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AMAZÔNIA CONNECT  
A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical remanescente no 
mundo. Ela absorve mais de 3% das emissões globais de dióxido de 
carbono e ajuda a evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. No 
entanto, o desmatamento impulsionado por mudanças insustentáveis no 
uso da terra para a produção agrícola ameaça transformar a região em 
um produtor líquido de carbono. Este projeto visa a reduzir o 
desmatamento impulsionado pelas commodities e as emissões de gases 
de efeito estufa decorrentes dessa atividade em regiões de alta 
biodiversidade, que fornecem produtos agrícolas para empresas 
internacionais e nacionais. 

O projeto Amazônia Connect trabalhará com cadeias inteiras de suprimentos para promover a Agricultura 
de Baixo Carbono (ABC) em regiões selecionadas no Brasil, na Colômbia e no Peru. À medida que os 
agricultores implementarem os princípios da ABC, eles também evitarão o desmatamento e aprenderão 
a considerar a importância dos serviços ecossistêmicos. Essa abordagem ajudará a superar os desafios 
interconectados das mudanças climáticas e da conservação da biodiversidade. Além disso, a ABC apoia o 
aumento sustentável da produção agrícola, melhorando, assim, os meios de subsistência e a resiliência 
climática.  

COMO FUNCIONA ESTE PROJETO? 
O projeto Amazônia Connect se concentrará em regiões de importância global devido à sua alta 
biodiversidade, mas que também correm risco de desmatamento por serem produtoras de commodities. 
Os produtores pecuários e agrícolas, especialmente os pequenos agricultores, não têm acesso a 
conhecimentos, financiamento, ferramentas e incentivos para realizarem a transição rumo a sistemas de 
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baixo carbono e livres de desmatamento. Há diversas iniciativas que buscam enfrentar o desmatamento 
causado por commodities e promovem a conservação da biodiversidade na Amazônia, mas elas costumam 
ser isoladas. O projeto unirá esses “pontos de inovação” e aproximará os esforços do lado da oferta 
(produtores) e da procura (compradores).  

O projeto Amazônia Connect fornecerá assistência técnica e ferramentas de monitoramento para garantir 
a produção e a verificação de produtos de baixo carbono e livres de desmatamento. Esses produtos 
verificados serão adquiridos por empresas do setor privado que tenham investido diretamente na ABC 
para cumprir seus compromissos internacionais de não desmatamento. Como os investimentos na 
agricultura de pequena escala são frequentemente vistos pelos bancos como sendo de alto risco, alto 
custo e baixo retorno, a participação do setor privado abre oportunidades para financiamento sustentável 
e permite o acesso a insumos, serviços e crédito.  

QUAIS SÃO OS RESULTADOS ESPERADOS? 
• Expandir a adoção de modelos ABC e de produção livre de desmatamento em paisagens-chave da 

Amazônia, cobrindo 214.806 hectares e 5.441 produtores.  

• Implementar sistemas avançados de monitoramento da cadeia de suprimentos em pelo menos dez 
empresas privadas que comprem de produtores da região, garantindo um suprimento livre de 
desmatamento e o monitoramento da biodiversidade. 

• Alavancar e vincular US$ 5 milhões em financiamento e incentivos para promover a adoção da ABC 
por produtores, ao mesmo tempo que se promove um envolvimento adicional do setor privado e a 
sustentabilidade de longo prazo dos esforços. 

• Conectar 129 mil hectares de terras agrícolas com ferramentas e tecnologias digitais para melhorar o 
acesso a insumos, serviços e financiamento de qualidade para os produtores. 

• Transformar pesquisas em conhecimentos concretos para os principais atores da cadeia de 
suprimentos por meio de documentos de políticas públicas, artigos científicos e/ou apresentações que 
cheguem a tomadores de decisão, formuladores de políticas públicas, empresas e plataformas 
multissetoriais. 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

IMPLEMENTADORA: Solidaridad North America  
PARCEIROS: Earth Innovation Institute, National Wildlife Federation e Universidade de Wisconsin-
Madison 
DURAÇÃO: 17 de março de 2022 – 16 de março de 2027  
FINANCIAMENTO DA USAID: US$ I6.300.000 
LOCALIZAÇÃO: Brasil (Pará e Mato Grosso), Colômbia (Caquetá e Meta) e Peru (San Martín e 
Ucayali)  
COORDENADORA: Isabella Genta 
TELEFONE: (51) 997-274-613 
E-MAIL: igenta@usaid.gov  


