Peru) e o Instituto de Manejo
e Certificação Florestal e Agrícola - IMAFLORA (Brasil), UICN
De 2019 a 2023
O programa está sendo implementado no Brasil, Peru, Colômbia, além
de Equador, Suriname e Guiana
Busca capacitar as partes interessadas na região para monitorar e
compreender as mudanças ambientais em tempo quase real, avaliar
as ameaças climáticas e responder rapidamente aos desastres
naturais. Eles estão alinhados com os objetivos da visão da USAID
sobre a Amazônia:
- Reduzir as emissões terrestres de gases de efeito estufa e o
impacto das mudanças climáticas.
- Melhorar a gestão de áreas protegidas e outras áreas de
conservação.
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-

Tópico /Linha de
ação

Garantir os direitos, recursos e bem-estar das populações
(geralmente indígenas) que dependem das florestas

1. Riscos de seca e incêndio
2. Gestão de Recursos Hídricos e Desastres Hidroclimáticos
3. Tempo e clima
4. Gestão de ecossistemas
Fonte: Elaboração própria

No evento de socialização, os atores do lado brasileiro se propuseram a incluir outras iniciativas
no estudo, como: o projeto da UICN Integração de Áreas Naturais Protegidas do Bioma
Amazônia (IAPA), OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) e o MAP Fire ,
alguns deles não foram incluídos no estudo desde o início por não envolverem Madre de Dios
como é o caso do IAPA, porém consideramos importante dar a conhecer de uma forma geral o
que cada um deles trata, para outros estudos ou estudos futuros do projeto Amazônia 2.0. Para
o curto espaço de tempo da consultoria, um breve resumo é apresentado a seguir, tomando
como fonte as páginas web de cada projeto, entre outras fontes virtuais.
Áreas Naturais Protegidas do Bioma Amazônia (IAPA) da UICN: A IAPA apoiou, entre 20152019, o fortalecimento da REDPARQUES, posicionando os objetivos e a relevância da visão para
a conservação da diversidade biológica e cultural do bioma Amazônia com base nos
ecossistemas (Visão Amazônica) nos mais importantes espaços regionais e internacionais de
advocacy (COFO24, SBSTA, LAC Fórum de Ministros do Meio Ambiente, COP14 ou CAPLAC).
Além disso, o projeto colaborou com outras iniciativas regionais importantes, como o Consórcio
ICCA ou a Aliança Latino-Americana para o Fortalecimento de Áreas Protegidas (ALFA 2020).
Ao longo desses anos, o projeto interagiu com as seis Comissões de Especialistas da UICN e com
mais de 34 membros da IUCN das Américas do Sul, Central e Mesoamérica.
Alguns resultados do fortalecimento da REDPARQUES foram o Plano Estratégico da Visão
Amazônia 2019-2022 e sua estratégia de financiamento, da qual faz parte o Portfólio de
Projetos Visão Amazônia. A SIP apoiou as reuniões anuais da rede e as reuniões temáticas de
especialistas.
Parceiros de implementação:
A IAPA é implementada pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), o
Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(ONU Meio Ambiente), sob a coordenação da Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO).
Doador:
União Europeia
Área de ação:
Estão implantados em oito dos países que compõem o território amazônico: Bolívia, Brasil,
Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
A paisagem definida na zona Sul é composta pela área protegida boliviana Reserva Nacional de
Vida Silvestre Amazônica de Manuripi , as áreas protegidas do Brasil Parque Estadual Chandless
e Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, e finalmente as áreas protegidas peruanas Parque
Nacional Alto Purús e Reserva Comunal Purús.
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Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Tem por objetivo promover a
cooperação, o desenvolvimento sustentável da Região Amazônica e o bem-estar de seus
habitantes, a fim de reduzir as assimetrias existentes entre os Países Membros (Bolívia, Brasil,
Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) e dentro deles.
Um dos projetos que funcionaram na Região do MAP foi o Projeto OTCA / PNUMA / GEF - Gestão
Integrada e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços da Bacia do Rio Amazonas,
considerando a variabilidade e as mudanças climáticas É uma iniciativa regional de sucesso
envolvendo os oito Países Membros da OTCA, e um bom exemplo dos benefícios da cooperação
regional em nível de bacia.
Atualmente em execução o Projeto do Programa de Ações Estratégicas na Bacia do Rio
Amazonas considerando Variabilidade e Mudanças Climáticas (Projeto Bacia Amazônica) é
executado pela OTCA e implementado pelo Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente
(PNUMA) junto aos oito Países Membros da OTCA.
A iniciativa tem como base os resultados do projeto anterior, GEF Amazonas OTCA / ONU Meio
Ambiente / Projeto GEF, concluído em 2018, avançando na agenda para a implantação de um
enfoque regional da gestão integrada dos recursos hídricos para a gestão da Bacia. Amazônica,
por meio da formulação e aprovação ministerial do Programa de Ações Estratégicas (PAE).
MAP FIRE, O projeto visa contribuir para os esforços estabelecidos na Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2015 - Convenção das Partes 21 (CoP21) que
apelou às nações para o combate às mudanças climáticas e a adaptação aos seus impactos. Os
países signatários, incluindo os países do MAP, são obrigados a apresentar planos de redução
de emissões denominados “Contribuições Nacionalmente Determinadas” (NDC), para os quais
este projeto pode fornecer informações críticas. Os resultados desta proposta serão essenciais
para que os formuladores de políticas fortaleçam os esforços para limitar efetivamente as
emissões de carbono dos incêndios em florestas tropicais nos próximos anos. Este projeto,
portanto, fornece informações importantes para as nações se prepararem para ações urgentes
para mitigar o aumento potencial nas emissões de incêndios em resposta à intensificação das
secas nos ecossistemas tropicais.
Âmbito:
Estados amazônicos de Madre de Dios (Peru), Acre (Brasil) e Pando (Bolívia), conhecidos como
MAP
Parceiros:
Secretária de Estado do Meio Ambiente do Acre
Universidade Federal do Acre (UFAC)
Universidade Federal do ABC (UFABC)
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Center de Innovation Scientific Amazon
Herençia
Outras

B.- ANÁLISE DE INICIATIVAS
B.1 Natureza, escopo e status das iniciativas
As onze (11) iniciativas de agendas e acordos transfronteiriços descritas neste documento
respondem a diferentes lideranças institucionais, temas principais, áreas jurisdicionais, nível
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de execução e validade. É importante reconhecer essas particularidades das iniciativas para
poder sugerir propostas viáveis e oportunas para fortalecer a integração econômico-ambiental
entre Brasil e Peru.
Comecemos agrupando as iniciativas identificadas, segundo seus parceiros, temas, abrangência
e situação atual, com o auxílio da Tabela Nº13.

