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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), áreas protegidas, entre outros.
Para fazer o download individual dos laudos dos alertas, é necessário
procurar pelo alerta de seu interesse. Ao abrir a caixa de informações do
alerta, clique no botão “abrir laudo”, primeiro ícone da barra de
ferramentas inferior. Já a opção para download em lote dos laudos dos
alertas, é uma funcionalidade disponível para instituições e usuários
institucionais cadastrados no MapBiomas Alerta.

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.
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3. Após o login, vá em “Filtros” e realize a busca pelos alertas de
interesse escolhendo entre as opções: Período, Tipo de território,
Cruzamento, Tamanho do alerta (ha), Autorização, Área embargada,
Vetores de pressão e/ou Fontes. Clique no botão “Buscar”.
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4. Após a busca pelos alertas, clique em “Lista de Alertas”, localizado
no inferior da tela.

5. O botão “Lista de Alertas” mostra todos os alertas resultantes da
sua busca. Nela, é possível identificar o código do alerta, o total de
CAR (propriedades rurais) que cruzam com o alerta, área, data de
detecção, município, estado e bioma. No ícone de “Lupa” é possível
visualizar individualmente o laudo e as informações do alerta.
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6. Para o download da “Lista de Alertas” em uma tabela csv, escolha
os alertas de interesse, usando as caixas de seleção, e clique em
“Baixar CSV”. Será iniciado o download. Escolha o diretório (pasta)
em seu computador e clique em “Salvar”

7. Para o download em lote dos laudos, escolha os alertas de interesse,
usando as caixas de seleção, e clique em “Baixar Laudos”
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8. Em “Criar uma coleção de laudos?”, dê um nome para o seu lote de
laudos. Em seguida, clique em “Criar Coleção”. Irá aparecer a
seguinte mensagem: “Iniciando o processamento de autenticação
dos seus laudos”. Após, aparecerá a mensagem: “Seus laudos em
breve estarão disponíveis em 'meus laudos autenticados”.

9. Clique no seu nome de usuário, na barra superior, e selecione a
opção “Laudos Autenticados”.
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10. Clique em “Coleções”. Irá aparecer todas as coleções de laudos
criadas em seu usuário

11. Em “Ações”, clique no ícone com três pontos e selecione a opção
“Baixar o arquivo”. O download será feito para o seu computador.
Escolha o diretório (pasta) em seu computador e clique em “Salvar”.
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