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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Resolução CNMP nº 145, de 14/06/2016 

Emenda Regimental nº 20, de 25/02/2019 

 

 

 ATA DA II REUNIÃO DO GT AMAZÔNIA  

 

Data: 03/07/2020, às 14:00 horas, reunião por videoconferência (Teams). 

 

PARTICIPANTES: 

CNMP: Tarcila Santos Britto Gomes e Vanessa Goulart Barbosa, membras auxiliares da 

Comissão do Meio Ambiente (CMA) e Karina Fleury Curado Simas Cavalcanti, servidora. 

 

Colaboradores GT Amazônia presentes: Rita de Cássia Nogueira Lima, Procuradora de 

Justiça/Coordenadora do CAOP-MAPHU do MPAC, Carlos Augusto da Costa Pescador, Promotor 

de Justiça do MPAC, Luis Henrique Correa Rolim, Promotor de Justiça do MPAC, Julio Cesar de 

Medeiros Silva, Promotor de Justiça do MPAC, Arthur Cézar Pinheiro Leite, Coordenador 

Técnico-Científico do MPAC, Vângela Maria Lima do Nascimento, Chefe do CAOP-MAPHU do 

MPAC, Marcelo Ferreira de Freitas, Analista Pericial do MPAC, Meri Cristina Amaral 

Gonçalves, Promotora de Justiça do MPAC, Iverson Rodrigo Monteiro Bueno, Promotor de Justiça 

do MPAC, Bianca Bernardes de Moraes, Promotora de Justiça do MPAC, Ana Carolina Haliuc 

Bragança, Procuradora da República no Estado do Amazonas, MPF- AM, Rafael da Silva Rocha, 

Procurador da República no Estado do Amazonas, MPF- AM, Marcelo Moreira dos Santos, 

Promotor de Justiça/Coordenador do CAOMA do MPAP, Eliane Cristina Pinto Moreira, Promotora 

de Justiça do MPPA, Alan Castiel Barbosa, Promotor de Justiça do MPRO, Paulo Stelio Sabbá 

Guimarães, Promotor de Justiça/Coordenador do CAOMA do MPAM, Márcia Cristina de Lima 

Oliveira, Promotora de Justiça do MPAM, Sylvio Henrique Lorena Duque Estrada, Promotor de 

Justiça do MPAM, Caio Lúcio Fenelon Oassis Barros, Promotor de Justiça do MPAM, José Maria 

da Silva Junior, Procurador de Justiça do MPTO, Cristina Seixas Graça, Promotora de Justiça do 

MPBA, Luis Fernando Barreto Júnior, Promotor de Justiça/Coordenador do CAOMA do MPMA, 

Sheila Cavalcante Pitombeira, Procuradora de Justiça do MPCE, Ednolia Evangelista de Almeida, 

Promotora de Justiça do MPPI, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, Procurador de Justiça do MPMT - 

Procuradoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente, Marcelo Caetano Vacchiano, Promotor 

de Justiça do MPMT, Vinicius Lameira Bernardo, Promotor de Justiça do MPRJ, Daniel Marones 

de Gusmão Campos, Promotor de Justiça do MPRJ, Carlos Alberto Valera, Promotor de Justiça do 

MPMG, Felipe Martins de Azevedo, Promotor de Justiça do MPSC, Luciano Furtado Loubet, 

Promotor de Justiça/Coordenador do CAOMA do MPMS, Roberto Carlos Batista, Promotor de 

Justiça do MPDFT, Luzideth Luzia Gonçalves, Analista Pericial do MPDFT, Newton Correa, 

Analista Pericial do MPDFT, Rodrigo Cruz da Ponte Souza, Procurador do Trabalho – MPT/PA, e 

Camilla Holanda Mendes da Rocha, Procuradora do Trabalho – MPT/RO e AC. 

 

Membros da FT Amazônia do MPF convidados: Igor Spindola, José Gladston e Manoela 

Lamenha. 

 

Representantes de Organizações da Sociedade Civil convidados: Danicley de Aguiar, analista 

sênior do Greenpeace; Andreia Pinto, pesquisadora do Imazon; Elis Araújo, advogada do Instituto 

Socioambiental e representante da Rede Xingu Mais; Manuel Amaral, Coordenador Executivo do 

Instituto Internacional de Educação do Brasil (IIEB); Roberto Palmieri, secretário executivo do 

Imaflora, e Celma Oliveira, representante do Imaflora. 
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No dia 03 de julho de 2020, às 14:00 horas, foi realizada reunião técnica virtual com os 

participantes acima relacionados.  

Inaugurando os trabalhos, a membra auxiliar da Comissão do Meio Ambiente (CMA), 

Dra. Tarcila, informou aos presentes que seria a última reunião com o Grupo de Trabalho completo, 

pois as próximas reuniões serão realizadas no contexto de cada um dos três subgrupos estabelecidos: 

Subgrupo 1 - Mudanças climáticas, Desmatamento e Queimadas na Amazônia; Subgrupo 2 - 

Saneamento Básico na Amazônia; Subgrupo 3 - Levantamento de Tecnologias dos MPs e 

Adaptação à Defesa da Amazônia. Após uma breve leitura dos itens da pauta, fez esclarecimentos 

sobre os encaminhamentos decorrentes da I Reunião do GT, realizada no dia 10 de junho do corrente 

ano, que já foram cumpridos. Em relação à edição de ato normativo do CNMP para a criação de 

Forças-Tarefas pelos MPEs a fim de atuarem na prevenção e no combate do desmatamento e 

queimadas na Amazônia, ressaltou que a NOTA TÉCNICA Nº 1/2020 – CMA, de 28 de abril de 

20201, na alínea “e”, orienta as Procuradorias-Gerais de Justiça a estabelecerem Grupos de Atuação 

e/ou Forças Tarefas para fiscalizarem a atuação dos Poderes Públicos Estadual e Municipais em 

relação ao tema e que na presente reunião serão discutidas medidas para implementação dessa 

providência. No que tange ao questionário elaborado para diagnóstico da capacidade de reação do 

MP em face dos danos ambientais e de sua estrutura para atuação na área, explicitou que 19 MPs já 

responderam e que serão feitas ligações telefônicas cobrando os MPs faltantes. Relativamente às 

tratativas para assinatura de ACT com o Serviço Florestal Brasileiro, informou que já foram iniciadas, 

tendo sido realizada reunião e também enviado ofício solicitando informações sobre o SICAR, 

Cadastro Nacional de Florestas Públicas e outras a fim de dirimir o problema da sobreposição de 

áreas do CAR em florestas públicas destinadas e não destinadas; Quanto ao ACT com o MapBiomas, 

disse que também já iniciaram as tratativas para acesso dos MPs ao sistema para gerar relatórios de 

desmatamentos, inclusive com a possibilidade de customização das informações sobre autoria e 

materialidade dos atos lesivos ao meio ambiente, além da realização de curso de capacitação para uso 

da plataforma, bem como vão iniciar a discussão para acrescentar na plataforma dados para a 

valoração do dano ambiental.  

