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• Carta da Diretoria Executiva
A Amazônia atravessa um dos momentos mais
complexos e críticos de sua história. O aumento no
desmatamento em 2016 revelou que será preciso avançar muito mais para controlar o desflorestamento no curto prazo e eliminá-lo no
médio e longo prazo. Infelizmente houve
muitos retrocessos em várias políticas públicas nacionais, incluindo a desafetação
de Unidades de Conservação. No campo
a crise fiscal reduziu drasticamente o orçamento das operações de fiscalização para
o combate ao desmatamento e à exploração ilegal de madeira. Além dos problemas
ambientais, os conflitos e mortes no campo,
aumentaram em 2016.
A conexão da economia da Amazônia com
o Brasil e o mundo segue num ritmo mais acelerado – com muitos investimentos em infraestrutura, mineração e expansão do agronegócio. O desafio continua sendo
como assegurar que esses investimentos possam de fato gerar

w w w. i m a z on . or g. br

desenvolvimento sustentável em vez de aprofundar a desigualdade, o desmatamento e os conflitos sociais.
O Imazon entende que a produção e a disseminação ampla de informações de qualidade
sobre a dinâmica de uso da terra e conservação dos recursos naturais é essencial na busca por uma Amazônia sustentável. Nossa
cultura institucional é a de sempre buscar
antecipar tendências, pensar no longo prazo, construir parcerias com todos os setores, focar nas questões complexas e desafiadoras e buscar soluções viáveis no contexto
socioeconômico e institucional da região.
Sigamos juntos na construção de uma
Amazônia próspera, inclusiva e sustentável!

Foto: © Rafael Araújo

Andreia Pinto, Diretora Executiva
Verônica Oki, Diretora Administrativa
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• Quem somos
O Imazon é um instituto de pesquisa,
sem fins lucrativos, fundado em 1990 e sediado
em Belém, Pará. Desde 2006, o Imazon mantém a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), concedida pelo Ministério da Justiça do Brasil.
Em 26 anos de atuação na Amazônia, o
Imazon publicou cerca de 700 trabalhos técnicos, dos quais quase um terço foi veiculado
como artigos em revistas científicas internacionais. Além disso, até dezembro de 2016, o
Instituto publicou 72 livros.

Missão
Promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira por meio de estudos, apoio à formulação de políticas públicas,
disseminação ampla de informações e formação profissional.
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Visão
A Amazônia como uma área onde a biodiversidade, a cobertura florestal e os serviços ambientais
associados estarão conservados e o desenvolvimento
sustentável será implantado de modo a garantir condições de vida dignas para todos os habitantes da região.

Valores
• Sustentabilidade. As soluções para os problemas de
uso dos recursos naturais devem estar baseadas nos
princípios de sustentabilidade, que é a capacidade de
um ecossistema de manter processos e funções ecológicas, diversidade biológica e produtividade ao longo do tempo. Isso significa respeitar todas as formas
de vida e os ciclos da natureza, valorizar a diversidade cultural, fortalecer economias locais sustentáveis,
considerar os custos ambientais e sociais envolvidos
nos processos produtivos e promover esforços para

a repartição de benefícios (compartilhar poder
na tomada de decisão e dividir os bens e serviços criados de forma sustentável).
• Ética. Adotar uma relação respeitosa com as
outras instituições e atores sociais; respeitar os
direitos autorais; respeitar os códigos de ética
profissional; não discriminar raça, credo, posição social ou posição ideológica nas relações
internas e externas.
• Uso do método científico. O Imazon conduz análises objetivas e isentas, baseadas em métodos científicos comprovados na literatura especializada.
• Excelência na qualidade. Os produtos do
Imazon passam por um processo rigoroso de
controle de qualidade interna e de revisão por
pares externos. Isso reforça a credibilidade e o
respeito ao Instituto.
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 Principais Contribuições
1.

2.

3.

