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SOBRE O APLICATIVO

O ACI (Alerta Clima Indígena) é um aplicativo de celular 
gratuito desenvolvido pelo IPAM (Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia) com apoio de parcerias para 
ampliar a difusão de informações sobre incêndios,  
desmatamento, chuvas e temperatura nas Terras 
Indígenas da Amazônia brasileira.

No aplicativo ACI você também pode mapear e inserir 
informações sobre os usos tradicionais da Terra 
Indígena, como roça, pesca, caça e coleta, facilitando  
a gestão do seu território.

O diferencial do aplicativo ACI é que você pode criar seus 
próprios alertas para proteger a Terra Indígena contra 
possíveis ameaças.
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Importante: seus dados pessoais estão seguros com a 
gente e não serão divulgados! Veja mais adiante sobre a 
segurança de dados.

INSTALAR
Você pode baixar o ACI na loja 
de aplicativos Google Play ou 
Apple Store seu celular. Depois 
de fazer o download, siga os 
passos abaixo:

CADASTRAR
1. Assim que abrir o aplicativo, 
faça o seu cadastro clicando no 
ícone indicado ao lado.  Uma 
janela vai abrir para você poder 
se cadastrar.

2. Como mostra a tela ao lado, 
você precisa escrever seu 
nome, email e qual organização 
ou comunidade pertence. O 
cadastro garante que seus 
dados ficarão salvos mesmo 
se você perder ou trocar de 
telefone! E com o mesmo login 
e senha você também pode 
acessar a plataforma SOMAI.

PARA COMEÇAR A USAR O ACI
ETAPA 1: INSTALAR E SE CADASTRAR 
PARA COMEÇAR A USAR O ACI
ETAPA 1: INSTALAR E SE CADASTRAR 

PARA COMEÇAR A USAR O ACI
ETAPA 1: INSTALAR E SE CADASTRAR 
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BUSCANDO UMA TERRA INDÍGENA NO APLICATIVO

Tem três maneiras de você encontrar o seu território. 
 
Você pode escrever o nome da Terra Indígena em 
“Selecionar uma Terra Indígena”; usar o “GPS”; ou caso 
você já tenha feito buscas anteriores, em “Histórico” 
você encontra as TIs já visitadas. 
 
Por fim, clique em IR PARA TERRA INDÍGENA.

PARA COMEÇAR A USAR O ACI
ETAPA 2: INSIRA O NOME DA TERRA
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EXPLORANDO O ACI - ALERTAS AUTOMÁTICOS DE 
FOGO, DESMATAMENTO E CLIMA

Cada ponto vermelho no mapa 
é um alerta. Clicando em cima,  
há informações sobre o que 
aconteceu no local, com data 
do alerta, de onde vem a 
informação e o tamanho da 
área desmatada. 

Atenção!
Os alertas exibidos pelo aplicativo são de origem do INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e da NASA 
(Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos 
Estados Unidos), agência espacial norte-americana. Veja na 
próxima página como inserir seus próprios alertas no mapa.

ALERTAS
Para cada TI há informações 
disponíveis sobre FOGO, 
DESMATE e CLIMA.
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USANDO O ACI 
REGISTRE ALERTAS E INFORMAÇÕES DA SUA TI

ALERTAS
Para registrar um alerta,  
primeiro escolha qual atividade 
ilegal foi vista no território.  
 
Depois, conte o que aconteceu 
por meio de mensagem, 
gravação de áudio, foto, 
marcando o local do Alerta.
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USANDO O ACI 
REGISTRE ALERTAS E INFORMAÇÕES DA SUA TI

REGISTRO DE USO 
TRADICIONAL
Nessa tela você pode registrar  
um tipo de uso do território 
e o local. Depois, ainda pode  
adicionar um texto, áudio, foto, 
se desejar.

ONDE ESTOU E TRAJETOS
Na função “Onde estou” é 
possível marcar sua localização 
atual, também criar caminhos e 
trilhas na função “Trajetos”.

Importante: respeitamos sua privacidade! Veja nosso 
termo de uso e segurança de dados para entender como 
seus dados são protegidos!
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