Dr. Marcelo Vacchiano (MPMT) destacou que, sobre as florestas públicas sem 

destinação, por ocasião de reunião com o Serviço Florestal Brasileiro, foi discutida a questão dos 

shapes (geometria) das áreas destinadas e não destinadas e afirmou que a base de dados do MPMT já 

                                                 
1 Nota Técnica referente a atuação dos membros do Ministério Público brasileiro para a prevenção do aumento da 

gravidade do COVID-19 em função da poluição do ar, especialmente na região amazônica, e para a prevenção das 

queimadas na Floresta Amazônica. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-

de-meio-ambiente/atuacao/atos-normativos/notas-tecnicas 

https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-meio-ambiente/atuacao/atos-normativos/notas-tecnicas
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-meio-ambiente/atuacao/atos-normativos/notas-tecnicas
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está consolidada. Explanou que no MT há mais de 2 milhões de hectares de florestas públicas sem 

destinação e dentro dos polígonos disponibilizados no sistema PRODES2 fizeram o levantamento dos 

desmatamentos nestas áreas, tendo sido identificados quase 300 mil hectares desmatados nas florestas 

públicas sem destinação, ao passo que 178 mil hectares estavam em mais de 4 mil propriedades 

cadastradas no CAR, enquanto 109 mil hectares, que equivale a aproximadamente 30 a 40% dessas 

áreas, não estão cadastradas no sistema. Afirmou que, com base nesses dados, vem sendo possível ao 

MPMT promover a identificação dos desmatadores nessas florestas públicas em aproximadamente 

60% dos casos. Mas que para os 40% de casos sem registro no CAR a atuação vem sendo realizada 

por meio de trabalho de campo.  

Dra. Cristina Seixas (MPBA) ressaltou que a Abrampa firmou convênio com o 

MapBiomas para a customização dos laudos que envolvam questões ambientais, para todo o Brasil e 

em relação a todos os biomas, tendo sido realizado um treinamento em Brasília, ocasião em que 

discutiram e apresentaram sugestões de aperfeiçoamento da plataforma. Acrescentou que representa 

importante ferramenta para a judicialização e para os Termos de Ajustamento de Conduta. 

Dra. Tarcila e Dra. Vanessa (CMA) esclareceram que o coordenador-geral do 

MapBiomas informou que já foram incorporadas à plataforma as sugestões apresentadas pelos 

Promotores de Justiça durante o encontro. Acrescentaram que ainda poderão ser apresentadas 

sugestões, notadamente sobre a questão da valoração dos danos ambientais, a qual, poderá ser 

desenvolvida, previamente, no âmbito do GT, sobre como seria conduzido o cálculo a partir de alguma 

base e metodologia, para que seja incorporada essa funcionalidade à plataforma.  

Na sequência, foram apresentados os novos membros do GT de Defesa da Amazônia e os 

convidados. 

Dra. Vanessa (CMA) asseverou que o GT é de adesão voluntária e que possui a finalidade 

de agregar aqueles que tenham o interesse em colaborar com o desenvolvimento do tema para auxiliar 

os colegas da ponta. Ressaltou que o objetivo da CMA é fortalecer a atuação do Ministério Público 

na tutela do meio ambiente, bem como, uniformizar, integrar a atuação dos MPs, na articulação com 

os órgãos federais, de cúpula, do sistema de justiça ou não, podendo formar grupos de estudos para a 

consecução de suas finalidades, ou seja, facilitar, ajudar, integrar os MPs e compartilhar materiais e 

experiências de atuação. 

Apresentação de estudo sobre o desmatamento na Amazônia Legal 

Na sequência, a Dra. Elis Araújo, advogada do Instituto Socioambiental (ISA) 

                                                 
2 Sistema desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais - INPE, que, por meio de imagens de satélite, 

realiza o monitoramento do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de 

desmatamento na região. 



 

4 

 

apresentou o estudo sobre o desmatamento na Amazônia Legal, desenvolvido pelo ISA, em parceria 

com outras organizações da sociedade civil, como Imazon, Greenpeace, IEB, Imaflora e Rede 

Xingu+, o qual subsidiou uma representação enviada ao Ministério Público Federal, ao Ministério 

Público do Estado do Pará e ao Governo do Estado do Pará. O estudo demonstra a alta no 

desmatamento na Amazônia entre agosto de 2019 e abril de 2020, como forma de sensibilizar os seus 

dirigentes e autoridades sobre essa preocupante tendência, principalmente no Estado do Pará e nos 

municípios que estão na bacia do Xingu. Explanou que o estudo foi baseado em dados extraídos de 

três sistemas de alerta: o DETER3, mantido pelo INPE, o SAD4, do Imazon e o SIRAD. Com base 

nesses dados, projetou os mapas a partir do SAD, de agosto de 2018 a abril de 2019 e de agosto de 

2019 a abril de 2020. O DETER indicou um aumento de 94% no desmatamento na Amazônia e o 

SAD, por sua vez, apontou que o incremento foi de 81%. No Pará, de acordo com os dados do 

DETER, o desmatamento é ainda mais expressivo, alcançando 170%, enquanto, pelo SAD, o aumento 

foi de 131%. Os dois sistemas que monitoram a Amazônia indicam essa alta significativa, 

denominada pelos ambientalistas de “Epidemia do Desmatamento na Amazônia”. Explicou também 

a preocupação com a questão da pandemia de covid-19, uma vez que a ocorrência de desmatamentos 

atinge pessoas em áreas próximas às populações tradicionais, aos quilombolas e às terras indígenas, 

o que potencializa o risco de contaminação desses povos e populações. Prosseguiu informando que o 

Estado do Pará contribuiu com 46% do desmatamento e que as áreas desmatadas se concentram ao 

longo do denominado “arco do desmatamento” e próximo das grandes rodovias no Pará, notadamente, 

a BR 163, a Transamazônica e a PA 279, que corta São Félix do Xingu, próximo à APA Triunfo do 

Xingu, que são eixos tradicionais de expansão e de apropriação de terras públicas. Dentro do estado 

do Pará, apenas quatro municípios, situados na Bacia do Xingu, contribuíram sozinhos com 40% do 

desmatamento no Estado, com a seguinte participação: Altamira 15%, que virou foco de 

desmatamento e violência depois da construção de Belo Monte; São Félix do Xingu 12%, onde 

também se percebe fortemente a atuação de grileiros; Pacajá 7% e Senador José Porfírio 6%, também 

focos de apropriação de terra pública e de extração ilegal de madeira. Ressaltou que esses 4 

municípios já apareciam entre os que mais desmataram na Amazônia em 2019, considerando o 

ranking dos 10 municípios que mais desmataram, de acordo com o PRODES. Salientou, também, a 

preocupação com as áreas protegidas, explicando que a bacia do Xingu possui um corredor de 26 

milhões de hectares composto por unidades de conservação e terras indígenas em áreas contíguas, 

                                                 
3 O DETER é um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia, feito 

pelo INPE. 
4 O SAD - Sistema de Alerta de Desmatamento - é uma ferramenta de monitoramento da Amazônia baseada em 

imagens de satélites, desenvolvida pelo Imazon em 2008, para reportar mensalmente o ritmo do desmatamento e da 

degradação florestal na região. 
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denominado “Corredor Xingu de Áreas Protegidas”. Esse corredor encontra-se fortemente 

pressionado, de forma que o PRODES já revelou um aumento no desmatamento nessas terras da 

ordem de 52%, situados dentro de unidades de conservação e terras indígenas. Entre agosto de 2019 

e abril de 2020, 38% de todo esse desmatamento dentro da Bacia ocorreu dentro de 8 áreas protegidas, 

quais sejam, Terra Indígena Cachoeira Seca; Terra Indígena Ituna Itatá; Terra Indígena Apyterewa; 

Terra Indígena Flona de Altamira; Terra Indígena Trincheira Bacajá; Terra Indígena Kayapó e Estação 

Ecológica da Terra do Meio, situadas na APA Triunfo do Xingu, que foi a área protegida mais 

desmatada do Brasil, nos últimos 10 anos. O desmatamento descontrolado já está adentrando as áreas 

de terras contíguas. Ressaltou que na Bacia do Xingu os dados são mais refinados, tendo em vista a 

existência do sistema SIRAD desde 2018, que é informado pelos parceiros locais, por meio de 

denúncias oferecidas pela população local, pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais. 