TIPO DE
SOCIOS

TEMATICA

ÂMBITO
JURISDICIONAL

ATUAÇÃO

Tabela Nº 13. Classificação das 11 iniciativas
Governamental
Não-governamental
ZIF
MAP
GCF-TF
Corredor Territorial
Comitê Local Assis-Iñapari
PIACI
Acordo econômico BR-PE
Acordo FENAMADCPI-Acre
Integração económicaIndígenas
ambiental
ZIF
GTT
Acordo econômico BR-PE
CPIACI
Comitê Local Assis-Iñapari
Corredor Territorial
Acordo FENAMADCPI-Acre
Nacional
Regional
ZIF
Corredor Territorial
CPIACI
MAP
Acordo econômico BR-PE
GTASO
SERVIR
Acordo FENAMADCPI-Acre
GCF
GTT
Ativa
Esporádica
ZIF
Comitê Local AssisGTT
Iñapari
Corredor Territorial
GTASO
Acordo FENAMAD- CPI-Acre
MAP
SERVIR
GCF

Misto
GTT
GTASO
CPIACI
SERVIR
Cooperação Técnica
GTASO
GCF
SERVIR
MAP
Local
Comitê Local AssisIñapari

Inativa
CIPIACI
Acordo econômico BRPE *

Fonte: Elaboração própria

Pode-se observar (Figura Nº11) que a maioria das iniciativas são lideradas ou co-lideradas por
parceiros governamentais. Atualmente o mais ativo é o Grupo de Trabalho de Governadores
pelo Clima e Florestas (GCF-TF), que do lado peruano está representado no Governo Regional
de Madre de Dios, que lidera um projeto elaborar uma Estratégia Regional de Desenvolvimento
Rural de Baixas Emissões, assimilando as boas experiências do Acre (Brasil) com este
instrumento de política pública subnacional.
Figura Nº 11. Classificação de iniciativas por tipos de parceiros
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TIPOS DE SOCIOS
Governamental

Não-governamental

36%

Misto

ZIF
GCF-TF
Comitê Local Assis-Iñapari
Acordo econômico BR-PE

37%

MAP
Corredor Territorial PIACI
Acordo FENAMAD- CPI-Acre

27%

Fonte: Elaboração própria

Em relação ao âmbito jurisdicional (Figura Nº12), mais da metade das iniciativas são baseadas
em nas regiões dos dois lados da fronteira Peru - Brasil, com destaque para o GCF-TF e o Acordo
entre a FENAMAD e a CPI Acre, que atualmente são os mais ativos.
Figura Nº 12. Classificação de iniciativas por âmbito jurisdicional

Comité local Assis-Iñapari

AMBITO JURISDICCIONAL
Nacional

Regional

Local

ZIF
CPIACI
Acordo econômico BR-PE
SERVIR

9%

36%

55%

Corredor Territorial
MAP
GTASO
Acordo FENAMAD- CPI-Acre
GCF
GTT

Fonte: Elaboração própria

Como mostra a Figura Nº13, apenas 55% das iniciativas são atuais e ativas, embora em várias
delas seu desempenho e funcionamento não sejam constantes. No outro extremo, temos o caso
da CIPIACI -que deixou de funcionar por causa de financiamentos- e do Acordo Econômico
Peru-Brasil que ainda não entrou em vigor devido à situação política de ambos os países,
especialmente do Brasil.
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Figura Nº 13. Classificação das iniciativas pela situação atual
CIPIACI
Acordo econômico BR-PE *

ZIF

SITUACIÓN ACTUAL
Ativa

Esporádica

GTT
Corredor Territorial
Acordo FENAMAD- CPI-Acre
SERVIR
GCF

Inativa

18%

55%
Comitê local Assis-Iñapari
GTASO
MAP

27%

Fuente: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Por fim, os temas centrais ou prioritários das iniciativas giram em torno de quatro eixos
bastante definidos que apresentam uma distribuição relativamente equitativa entre eles
(Figura 14), a saber: integração econômico-ambiental (27%), agendas indígenas (37%) e
cooperação técnica (36%)
Figura Nº 14. Classificação das iniciativas por tema

TEMÁTICA
Integração económica-ambiental

Agenda Indígena

GTASO
GCF

Cooperação Técnica
ZIF
Acordo econômico BR-PE
Comité Local Assis-Iñapari

SERVIR
MAP

27%
36%

GTT
CPIACI

37%

Corredor Territorial
Acordo FENAMAD- CPI-Acre

Fonte: Elaboração própria

B.2 Análise da iniciativa por tema principal
Considerando que essas iniciativas transfronteiriças são geradas a partir de temas ou agendas
comuns e de importância mútua para ambos os países, é necessário rever os pontos fortes e
fracos, as lições positivas e negativas, bem como as propostas que derivam para otimizar a
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utilidade e impacto, quando possível, das iniciativas organizadas de acordo com a sua afinidade
temática.
Tema comum: Integração Econômico-Ambiental
Iniciativas:

Acordo de aprofundamento econômico-comercial entre a República Federativa do Brasil e a
República do Peru
Macro acordo entre a República do Peru e a República Federativa do Brasil para o
estabelecimento da Zona de Integração Fronteiriça Peru - Brasil (Setor Sul).
Comitê de Fronteira Local Assis (Brasil) -Iñapari (Peru)

