


Estágios da destruição da Floresta Amazônica
            1) Corte seletivo              →                 2) Corte raso                   →            3) Abandono do solo    
(exploração florestal e comércio de madeira)                         (desmatamento/queimadas para                                  (pecuária e monoculturas predatórias)                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(Operação Arquimedes estágios 1 e 2)                               retirada completa da cobertura florestal)                       (desertificação/savanização  da Amazônia)  



Operação Arquimedes: 
combate ao desmatamento na Amazônia 

e proteção do patrimônio nacional



PREMISSAS DA OPERAÇÃO ARQUIMEDES
1) Preservação da Floresta Amazônica e combate ao crime ambiental organizado;

2) Proteção do patrimônio público nacional (maior parte da madeira ilegalmente extraída é 
propriedade da União, com alto valor de mercado no comércio internacional - atividade bilionária);

3) Importância da atividade madeireira lícita para a economia local;

4) Importância da atividade madeireira lícita para os mercados consumidores;

5) Controle do comércio ilegal de madeira por organizações criminosas X inviabilidade de igualdade 
de oportunidades e competição com produtor de madeira lícita;

6) Necessidade de novas metodologias de atuação: uso de tecnologias avançadas e presença estatal 
nos Portos de concentração/passagem obrigatória - superação da dificuldade de atuação no imenso 
território amazônico.



INÍCIO

● Dezembro de 2017:

- alerta de aumento incomum do trânsito de madeiras nos Portos de Manaus

- única fiscalização realizada nos contêineres de madeira: análise de notas fiscais (DOF 
é obrigatório)

- Retenção inicial de 479 contêineres, de 63 empresas

- madeira serrada e beneficiada, pronta para exportação para grandes mercados 
consumidores (EUA, Europa e Ásia) - alto valor agregado

- Primeira apreensão: quase 10 mil m³ (cobriria uma distância enfileirada de 1.500 km - 
Belém a Brasília; ou Miami a Boston)   

            





Fiscalização conjunta MPF/PF/Receita/Ibama







Portos de Manaus/AM: ponto estratégico de fiscalização

Bolívia

                                                     ARCO DO
                                          DESMATAMAMENTO



Tipos de perícias realizadas sobre contêineres de madeira

1. Documental - existência e validade dos DOFs (21);

2. Volumétrica (19);

3. Espécie ou essência florestal (111);

4. Origem - sensoriamento remoto e rastreabilidade (311).



ORCRIMs ambientais e seus principais núcleos:



Segunda fase da Operação Arquimedes

Técnicas especiais de investigação (interceptações telefônicas, quebras de sigilo 

bancário e fiscal, captação ambiental)

Quase 30 prisões sobre alvos estratégicos na deflagração desta fase.

109 mandados de busca e apreensão (AM, RO, RR, AC, MG, MT, PA, SP e DF)

Órgãos ambientais prejudicados: IPAAM, IBAMA, SFB, órgãos fundiários

59 investigados principais dessa fase, cada um com dezenas de casos criminais e 
cíveis, com objeto variado.



Aprimoramentos estruturais iniciais:

- Plano de Reestruturação e Modernização do órgão ambiental do Amazonas;

- Doação da madeira para projetos assistenciais da Defesa Civil, Exército, Operação 

Acolhida e alienação judicial antecipada (conversão em renda para União);

- Início da Cooperação Jurídica Intenacional com autoridades dos países compradores 

da madeira ilegal;

- Aprimoramento das investigações cíveis e criminais: sensoriamento remoto, 

rastreabilidade do local de extração da madeira por isótopos estáveis e marcadores 

químicos.



Sistema DOF e exploração florestal brasileira

- Planos de Manejo e inventário florestal

Estoque de madeira, vistorias “in loco” e transferências entre agentes 
econômicos (créditos e débitos)

Imagens de satélites

Notas Fiscais (Receita Federal) e DOFs (Ibama)

Ponto cego da cadeia comercial internacional da madeira 

(MERCADOS PRODUTORES - CONCENTRAÇÃO - CONSUMIDORES)





Imagens de satélite: Planet.
- Cerca de 200 satélites em órbita (maior frota 

mundial).

- Fornecem diariamente a cobertura de todo o globo 
terrestre, com resolução espacial de 3 a 5m, pelo 
menos. Recobrimento diário e cobertura de nuvens.

- As imagens são disponibilizadas na web em até 24 
horas após a aquisição. Sem necessidade de 
investimentos em infraestrutura e equipamentos 
para fazer uso das imagens. Sem necessidade de 
conhecimentos especializados do operador do 
sistema.





http://www.youtube.com/watch?v=iiKMGg5Qp8U


Painel de Alertas de desmatamento







Semana: 21/10/2018
IDs: 
20181017_134845_0f51
IDs: 
20181017_134844_0f51

Polígonos no intervalo de 1 semana Imagens diárias



Outras possibilidades de utilização automatizada das imagens
1) rastreabilidade da origem dos focos de incêndios e queimadas criminosos (imagens diárias e 
com altíssima resolução - origem do 1º dia e localização precisa) 

2) abertura de ramais e pistas de pouso (basta utilizar o filtro do sistema). Evolução de obras 
públicas. Acompanhamento de financiamentos agrícolas. Aferição de representações sobre 
tráfico de drogas e entorpecentes.

3) corte seletivo: embora a mudança seja sutil, a alteração da cobertura vegetal é detectada por 
algoritmos;

4) monitoramento contínuo e pelo sistema de áreas embargadas ou com histórico de 
desmatamentos (áreas prioritárias) - otimização de recursos financeiros;

5) elaboração de laudos periciais automatizados e prévios à fiscalização de campo;

6) prisão em flagrante de infratores e apreensão de bens ilícitos com valor econômico.