Essas denúncias têm sido enviadas aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público, mas a 

fiscalização não tem ocorrido com a urgência necessária, tendo em vista o esvaziamento e 

enfraquecimento dos órgãos de fiscalização. Essa é a razão de pedir ajuda ao Ministério Público, para 

que sejam mantidas as fiscalizações, em especial, por meio da atuação do CNMP, para que possa 

contribuir para que o desmatamento seja combatido como crime organizado, praticado por 

organizações criminosas, e como uma questão de saúde, pois coloca em risco a saúde dos povos e 

comunidades tradicionais nesse momento de pandemia de Covid-19. Além disso, apontou a 

necessidade de que os órgãos de fiscalização sejam melhor estruturados e obtenham recursos 

necessários para atuação, bem como sejam divulgadas as boas práticas, como é o caso da “Força 

Tarefa Amazônia”, do Ministério Público Federal, que já combate os crimes ambientais como crime 

organizado, sem prejuízo da divulgação de outras práticas. Concluiu informando que o mês de junho 

deste ano já é reconhecido como mês recordista de queimadas, com índices piores que todos os meses 

de 2019, desde 2007, mesmo no início do verão amazônico. Advertiu que o risco de toda essa área 

desmatada no primeiro trimestre se tornar foco de queimadas no segundo semestre também representa 

risco à saúde, pela fumaça que provoca doenças respiratórias, agravando a situação daqueles já 

acometidos pela Covid-19. 

Sugestões de ações/atividades a serem desenvolvidas pelo GT 

Superada essa primeira etapa da reunião, Dra. Tarcila (CMA) iniciou a discussão sobre 

as ações e atividades a serem desenvolvidas pelo GT, que serão melhor detalhadas nos subgrupos, 

tendo, inicialmente, compartilhado a NOTA TÉCNICA Nº 1/2020 – CMA, de 28/04/2020, em 

especial a alínea “e”, que trata do incentivo às Procuradorias-Gerais de Justiça para que estabeleçam 

Grupos de Atuação e/ou Forças-Tarefas para fiscalizarem a atuação dos Poderes Públicos Estadual e 



 

6 

 

Municipais, em relação ao desmatamento e queimadas na Amazônia Legal.  

Dra. Vanessa (CMA) solicitou sugestões de atuação para que tal iniciativa seja “tirada 

do papel” e como o GT poderia fomentar a efetiva criação das Forças-Tarefas e Grupos de Atuação 

Especial pelos MPEs, bem como sugestões sobre como o GT poderia contribuir em relação ao estudo 

que foi apresentado acerca do desmatamento na Amazônia Legal. 

O Dr. Marcelo Vacchiano (MPMT) apresentou a experiência do MPMT em relação às 

queimadas e desmatamento, tendo conduzido um projeto em parceria com o INPE, no qual foi feito 

o cruzamento das cicatrizes de queimadas com a base de dados do CAR, para identificar os 

proprietários das terras e responsabilizá-los pelas queimadas. Ponderou, no entanto, que a plataforma 

desenvolvida pelo INPE não disponibiliza a cicatriz de queimadas para a Amazônia, apenas para o 

Cerrado. Para a Amazônia utilizam dados produzidos a partir dos focos de calor, que são cruzados 

com os dados do desmatamento, com o objetivo de levantar quais práticas são intencionais, uma vez 

que o padrão é queimar e desmatar ou desmatar e queimar. Pretendem, com essa medida, quantificar 

a área de queimada a partir da área de degradação, que pode não ser apenas de corte raso, mas,  

degradação de área proveniente de outras práticas, uma vez que, em alguns casos, a degradação ocorre 

ano a ano, até alcançar o desmatamento a corte raso. É a forma que encontraram para identificar as 

queimadas para fins de responsabilização, mas atuam depois do problema, não preventivamente. Com 

relação ao desmatamento, esclareceu que trabalham mais com o levantamento das áreas em que houve 

o corte raso e utilizam o sistema PRODES, a partir do shape (geometria da área desmatada), o qual é 

sobreposto ao CAR, e o resultado confrontado com as imagens de satélite com boa resolução, da 

situação de antes e depois, para gerar as informações sobre a dinâmica de desmatamento. Aduziu que, 

com relação ao DETER, a questão é que eles não possuem as imagens pelo GeoServer5, não possuem 

o banco de dados das imagens, o que demanda algum tempo para disponibilização dos produtos. O 

problema do MPMT é dispor de estrutura de pessoal para trabalhar isso. Os inquéritos são montados 

pelo Centro de Apoio e enviados aos Promotores de Justiça do interior, mas há poucas pessoas para 

darem continuidade, porque a equipe é muito pequena. Quanto à atuação na prevenção, afirmou que 

é possível utilizar as ferramentas de geoprocessamento para uma atuação preventiva, utilizando-se, 

por exemplo, o mapeamento dos níveis de criticidade (áreas prováveis de queimada), metodologia 

que contempla aspectos como umidade, biomassa, dentre outros. Relatou que houve por parte do 

MPMT uma iniciativa sobre o tema, mas pelas características climáticas do Mato Grosso, em 

particular, a atuação para prevenção é complicada porque em uma certa época do ano quando as 

                                                 
5 O GeoServer é um software livre que permite aos usuários visualizar e editar dados geoespaciais, integrando diversos 

repositórios de dados geográficos com simplicidade, alta performance, e possibilitando grande flexibilidade na criação 

de mapas e compartilhamento de dados. 
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temperaturas estão mais elevadas todo a extensão territorial é representado no mapeamento como em 

situação de potencial suscetibilidade aos riscos de queimadas, de forma que não ajudou. Por fim, 

sugeriu como encaminhamento que fosse viabilizada junto ao INPE a cicatriz de queimadas também 

para a Amazônia. 

Após, a Dra. Tarcila (CMA) solicitou que as sugestões fossem encaminhadas por escrito, 

especialmente aquelas em linguagem mais técnica ou complexa, para o chat ou para o e-mail da 

Comissão, e indagou quais seriam, efetivamente, as tratativas a serem adotadas pela CMA com o 

INPE ou outros órgãos, e noticiou que, nesse contexto, pretendem iniciar um diálogo com o IBAMA 

com a finalidade de replicar o trabalho realizado pelo MPMG em relação à proteção da Mata 

Atlântica.   

Dra. Vanessa (CMA) suscitou a importância da adoção de medidas de cunho preventivo 

e não apenas repressivo na atuação dos membros do Ministério Público, reforçando que a intenção é 

agir preventivamente, para evitar o desmatamento. 