Estudos do Imazon na área de manejo
florestal e ecologia serviram de base para
o estabelecimento de um sistema de manejo florestal destinado a empresas e comunidades tradicionais. No final de 2016,
a área manejada na Amazônia já superava
7 milhões de hectares, dos quais mais da
metade detinha o selo verde do Conselho
de Manejo Florestal (FSC).
Estudo publicado em 2000 sobre a dinâmica do boom-colapso da atividade
madeireira, em parceria com o Banco
Mundial, serviu de referência para a elaboração de políticas públicas de combate
ao desmatamento e criação de Unidades
de Conservação (UCs) na Amazônia.
Pesquisas do Imazon sobre ecologia do mogno, a mais valiosa espécie de madeira tropical, foi essencial para sua inclusão na lista de
espécies ameaçadas da Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora (Cites) em 2003.
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Estudos técnicos e iniciativas de políticas públicas liderados pelo Imazon tiveram impacto
direto na criação de 25 milhões de hectares de
UCs na Amazônia, dos quais 12,8 milhões de
hectares na região da Calha Norte do Pará.
Estudos sobre política e economia florestal
contribuíram de forma decisiva para a elaboração da nova Lei de Gestão de Florestas
Públicas do Brasil em 2006, cujo principal
objetivo é promover o uso sustentável dessas
florestas.
Em 2006, o Imazon desenvolveu o Sistema de
Alerta de Desmatamento (SAD) como instrumento para monitorar mensalmente e divulgar
amplamente a situação do desmatamento na
Amazônia.
A partir de 2007, o Imazon firmou parceria inédita com o Ministério Público Federal (MPF)
e Ministério Público Estadual (MPE) para
monitorar a ocorrência de desmatamento ilegal
sobre as Áreas Protegidas (UCs e Terras Indígenas) nos Estados do Pará, Mato Grosso, Amapá
e Roraima. Como resultado, o Imazon recebeu
o Prêmio Chico Mendes em 2010.
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Estudos realizados pelo Imazon sobre
crédito público contribuíram para a resolução do Conselho Monetário Nacional
(CMN) em 2008, a qual exige a regularidade ambiental e fundiária para concessões de novos créditos na região amazônica para imóveis acima de 400 hectares.
9. Estudos do Instituto sobre a área fundiária da Amazônia passaram a ser referência
e contribuíram para que a regularização
de terras fosse eleita prioridade do governo federal a partir de 2008.
10. Pesquisas do Imazon sobre manejo florestal comunitário serviram de base
para a definição da política nacional de
manejo florestal comunitário e familiar
na Amazônia.
11. Estudos do Imazon sobre a lei de crimes
ambientais contribuíram para o aperfeiçoamento das estratégias de combate ao
desmatamento. Entre elas, mudanças
para acelerar a doação de bens apreendidos e a disseminação da lista de imóveis embargados.
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12. Em 2008, o Instituto desenvolveu o Sistema de Monitoramento da Exploração
Madeireira (Simex), um sistema pioneiro para detectar e avaliar a efetividade e
a qualidade de planos de manejo florestal
para extração madeireira usando imagens
de satélite na Amazônia.
13. O Imazon foi uma das instituições parceiras do Projeto Municípios Verdes (PMV)
em Paragominas. Essa iniciativa resultou
em uma drástica redução do desmatamento e aumento expressivo do Cadastro
Ambiental Rural (CAR). Além disso, o
Instituto colaborou para que outros municípios paraenses deixassem a lista crítica
de desmatamento do Ministério do Meio
Ambiente (MMA).
14. O Imazon foi uma das instituições-chave
na iniciativa “Carta Aberta das Empresas
Brasileiras” a favor de um acordo climático
na Conferência do Clima em Copenhague em 2009 (COP-15). Essa iniciativa
foi reconhecida pelo Secretário Geral da
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15.

16.

17.