Confirmação do alerta 
em campo





Localização de informe de balsa carregada de madeira ilegal





https://docs.google.com/file/d/1-OULsczaKQ0nBK1dwroVDwiJ_Ir863ud/preview


http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/operacao-arquimedes

https://www.youtube.com/watch?v=Ww7XbsFYP-Y

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/operacao-arquimedes
https://www.youtube.com/watch?v=Ww7XbsFYP-Y




























PROJETO BRASIL M.A.I.S.

Reconsideração da decisão monocrática do TCU (relatora 
Ministra Ana Arraes) para a suspensão do Contrato firmado 
pelo Ministério da Justiça (Fundo Nacional de Segurança 
Pública) e Empresa Planet. Necessidade e especialidade da 
atuação criminal e ACPs do Ministério Público Federal 
(MPF) e Estaduais.
(https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/09/21/ministra-
do-tcu-volta-atras-e-restabelece-contrato-de-satelite-com-a-pf
) 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/09/21/ministra-do-tcu-volta-atras-e-restabelece-contrato-de-satelite-com-a-pf
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/09/21/ministra-do-tcu-volta-atras-e-restabelece-contrato-de-satelite-com-a-pf
































OUTROS CASOS IMPORTANTES COM ACOMPANHAMENTO DO MPF 
NO AMAZONAS QUE PODEM SER APROFUNDADOS COM O 
PARLAMENTO BRASILEIRO
1) Fórum de Logística Reversa - coleta seletiva para a reciclagem;

(https://docs.google.com/presentation/d/1wZa5GjBRETmdrUw2DtImixWabbsR4g2YrSbP9VB7t6c/edit?usp
=sharing)
(http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/licenciamento-ambiental-de-empresas-deve-conside
rar-reciclagem-e-reutilizacao-de-embalagens-recomendam-mpf-mpam-e-mpc) 
(http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-mpam-e-mpc-querem-a-identificacao-de-embal
agens-reciclaveis-descartadas-de-forma-inadequada-em-manaus-am) 

2) Fundo Amazônia, BNDES e eficiência das doações internacionais para prevenção/combate ao 
desmatamento da Floresta;
(https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/07/11/inquerito-do-mpf-am-investiga-irregularidades-em-fu
ndo-amazonia.ghtml) 

3) Projeto Amazônia Protege e propositura automatizada de 2.539 Ações Civis Públicas, em 2 fases, 
pleiteando indenizações de mais de R$ 5 bilhões dos desmatadores;
(http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/)

https://docs.google.com/presentation/d/1wZa5GjBRETmdrUw2DtImixWabbsR4g2YrSbP9VB7t6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wZa5GjBRETmdrUw2DtImixWabbsR4g2YrSbP9VB7t6c/edit?usp=sharing
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/licenciamento-ambiental-de-empresas-deve-considerar-reciclagem-e-reutilizacao-de-embalagens-recomendam-mpf-mpam-e-mpc
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/licenciamento-ambiental-de-empresas-deve-considerar-reciclagem-e-reutilizacao-de-embalagens-recomendam-mpf-mpam-e-mpc
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-mpam-e-mpc-querem-a-identificacao-de-embalagens-reciclaveis-descartadas-de-forma-inadequada-em-manaus-am
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-mpam-e-mpc-querem-a-identificacao-de-embalagens-reciclaveis-descartadas-de-forma-inadequada-em-manaus-am
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/07/11/inquerito-do-mpf-am-investiga-irregularidades-em-fundo-amazonia.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/07/11/inquerito-do-mpf-am-investiga-irregularidades-em-fundo-amazonia.ghtml
http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/


OUTROS CASOS IMPORTANTES COM ACOMPANHAMENTO DO MPF NO AMAZONAS 
QUE PODEM SER APROFUNDADOS COM O PARLAMENTO BRASILEIRO (continuação)

4) Reforma tributária, incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus e retorno ambiental;

5) Operação Verde-Brasil 2, CNAL/Ministério da Defesa/Forças Armadas e interlocução com grupo de 
trabalho do MPF;

6) Mineração ilegal e garimpos clandestinos da Amazônia;
(http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-am-inclui-donos-do-garimpo-do-juma-e
-ex-secretarios-de-estado-e-ex-diretor-geral-do-dnpm-como-alvos-de-acao-na-justica) 

7) Tráfico internacional da fauna silvestre brasileira, Fórum Amazonense da Fauna Silvestre e do 
Ecoturismo (Área do Janauary) e proteção da biodiversidade da Amazônia
(http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/empresas-de-turismo-no-am-nao-devem-per
mitir-contato-de-turistas-com-animais-silvestres-recomenda-mpf) 

8) Tombamento do Encontro das Águas (Rios Negro e Solimões, para formação do Rio Amazonas - 
maior bacia hidrográfica do mundo)

http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-am-inclui-donos-do-garimpo-do-juma-e-ex-secretarios-de-estado-e-ex-diretor-geral-do-dnpm-como-alvos-de-acao-na-justica
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-am-inclui-donos-do-garimpo-do-juma-e-ex-secretarios-de-estado-e-ex-diretor-geral-do-dnpm-como-alvos-de-acao-na-justica
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/empresas-de-turismo-no-am-nao-devem-permitir-contato-de-turistas-com-animais-silvestres-recomenda-mpf
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/empresas-de-turismo-no-am-nao-devem-permitir-contato-de-turistas-com-animais-silvestres-recomenda-mpf


Contatos

mailto:leonardogaliano@mpf.mp.br
mailto:pram-oficio2@mpf.mp.br