Dra. Cristina Seixas Graça (MPBA e Abrampa), reportando-se à orientação contida na 

Nota Técnica nº 01/2020 do CNMP, que incentiva os Ministérios Públicos Estaduais a criarem forças 

tarefas e grupos especiais, argumentou que o GT pode ser uma alavanca para gerar novas melhorias 

na atuação ministerial. No que se refere à atuação preventiva, avaliou que é importante uma discussão 

interna, baseada no diagnóstico sobre a estrutura do MP ambiental que está sendo feito, para avaliar 

como estariam preparados os ministérios públicos do ponto de vista estrutural e institucional para 

coibir os ilícitos ambientais e, assim, garantir uma atuação até mais resolutiva e preventiva numa 

região em que a situação perdeu o controle. Afirmou que as informações do questionário dirigido aos 

ministérios públicos precisam ser compiladas para a construção de um diagnóstico claro, pois será 

necessário dispor de muita expertise, estratégia e cooperação técnica para o combate que, em um 

primeiro momento, deverá desestimular a atuação ambiental criminosa na região, e garantir o 

conhecimento e a prevenção. Percebeu na apresentação das ONGs que o MP precisa atuar mais nesses 

focos em que o desmatamento está mais forte e onde foram identificadas as áreas, para fortalecer suas 

relações com os órgãos de fiscalização e controle. Noticiou que a ABRAMPA está construindo um 

projeto nesse sentido, contendo todas essas experiências juntas, a partir de uma análise de diagnóstico, 

para contribuir com o CNMP, para que ele possa construir uma discussão interna, integrando os 

Ministérios públicos, e instrumentando-os para garantir sua efetiva atuação. Como encaminhamento, 

sugeriu autuação da CMA para que fossem incentivados os PGJs a discutirem internamente e 

buscarem soluções para estruturação e fortalecimento das Forças Tarefas para atuação contra o 

desmatamento e queimadas, ressaltando a parceria entre CMA e a Abrampa.  
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Dra. Tarcila (CMA) informou que, no contexto das tratativas com o MapBiomas, foi 

proposta também a elaboração de um roteiro de atuação para o Ministério Público composto por um 

“passo a passo” do que fazer ao receber o alerta de desmatamento, trabalho que pode ser desenvolvido 

no âmbito do GT, preservando a liberdade de atuação e de decisão do promotor. 

 Dra. Vanessa (CMA) lembrou que, embora ainda não tenha sido firmado o ACT com o 

MapBiomas, a plataforma já está disponível para cadastro dos membros e servidores do MP brasileiro, 

podendo ser escolhido território de interesse e receber os alertas nessa área, e ressaltou que o GT 

poderá desenvolver um “passo a passo” do que fazer com esse alerta, como por exemplo, verificar se 

o órgão de fiscalização já fez autuação no caso, consultar o CAR etc, a fim de facilitar o trabalho do 

promotor que está na ponta, que tem atribuições em todas as áreas e está sobrecarregado. 

Dr. José Maria (MPTO), sugeriu que fosse realizada uma reunião virtual entre o 

Conselheiro Presidente da CMA e os PGJs para que expusesse a importância da orientação contida 

na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020 – CMA, com relação à criação de forças-tarefas e grupos especiais. 

Em relação ao Estado do Tocantins, ressaltou que a criação de forças-tarefas precisa passar pelo 

Colégio de Procuradores, então ponderou que num primeiro momento seria interessante formar 

grupos de trabalho internos, com o propósito conhecer a realidade de cada Estado e traçar uma 

estratégia específica para cada caso, considerando suas peculiaridades.  

Dra. Eliane (MPPA) manifestou preocupação com uma possível repetição das estratégias 

outrora adotadas, pois já é possível fazer o acesso aos dados e a articulação com os órgãos e ressaltou 

que têm emergência para agir. Destacou dois problemas essenciais, sendo o primeiro a falta de apoio 

aos colegas que precisam atuar em face desses eventos na região, que possuem uma dinâmica com 

muitas demandas, como por exemplo, em Altamira/PA, sendo necessário articulação para designação 

de promotores de justiça e procuradores da república para apoiá-los. Outro ponto é a articulação e o 

fortalecimento dos órgãos federais, como INCRA, IBAMA e FUNAI, que já é uma solicitação de 

providências muito presente nos documentos das organizações da sociedade civil e é um campo de 

atuação bastante concreto. Noticiou que o centro de apoio do INPE na Amazônia está sendo 

desativado, e que esse é um ponto que deve ser fortalecido. Sugeriu ainda que, considerando a 

dificuldade para criação imediata de forças tarefas, fosse pensada a hipótese de formação de um 

núcleo de crise para a Amazônia, que, dentro da CMA, trabalhe o cenário atual. Como último dado, 

citando a experiência do MPPA, informou que, além dos problemas já conhecidos do CAR no Pará, 

verificou-se que desmatamento está começando a migrar principalmente para áreas sem CAR e que 

esse é um elemento que precisa ser levado em consideração. Sugeriu como encaminhamento que a 

CMA auxilie concretamente no apoio aos promotores e membros do MP locais bem como seja 
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promovida a articulação com os órgãos federais. Sugeriu ainda o diálogo com os membros que atuam 

nas áreas mais críticas, por meio de um contato direto, franco e aberto, como por exemplo os quatro 

municípios mais graves do Pará, para que sejam conhecidas as necessidades concretas, que serão 

distintas, em cada caso. 

Dra. Vanessa (CMA) afirmou que a CMA pretende formalizar acordo com o IBAMA, 

que recentemente recebeu R$ 50 milhões, em razão da decisão do Ministro Alexandre de Moraes, na 

ADPF 568, ajuizada pela então Procuradora-Geral da República, Dra. Rachel Dodge, perante o 

Supremo Tribunal Federal6, que deu destinação de parte dos recursos pagos pela Petrobrás em razão 

das investigações da Lava Jato para ações de combate aos desmatamentos e queimadas na Amazônia 

Legal. Acrescentou que o objetivo do acordo com o Ibama será acompanhar como serão utilizados os 

recursos, primando para que alcancem a destinação preceituada na decisão. Ponderou que, com o 

reconhecimento da situação de pandemia do covid-19, alguns Estados da federação ingressaram com 

pedido no STF para a redestinação desses valores e que alguns dos pleitos já foram autorizados, mas 

os recursos Ibama já estão no orçamento do órgão.  

Dr. Luís Scaloppe (MPMT) citou a experiência do MPMT, que optou por centralizar na 

capital todo o trabalho de apoio aos promotores que estão nas comarcas no interior. Essas promotorias 

recebem todo o material com informações, imagens, localização, dados do CAR, de propriedade, 

petições e portarias para que sejam instaurados os inquéritos civis. Entenderam que esse trabalho de 

apoio deve ser centralizado na capital, exatamente pela falta de infraestrutura das promotorias do 

interior. Argumentou que prover esses núcleos apenas com tecnologia não resolve o problema e que, 

por essa razão, o MPMT decidiu pela centralização, a partir de uma sala de situação, que prepara todo 

o material necessário para que os promotores do interior possam apenas dar continuidade aos 

procedimentos. Fizeram um levantamento dos 100 maiores desmatadores do estado, instruíram com 

informações e ajuizaram 100 ACPs, o Caoma fez tudo e enviou pronto aos promotores. Em relação 

ao norte do estado (Arco Verde) fizeram operação com a SEMA. Lembrou que a solução passa, 

também, por decisões políticas, do poder executivo, e concordou que a preocupação com a prevenção 

não vem sendo o foco do trabalho. Afirmou que as ações de prevenção hoje desenvolvidas são apenas 

as prisões dos infratores, o sequestro dos caminhões, as fiscalizações nas serrarias, por vezes, 

comandadas por organizações criminosas. 

Dra. Vanessa (CMA) reconheceu a importância do apoio do CAOMA aos promotores, 

porém sempre após a ocorrência dos danos ambientais. Esclareceu que o GT pretende estabelecer 

estratégias de prevenção, para impedir a ocorrência dos desmatamentos e queimadas, dispondo das 

                                                 
6 ADPF 568 / PR. 
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informações e ferramentas que já apontam aonde irá acontecer (áreas críticas). Citou também o 

trabalho desenvolvido no âmbito dos GAEMAs – Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente, 

existentes no MPSP e MPRJ, cuja criação poderia ser uma opção para o combate ao crime organizado 

na Amazônia. 