Pontos críticos e fraquezas:
o A Zona Sul da ZIF estabelecida entre o Brasil e o Peru é muito extensa, tendo como
principal eixo articulador o trecho Rio Branco-Puerto Maldonado. No entanto, a situação
institucional em relação às mudanças de governos e ao desinteresse pelo Brasil tem
atrasado sua adoção.
o Falta de capacidades operacionais e de gestão das autoridades regionais e locais para
implementar planos de ação compartilhados que articulem os investimentos
binacionais.
o Progresso insuficiente ao nível da coordenação com as autarquias locais (zonas de
fronteira) e a nível regional, devido à existência de pouca vontade política e por serem
geralmente absorvidos pelas exigências quotidianas da gestão.
o Não há cadeia produtiva, nem geração suficiente de valor agregado nos principais
setores econômicos de ambos os lados da fronteira.
o É difícil reunir e coordenar estados com visões políticas e níveis de desenvolvimento
diferentes para trabalhar uma questão de interesse comum, além do pouco peso político
visível que esses territórios fronteiriços têm em seus respectivos países.
o Apesar de estes acordos estarem em vigor há anos, as suas ações têm sido esporádicas,
pouco relevantes e sem acompanhamento efetivo dos acordos produzidos e
compromissos gerados, em grande parte devido à falta de orçamento para os realizar.
o As organizações civis carecem de regulamentações que permitam a participação
legítima em acordos locais. Por exemplo, há a participação de pessoas que não têm
cargos adequados, mesclando questões técnicas com questões de gestão.
Pontos fortes e oportunidades:
o A rodovia Rio Branco-Puerto Maldonado é um marco em múltiplas perspectivas. Do lado
positivo, permite a articulação das economias locais com novos mercados em
desenvolvimento e agiliza os processos de integração. Mas também tem associados
impactos sociais e ambientais que requerem medidas contingentes de curto prazo, para
atuar de forma ágil e coordenada entre os diferentes atores institucionais e sociais dos
dois países.
o Os departamentos que compõem a ZIF abrigam comunidades indígenas, algumas
voluntariamente isoladas, que na prática não estão limitadas em seu trabalho por
fronteiras nacionais. É uma grande área de trânsito transfronteiriço intermitente entre
grupos étnicos compartilhada por ambos os países e tem várias instituições a nível
regional e nacional, governamental e não governamental já dedicadas ao assunto.
o A demanda por produtos naturais, produzidos de forma sustentável e responsável, é
crescente em todo o mundo, para consumo de alimentos e outras indústrias, e o Estado
do Acre está na vanguarda das iniciativas que envolvem esse mercado verde na
Amazônia.
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o O Município Provincial de Tahuamanu, está trabalhando em um roteiro de incidência
para os próximos 04 anos, com foco no desenvolvimento da província levando em conta
o outro lado da fronteira.
Lições aprendidas:
o Para que este tipo de acordo bilateral seja mais robusto e útil, é necessário que a
promoção dos investimentos seja baseada em políticas e ações dos governos nacionais
que estejam orientadas para uma produção sustentável em harmonia com a conservação
da natureza e a proteção dos os direitos dos povos indígenas e das populações locais.
o A vigilância cidadã e o acompanhamento de ambas as localidades são essenciais, tanto
para as autoridades nacionais como para as autoridades regionais e locais que
assumiram responsabilidades específicas, para que as comissões locais funcionem de
forma mais regular e eficaz, garantindo o cumprimento de acordos importantes. levado
para as jurisdições fronteiriças de Iñapari e Assis.
Propostas para otimizar a utilidade das iniciativas:
o Advogar para a incorporação na Zona Sul das ZIF, do território contíguo e fronteiriço da
Bolívia com os dois países, porque entre os três existe um território homogêneo e
bastante interdependente entre si.
o Monitorar os impactos sociais e ambientais que a rodovia Rio Branco-Puerto Maldonado
pode estar gerando e trabalhar em conjunto com as autoridades regionais e locais do
Peru e do Brasil em um plano de prevenção e mitigação desses possíveis impactos.
o o Promover acordos entre governos regionais e universidades e centros de pesquisa
para identificar os produtos de nossa biodiversidade, com vistas a agregar valor a curto
e médio prazo.
o Gerir o apoio da Mincetur para a identificação e abertura de possíveis mercados onde os
produtos da nossa biodiversidade possam ser colocados, preferencialmente com valor
acrescentado.
o Pelo facto de os profissionais dos municípios serem absorvidos pela sua gestão
quotidiana, são necessários aliados institucionais que ajudem a facilitar a dinâmica das
comissões locais e a desenvolver uma proposta que permita que se convertam
verdadeiramente em um espaço permanente de coordenação de duas fronteiras.
o As organizações civis, de ambas as localidades, devem estar habilitadas e ter seus
estatutos atualizados de modo a formalizar sua participação regular e ativa neste
Comitê.
Tema comum: Agendas Indígenas
Iniciativas:

Grupo de Trabalho de Proteção Transfronteiriça Brasil-Peru (GTT)
Comitê Indígena Internacional para a proteção dos povos em isolamento voluntário e contato
inicial na Amazônia, Gran Chaco e Região Leste do Paraguai - CIPIACI
Corredor Territorial de Povos Indígenas em Isolamento e Contato Inicial Pano, Arawak e outros.
Acordo de cooperação técnica interinstitucional entre a Comissão Pró-Índio -CPI / ACRE e a
Federación Nativa y del Río Madre de Dios-FENAMAD

Pontos críticos e fraquezas:
o Estes grupos de trabalho dependem muito de projetos de cooperação, o que limita a sua
operacionalidade e continuidade. A falta de orçamento reduz a possibilidade de
participação em reuniões em que agendas binacionais podem ser construídas e
propostas geradas para governos e sociedade civil.
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o Atividades como extração ilegal de madeira, tráfico de drogas, projetos de estradas e
ações de proselitismo religioso representam ameaças à integridade física e sociocultural
dos povos indígenas isolados.
o A falta de um diálogo direto e sincero entre atores, instituições e organizações indígenas
não permite avançar nos acordos que melhorem a proteção dos povos indígenas de
forma isolada. A coordenação limitada foi paralisada com a pandemia de Covid19.
o A extensão territorial da floresta está ameaçada pela omissão e fraqueza dos governos
do Brasil e do Peru, que não são capazes de garantir condições e capacidades adequadas
dos órgãos de gestão dessas grandes áreas de conservação para cumprir uma
fiscalização, monitoramento e implementação adequados das políticas.
o Os acordos bilaterais entre Brasil e Peru não priorizam populações nativas ou indígenas
locais em suas diretrizes de negociação. Ao contrário, quando se trata de
desenvolvimento, as Áreas Naturais Protegidas e os territórios indígenas reconhecidos
pelos Estados são, por vezes, vistos como obstáculos ao desenvolvimento regional.
o Muitos funcionários públicos não consideram a situação sociolinguística das
comunidades, apresentando propostas e planos não inclusivos que limitam a
compreensão e a participação das populações indígenas.
Pontos fortes e oportunidades:
o Grupos de trabalho como o GTT, têm a capacidade de reunir povos indígenas dos dois
países para trocar informações, discutir seus problemas, pensar em estratégias comuns
para a proteção de seus povos e para a conservação da biodiversidade, além de criar um
relação de solidariedade entre os povos indígenas que vivem na área de fronteira.
o As áreas de fronteira possuem terras indígenas com parentesco em termos de idioma e
idiossincrasia, entre os lados peruanos e brasileiro, como é o caso dos Yine e Manchineri,
o que facilita uma abordagem binacional para fortalecer o manejo dessas florestas.
o Na fronteira Acre-Peru, povos indígenas têm discussões e iniciativas de cooperação
comunitária, trocando experiências sobre problemas comuns, pensando em soluções e
estratégias integradas. Acima de tudo, produzem recomendações para que os governos
brasileiro e peruano dialoguem e implementem políticas públicas que considerem o
indígena como sujeito da proteção e do desenvolvimento de seus territórios, e que
estejam em consonância com os marcos legais nacionais e convenções internacionais.
o Diversas organizações da sociedade civil vêm realizando ações de proteção aos povos
isolados, principalmente com a instalação de postos de controle e vigilância, a
elaboração de planos de proteção das reservas constituídas, além de ações de
informação e conscientização.
o Os planos de manejo e seus mapas estão sendo atualizados com as questões dos povos
indígenas isolados e transfronteiriços, por meio de discussões e reflexões. Nesse diálogo,
estão sendo abordadas novas estratégias de uso e ocupação dos territórios
compartilhados com os povos indígenas isolados. Além disso, uma nova política de
proteção está sendo desenhada.
o A CPI-Acre e as demais organizações brasileiras possuem estratégias de proteção muito
avançadas que podem servir de modelo para implementação no lado peruano, por meio
da troca de conhecimentos e experiências.
o Esses acordos facilitam um plano de trabalho de curto e médio prazo para o intercâmbio
de experiências entre os povos indígenas do Peru e do Brasil, bem como para conhecer
as atividades relacionadas com o desenvolvimento de alternativas produtivas,
participação e coordenação da mulher e segurança alimentar.
o A FENAMAD e a CPI Acre têm um convênio atual que permite a continuidade das
atividades, uma delas é a discussão sobre mudanças climáticas que envolve a
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continuidade do trabalho de monitoramento com os povos indígenas isolados e as
ameaças que existem contra eles.
Lições aprendidas:
o Os grupos de trabalho promovem abordagens institucionais muito valiosas para a defesa
pública e a troca de experiências: com o GTT, a aproximação entre a FENAMAD e a CPIAcre foi realizada em torno dos povos indígenas de forma isolada, bem como a
aproximação entre essas organizações e FUNAI enfrentará ameaças nas cabeceiras dos
rios Acre e Envira.
o O mapeamento participativo permite identificar as atividades produtivas e sua
distribuição em Terras Indígenas (TI) na perspectiva de quem mora na comunidade: no
estado do Acre já existe uma estratégia de vigilância participativa baseada na atuação
dos Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFI), e mapeamento participativo e planos de
gestão de terras.
o Os povos indígenas e os recursos naturais têm uma interdependência, a conservação das
florestas é vital para a proteção dos povos indígenas, pois nestes realizam suas práticas
de subsistência, desenvolvem uma série de relações econômicas, ecológicas, históricas,
culturais, simbólico, espiritual, entre outros.
o A falta de respeito aos direitos dos povos indígenas perante os interesses dos demais
atores é um dos principais motivos para a geração de conflitos, pois afeta o direito
ancestral sobre seus territórios.
o A formação e a sensibilização são muito importantes para garantir os direitos dos povos
isolados e em contato inicial. É necessário desenvolver programas de treinamento para
profissionais e lideranças que possam atuar nos diversos programas de proteção.
o Os encontros indígenas de lideranças e lideranças fortalecem a defesa dos povos
indígenas, onde os idosos motivam e inspiram os jovens que estão começando a
enfrentar a problemática indígena, formulando propostas que podem ser incorporadas
às normas de proteção desses povos.
o As propostas apresentadas pelas organizações indígenas, quando validadas por meio de
um processo participativo de discussão e reflexão com os próprios povos indígenas, dão
mais força à solicitação que surge das próprias comunidades e não apenas de seus
representantes.
o A articulação entre o movimento indígena e a sociedade civil organizada é fundamental,
em prol da luta pela defesa das florestas e pela integridade dos territórios e modos de
vida dos povos indígenas.
o A falta de uma avaliação dos recursos naturais nas comunidades indígenas e locais pode
levar a decisões erradas que comprometem a sustentabilidade desses recursos.
o As articulações políticas são importantes, mas devem ser acompanhadas de ações
concretas, como projetos comunitários.
o Os agentes agroflorestais indígenas no Brasil e os monitores ou observadores no Peru
têm se mostrado atores fortes que trabalham junto com suas comunidades, realizando
atividades concretas para apresentar mudanças e alternativas.
o Para a continuidade dos projetos e o cumprimento de uma visão de desenvolvimento
indígena, é importante avançar com alianças que envolvam a sociedade civil e o setor
privado. Isso poderia garantir o fortalecimento do manejo florestal, mesmo diante de
um possível governo com visão de desenvolvimento adversa.