18.
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Organização das Nações Unidas (ONU) como
uma das mais importantes na fase preparatória
da COP-15.
Os líderes da iniciativa transparência florestal
do Imazon (Carlos Souza Jr. e Beto Veríssimo)
receberam o prêmio global de empreendedorismo social da Fundação Skoll (EUA) em 2010.
Em 2010, o Imazon firmou parceria com a
Google para desenvolver o seu sistema de monitoramento de desmatamento na plataforma
Earth Engine. O SAD-Earth Engine (SAD-EE) será usado para monitorar o desmatamento em outros países tropicais.
Em 2011, o Instituto apoiou a concepção e a
implantação do PMV do Estado do Pará. Esse
projeto reúne 105 municípios de um total de
144 existentes no Pará (1 milhão de quilômetros quadrados) e beneficia uma população de
mais de 5 milhões de pessoas.
O Imazon contribuiu tecnicamente para a proposta do Desmatamento Zero Líquido até 2020
anunciada pelo Governo do Pará na Conferência Rio+20 em 2012.
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19. O Imazon foi uma das instituições a liderar a elaboração do primeiro mapa de desmatamento para todos os países amazônicos (Pan-amazônia) para os anos 2000,
2005 e 2010. Isso ocorreu no âmbito da
parceria com a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georeferenciada (Raisg).
20. O Instituto foi pioneiro no monitoramento do desmatamento em assentamentos de reforma agrária na Amazônia. Esse trabalho contribuiu para a
criação do Programa Assentamentos
Verdes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em
2012.
21. O Imazon auxiliou o MPF na elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da pecuária no Pará. Esse
TAC foi fundamental para o aumento
expressivo no CAR que passou de apenas 400, em 2009, para mais de 170 mil
em 2016.
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22. O Imazon foi uma das instituições líderes
na elaboração do Sistema de Estimativa
de Emissões de Gases de Efeito Estufa
do Brasil (SEEG[1]) – a primeira iniciativa
desse tipo no hemisfério sul. O Instituto foi
responsável pela atualização das estimativas
de emissões do setor de mudança de uso da
terra para todos os biomas do Brasil.
23. O Instituto foi parceiro fundamental
do World Resources Institute (WRI)
na construção da Global Forest Watch
(GFW), uma plataforma online de monitoramento e alerta que possibilita, pela
primeira vez, o acesso a imagens de satélite e mapas de desmatamento para garan[1]

www.seeg.eco.br

w w w. i m a z on . or g. br

DISSEMINAÇÃO E
RECONHECIMENTO

I m a z on | R e l atór io de A t iv id ade s 2016

PRINCIPAIS
APOIADORES

EXTRATO DO
BALANÇO
FINANCEIRO 2016

tir o acesso a informações em tempo real sobre
as florestas do mundo.
24. Em 2014, o Imazon publicou um relatório sobre o progresso social na Amazônia brasileira, o
primeiro relatório com base no Índice de Progresso Social (IPS) em escala subnacional no
mundo.
25. O Imazon desempenhou papel essencial na
concepção e apoio à implementação da Lista de
Desmatamento Ilegal do Pará (LDI) – a primeira iniciativa subnacional de embargo de desmatamento ilegal nos trópicos.
26. O Imazon teve papel-chave na elaboração e implementação do Programa Territórios Sustentáveis em Oriximiná, Terra Santa e Faro (Calha
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Norte do Pará), municípios que juntos
formam um território superior a 120 mil
quilômetros quadrados (www.territoriossustentaveis.org.br).
27. O Imazon teve participação fundamental
na concepção e desenvolvimento da rede
MapBiomas, cujo objetivo é realizar o
mapeamento anual da cobertura e uso do
solo no Brasil.
28. O Imazon foi responsável pela elaboração
do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (Sigam), sistema eletrônico desenvolvido para dar suporte à gestão e ao licenciamento ambiental municipal e auxiliar
na descentralização da gestão ambiental.

Foto: © Rafael Araújo
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• Programas
Política e Economia Florestal
O objetivo deste programa é realizar estudos estratégicos sobre o uso e a conservação
dos recursos florestais (madeireiros e não madeireiros) na Amazônia. O programa também
prioriza o apoio à elaboração de políticas públicas com foco no uso sustentável dos recursos
naturais e no combate ao desmatamento. Além
disso, apoia a criação e a consolidação das Áreas Protegidas (APs) na Amazônia Legal.

Monitoramento da Amazônia
Este programa detecta, quantifica e monitora, por meio de imagens de satélite, o desmatamento, a degradação florestal, a exploração madeireira, as estradas não oficiais e outras formas
de pressão humana na Amazônia Legal. Os resultados do monitoramento são combinados com
diversos mapas digitais, por meio de Sistemas de
Informações Geográficas (SIG), para a qualificaw w w. i m a z on . or g. br
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ção dos problemas ambientais e planejamento regional.
O programa também subsidia a proposição de políticas
públicas e realiza capacitação em geotecnologias.

região com um enfoque no aumento da eficácia
do combate ao crime ambiental e na ampliação
da regularização fundiária.