Dra. Tarcila (CMA) esclareceu que já está sendo feita articulação com o Serviço 

Florestal Brasileiro e será feita com o IBAMA, por meio de acordos de cooperação técnica. Avaliou 

que a questão de como seria prestado o apoio ao promotor local que está na atividade fim, 

considerando a sua realidade, deve ser articulada com o GT, se por regiões, se onde há mais 

desmatamentos e potencialidade para queimadas, ou se por temas, parâmetros que devem estar 

previamente definidos, para que sejam discutidos na reunião com os Procuradores Gerais de Justiça.   

Dra. Vanessa (CMA) citou como exemplo de atuação preventiva a ação civil pública7 

ajuizada recentemente pela Força Tarefa Amazônia, do MPF, que pretende compelir o Ibama e o 

Icmbio a estabelecer bases de fiscalização nos 10 (dez) principais hot spots do desmatamento. 

Informou que houve o deferimento da tutela provisória favoravelmente ao Ministério Público Federal, 

e que deve ser considerada a iniciativa como uma atuação muito importante, de cunho preventivo, do 

MPF.  

Dr. Iverson (MPAC) citou sua experiência na linha de frente na região de fronteira do 

Acre com Amazonas e Peru, tendo participado de duas missões da Operação “Verde Brasil 2”, com o 

Exército, a Aeronáutica, a Polícia Federal e o IBAMA, para identificar focos de queimadas e 

desmatamentos. Afirmou que a operação tem estrutura, helicóptero, porém lamentou que o Exército, 

por si só, não atue, agindo somente quando em parceria com IBAMA ou ICMBIO, em que pese sua 

obrigação legal de defender a fronteira, inclusive podendo fazer prisões em flagrante, consoante a LC 

97/99. Sugeriu que o Grupo pensasse em traçar uma estratégia para compelir o Exército a cumprir 

suas funções legais, de forma contínua e não somente no âmbito da operação, que é temporária e tem 

alto custo. Acrescentou que na mencionada região, mesmo com os índices de desmatamento, não há 

fiscais do IBAMA e possui apenas dois fiscais do ICMBIO, que alegam que a atribuição é do IBAMA. 

Sugeriu a elaboração de proposta legislativa para dispor que, em não havendo a presença do IBAMA, 

os servidores do ICMBio possam atuar. Afirmou que as autuações que o IBAMA e o ICMBIO 

demoram para chegar ao MP, devendo ser encurtado o caminho. Acrescentou que a Polícia Federal 

                                                 
7 A ACP pretende compelir os requeridos (União Federal, IBAMA, ICMBio e FUNAI), em articulação, cada qual dentro 

de suas competências, a promover a imediata implementação de ações de comando e controle para contenção de agentes 

infratores ambientais (madeireiros, garimpeiros, grileiros, dentre outros) ao menos nos dez principais hot spots de ilícitos 

ambientais da Amazônia, identificados pelo próprio Poder Executivo, durante o período pelo qual perdurar a pandemia 

de covid-19 atualmente vivenciada no Brasil e no mundo. Pedido de tutela provisória de urgência formulado em caráter 

antecedente, distribuído à 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Manaus sob o n. 1007104-63.2020.4.01.3200. 
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só atua em tráfico de drogas, ao passo que não há Polícia Rodoviária Federal no local. 

Dra. Rita (MPAC) noticiou que o MPAC conseguiu uma doação de 17 Sensores da 

Qualidade do Ar da instituição americana do professor Foster, da UFAC, que serão doados um para 

cada MP da Amazônia Legal, porém estão embaraçados no aeroporto de Viracopos. Pretendem, 

também, disponibilizar um sensor para o Peru e, talvez, para a Bolívia, em articulação com o Instituto 

Global do Ministério Público para o Meio Ambiente. Retomando as discussões anteriores, avaliou 

que é necessário agir de forma mais organizada e integrada para o combate ao crime organizado de 

ilícitos ambientais. Informou que estão em tratativas com a Procuradoria do Estado Norte-americano 

de Massachusetts, onde também há problema de poluição do ar, porém causada pela indústria, e vão 

assinar um Termo de Cooperação Técnica para troca de informações. Informou que a Procuradora 

Geral de Justiça do MPAC já ordenou a criação de força-tarefa para o combate ao desmatamento e 

queimadas, ao passo que já promovem reuniões quinzenais com os órgãos de comando e controle, 

para definição de estratégias de atuação em conjunto. Disse que existe um comitê, por meio do CAOP, 

criado com o objetivo de integrar órgãos ambientais e órgãos de execução, bem como que foi 

aprovado um ato que fixa as atribuições concorrentes dos promotores das promotorias regionais 

especializadas com os promotores locais, para fortalecimento da atuação. Explicou que no MPAC 

existem 5 promotorias ambientais regionais, das quais apenas duas estão instaladas e respondem por 

14 municípios, tendo reconhecido que o Promotor local tem maior domínio dos fatos porque conhece 

melhor a população e a colheita de provas. Acrescentou que estão em articulação para criar delegacia 

especializada em meio ambiente itinerante e provisória, para o período de queimadas, além de estarem 

promovendo a estruturação do instituto de criminalística para que faça perícias criminais ambientais, 

o que considera fundamental.  

Dr. Roberto Carlos (MPDFT) reconheceu o trabalho grandioso que é feito pelos MPs 

considerando as complexidades de cada Estado e afirmou que o debate é positivo no sentido de 

contribuir para ações concretas. Sugeriu que, em primeiro lugar, seja realizado um diagnóstico sobre 

as necessidades e deficiências que os colegas enfrentam nas áreas mais críticas de desmatamentos e 

queimadas. Prosseguiu informando que a segunda questão é o apoio institucional, especialmente dos 

Procuradores-Gerais, que poderia ser solicitado no contexto de uma reunião a ser convocada pelo 

Presidente Conselheiro da CMA. Ademais, entende que é preciso que o MP, especialmente o MP de 

contas, com o apoio do Tribunal de Contas, faça a fiscalização da utilização dos recursos pelos órgãos 

de fiscalização ambiental, quanto à aplicação para combate aos desmatamentos e queimadas na 

Amazônia Legal, pois somente um ACT não vai resolver. Levantou também a questão da criação pelo 

PGR de um gabinete de crise da Amazônia e também a criação de um núcleo em cada MP da 
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Amazônia Legal, nos quais as medidas tomadas devem ser alinhadas com a realidade do Estado e o 

GT pode atuar dando subsídios a esses núcleos. Informou que um escritório de advocacia em Paris 

está movendo uma ação contra o Grupo Empresarial francês Casino, para que seja responsabilizado 

como um dos grandes responsáveis pelo desmatamento na Amazônia, de acordo com um relatório 

produzido em língua francesa. São dados vistos por outros países, que estão agindo para reprimir a 

ação desses grupos estrangeiros. 