Propostas para otimizar a utilidade das iniciativas:
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o A FENAMAD e outras organizações indígenas devem fazer melhor uso de todo o capital
de conhecimento, experiências e propostas de defesa pública que as organizações
indígenas brasileiras do GTT possuem.
o Qualquer ação nas áreas contíguas de Terras Indígenas no Brasil ou comunidades
nativas no Peru, deve procurar envolver pequenos produtores, ribeirinhos, extrativistas,
assentados e pescadores que vivem em seu entorno, cujas atividades são consideradas
motores de desmatamento e pressão sobre os recursos naturais.
o Os países, por meio de suas instituições públicas responsáveis pela proteção desses
povos, devem gerar programas bilaterais ou multilaterais de coordenação e ação
intergovernamental para a proteção dos povos indígenas em isolamento.
o Por se tratar de uma área composta por várias regiões, é necessária uma coordenação
fluida por parte dos governos regionais e provinciais no âmbito, de modo que as políticas
regionais por eles promovidas tenham em conta as características dos povos que nela
habitam. Corretora e adota os mecanismos de proteção necessários para garantir o seu
bem-estar.
o É necessário que as organizações indígenas da área se articulem para continuar com os
processos paralisados pela pandemia, sendo criativo para se reunir novamente com o
Estado, nestas circunstâncias.
o o Como os espaços territoriais são extensos e o trabalho com projetos não é sustentável
no longo prazo, é necessário um sistema de monitoramento dos povos indígenas
isolados e contato inicial assumido pelo próprio estado, semelhante aos guarda-parques
das áreas naturais protegidas no Peru, onde os agentes são fortalecidos e equipados.
o Legislação e documentação sobre consulta prévia e informada para o uso de recursos
naturais envolvendo terras indígenas e áreas protegidas em ambos os lados da fronteira
devem ser organizadas e socializadas.
o Deve ser assegurada a troca de informações, o diálogo e a cooperação entre os países
para a implementação de ações e políticas transfronteiriças e a participação indígena
nos espaços de negociação entre o Brasil e os países fronteiriços.
Tema comum: Cooperação Técnica
Iniciativas:

Grupo Geográfico Transfronteiriço do Sudoeste da Amazônia (GTASO)
GCF (Grupo de Trabalho de Governadores sobre Clima e Floresta)
SERVIR - Amazônia
Iniciativa Madre de Dios, Acre e Pando (MAP)

