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O projeto Amazônia A2.0 (A2.0) surge 
em 2017 devido às pressões e ameaças 
exercidas sobre as florestas amazônicas, 
destacando a necessidade estratégica de 
fortalecer a gestão de territórios indígenas 
e de comunidades tradicionais na região. 
O modelo de intervenção A2.0 tem como 

Financiado pela Coordenado pela

AMAZÔNIA 2.0

COLÔMBIA 

Área: 30 mil hectares 
Reserva Indígena  Inga 
de Niñeras e núcleo  
 camponês Monoguete

9 comunidades indígenas
e camponesas

EQUADOR 

Área: 330 mil hectares 
Território Waorani 
Parque  Nacional de Yasuni   
Província de Orellana

10 comunidades Waorani

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

TERRITÓRIO WAORANI

PERU 

Área: 190 mil hectares 
Reserva Comunal El Sira 
Província de Atalaya

9 comunidades indígenas
e camponesas DEPARTAMENTO DE UCAYALI

BRASIL 

Área: 1,2 milhão de hectares 
Terras Indígenas Mamoadate  
e Alto Rio Purus, e Parque  
Estadual Chandless

4 povos indígenas e 1 comunidade
ribeirinha em 3 territórios

GUIANA 

Campbelltown, Micobie, 
Moruwa, Karisparu, Chenpou, 
Kopinang, Monkey Mountain 
North Pakaraimas Mountain 
North Pakaraimas

7 comunidades indígenas

SURINAME 

Aldeias afrodescendentes, 
região de Matawai,  Aldeias 
indígenas, territórios 
indígenas ancestrais

6 aldeias indígenas e
10 aldeias afrodescendentes 
camponesas

ESTADO DO ACRE

REGIÃO 8

DISTRITO DE SIPALIWINI

ferramenta principal o monitoramento de 
base comunitária, articulado a uma plataforma 
social e tecnológica que apoia a disseminação 
de informações e as ações adotadas para 
mitigá-las, produzindo incidência na 
tomada de decisões das autoridades locais, 
municipais, estaduais ou nacionais. 



Os territórios contam com importantes 

processos de planejamento territorial, 

embora estejam ameaçados pelo 

desenvolvimento econômico e  de 

infraestrutura de suas áreas, e pela fraca 

capacidade institucional de seus governos 

locais e nacionais; além disso, estando 

na fronteira, há pressões e ameaças 

comuns ao seu redor. Dessa forma, o 

projeto focou o trabalho na região em 

fortalecer ações de monitoramento de 

base comunitária, tanto da biodiversidade 

como de vigilância territorial, de três 

experiências chaves locais: 

BRASIL

TERRITÓRIOS DE INTERVENÇÃO
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ESTADO DO ACRE

TERRA INDÍGENA ALTO RIO PURUS 
Povos: Madja (Kulina) e Huni Kuin (Kaxinawá) 
50 aldeias: 25 Madja (Kulina) e 25 Huni Kuin 
(Kaxinawá) 
Área: 263 mil ha 
Pessoas beneficiadas: 2.459 - é a TI mais populosa do 
Estado do Acre 

PARQUE ESTADUAL CHANDLESS 
Unidade de Conservação de Proteção Integral 
Área: 670 mil ha (correspondente a 4,23% do território 
do Acre) 
Gestão: SEMA/AC 
Pessoas beneficiadas: 67 entre adultos e  crianças (11 
famílias) 

Apresenta elevado grau de conservação com apenas 
0,06% de área desmatada   

TERRA INDÍGENA MAMOADATE 
Povos: Manchineri e Jaminawa e um número não 
conhecido de indígenas isolados Mashco-Piro 16 
aldeias: 12 Manchineri e 4 Jaminawa 
Área: 314 mil ha. É a maior TI do Acre 
Pessoas beneficiadas: 1.105

Apresenta áreas extremamente preservadas  
e cobertura florestal praticamente inalterada

Queimadas

Caça ilegal

Pesca ilegal

Narcotráfico

Desmatamento

Construção de rodovias

PRESSÕES E AMEAÇAS



INSTITUTO DE 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

E REGULAÇÃO DE 
SERVIÇOS AMBIENTAIS 

(IMC)