Municípios Sustentáveis

Mudanças Climáticas

Atua no fortalecimento da gestão ambiental e
no apoio à economia de baixo carbono nos municípios
da Amazônia. Para isso, o programa realiza diagnósticos socioambientais municipais, elabora bases detalhadas de referência geográfica, promove treinamentos
em geotecnologias aplicadas à gestão ambiental municipal, apoia a articulação de pactos locais pela adequação ambiental e analisa marcos regulatórios e fluxos de
gestão, propondo aprimoramentos e soluções tecnológicas para ganhos em eficiência e transparência.

Este programa visa reduzir as emissões
das principais fontes de Gases de Efeito Estufa
(GEE) na Amazônia e apoiar ações para preparar e adaptar populações e ecossistemas locais aos
impactos das mudanças climáticas. Dessa forma,
seu foco está em elaborar estudos e apoiar políticas públicas estaduais e federais voltadas para a
redução de emissões provenientes do desmatamento. Os objetivos do programa são: i) aumentar a eficácia de mecanismos de comando e controle e desenvolver instrumentos factíveis para
estímulo à manutenção da floresta em pé; ii) estimular o aumento da produtividade agropecuária
sem expansão de área e a adoção de práticas para
reduzir as emissões de GEE diretas da criação
bovina; e iii) estimular o aumento da área reflorestada e restaurada na Amazônia para ampliar
o sequestro de carbono e esforços de adaptação.

Direito e Sustentabilidade
Para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável na Amazônia é necessário tornar
as leis ambientais e fundiárias coerentes e fazer com
que elas sejam aplicadas de forma efetiva. Este programa visa facilitar o desenvolvimento sustentável na
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• Avanços e Conquistas
Oportunidades para Restauração Florestal no Estado do Pará

As ações de restauração da paisagem florestal têm se multiplicado no mundo. No Brasil, a meta assumida pelo governo federal no
Acordo do Clima de Paris foi atingir 12 milhões de hectares. Somente no Pará, o Imazon
estimou que os proprietários rurais precisam
restaurar ou compensar 2,3 milhões de hectares em Reserva Legal (RL) e aproximadamente 900 mil hectares em Áreas de Preservação
Permanente (APP). Se toda essa área fosse recuperada, o Estado contribuiria com 25% da
meta nacional de restauração.

w w w. i m a z on . or g. br

Foto: © Rafael Araújo

O Imazon, em parceria com o WRI Brasil
e a International Union for Conservation of Nature (IUCN), trabalhou por quatro anos na implementação de um projeto que tem como objetivo
contribuir para o aumento da restauração florestal
na Amazônia.
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O projeto Inspirar, Apoiar e Mobilizar a Restauração da Floresta e da Paisagem, implementado pelo Imazon
em parceria com o WRI Brasil e a IUCN, tem como objetivo contribuir para o aumento da restauração florestal na
Amazônia. No âmbito desse projeto, a Conserve Brasil e o
Imazon aplicaram pela primeira vez na Amazônia o “Diagnóstico dos Fatores-Chave de Sucesso da Restauração”– um
dos principais componentes da Metodologia de Avaliação
de Oportunidades de Restauração (Roam), criada por WRI
e IUCN, para orientar tomadores de decisão, especialistas e
implementadores de ações de restauração da paisagem florestal. No Pará foram identificadas diversas lacunas para o
sucesso da restauração, entre as quais: i) ausência de cadeias
de valor para os produtos e serviços de áreas restauradas; ii)
falta de transmissão efetiva do conhecimento sobre a restauração entre especialistas ou extensão rural; e iii) maiores incentivos e recursos financeiros para restauração destinados
às atividades econômicas contrárias à restauração.
Um estudo da Terra Nativa e Imazon avaliou o custo da restauração florestal no Pará e os benefícios econô-
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micos gerados por ela. Para Sâmia Nunes, pesquisadora do
Imazon, “o custo da restauração no Pará pode ser reduzido,
ou até mesmo superado, pelos benefícios econômicos que a
restauração pode proporcionar”. O custo de implantação da
restauração no Pará foi estimado em R$ 2,5 a 3,5 bilhões.
Porém, esse custo pode ser reduzido em mais de dois terços
se considerarmos os retornos econômicos com a venda de
créditos de carbono ou venda de produtos oriundos de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Para a RL, os resultados são
ainda mais animadores. A venda de créditos de carbono e
SAFs pode abater 100% do custo da restauração no Pará
estimado em R$ 5,2 bilhões. Além disso, a exploração madeireira sob regime de manejo pode gerar um retorno cinco
vezes maior que o seu custo.
Esses resultados já estão sendo utilizados para balizar as ações de importantes iniciativas como a Aliança
pela Restauração na Amazônia, Coalizão Brasil Clima,
Florestas e Agricultura e também como parte da estratégia para atingir o Desmatamento Líquido Zero no Estado do Pará.