Pontos críticos e fraquezas:
o O tratamento da informação geográfica difere entre os dois países (Brasil / Peru) devido
ao ordenamento geopolítico distinto: o Peru centralizou a geração de informações
oficiais e com pouca participação dos governos regionais, enquanto no Brasil ', além de
entidade reguladora para Em nível nacional, os estados têm o poder de oficializar suas
próprias informações.
o A cartografia amazônica precisa ser constantemente atualizada ou, caso contrário,
sempre mostrará rios com cursos antigos e populações fantasmas. A falta de atualização
da cartografia tem impactos não só nos mapas, mas em qualquer projeto ou sistema de
gestão que por lei deva ser baseado na cartografia nacional. Erros graves têm sido
mostrados na cartografia oficial e nos impactos em projetos de desenvolvimento e
conservação.
o O grupo de trabalho como GTASO carece de liderança por parte dos governos, por isso
não pode ser garantido que os produtos gerados podem escalar e ter reconhecimento
oficial.
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o A falta de articulação entre os diferentes níveis de governo gera confusão quanto aos
papéis das instituições, duplica esforços e não permite a unificação e sistematização no
uso de metodologias de geração de informação geográfica.
o O grande desafio é manter o compromisso político dos governos, e isso requer
sustentabilidade política, visão de longo prazo e apoio financeiro.
o Apesar de todos os esforços, os estados e províncias do GCF receberam muito pouco
apoio financeiro para continuar a manter a conservação da floresta, especialmente na
implementação de suas políticas e planos.
o Muitas instituições e organizações que fazem parte do MAP precisam de desenvolver
capacidades para construir autonomamente as suas próprias agendas de
desenvolvimento e defender a governação participativa nas regiões.
o Nas reuniões e reuniões dos grupos de trabalho, muitas vezes seus integrantes não
atribuem pessoal credenciado com capacidade decisória.
o Os grupos de trabalho não têm continuidade nas suas reuniões, nem dinâmica
claramente determinada, o que limita gravemente o andamento das propostas. Alguns
deles permanecem latentes depois de formados, esperando obter apoio financeiro
institucional para seguir em frente.
Pontos fortes e oportunidades:
o O grupo de trabalho como GTASO acolhe os melhores profissionais na área de
geoprocessamento dos países da região MAP, para que possam gerar uma base de dados
geográfica transfronteiriça, reunir dados e recursos tecnológicos e estabelecer conexões
pessoais e institucionais duradouras, como uma rede transfronteiriça de intercâmbio
contínuo de informações geográficas.
o Nos grupos de trabalho, as instituições indígenas são a principal fonte de informação
relacionada ao tema, necessitando de validação por parte dos órgãos competentes do
Estado.
o O conjunto de mapas temáticos transfronteiriços de alta qualidade pode ser usado para
informar e tomar decisões sociais, econômicas e políticas, desde que possam ser
reconhecidos e oficializados pelos governos subnacionais.
o A maioria dos processos de produção e conservação são nacionais. A plataforma GCF
busca que os governos subnacionais tenham políticas públicas de desenvolvimento de
longo prazo, com estratégias que reconheçam seus próprios problemas e desafios e
como eles devem ser enfrentados.
o Os governos subnacionais estão cada vez mais reconhecendo o papel dos povos
indígenas e comunidades locais no cumprimento de seus compromissos para reduzir o
desmatamento.
o Líderes indígenas e comunidades locais reconhecem que trabalhar com os governos é
essencial para garantir o cumprimento dos direitos territoriais e humanos, bem como
benefícios para as comunidades, em um esforço conjunto pela conservação das florestas
e desenvolvimento rural no âmbito nas emissões.
o A conceituação da integração de fronteiras e sua metodologia validada orientam os
processos participativos para fortalecer o planejamento do uso da terra. No Acre,
tornou-se um modelo metodológico fundamental para as políticas governamentais de
recursos hídricos e gestão de riscos.
Lições aprendidas:
o As alianças institucionais e governamentais transfronteiriças também são muito úteis
para promover a construção de bases de dados espaciais comuns para a geração de
informação cartográfica para as três regiões fronteiriças (Madre de Dios, Acre e Pando).
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o É cada vez mais essencial ter um mapeamento transfronteiriço atualizado,
compreensível e compartilhado para melhor identificar os problemas, impactos e
desafios socioambientais das áreas de fronteira da região.
o Se a imposição de políticas erradas se somar à falta de informação geográfica adequada
nas áreas de fronteira, não apenas as paisagens nacionais, regionais e locais e seus meios
de subsistência estão expostos a altos riscos, mas também as relações externas devido
aos impactos transfronteiriços.
o O planejamento para o desenvolvimento e conservação é ainda mais difícil quando as
iniciativas estão localizadas em áreas de fronteira. A coordenação transfronteiriça é
necessária em várias escalas. Esta coordenação depende não só do entendimento e
esforço entre dois ou mais países, mas também de uma cartografia atualizada,
compreensível, compatível e compartilhada de ambos os lados da fronteira.
o As trocas de experiências ajudam a reconhecer modelos de sucesso - como ocorreu entre
Madre de Dios e o Acre, quando este apresentou seu Sistema de Incentivo a Serviços
Ambientais (SISA) - que serviu de inspiração para a geração de uma Estratégia de
Desenvolvimento Rural Baixo Emissões em Madre de Dios.
o A participação de governos subnacionais e locais em plataformas como o GFC e a
assinatura de acordos, ajudam a alavancar novos fundos, como é o caso do Governo
Regional de Madre de Dios, que está a desenhar a sua Estratégia Regional para o
Desenvolvimento Rural de Baixas Emissões (ERDRBE)
o O desmatamento, que é o problema mais comum na região amazônica, também pode ser
visto como uma oportunidade para desenvolver sistemas de produção mais eficientes,
por meio do aumento da produtividade e do exercício das boas práticas, que é o objetivo
central do ERDRBE.
o A participação de instituições privadas como parceiras do governo regional é
importante, desde a concepção e planejamento até a elaboração e implementação desta
estratégia.
o Muitas vezes, trabalhar com os governos locais é difícil devido à falta de objetivos
comuns entre eles com o governo regional e entre eles; tampouco existe um roteiro
compartilhado que define ações e orçamentos que devem ser executados em nível local.
o As alianças entre instituições públicas e privadas criam um espaço de diálogo e
articulação que tem potencial para buscar ou promover melhores condições de atração
de investimentos privados.
o O alto nível de organização dos povos indígenas tem permitido sua entrada e
participação em plataformas como o GCF, que agrupa 37 governos subnacionais no
mundo, tendo conseguido a criação dentro dele de uma plataforma global de povos
indígenas e comunidades locais, atualmente lideradas pela COICA.
o Na região do MAP existem vários direitos de uso da terra: atividades madeireiras e nãomadeireiras (castanha, látex, etc.), agricultura familiar, pecuária, mineração de ouro,
biodiesel, petróleo e gás. No entanto, o nível de organização e consolidação desses
direitos é diferente entre os países.
o É imprescindível que num modelo de governança de áreas protegidas da paisagem do
MAP, os esforços visem consolidar a participação dos cidadãos nos espaços e
mecanismos de gestão liderados pelo Estado. Essa governança participativa é a que
melhor garante a conservação das unidades de conservação.
Propostas para otimizar a utilidade das iniciativas:
o Desenhar e implementar uma estratégia conjunta de advocacy junto aos governos
nacional e subnacionais da região do Acre e Madre de Dios, que permita contribuir para
a atualização dos bancos de dados geográficos dos estados, bem como seu
reconhecimento como fonte confiável e informação compatível para avaliação e tomada
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V.

de decisão sobre planos, programas e projetos de intervenção no território
transfronteiriço.
Projetar e implementar um plano de divulgação aberta na região do MAP da informação
geográfica produzida pelos grupos de trabalho, como um mecanismo para o
empoderamento dos povos indígenas e populações locais, mas também para reforçar a
defesa nos níveis nacional e subnacional de governo do Peru e do Brasil.
As estratégias trabalhadas pelos governos subnacionais devem ter um mapeamento do
investimento público-privado, analisando as fontes de financiamento.
As estratégias devem ter uma abordagem territorial e paisagística abrangente, visando
melhorar a produtividade das atividades rurais e reduzir o desmatamento nas regiões.
Devem orientar os programas e projetos executados nas regiões, os quais, por sua vez,
devem ser articulados com os planos de desenvolvimento em nível local, subnacional e
nacional.
Para a preparação e implementação das estratégias, deve haver uma plataforma de
intervenção público-privada com objetivos e prioridades comuns, na qual as
organizações dos povos indígenas devem estar incluídas.
Os povos indígenas e comunidades locais não querem apenas uma fonte de
financiamento. É necessário promover, garantir e fortalecer sua presença representativa
nos espaços de decisão: as oportunidades de financiamento devem andar a par de uma
abertura política à representação indígena e local.
As iniciativas devem valorizar, valorizar e melhorar as cadeias produtivas, sua avaliação
ambiental, bem como a troca de experiências em seu entorno.
Desenvolver iniciativas conjuntas destinadas a fortalecer as capacidades em aspectos de
governança participativa para as instituições e organizações de Madre de Dios e Acre.

CONTRIBUIÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO

No âmbito desta consultoria, em primeira instância, foi planejado um Encontro Binacional
sobre experiências indígenas no manejo florestal. Porém, considerando a situação atual devido
à Covid-19, que não permite um encontro presencial, muito menos transfronteiriço, ela foi
repensada para socializar os resultados. Nesse cenário, o escopo do evento foi adotado para
promover a socialização dos resultados do primeiro produto da “Análise de iniciativas
colaborativas em manejo florestal na fronteira binacional entre o estado do Acre no Brasil e a
região de Madre de Dios em Peru”, com os principais atores envolvidos nessas iniciativas, a fim
de receber contribuições e assim reduzir as pressões e ameaças na fronteira entre o Brasil e o
Peru.
O evento teve como objetivo: socializar os resultados do estudo de identificação, compilação e
análise das estratégias e acordos bilaterais para a gestão e comercialização dos recursos
florestais na fronteira entre Brasil (Estado do Acre) e Peru (Madre de Dios) com os principais
atores envolvidos nessas iniciativas, receber contribuições e sugestões e, se possível, identificar
diretrizes para uma troca binacional de experiências e aprendizados que possam contribuir
para fortalecer a eficácia das iniciativas e, assim, reduzir pressões e ameaças na linha de
fronteira. Peru e Brasil.
O evento foi realizado por meio da plataforma virtual Zoom, na sexta-feira, 4 de dezembro de
2020, das 9h às 11:30 horas (Horário do Peru e Rio Branco).
As contribuições dos atores estão sendo incluídas no corpo do documento, sendo importante
também distribuí-las de acordo com a temática da análise realizada, tendo a maior contribuição
nas questões relacionadas às agendas indígenas que estão sendo conduzidas pelas
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organizações indígenas no Peru e no Brasil. As seguintes contribuições foram coletadas durante
a socialização:
Integração econômica ambiental
o É importante avançar desde o nível local nas áreas de fronteira, desde as organizações e
municípios. Conflitos como mineração, tráfico de drogas e extração ilegal de madeira são
muito arriscados. Os tópicos mais convenientes para tratar em uma reunião binacional
podem ser questões indígenas e monitoramento florestal, incluindo ações de manejo
florestal.
o Reconhecer a questão social das fronteiras, formas comuns de trabalho e recursos
compartilhados, bem como os laços familiares, mesmo considerando as diferentes
legislações. Os acordos bilaterais entre o Peru e o Brasil que têm como foco a economia
e a infraestrutura o fazem sem levar em conta as áreas protegidas e sem levar em conta
as populações locais.
o

o

o
o

o
o

o

o

o

Agenda Indígena
No Brasil, a partir de 2012, foi fortalecida a coordenação de proteção de territórios, com
maior participação de comunidades indígenas e também a coordenação binacional
Brasil e Peru para a defesa de áreas protegidas. A CPI / Acre, em aliança com
organizações indígenas e associações de reservas extrativistas com a participação da
FUNAI, ICMBio e SEMA, está desenvolvendo ações de gestão integral para a proteção de
territórios; as comunidades indígenas do Peru também participam.
Enfatizar que a mudança na mobilidade territorial dos povos indígenas na linha de
fronteira, que se deu por meio de políticas públicas específicas para os povos indígenas.
Bem como da instalação de áreas para o manejo da madeira no Peru, gerando da
necessidade de cooperar para monitorar esta atividade.
Aprofundar o conhecimento e as iniciativas das comunidades indígenas peruanas em
relação aos planos de contingência relacionados ao PIACI do lado peruano.
Valorizar o manejo florestal em uma comunidade indígena, como a experiência de
Tahuamanu, que conseguiu ser autossustentável apenas com o manejo de suas espécies
madeireiras.
Incluir como tema a dinâmica dos povos indígenas Madijá e HuniKuin na região de Santa
Rosa do Purus e Puerto Esperanza é algo importante a se considerar e as ações da FUNAI
para acelerar o reconhecimento dos indígenas peruanos como brasileiros.
Existe memorando de entendimento entre a FUNAI e o Vice-Ministério da Cultura em
2013 sobre Povos em Isolamento Voluntário e Contato Inicial da Amazônia (PIACI),
Câmara Técnica Ambiental do Núcleo Estadual da Faixa de Fronteira do Acre de 2011 a
2014.
Incorporar a abordagem da paisagem devido ao fluxo cultural entre os povos indígenas
e as populações que vivem na área de fronteira na dinâmica territorial de uso dos
recursos.
Começar por como a participação dos povos indígenas é considerada nos diferentes
processos. Em Madre de Dios existe o modelo de cogestão da Reserva Comunitária
Amarakaeri, que inclui a questão da vigilância, implementação dos planos de vida das
comunidades, implementação da visão indígena, estratégias de combate às mudanças
climáticas.
Pensar na possibilidade de fortalecer as iniciativas: a inclusão de representantes de UCs
transfronteiriças que possam apoiar a continuidade das iniciativas existentes, mas que
não estejam em vigor.
Cooperação técnica
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o No que se refere à iniciativa do MAP, as ações continuam e foram incorporadas por
várias instâncias. As reuniões dos ministérios públicos são realizadas periodicamente
nos três países da região do MAP. A MPAC possui uma rede de monitoramento da
qualidade do ar que foi ampliada pela UFAC, que faz parte da iniciativa MAP. Existem
também ações importantes na área indígena, nas quais as comunidades consideram as
informações que as iniciativas trazem para seus territórios; Também há mobilizações
diárias sobre riscos ambientais na área do MAP, por meio de grupos de WhatsApp e
videoconferências. As bacias hidrográficas e de defesa civil do mini MAP continuam a
operar em parceria com outras instituições nacionais, como o SIPAM e a ANA. O sistema
de alerta comunitário também funciona, principalmente em casos de enchentes.
o Alertar as populações de ambos os países sobre os impactos das estradas. Uma nova
rodovia Pucallpa - Cruzeiro do Sul está planejada e impactará muitas cidades. GTASO,
participou do estudo dos impactos da rodovia Iñapari / Puerto Esperanza, por um grupo
de trabalho coordenado pelo professor David S. Salisbury da Universidade dos Estados
Unidos, alertou os administradores sobre os possíveis impactos que esta rodovia traria
e propostas de soluções multimodais como alternativa. A iniciativa está desenvolvendo
outro estudo sobre a nova rodovia Ucayali / Cruzeiro do Sul.
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VI.