Dr. Caio (MPAM) reportou-se ao debate sobre a ação preventiva, ponderando que deve 

ser focada no que só dependa do Ministério Público e não do executivo, como por exemplo, ações de 

inteligência, criação de forças-tarefas com promotores designados com dedicação exclusiva, ainda 

que sazonalmente, como no período de seca, e que disponham de todo o aparato para realizarem esse 

trabalho de inteligência, para o mapeamento de áreas de risco, do escoamento de madeira ilegal, de 

forma que tenham ferramentas para poder identificar os grandes responsáveis, sem depender dos 

órgãos de fiscalização. Afirmou que é importante adquirir uma expertise em matéria ambiental, assim 

como já existe na condução nas demandas que envolvem casos de corrupção. Acrescentou que, a 

longo prazo, um grande problema da Amazônia é a regularização fundiária, que fomenta os conflitos 

fundiários e problemas de desmatamento, cuja solução poderia ser a instituição de grupos para tratar 

desses processos. Por último, sugeriu ações para fomentar um tipo de política pública sustentável, por 

meio da criação de um selo governamental, certificando empresas que não tenham sido autuadas ou 

que não estejam envolvidas em ações judiciais por terem cometido algum ilícito ambiental, para que 

pudessem comercializar produtos florestais e outros, o que mudaria a atual realidade, na qual, apesar 

de multadas, as empresas permanecem funcionando. Acredita que se as empresas entenderem que 

poderão ter licenças cassadas e outras sanções irão agir bem. Como encaminhamento, com relação 

aos dois primeiros pontos, sugeriu recomendação ou reunião com os Procuradores-Gerais de Justiça, 

para criar as forças-tarefas, devendo ser discutido que os membros terão exclusividade e disporão de 

aparato de inteligência, nos moldes dos GAECOs. E no tocante ao segundo ponto, o MP pode fazer 

campanhas junto à sociedade civil, ou criar diretrizes junto ao poder legislativo, para uma proposta 

de lei destinada a criar essa certificação ambiental, nesse caso, com o auxílio da CMA do CNMP, o 

que traria uma imagem positiva ao próprio Ministério Público, bem como, ao País no exterior, 

demonstrando que estão sendo adotadas medidas de prevenção. 

Dra. Ana Carolina (MPF-AM e Coordenadora da Força-Tarefa na Amazônia) fez 

considerações de direito material e questões procedimentais, explicando que, quanto ao direito 

material, há panoramas diferentes de acordo com os objetivos traçados para o combate e 

enfrentamento ao desmatamento. Afirmou que existe uma situação imediata, em que é preciso 
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repreender agora, em virtude das taxas crescentes de desmatamento nas 10 áreas mais críticas, 

responsáveis por 60% de todo o desmatamento em 2019, que são relativamente fixas, tem uma 

mobilidade, mas tendem a se repetir (Altamira, Nova Progresso, Itaituba, região do Xingu, Colniza, 

dentre outras). Afirmou que essa produção de efeitos imediatos de contenção do desmatamento é 

muito difícil de ser obtida pela atuação exclusiva de um único órgão, seja o MP ou algum órgão de 

fiscalização, ao passo que é sabido que existem caminhos dados pela experiência prévia, 

especialmente a intensificação da fiscalização pelos órgãos de comando e controle. Explicou que na 

curva de desmatamento da Amazônia dos últimos 20 anos houve um pico entre 2004 e 2005 e, a partir 

de 2008, uma queda coincidente com a adoção de medidas de comando e controle e também com a 

implementação do DETER, que foi um grande motor de redução do desmatamento, pois tornou 

possível um monitoramento diário do desmatamento, ao passo que até então era necessário aguardar 

os dados do PRODES. Salientou que o fortalecimento dos mecanismos de comando e controle é 

necessário e se faz basicamente em articulação com quem tem essas atribuições, como o IBAMA, o 

ICMbio, a Funai e as Forças Armadas. Porém, em relação à questão da fiscalização imediata, 

defendeu que deve ser pensado em como dialogar com os órgãos, porque eles têm metodologias 

próprias que tem mais ou menos sucesso, citando o IBAMA, que no início desse ano teve sucesso 

com algumas metodologias em terras indígenas, mas, atualmente, não usa as mesmas metodologias.  

Prosseguiu esclarecendo que, do ponto de vista procedimental, o IBAMA tem atuações que partem 

das superintendências dos estados e outras da Sede e que, se considerada a estrutura do IBAMA e a 

multiplicidade de Ministérios Públicos nos Estados representados, ainda que se defina as áreas 

críticas, eventualmente alguém pode entender que há uma ou outra área considerada mais adequada. 

Afirmou que o GT é o fórum adequado para isso, mas que devem ser muito claros os limites de sua 

própria atuação. Em relação à ACP promovida pelo MPF para que os órgãos federais de fiscalização 

estabelecessem bases nas 10 áreas mais críticas de desmatamento, afirmou que houve deferimento de 

tutela de urgência, porém houve suspensão de segurança, estando o agravo pendente de julgamento 

pelo plenário do TRF1. Em relação à responsabilização cível de pessoas relacionadas a 

desmatamentos, ressaltou que existem projetos dessa natureza em vários MPs, como o Amazônia 

Protege, que faz o cruzamento de dados de vários sistemas (PRODES, CAR, SIGEPE) com os autos 

de infração do IBAMA, identificando a pessoa responsável pela área e trabalhando a responsabilidade 

objetiva, iniciativa que pode ser replicada pelos MPs estaduais, relativamente às ACPs em áreas de 

atribuição estadual, em especial por meio do aprimoramento dos sistemas e o GT poderá oferecer aos 

promotores as ferramentas e mecanismos necessários para atuação. Destacou que o projeto Amazônia 

Protege publiciza áreas críticas de desmatamento e queimadas para serem manchadas, inviabilizadas 
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economicamente, o que o Procurador da República Daniel Azevedo chama de DNA do 

desmatamento. Por último, tratou da questão da investigação criminal, a qual, reputou como 

extremamente importante como fator de desestímulo ao desmatamento, por meio da identificação das 

redes criminosas, que além do desmatamento praticam crimes como lavagem de dinheiro, falsificação 

de documentos, invasão de glebas públicas, corrupção de agentes públicos, uma série de delitos, 

conforme fora identificado nas ações que tramitam na Força Tarefa Amazônia, especialmente em 

Rondônia e Amazonas. Ressaltou que a investigação criminal deve ser bem embasada, com provas 

suficientes para uma condenação, pois provavelmente vai cari no TRF, TJ ou STJ. Acrescentou que 

a atuação criminal não vai resolver o problema do desmatamento neste ano, que tem que ser resolvido 

com base em ações emergenciais de fiscalização em campo e de contenção/repressão dos infratores. 

Asseverou que as investigações criminais têm uma questão de compartilhamento de know how e de 

definição de standards probatórios que sejam necessários, para que se obtenha efetivamente 

condenações. Reforçou que o compartilhamento de experiências, boas práticas e ferramentas entre 

MPs é atribuição deste GT, como um espaço de discussão e de construção de estratégias. Acredita 

que, no MPF, a partir do PGR, pode ser estimulada a ampliação da Força Tarefa Amazônia, assim 

como nos MPs Estaduais, observadas as atribuições de cada um dos entes. Como encaminhamentos 

para atuação do GT, propôs o debate, no âmbito de cada subgrupo, das estratégias que serão adotadas, 

bem como que seja reforçado, junto aos PGJs, a criação local de forças tarefas e o desenvolvimento 

de sistemas, em parceria com a sociedade civil, que permitam ao promotor e ao procurador a atuação 

rápida. Por fim, sugeriu a criação de espaços de compartilhamento de metodologias, capacitações, 

especialmente na seara criminal, o que puder ser replicado, cabendo a cada membro no estado apontar 

as medidas pertinentes.  

Dra. Vanessa (CMA) lembrou que o GT tem como um de seus objetivos a articulação 

com a sociedade civil, e que, felizmente, na seara ambiental, há muitos parceiros, inclusive 

representados na presente reunião, com muita expertise e tecnologia, que certamente poderão auxiliar 

e fortalecer a atuação do Ministério Público.  