SIGLAS

10

CARTA DA
DIRETORIA
EXECUTIVA

QUEM
SOMOS

PROGRAMAS

AVANÇOS E
CONQUISTAS

DISSEMINAÇÃO E
RECONHECIMENTO

I m a z on | R e l atór io de A t iv id ade s 2016

PRINCIPAIS
APOIADORES

EXTRATO DO
BALANÇO
FINANCEIRO 2016

PARECER DOS
AUDITORES
INDEPENDENTES

ANEXOS

SIGLAS

Sem proteção adequada, as UCs amazônicas vêm sofrendo exploração ilegal de
madeira, desmatamento e ocupação ilegal.
Entre 2008 e 2015, cerca de 467 mil hectares
foram desmatados nas UCs da região. O estudo Quais os Planos para Proteger as Unidades
de Conservação Vulneráveis da Amazônia?, publicado pelo Imazon em 2016, estima que os
madeireiros ilegais retiraram um volume de
madeira equivalente a R$ 590 milhões, tendo em vista o valor da madeira em pé na floresta. Os danos ambientais também têm sido
enormes: 233 milhões de árvores derrubadas
e queimadas.
O estudo demonstra que os governos
estaduais e federal não têm planos consistentes para impedir a destruição das florestas.
Os pesquisadores chegaram a essa conclusão
avaliando as respostas dos órgãos ambientais
às demandas feitas pelos Tribunais de Contas

w w w. i m a z on . or g. br

Foto: © Paulo Barreto

Como proteger as Unidades de Conservação do Brasil?
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da União (TCUs) e dos nove Estados da região amazônica por ações de implementação das UCs. Segundo a análise, apenas 4% das ações propostas pelos governos para
resolver os problemas eram planos consistentes, ou seja,
com metas, prazos e atividades básicas. No caso federal,
somente 12,5% das ações propostas pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)
estavam completas; neste caso, o Estado do Maranhão sequer apresentou resposta.
Além disso, os órgãos ambientais não apresentaram
suas prioridades e critérios de ação e não propuseram medidas urgentes para UCs críticas em desmatamento já identificadas, como é o caso da Floresta Nacional do Jamanxim.
Pesquisadores do Imazon, que lideraram a análise, recomendam que os governos estabeleçam metas claras vinculadas aos objetivos essenciais das UCs a fim de organizar
os esforços necessários e atrair parceiros. As metas deve-
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riam visar estancar os danos ambientais e patrimonial, além
de promover o desenvolvimento regional. Responsabilizar
gestores por danos ao patrimônio público, zerar o desmatamento nas UCs e promover seu uso sustentável são algumas
das metas destacadas no estudo.
Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon, aponta o
reconhecimento de mosaicos como uma estratégia promissora para lidar com a baixa governança e escassez de recursos humanos e financeiros para a gestão das UCs. Sob sua
liderança, o Imazon atuou na retomada da implementação
desse instrumento de gestão a nível federal, a partir da realização do Workshop Nacional de Mosaicos e da formação
de um grupo de trabalho que apoia os trâmites normativos
para o reconhecimento dos mosaicos amazônicos. A partir
desse encontro, o Instituto e outras organizações parceiras
protocolaram o pedido de reconhecimento do Mosaico da
Calha Norte no Estado do Pará.
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Os frigoríficos vão ajudar a zerar o desmatamento da Amazônia?

Os frigoríficos que compram gado da
Amazônia estão sendo pressionados por campanhas ambientais e processos legais para
combater o desmatamento praticado pelos
fazendeiros. A pressão para zerar o desmatamento, legal ou não, é crescente, pois esta atividade é a mais poluidora do país em relação à
emissão de GEE, os quais contribuem para o
aquecimento global.
Algumas empresas frigoríficas assumiram o compromisso, por meio de Termos de
Ajustamento de Conduta (TAC), de comprar
apenas de fazendas sem desmatamento após