RECOMENDAÇÕES

Como resultado do estudo realizado e do feedback obtido, a consultoria recomenda a elaboração de
um roteiro 2021-2022 para impulsionar acordos bilaterais e estratégias para a gestão e
comercialização eficaz dos recursos florestais, que contém as seguintes linhas de ação e atividades
principais:
Fortalecimento da governança público-privada
Gerenciar o apoio técnico logístico para o funcionamento regular do Comitê Local
Fronteiriço de Assis (Brasil) -Iñapari (Peru) e formalizar a participação de organizações
civis neste Comitê.
Apoio à criação de uma plataforma de intervenção público-privada para o desenvolvimento
rural de baixas emissões, com a participação de organizações de povos indígenas.
Avançar do nível local nas áreas de fronteira: organizações e municípios, para uma reunião
binacional que trate de questões indígenas, monitoramento florestal e ações de manejo
florestal.
Produção e pesquisa de informação
Fazer um diagnóstico dos produtos florestais e gerar propostas de melhorias nas cadeias
produtivas, sua avaliação ambiental, bem como a troca de experiências ao seu redor.
Realizar um mapeamento dos investimentos público-privados em áreas fronteiriças,
analisando as fontes atuais e potenciais de financiamento para melhorar a produtividade
das atividades rurais e reduzir o desmatamento nas regiões.
Gerenciar acordos entre governos regionais e universidades e centros de pesquisa - como
o Instituto Peruano de Pesquisas da Amazônia (IAAP) - para identificar os produtos da
biodiversidade aos quais pode ser agregado valor agregado em curto prazo e médio prazo.
Para qualquer futura intervenção na área de fronteira do Brasil e do Peru, incluir o MAP
FIRE, y el sistema de alerta “Terra MA2” com informações para os três países da região do
MAP. Também ao PRODGE.
Atualizar informações sobre as contribuições da Organização do Tratado de Cooperação
Amazônica (OTCA), que em 2020 aprovou uma proposta de trabalho para a instalação de
alerta precoce de riscos ambientais na região MAP.
Capacitação
Organizar e socializar a legislação e documentação sobre consulta prévia e informada para
o uso de recursos naturais que envolvam terras indígenas e áreas protegidas em ambos os
lados da fronteira
Desenhar e implementar um plano de divulgação aberta na região da informação geográfica
produzida pelo MAP.
Realizar workshops conjuntos com o objetivo de fortalecer as capacidades em aspectos de
governança participativa para instituições e organizações do MAP.
Realizar estágios para lideranças da FENAMAD no Brasil para reforçar as capacidades de
advocacia pública com as experiências do GTT.
Socializar e aprofundar o conhecimento e as iniciativas das comunidades indígenas
peruanas sobre os planos de contingência relacionados ao PIACI do lado peruano.
Compartilhar experiências de manejo florestal em comunidades indígenas, como no caso
de Tahuamanu, que só conseguiu se sustentar com o manejo de suas espécies madeireiras.
Saber mais sobre a dinâmica dos povos indígenas Madijá e HuniKuin na região de Santa
Rosa do Purús e Puerto Esperanza, no Peru, bem como as ações da FUNAI para agilizar o
reconhecimento dos povos indígenas peruanos como brasileiros.
Socializar a experiência e lições aprendidas com o modelo de cogestão da Reserva Comunal
Amarakaeri, em Madre de Dios, que integra: sistema de vigilância, implementação de
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planos e estratégias de vida comunal com visão indígena para o combate às mudanças
climáticas.
Advocacia junto aos governos nacionais e subnacionais
Elaboração de plano de prevenção, mitigação e monitoramento dos impactos sociais e
ambientais gerados pela rodovia Rio Branco-Puerto Maldonado, junto às autoridades
regionais e locais do Peru e do Brasil.
Pressionar para que os acordos bilaterais entre Peru e Brasil tenham enfoque não só na
economia e infraestrutura, mas também nas áreas naturais protegidas e no respeito aos
direitos das populações locais.
Desenhar e implementar uma estratégia conjunta de advocacy junto aos governos
nacionais e subnacionais da região do MAP, para buscar acordos com o GTASO que
permitam contribuir para a atualização dos bancos de dados geográficos dos estados.
Gerenciar o apoio da Mincetur, no Peru, para a identificação e abertura de possíveis
mercados nos quais os produtos de nossa biodiversidade possam ser colocados,
preferencialmente com valor agregado.
Gerenciar a criação de programas de coordenação e ação intergovernamentais para a
proteção dos povos indígenas em isolamento, com a participação dos governos
subnacionais.
Gerenciar a implantação de um sistema estadual de monitoramento dos povos indígenas
isolados e em contato inicial, semelhante aos utilizados em áreas naturais protegidas.
Alertar povos indígenas, governos subnacionais, municípios e sociedade civil de ambos os
países sobre os impactos das rodovias: uma nova rodovia Ucayali-Do Soul está planejada
para impactar muitos povos.
Proposta conceitual e metodológica para um futuro Encontro Binacional presencial
Um dos objetivos da consultoria foi realizar um encontro binacional para a troca de
experiências indígenas sobre a gestão e comercialização de recursos florestais no Estado do
Acre no Brasil e na região de Madre de Dios no Peru, que, devido à pandemia e reorganização
estratégica do projeto, esta atividade não foi possível. Porém, essa atividade não está
descartada, portanto, é importante que haja um plano ou uma proposta metodológica para tal
encontro. Para esta reunião os principais atores devem ser organizações indígenas e órgãos
público de ambos os países.
O encontro deverá ter como objetivo apresentar os resultados do estudo de compilação de
acordos de colaboração binacional, de forma que os participantes discutam, contribuam e
concordem com uma estratégia eficaz para fortalecer a gestão colaborativa que permita
minimizar as pressões e ameaças externas às florestas, aos territórios indígenas e à
biodiversidade nas três áreas de intervenção do Amazônia 2.0 no Brasil. Além disso, objetivos
específicos, como:
o Trocar experiências de monitoramento comunitário, bem como estabelecer as
bases para a colaboração binacional por meio do desenvolvimento de uma
agenda conjunta para estabelecer mecanismos de monitoramento das florestas
na fronteira de ambos os países, tendo os povos indígenas como protagonistas de
acordo com seus escopos e competências.
o Proporcionar um espaço para compartilhar experiências sobre gestão e
monitoramento florestal comunitário entre comunidades indígenas do Peru e os
monitores comunitários no Brasil.
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o Formular recomendações para fortalecer a gestão florestal e territorial
transfronteiriça, como insumo para os processos de tomada de decisão pelas
autoridades locais, povos indígenas e outras atores locais relevantes.
o Conhecer dificuldades e aprendizagens.
o Internalizar ferramentas para a implementação do monitoramento.
o Explorar estratégias e funções, junto com diferentes atores envolvidos no
monitoramento florestal.
o Identificar alternativas de fontes de financiamento.
É importante deixar claro o que se espera desta reunião, sugere-se que sejam obtidos pelo
menos os seguintes resultados:
o Feedback dos observadores e monitores dos países do Brasil e Peru para fomentar
estratégias de ação e fortalecer a governança territorial e florestal contra as ameaças
que enfrentam.
o Construção de uma agenda conjunta binacional onde se estabelecem mecanismos de
monitoramento florestal na fronteira dos países Brasil e Peru, tendo os povos indígenas
como protagonistas por escopo e competências.
Os principais tópicos a serem tratados nesta reunião devem ser, no mínimo:
o
o
o
o

