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 Apresentação 

 O  laudo  do  alerta  é  um  documento  gerado  de  forma  automatizada  na 
 plataforma  do  MapBiomas  Alerta  e  agrega  informações  técnicas  sobre  o 
 alerta,  permitindo  análise  direta  e  rápida  sobre  a  localização,  as  datas 
 prováveis  do  desmatamento  e  cruzamentos  territoriais  e  fundiários 
 relevantes,  como  propriedades  rurais  (limites  do  Cadastro  Ambiental  Rural 
 -  CAR)  e  áreas  protegidas,  entre  outros.  O  laudo  customizado  é  uma 
 funcionalidade  disponível  para  instituições  e  usuários  institucionais 
 cadastrados  na  plataforma  do  MapBiomas  Alerta  .  Nele,  as  instituições  e 
 seus  usuários  cadastrados  podem  personalizar  os  laudos  do  MapBiomas 
 Alerta  conforme  padrão  estabelecido  pela  instituição,  escolhendo  as 
 ordem que as informações aparecem e inserindo o logo da instituição. 

 Passo-a-Passo 

 1.  Acesse a Plataforma do MapBiomas Alerta. Link para acesso: 
 (  https://plataforma.alerta.mapbiomas.org/  ) 

 2.  Clique  em  “Entrar”  na  barra  superior  e  faça  seu  login  com  e-mail  e 
 senha cadastrados, em seguida, clique em  “Entrar”  . 

 ⚠   Caso  não  tenha  cadastro,  clique  em  “Cadastre-se”  e  preencha  as 
 informações solicitadas. 
 ⚠  Atenção!  O(A)  usuário(a)  deve  ter  seu  cadastro  vinculado  a  uma 
 instituição  e  ter  sido  delegado(a)  como  “customizador(a)”.  Somente 
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 esse  tipo  de  usuário  pode  fazer  as  alterações  descritas  neste 
 documento.  Os  demais  usuários  da  instituição  podem  fazer  uso  do 
 layout  definido  pelo(a)  customizador(a).  Em  caso  de  dúvidas,  entre 
 em contato com o e-mail: suporte.alerta@mapbiomas.org.br. 

 3.  Após  o  login,  clique  no  seu  nome  de  usuário,  na  barra  superior,  e 
 selecione a opção  “Laudo Customizável”  . 
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 4.  Para  montar  o  laudo  customizável,  vá  em  “Seções  Predefinidas”  e 
 em  “Seção”  ,  escolha  os  itens  que  irão  compor  o  laudo  customizável. 
 Para  a  customização  de  laudos,  estão  disponíveis  os  itens:  cabeçalho 
 da  instituição,  resumo  do  alerta,  imagem  de  antes  e  depois,  imagem 
 da  propriedade,  cruzamentos  do  alerta,  visualização  do  alerta  na 
 base  do  MapBiomas,  memorial  descritivo,  fonte  de  dados, 
 metodologia, quebra de página e autenticação do usuário. 
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 5.  Após  selecionar  um  item,  clique  em  “Adicionar”  .  O  item  adicionado 
 será carregado no painel lateral. 

 ⚠  Atenção! 
 ●  É  possível  adicionar  somente  um  item  por  vez,  ou  seja,  caso 

 deseje  adicionar  mais  itens  ao  laudo  customizável,  será  necessário 
 seguir o passo-a-passo descrito anteriormente 

 ●  Os  itens  do  laudo  devem  ser  adicionados  na  ordem  em  que 
 deverão aparecer no laudo 

 6.  Dentre os itens adicionáveis ao laudo customizável: 
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 a.  Cabeçalho  da  instituição:  permite  a  escolha  do  "Título"  e 
 adicionar uma descrição (opcional) 

 b.  Imagem  de  antes  e  depois:  permite  a  definição  do  grid  de 
 coordenadas nas imagens. 

 c.  Visualização  do  alerta  na  base  do  MapBiomas:  permite 
 escolher  dentre  os  anos  da  série  temporal  de  uso  e  cobertura 
 do MapBiomas (  https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/  ) 

 7.  O  campo  “Conteúdo  Customizável”  é  opcional,  sendo  possibilitada 
 a  inserção  de  um  texto  a  critério  do  usuário.  Esse  texto  deve  ser 
 limitado  a  255  caracteres  para  o  campo  “Título”  e  1000  caracteres 
 para  o  campo  “Descrição”.  Após  a  inserção  do  texto,  clique  em 
 “Adicionar”  . 

 8.  Ao  finalizar,  clique  em  “Pré-Visualização”  para  ver  um  exemplo  do 
 laudo  customizável  que  foi  construído.  Caso  deseje  fazer  alguma 
 alteração,  clique  em  “Editor”  para  voltar  ao  campo  de  edição  do 
 laudo  customizável.  Para  apagar  todos  itens  inseridos  no  laudo, 
 clique em  “Resetar”  . 
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 9.  Após  a  conferência  do  laudo  customizado,  clique  em  “Salvar”  .  Todos 
 os  laudos  da  sua  instituição  serão  visualizados  com  o  novo  modelo 
 criado 

 ⚠  Atenção!  Para  essa  funcionalidade  é  preciso  estar  logado  com  o 
 e-mail  institucional  e  senha  cadastrados  na  plataforma  do 
 MapBiomas Alerta. 

 6 