Dr. Igor Spindola MPF-AM (convidado) conclamou a todos à reflexão efetiva sobre 

qual o papel do GT do CNMP no tema em discussão, a fim de ter resolutividade e não sobrepor ações 

que já estão sendo conduzidas, especialmente que se tratam de órgãos de execução, nos MPEs e MPF, 

para evitar o retrabalho. Lamentou não haver representantes de Altamira e Redenção/PA no GT para 

assistirem à apresentação do estudo apresentado pelas organizações da sociedade civil presentes, 

tendo sido esclarecido que foi enviado convites a todos os MPs da Amazônia Legal, porém a adesão 

é voluntária. Como encaminhamento propôs que o GT desenvolvesse medidas de suporte à atividade 
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fim dos MPs, como a consulta aos Procuradores-Gerais de Justiça sobre a viabilidade da 

implementação das forças tarefas em suas unidades, inclusive ao PGR, para reforço à Força-Tarefa 

Amazônia, bem como acesso e integração dos sistemas para que o MPF possa compartilhar com os 

MPEs, e vice-versa, informações, ferramentas e mecanismos de atuação, de maneira rápida e 

eficiente. 

Dra. Andreia (Imazon) deixou à disposição do GT o acesso aos boletins do SAD-

Imazon, que são publicados mensalmente, com a separação dos dados sobre os polígonos de corte 

raso dos polígonos de degradação florestal e, considerando as falas sobre prevenção, informou que  o 

SAD contempla no polígono de corte raso as medidas de onde está a degradação, que, em geral, 

decorrem da exploração ilegal da madeira e do fogo, colocando à disposição o sistema, àqueles que 

tenham o interesse em explorar e conhecer os dados. Citou que, nos últimos 10 meses que perfazem 

o calendário do desmatamento, ou seja, de agosto de 2019 até agora, o desmatamento, na comparação 

pelo SAD, aumentou 50%, e a degradação aumentou 500%, esclarecendo que a degradação antecede 

o desmatamento. Por essa razão, reforçando as falas e sugestões sobre o uso da inteligência como 

meio para a antecipação dos problemas, entende que será possível tratar da questão da degradação. 

Dra. Eliane (MPPA), sobre a questão da prevenção, explicitou que o desmatamento e a 

degradação devem ser compreendidos como partes de um mesmo processo, pois os dados de 

degradação já apontam onde o desmatamento irá acontecer. Assim, o debate sobre o combate ao 

desmatamento deve ocorrer muito antes, em setembro/outubro do ano anterior. Afirmou que para se 

evitar o avanço do desmatamento não há outra alternativa senão investir nas operações de fiscalização 

local, mas o olhar também deve estar no pós, uma vez que o modus operandi muda muito 

rapidamente. Citou a Lei de Terras publicada no ano passado no Estado do Pará, que viabiliza o uso 

de auto de infração do Ibama para comprovar a posse e atividade no local e conseguir a propriedade 

e a regularização fundiária. A essência é de que mesmo com a degradação na terra é possível obter a 

regularização fundiária. Afirmou que já houve representação do MPF contra a lei. A área de maior 

desmatamento no Brasil é a APA do Triunfo do Xingu e defendeu que essas áreas não sejam 

regularizadas pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA).  

Escolha dos coordenadores dos subgrupos: 

Dra. Tarcila (CMA) passou à escolha dos coordenadores, subcoordenadores e secretários 

dos subgrupos temáticos. Após discussão, foram escolhidos os seguintes: 

- Subgrupo 1 - Mudanças climáticas, Desmatamento e Queimadas na Amazônia: Coordenadora 

Ana Carolina Bragança; Subcoordenadora Meri Gonçalves; e Secretária Eliane Moreira. 

- Subgrupo 2 - Saneamento Básico na Amazônia: Coordenador Luiz Fernando Barreto. O 
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Subcoordenador e o Secretário serão definidos na primeira reunião do subgrupo, devido ao adiantado 

da hora. 

- Subgrupo 3 - Levantamento de Tecnologias dos MPs e adaptação à defesa da Amazônia – O 

coordenador, o Subcoordenador e o Secretário serão definidos na primeira reunião do subgrupo, 

devido ao adiantado da hora. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

- Viabilizar junto ao INPE as cicatrizes de queimadas para a Amazônia, nos moldes em que fazem 

para o cerrado;  

- Viabilizar a utilização de ferramentas de geoprocessamento para uma atuação preventiva do MP, 

inclusive com os recursos já desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil. 

- Elaborar documento aos PGJs para fomentar a criação de forças-tarefas e grupos de atuação especial 

em relação aos desmatamentos e queimadas na Amazônia Legal, inclusive com designação de reunião 

para assinatura. 

- Definir estratégias de apoio e suporte à atuação dos membros locais dos MPs estadual e federal das 

áreas mais críticas de desmatamento e queimadas na Amazônia Legal. 

- Definir estratégias de articulação com os órgãos federais, consoante as demandas enviadas pelas 

organizações da sociedade civil fundadas em dados técnicos. 

- Promover o debate, no âmbito de cada subgrupo, das estratégias que serão adotadas.  

- Os integrantes foram convidados para a reunião a ser realizada com o MapBiomas no dia 

16/07/2020, às 10h, sobre a disponibilização da plataforma MapBiomas Alerta para o MP. 

- Serão designadas datas para as reuniões dos subgrupos 01, 02 e 03 e informadas oportunamente aos 

respectivos integrantes. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 17:15 horas, eu, Karina F. C. S. Cavalcanti, 

servidora da CMA, a digitei. 

 

TARCILA SANTOS BRITTO GOMES 

Membra Auxiliar da CMA-CNMP 

 

VANESSA GOULART BARBOSA 

Membra Auxiliar da CMA-CNMP 
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SUGESTÕES APRESENTADAS PELO CHAT 

[03/07 14:13] vnascimento@mpac.mp.br (Vângela) 

Aqui no Acre já estamos em fase de customização do laudo emitido pelo MAPBIOMAS ALERTA, como 

desdobramento da capacitação proporcionada pela ABRAMPA. 

 

[03/07 14:50] Marcelo Caetano Vacchiano (Convidado) 

Boa tarde pessoal, apenas corrigindo uma informação que passei sobre os desmatamentos em MT em 

Florestas Públicas Não Destinadas:   No período de 2008/2019 foram desmatados, em MT, 184.688 

hectares de FPSD. Desses 84.083 hectares estão na base geográfica do CAR (45.5%) e 184.688 hectares 

não estão cadastrados no CAR (54/5%). Dados Satélites Alertas (PRODES X CNFP X CAR) 

 

[03/07 14:53] Ana Carolina Haliuc Bragança (Convidado) 

Boa tarde, Marcelo! Florestas públicas federais não destinadas? 

 

[03/07 14:54] Eliane (Convidado) 

Elis, por favor, explique as distinções de metodologia do SAD e do DEter 

 

[03/07 14:59] Elis Araújo (Convidado) 

Acho que a Andréia é a melhor pessoa para falar sobre DETER e SAD 

 

[03/07 15:02] Rita de Cássia Nogueira Lima (Convidado) 

Boa tarde! Nesse link, vocês podem acessar nosso sistema de qualidade do ar: site 

www.acrequalidadedoar.info. 

 

[03/07 15:18] Sheila Cavalcante Pitombeira (Convidado) 

MARCELO, por meio das imagens não é possível perceber indicativos de áreas críticas a merecer atuação 

preventiva? 

 

[03/07 15:43] Meri Cristina (Convidado) 

Outra coisa importante, e muito antiga, é a não valorização interna dos MPs da atuação na área 

ambiental. Faz 22 anos que atuo com essa temática, e até hoje constato que a atuação nos processos 

judiciais (que são infinitamente mais simples) é muito mais relevante para as Corregedorias, do que a 

atuação extrajudicial. Isso precisa mudar, e se o incentivo de valorização desse trabalho partisse do CNMP, 

da CMA, seria muito mais factível, muito relevante. 

 

[03/07 15:45] Elis Araújo (Convidado) 

Espero que usem esse recurso nas ações da GLO 

 

[03/07 15:46] Meri Cristina (Convidado) 

Essa ideia da Eliane, de um "gerenciamento de crise emergencial Amazônica" é excelente. Precisaria ser 

implementada! 

