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Plataforma gratuita intensi�ca �scalizações contra focos
 de incêndio em Rondônia

A plataforma Guardiões da Amazônia, criada com intuito de proteger a Amazônia no tocante a 
ilícitos ambientais, tem auxiliado nas denúncias anônimas de desmatamentos e queimadas, 
além de facilitar o empenho dos órgãos de fiscalização como a Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Ambiental (Sedam), que utiliza do meio tecnológico para identificar, precisamente, 
através de coordenadas geográficas e em tempo real, onde as denúncias de focos de calor 
estão acontecendo no Estado via satélite.
A ferramenta foi desenvolvida pelo analista de Tecnologia Militar da 17ª Brigada de Infantaria 
de Selva, José Mário Fraga Miranda.  “A Beleza da plataforma Guardiões da Amazônia está no 
fato do exército brasileiro fornecer uma ferramenta que possibilite aos mais diversos órgãos 
ambientais fazerem uso da arte da tecnologia sem que tenham qualquer despesa ou a necessi-
dade de qualquer estrutura tecnologia avançada. É simplesmente aderir e desfrutar de tudo 
que a plataforma oferece “, esclarece o analista.

A Sedam é parceira da plataforma e tem acesso aos conteúdos de denúncias feitas através do 
aplicativo, além dos focos de calor e desmatamentos, é possível ter acesso a diversos gráficos 
como ranking de municípios com maior número de queimadas. O usuário também tem a 
opção de registrar, anonimamente, fotos e localização da denúncia.
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Ações de �scalização, combate a incêndios �orestais e
 extração ilegal de madeira são reforçados em Rondônia

A operação Hiléia, é apenas uma das ações repressivas e preventivas contra os delitos ambien-
tais em Rondônia, no  combate ao desmatamento e prevenção às queimadas ilegais. A Sedam 
conta com equipe de técnicos ambientais que agem de forma preventiva por meio da Coorde-
nadoria de Educação Ambiental e Coordenadoria de Geociência, responsável pela coleta de 
informações via satélite que depois são repassadas às equipes de campo.

Marcos Trindade, Coordenador de Proteção Ambiental (Copam) lidera as equipes de campo, 
que contam com o apoio Batalhão da Polícia Ambiental (BPA), Delegacia. Especializada em 
Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente (Derccma),Corpo de Bombeiros Militar (CBM), 
ERGAS; Núcleo de Operações Aéreas (NOA), Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e órgãos 
de inteligência.

A presença e o envolvimento de todos demonstram força e compromisso do Governo de 
Rondônia no combate aos ilícitos ambientais no Estado. “O Batalhão de Polícia Ambiental é a 
última força do Estado para o controle da multidão, patrulhamento tático urbano e rural e 
consequentemente, o conflito agrário. Essa simbiose entre as ações da Sedam com o BPA e 
BPchoque é benéfica a população o que propicia economia ao Estado nas operações conjun-
tas” diz o major Glauber.
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Blitz orientativa é realizada em Candeias do Jamari para 
alertar sobre os riscos das queimadas

Na quinta-feira (27) foi a vez do município de Candeias do Jamari receber uma bliz de Educação 
Ambiental. A ação organizada pela Coordenadoria da Sedam, teve apoio do Batalhão de Polícia 
Ambiental, Departamento Estadual de Trâsito (Detran) e da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Semam) de Candeias do Jamari. Além de alertar a população sobre os perigos das 
queimadas, a blitz teve o objetivo de relembrar a população que ela também pode fazer sua 
parte no combate as queimadas, através de denúncias.

Fernando de Sousa Moura, fiscal ambiental da Semam, ressaltou a importância do alerta, pois 
em tempos de pandemia os hospitais já estão lotados e não iriam suprir a necessidade que 
sempre surge em períodos de queimadas, onde a população sofre com problemas respirató-
rios e consequentemente precisam recorrer a inalação nos hospitais.

Lembrando que a população pode denunciar, quando se tratar de queimadas urbanas a 
denúncia é feita na Secretaria Municipal de  Meio Ambiente do seu município e quando se 
tratar de queimadas na área rural, as denúncias são realizadas na Sedam, através dos canais 
de atendimento: 0800 647 1150 – (69) 3212-9648 -(69) 9 8482-8690 (whatsapp) – ouvidoria@-
sedam.ro.gov.br
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