Monitoramento de base comunitária (progresso, dificuldades e aprendizagem)
Ferramentas de monitoramento
Atores e funções no monitoramento florestal
Fundos de financiamento

VII. CONCLUSÕES
Foram identificadas onze iniciativas, lideradas por entidades governamentais e não
governamentais, que foram agrupadas por temas relacionados à integração econômica
ambiental; promovidos por indígenas ou de cooperação técnica, em diferentes áreas
jurisdicionais, sendo a maioria ativa (55%). Esta diversidade de atores e modos de cooperação
apresenta-se como um dos grandes pontos fortes das iniciativas e uma tentativa de cooperação
e articulação. Provando mais uma vez que somente por meio da colaboração e integração de
diversos segmentos de sociedades e governos locais, regionais, nacionais e globais será possível
chegar a acordos que levem ao desenvolvimento sustentável desta região da Amazônia.
Outro exemplo de cooperação é que as diversas organizações da sociedade civil vêm realizando
ações de proteção aos povos indígenas em isolamento, principalmente com a instalação de
postos de controle e vigilância, a elaboração de planos de proteção para os territórios
estabelecidos, bem como ações de informação e sensibilização. Os planos de manejo e seus
mapas estão sendo atualizados com a questão dos povos indígenas transfronteiriços e isolados,
por meio de discussões e reflexões. Nesse diálogo, estão sendo abordadas novas estratégias de
uso e ocupação dos territórios compartilhados com povos indígenas isolados. Além disso, uma
nova política de proteção está sendo desenhada.
Como lição aprendida, identificou-se que o alto nível de organização dos povos indígenas tem
permitido que as iniciativas que envolvam as agendas indígenas tenham melhores resultados,
pois seus grupos de trabalho são formados por organizações da sociedade civil solidárias aos
povos indígenas, à proteção das florestas e da biodiversidade regional e seus acordos têm um
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plano de trabalho de curto e médio prazo. No entanto, essas iniciativas são altamente
dependentes de fundos de cooperação internacional.
Entre as fragilidades identificadas nas iniciativas estão que os acordos binacionais não possuem
ações concretas, e a estratégia de implementação encontra a dificuldade de aterrissar em um
plano de trabalho, devido à falta de orçamento. Porém, grupos de trabalho como o GTT e o
GTASO são os que apresentam os melhores resultados, pois sua implementação não tem
dependência política e em muitos casos respondem a algum projeto.
Para otimizar a utilidade das iniciativas, propõe-se a vigilância e fiscalização dos cidadãos, desta
forma as iniciativas terão resultados concretos, garantindo ao mesmo tempo o cumprimento
dos importantes acordos celebrados para as jurisdições de fronteira, bem como a realização de
campanhas de informação, reclamação e informação e demandas de proteção dos governos.
Uma sociedade civil informada e empoderada pode garantir ótimos resultados, pois assume os
processos como seus. Todas as iniciativas requerem aliados institucionais que ajudem a facilitar
a dinâmica das iniciativas locais que lhe permitam tornar-se verdadeiramente um espaço
permanente de coordenação das duas fronteiras. Por fim, recomenda-se que os novos acordos
contemplem as políticas dos governos nacionais, regionais e principalmente locais,
considerando ações e metas realistas, mediante uma análise prévia das características das
partes. Acima de tudo, contar com a participação de atores decisórios com suporte técnico. Isso
permitirá que esses níveis de governo tenham maior presença e oportunidades de colaboração
e financiamento na solução de seus problemas e de interesse comum.
Para a realização do estudo, houve ainda algumas fragilidades a pandemia da Covid-19
prejudicou a participação ativa dos atores do lado brasileiro ainda que esta não foi
comprometida, limitou a abordagem aos representantes indígenas e a troca de experiências
binacional planejada, não pôde ser concretizada. Porém, considerando a importância do
intercâmbio, recomenda-se que este evento seja realizado assim que as condições o
permitirem, para isso também se pode aproveitar espaços de advocacy como o comitê local de
Assis Iñapari, o Convênio que a FENAMAD e a CPI-Acre possuem, GCF e Grupo de Trabalho
Transfronteiriço, que são os mais ativos e estratégicos.
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VIII. ANEXOS
-

Proposta conceitual e metodológica para um futuro Encontro Binacional presencial
https://docs.google.com/document/d/1MZrXUxjQNPW7qOoxr2P05bpJDykLftsX/edit

-

Carta de convite (Português):
https://docs.google.com/document/d/1jwfkwuX-CWFvCeqMiaUdtz_giwRqXGe9/edit

-

Agenda de evento (Português):
https://docs.google.com/document/d/1D5uTZ60WAxr2wmsMiZNynIPNshM0ijto/edit

-

Apresentação do ppt:
https://docs.google.com/presentation/d/1AbbbJoMYnalyk0ZW7asgq7tTHMSBW3u_/
edit#slide=id.p9

-

Lista de participantes na socialização:
https://docs.google.com/document/d/1jGrt98Qwouwxr6ppObSSQjOO47iRKTUp/edit

-

Memória de socialização:
https://docs.google.com/document/d/1nrYFW7eauPRora4e5AaPCWKLJ_393sWv/edi
t
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Suárez, G. Desarrollo rural bajo en emisiones. Programa Peru. 2018. Earth Innovation Institute.
Versión PDF
Tapia, M. 2017. Las Fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: Reflexiones para un debate.
Estudios Fronterizos 18 (37).
Ucha F. 2014. Definición de acuerdos bilaterales, en Sitio: Definición ABC. Encontrato en:
https://www.definicionabc.com/politica/acuerdos-bilaterales.php
Planificación de acciones conjuntas para la temporada de lluvias 2018 – 2019 en Madre de DiosPerú, Acre – Brasil y Pando – Bolivia – MAP. MiniMAP GR&DC (Gestión de Riesgos y
Defensa Civil) 17 y 18 Oct 2018.
Rioja, B. 2007. La construcción de la región trinacional MAP: Filosofía e intervención de la
iniciativa MAP”. Data show, Presentación del MAP VII.

60

