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 Apresentação 

 A  função  Territórios  de  Interesse  permite  a  seleção  de  territórios 
 geográficos  personalizados  para  a  busca  e  consulta  de  alertas  na 
 plataforma  do  MapBiomas  Alerta  .  É  possível  criar  uma  nova  seleção  de 
 territórios  adequada  às  análises  dos  usuários.  Atenção!  Para  essa 
 funcionalidade  é  preciso  estar  logado  com  o  e-mail  e  senha  cadastrados  na 
 plataforma do 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, clique no seu nome de usuário, na barra superior, e 
 selecione a opção  “Territórios de Interesse”  . 
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 4.  Clique em  “Adicionar”  para criar um novo Território  de Interesse. 

 5.  Defina  um  “nome”  para  o  seu  território  .  Pesquise  pelos  territórios  e 
 clique  naquele(s)  de  seu  interesse.  É  possível  criar  Território  de 
 Interesse  selecionando  informações  de  limites  de  estados,  biomas, 
 municípios,  UCs,  TIs,  territórios  quilombolas,  assentamentos  e  bacias 
 hidrográficas. 

 ⚠  Atenção: Ao escolher territórios que se sobrepõem,  a contagem de 
 alertas será acumulada. 
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 6.  Preencha corretamente o formulário com os dados do território de 
 interesse. Você poderá adicionar mais de um território no seu grupo 
 de análise, como no exemplo onde foi selecionado o território do 
 bioma Cerrado e Pampa. Ao final, clique em  “Adicionar”  e aparecerá 
 a mensagem  “Mapa cadastrado com sucesso!” 
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 7.  Confirme  a  visualização  do  território  na  lista.  Para  receber 
 notificações  de  novos  alertas  no  seu  território  de  interesse,  marque  a 
 caixa de seleção. 

 ⚠  Atenção: Para criar novos Territórios de Interesse,  clique em 
 “Adicionar”  e siga o passo-a-passo descrito anteriormente 

 8.  Para  visualizar  os  alertas  no  seu  território  de  interesse,  volte  à 
 Plataforma  do  MapBiomas  Alerta,  clicando  em  “Alertas  e  Laudos”  , 
 na barra superior. 
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 9.  Na Plataforma do MapBiomas Alerta, em  “Tipos de Territórios”  , 
 escolha a opção “Territórios de Interesse” . Lembre-se que é 
 necessário estar logado(a). 

 10.  Em  “Territórios”  , busque pelo Territórios de Interesse  criado. 

 11.  Clique em  “Buscar”  e o  resultado será exibido no  mapa. 
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