TERRA INDÍGENA
ALTO RIO PURUS

PARQUE ESTADUAL
CHANDLESS

SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO
AMBIENTE (SEMA)

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO
DO ACRE CPI-ACRE)

TERRA INDÍGENA
MAMOADATE

Fotos:
Mamoadate e Rio Purus
Josy Pinheiro/ CPI–AC
Chandless - Sergio Garrido/UICN

PARCEIROS
BENEFICIÁRIOS

MAPA DE ATORES

PRINCIPAIS RESULTADOS 

• 3 Territórios (2 Terras Indígenas e  

1 Parque Estadual)

• 1,2 Milhões de hectares (8% da área 

do Acre)

• 62 Comunidades

• 21 Monitores selecionados (sendo 8 

indígenas e 7 ribeirinhos)

MONITORAMENTO DE BASE 
COMUNITÁRIA 
 
No Brasil, as ações focaram no monitoramento 

consorciado de pressões e ameaças e de alvos 

de biodiversidade, associados a duas iniciativas 

locais no Parque Estadual Chandless:

• Programa Nacional de Monitoramento da 

Biodiversidade (Monitora)1, uma iniciativa 

do Governo Federal por meio do Instituto 

• 6 Oficinas de capacitação realizadas com  

um total de 217 participantes (33% mulheres 

e 67% homens)

• 2 Acordos de Cooperação Técnica firmados 

com 3 instituições:

 » Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Políticas Indígenas do Acre (SEMAPI-AC)

 » Instituto de Mudanças Climáticas e 

Regulação dos Serviços Ambientais (IMC)

 » Comissão Pró- Índio do Acre (CPI-Acre)

• 4 Organizações indígenas fortalecidas e 

tecnicamente capacitadas

• 8 Sessões virtuais internas com parceiros

• 3 Webinars envolvendo 305 participantes 

(51% mulheres e 34% homens) de 13 

diferentes países

• 6 Estudos e análises estratégicos que 

subsidiam processos nacionais

1  Instituído pela Instrução Normativa ICMBio n.º 3/2017, e, reformulado pela Instrução Normativa ICMBio n.º 2/2022

• a dos Agentes Agroflorestais Indígenas 
do Acre (AAFI), coordenado pela Comissão 
Pró-Índio do Acre (CPI-Acre); 

• a do Programa Nacional de 
Monitoramento da Biodiversidade 
(Monitora), iniciativa do Governo Federal 

que, no Acre, é implementado no Parque 

Chandless pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Políticas Indígenas 
(SEMAPI-AC); e  

• e do projeto Integração das Áreas 
Protegidas do Bioma Amazônico (IAPA), 
também financiado pela União Europeia, 

coordenado pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO) e executado em conjunto com a UICN, 

o World Wildlife Fund (WWF) e o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) em diversos territórios da Pan-

Amazônia, entre eles o Parque Chandless.
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GEOVISOR 
 
Resultado de um longo processo de capacitação 

local e implementação do monitoramento 

comunitário, nossa plataforma regional foi 

concebida como uma ferramenta dinâmica 

e integradora que articula as informações 

coletadas nas áreas de intervenção do projeto.

Um dos componentes tecnológicos desta 

plataforma regional é o Geovisor, onde 

informações dos seis países de intervenção 

podem ser visualizadas.

As informações disponíveis no Geovisor são 

representadas com mapas interativos que 

permitem, de forma dinâmica e intuitiva, 

visualizar informações sobre vários tópicos. 

No Brasil, além de informações gerais sobre 

a área de intervenção do projeto, é possível 

Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) 

que tem como foco o monitoramento da 

biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos 

associados efetivado por intermédio de alvos 

específicos. É importante destacar, ainda, 

que o monitoramento desempenhado no 

Programa Monitora é participativo, envolvendo 

as comunidades ao longo de todo o processo; e 

• Projeto Integração das Áreas Protegidas do 

Bioma Amazônico (IAPA), financiado pela 

União Europeia, coordenado pela FAO e 

executado em conjunto com o WWF, UICN 

e PNUMA em diversos territórios da Pan-

Amazônia. No Chandless o foco do IAPA é o 

monitoramento de recursos pesqueiros.