w w w. i m a z on . or g. br

Foto: © Rafael Araújo

Pesquisadores foram a campo mapear a localização de 157 frigoríficos que compram 93% do
gado abatido na Amazônia e afirmam: é necessário mais pressão para que os acordos dessas empresas sejam efetivos contra o desmatamento na
Amazônia Legal.
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2009. Sete anos depois do primeiro acordo, uma equipe de
pesquisadores do Imazon foi a campo para responder se os
frigoríficos de fato podem contribuir para zerar o desmatamento na região. Com base em dados inéditos e na revisão
de estudos, foi possível perceber que os acordos avançaram,
mas muito ainda precisa ser feito para que o setor contribua
efetivamente para o fim do desmatamento na Amazônia.
O relatório apresenta 110 empresas como responsáveis
por 93% dos abates de gado bovino na Amazônia Legal. Metade dos frigoríficos ativos, responsáveis por 70% da capacidade de abate, assinou acordos contra o desmatamento. Entretanto, identificou-se que mesmo as empresas que assinaram
TACs estão expostas aos riscos associados ao desmatamento.
O primeiro problema é que fazendeiros têm burlado os boicotes por mecanismos de fraude para vender gado de origem
irregular como se fosse legal. O segundo maior problema é
que a maioria dos frigoríficos não controla as fazendas fornecedoras indiretas – ou seja, aquelas onde o gado nasceu e
passou algum tempo antes de chegar às fazendas de engorda
que vendem o gado gordo para os frigoríficos. O terceiro desafio é que 30% da capacidade de abate é de frigoríficos que
não assinaram o TAC. São 66 frigoríficos ativos, pertencen-
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tes a 64 empresas. Em geral, esses frigoríficos compram nas
mesmas zonas que os frigoríficos com TAC. Assim, parte dos
fazendeiros boicotados pelas empresas com TAC consegue
vender para os frigoríficos sem TAC – o que caracteriza um
vazamento do efeito dos acordos e uma competição injusta
com as empresas que estão tentando assumir custos para excluir os fazendeiros que desmatam.
Paulo Barreto, um dos autores do estudo, comenta que
o histórico do setor mostra que mudanças significativas de
comportamento dos fazendeiros e das empresas frigoríficas
somente ocorreram quando as empresas foram boicotadas
ou estavam em risco acentuado de penas legais e ou de reputação (que poderiam levar à perda futura de mercado ou
de financiamento). “Se o setor permanecer ambíguo, milhares de fazendeiros na Amazônia continuarão derrubando e
queimando florestas para criar gado”, afirma.
O estudo, que será publicado ainda em 2017, pretende ajudar as autoridades e o mercado (supermercados, indústria de couro, dentre outros) a engajar os frigoríficos no
combate ao desmatamento, pois oferece a lista das empresas
com e sem TAC e mapas de riscos de desmatamento nas
potenciais zonas de compra de cada planta frigorífica.
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Cenários de estimativas de emissões de GEE até 2030

acesse
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a plataforma do Carbon Transparency Initiative
(CTI). O objetivo dessa plataforma é gerar cenários
globais de emissões até 2030 para o Brasil, Estados
Unidos, México e Europa. Amintas Brandão, pesquisador associado do Imazon, afirma que “esses cenários vão ajudar as fundações e outras instituições
que apoiam a conservação a entender o impacto de
políticas públicas regionais nas emissões globais”. O
papel do Imazon foi o de coordenar o processo para
o setor de mudança e uso da
terra no Brasil, além de treinar a equipe do CTI para
reproduzir a metodologia
nos outros países.

Os cenários do Brasil foram apresentados em Edimburgo em maio de 2017 e lançados na plataforma SEEG-CTI. Em 2017 e
2018, a equipe da CTI vai adotar a metodologia do Imazon/Seeg e calcular as emissões do
setor de mudança e uso da terra para os Estados Unidos (EUA) e México.
acesse