 

[03/07 15:49] Eliane (Convidado) 

Concordo, Scallope, concentrar na capital é uma alternativa, até de segurança para os colegas 

 

[03/07 15:55] Eliane (Convidado) 

Para evitar, só com presença física do estado. Lá nos locais que já sabemos que vão ser desmatados. 

Vejam o pedido de providências da sociedade civil, há pedido, inclusive de postos de fiscalização, o que 

realmente funciona  

mailto:vnascimento@mpac.mp.br
https://www.acrequalidadedoar.info/
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[03/07 15:56] vnascimento@mpac.mp.br 

Sugiro uma aproximação com o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL) 

 

[03/07 16:00] Ana Carolina Haliuc Bragança (Convidado) 

Tarsila, teve suspensão de segurança em face dessa tutela de urgência no TRF1 

 

[03/07 16:00] Elis Araújo (Convidado) 

Para agir preventivamente, é preciso investigar as organizações criminosas e utilizar os dados de 

degradação ambiental, que indica a exploração seletiva de madeira 

 

[03/07 16:01] Elis Araújo (Convidado) 

O deter e o sad tem essas informações 

 

[03/07 16:02] Elis Araújo (Convidado) 

Lembro o caso do grileiro dos jardins https://www.oeco.org.br/reportagens/o-grileiro-dos-jardins/ 

O grileiro dos Jardins - ((o))eco 

Chefe da quadrilha responsável pela maior operação de desmate e uso ilegal de terras na Amazônia já 

desmantelada pela polícia agia sediado no coração de São Paulo 

www.oeco.org.br 

 

[03/07 16:03] Andréia Pinto (Convidado) 

Exato, Elis. Os boletins mensais do SAD/Imazon apresentam separadamente as áreas desmatadas (corte 

raso) e as áreas degradadas (em geral, por exploração madeireira e por fogo). 

 

[03/07 16:05] Elis Araújo (Convidado) 

Também lembramos do Castanha, cuja organização continua atuando https://www.dw.com/pt-

br/castanha-o-maior-desmatador-da-amaz%C3%B4nia/a-18282057 

Castanha, o maior desmatador da Amazônia 

Detido pela Polícia Federal, empresário fez fortuna desmatando e vendendo ilegalmente terras por até 

20 milhões de reais. Em sua cidade no Pará, ele despertava suspeitas, mas lei do silêncio imperava. 

www.dw.com 

 

[03/07 16:05] Eliane (Convidado) 

Sim, Andreia, por favor, fale da importância do SAD para a prevenção 

 

[03/07 16:05] Andréia Pinto (Convidado) 

Os polígonos podem ser acessados via Imazongeo: https://imazongeo.org.br/#/  

 

[03/07 16:13] Elis Araújo (Convidado) 

Recomendo o artigo dos analistas do Ibama sobre Teoria da Fiscalização Integral 

https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-

ferramenta-de-combate-ao-desmatamento-na-

amazonia/#:~:text=Teoria%20da%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20Integral%3A%20uma%20ferrament

a%20de%20combate%20ao%20desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia,-

*Hugo%20Ferreira%20Netto&text=Foi%20criada%20assim%20a%20Teoria,da%20log%C3%ADstica%20

da%20rede%20criminosa. 

https://www.oeco.org.br/reportagens/o-grileiro-dos-jardins/
https://www.dw.com/pt-br/castanha-o-maior-desmatador-da-amaz%C3%B4nia/a-18282057
https://www.dw.com/pt-br/castanha-o-maior-desmatador-da-amaz%C3%B4nia/a-18282057
https://imazongeo.org.br/#/
https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-ferramenta-de-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/#:~:text=Teoria%20da%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20Integral%3A%20uma%20ferramenta%20de%20combate%20ao%20desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia,-*Hugo%20Ferreira%20Netto&text=Foi%20criada%20assim%20a%20Teoria,da%20log%C3%ADstica%20da%20rede%20criminosa.
https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-ferramenta-de-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/#:~:text=Teoria%20da%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20Integral%3A%20uma%20ferramenta%20de%20combate%20ao%20desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia,-*Hugo%20Ferreira%20Netto&text=Foi%20criada%20assim%20a%20Teoria,da%20log%C3%ADstica%20da%20rede%20criminosa.
https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-ferramenta-de-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/#:~:text=Teoria%20da%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20Integral%3A%20uma%20ferramenta%20de%20combate%20ao%20desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia,-*Hugo%20Ferreira%20Netto&text=Foi%20criada%20assim%20a%20Teoria,da%20log%C3%ADstica%20da%20rede%20criminosa.
https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-ferramenta-de-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/#:~:text=Teoria%20da%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20Integral%3A%20uma%20ferramenta%20de%20combate%20ao%20desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia,-*Hugo%20Ferreira%20Netto&text=Foi%20criada%20assim%20a%20Teoria,da%20log%C3%ADstica%20da%20rede%20criminosa.
https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-ferramenta-de-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/#:~:text=Teoria%20da%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20Integral%3A%20uma%20ferramenta%20de%20combate%20ao%20desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia,-*Hugo%20Ferreira%20Netto&text=Foi%20criada%20assim%20a%20Teoria,da%20log%C3%ADstica%20da%20rede%20criminosa.
https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/teoria-da-fiscalizacao-integral-uma-ferramenta-de-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/#:~:text=Teoria%20da%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20Integral%3A%20uma%20ferramenta%20de%20combate%20ao%20desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia,-*Hugo%20Ferreira%20Netto&text=Foi%20criada%20assim%20a%20Teoria,da%20log%C3%ADstica%20da%20rede%20criminosa.
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[03/07 16:15] Elis Araújo (Convidado) 

Nós colocamos as informações do monitoramento realizado pelo SIRAD X, da Rede Xingu+ à disposição 

dos órgãos que atuam na bacia do Xingu no Pará e no Mato Grosso 

 

[03/07 16:17] Elis Araújo (Convidado) 

Gostaria falar de um exemplo concreto de combate preventivo em MT que estamos solicitando 

 

[03/07 16:31] Júlio César de Medeiros Silva (Convidado) 

Não sei se foi falado, pois falhou meu áudio, mas é de suma importância evoluir na questão da PERDA 

dos instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, e não apenas uma apreensão administrativa. 

 

[03/07 16:33] José Maria S Jr. - MPTO (Convidado) 

Boa tarde. Registro minha sugestão no Chat conforme solicitado: Proponho que a sensibilização dos 

Procuradores-Gerais de Justiça para a criação de Grupos de Trabalho ou Forças-Tarefa nos MP dos 

Estados, conforme explicitado no Nota Técnica enviada, seja promovida por meio de uma reunião do 

CNMP com os PGJ da Amazônia Legal, por meio do Conselheiro Nacional Presidente da Comissão de 

Meio Ambiente. Tenho que o deve ser feito rapidamente um planejamento do que fazer 

emergencialmente em cada Estado, com a apropriação dos dados disponíveis nas plataformas do INPE e 

MapBiomas, e definição da estratégia de atuação emergencial e a médio longo prazos, de acordo com 

as peculiaridades de cada Estado. Os Grupos de Trabalho ou Força-Tarefa devem ser formados com 

participação dos Centros de Apoio, Promotores de Justiça da Área e Promotores locais das áreas 

prioritárias de atuação, com o imprescindível apoio técnico e administrativo de suporte. 

 

[03/07 17:02] Carlos Alberto Valera (Convidado) 

Prezados essas coordenações, a meu ver, devem recair sobre colegas do MPE e MPF que atuam na 

Amazônia legal. 

 