Foram entregues smartphones com os 

aplicativos de coleta de dados instalados para 

cada um dos monitores. Para saber mais sobre 

os dados coletados, resultados, aplicativo e 

desdobramentos acesse: link. 

FORTALECIMENTO 
DE CAPACIDADES 
 
Em 2020, em parceria com a CPI-Acre, 

foi realizado um curso de formação em 

monitoramento florestal e territorial de base 

comunitária. Em 2021, o curso de formação 

foi ministrado para os monitores do parque, 

no âmbito da cooperação do projeto com a 

SEMAPI, o Programa Monitora e o projeto IAPA.  

Para os monitores indígenas, o conteúdo do 

curso foi apresentado por meio de um material 

didático focado na capacitação remota, o 

qual combina conteúdo textual elaborado 

em conjunto com a CPI-Acre e ferramentas 

audiovisuais, apresentados tanto em português 

como nas línguas maternas dos povos indígenas 

Huni Kuin, Jaminawa e Manchineri. O material 

está disponível na Midiateca do projeto e na 

plataforma Google Classrooms e fica também 

à disposição para o uso pela CPI-Acre nas suas 

ações de formação dos AAFI. Outras ações de 

cooperação foram realizadas junto à CPI-Acre. 

Saiba mais em: aqui 
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NO PRESENTE E NO FUTURO 
 
Após mais de quatro anos de implementação, 

o projeto Amazônia 2.0 encerra suas atividades 

no final de 2022. Desde o início, a estratégia do 

projeto esteve focada em fortalecer a gestão 

de territórios indígenas e de comunidades 

tradicionais tendo como ferramenta principal  

o monitoramento de base comunitária, 

conectado a uma agenda de incidência em 

políticas públicas.

No Brasil, o foco deste último ano são ações 

de comunicação e visibilidade, intercâmbio 

e treinamento para a ampliação do uso 

da plataforma regional e participação e 

articulação em espaços e com atores para 

influenciar em favor do fortalecimento de uma 

economia sustentável para a conservação da 

biodiversidade, das florestas e dos recursos 

naturais da Amazônia, em três linhas de ação:

• Disseminação e treinamento sobre a estrutura, 

potencial e uso da plataforma regional da 

Amazônia 2.0

• Ações de comunicação e visibilidade da 

experiência e das ferramentas desenvolvidas 

• Apoio a realização do Fórum de Inovação  

em Investimentos na Bioeconomia  

Amazônica - F2iBAM

AMAZÔNIA 2.0 - Seguimos 
conectados por nossas Florestas

encontrar também os dados de monitoramento 

da biodiversidade e de pressões e ameaças 

coletados pelos monitores no Parque Estadual 

Chandless, bem como das ações de vigilância 

e proteção territorial desenvolvidas pelos AAFI 

com apoio da CPI-Acre.

Para 2022, está prevista a realização de uma 

oficina de capacitação de técnicos locais de 

Incendios forestales Pueblos Áreas de implementación del proyecto

GeoVisor - Amazonía 2.0

Leyendas

Créditos

Incendios forestales-[GeoVisor Proyecto Amazonía 2.0]

Pueblos-[GeoVisor Proyecto Amazonía 2.0]

Áreas de implementación del proyecto-[GeoVisor Proyecto Amazonía 2.0]

Geo-Amazonía 2.0 Print View https://amazoniadospuntocero.com/geovisor/?lng=es
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entidades públicas e privadas, bem como 

monitores e agentes indígenas e ribeirinhos 

ligados à governança territorial de Áreas  

Naturais Protegidas no Acre sobre a  

plataforma regional Geovisor. O conteúdo 

também abrangerá uma análise e discussão 

crítica de outras ferramentas e recursos 

tecnológicos ligados ao monitoramento  

de base comunitária e à governança territorial.
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