Os dados do Seeg são calculados anualmente para todo o Brasil a partir de métodos
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e dados dos Inventários
Nacionais de Emissões desde 2012 pelo Observatório do Clima. O Imazon tem o papel de
coordenar as estimativas do setor de mudança
e uso da terra, associadas principalmente ao
desmatamento. Todas as informações geradas
pelo SEEG estão acessíveis na internet e cobrem o período de 1970 a 2015.
Em 2016, a Climate Works Foundation
convidou o Imazon e o Observatório do Clima para adaptar a metodologia do Seeg para
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Imazon investe em novo formato para os boletins do desmatamento
O SAD, boletim publicado mensalmente pelo Imazon, reformulou a divulgação dos
seus dados. Desde agosto de 2016, os alertas
de desmatamento e degradação florestal são
apresentados em formato de infográfico para
disseminar o conteúdo de forma ainda mais
objetiva e clara. A intenção é facilitar o entendimento da sociedade civil sobre as pressões
sob a floresta amazônica. Os boletins do desmatamento, que vem sendo divulgados desde
2008, estão disponíveis para acesso e download
no site www.imazon.org.br.
O pesquisador Antônio Victor, um dos
coordenadores do SAD, declara que o uso de
infográficos para a divulgação dos dados do
desmatamento foi importante, por exemplo,
para a compreensão da crescente incidência
de alertas de degradação florestal no ano de

2016, quando houve grandes focos de incêndios
florestais na Amazônia, principalmente no Estado
do Pará.
Ainda em agosto de 2016 foi publicado o primeiro infográfico da série Ameaça e Pressão de Desmatamento em Áreas Protegidas, cujo foco estava nas
APs que possuem maior
ocorrência de alertas de
desmatamento detectados
pelo SAD no seu entorno (ameaça) ou dentro da
AP (pressão) no período
de agosto de 2015 a julho
de 2016. O uso dessa informação é extremamente
relevante, pois serve para
retratar a situação das APs
acesse
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da Amazônia e direcionar esforços de fiscalização para conter a ação do desmatamento
nessas regiões essenciais para a preservação da
biodiversidade no bioma.
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Apoio ao aprimoramento das ações de regularização fundiária do Iterpa

A indefinição fundiária na Amazônia é
frequentemente citada em análises sobre as limitações para implantação de políticas de produção sustentável e de conservação na região.
Esse problema ainda persiste em pleno século
21 quando várias tecnologias para mapeamento, monitoramento e análise de dados já estão
disponíveis e acessíveis.
Segundo estimativas do Imazon, 38% do
Estado do Pará possui incertezas fundiárias ou
falta de informação sobre o direito à terra. Um
estudo do Imazon de 2015 revelou que no ritmo atual, o Iterpa pode levar até 79 anos para
responder todas as possíveis demandas fundiárias em territórios de jurisdição estadual. Entre
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Foto: © Rafael Araújo

Diagnósticos, oficinas e sistema de gestão
criados pelo Imazon dão suporte tecnológico e especializado para a execução das demandas fundiárias do Instituto de Terras do Pará (Iterpa)
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os fatores que contribuem para esse problema estão: i) a baixa adoção de ferramentas tecnológicas, ou seja, dessa forma,
são necessários mais tempo e recursos humanos para analisar os requerimentos; ii) a falta de critérios objetivos para
avaliar alguns requisitos da regularização fundiária como a
função social da terra; e iii) a desorganização da base de
dados fundiários deste instituto.
Diante desse contexto, em abril de 2015, o Imazon
assinou o Acordo de Cooperação Técnica 01/2015 com o
Iterpa para apoiar o aprimoramento do processo de regularização fundiária pelo órgão. Em 2016, o Imazon desenvolveu diagnósticos sobre os procedimentos aplicados pelo
Iterpa em diferentes tipos de demandas e elaborou recomendações para o seu aperfeiçoamento. Ao longo do ano
foram organizadas 11 reuniões e duas oficinas com funcionários do Iterpa para apresentar e validar as sugestões de
novos procedimentos.
Além disso, elaboramos um projeto técnico de um
sistema de gestão de informações no Iterpa, provisoriamente denominado Sistema de Cadastro e Regularização
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Fundiária do Pará (Sicarf ), que visa automatizar e reorganizar etapas dos procedimentos. Como preparação para o
projeto técnico e com o objetivo de compartilhar iniciativas ligadas a sistemas de informação fundiária, em julho de
2016, o Imazon promoveu uma oficina em parceria com a
Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), o Programa
Terra Legal e o Iterpa. Nesse encontro estavam representantes dessas instituições, da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (Semas), da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) e
do Projeto Sig-Fundiário.
A versão inicial do primeiro módulo do sistema foi entregue ao Iterpa em dezembro de 2016 e a versão final está
prevista para o primeiro semestre de 2017. Os outros quatro
módulos do sistema serão elaborados pelo Iterpa a partir do
projeto criado pelo Imazon que continuará dando apoio à
implementação do sistema no próximo ano. O Sicarf auxiliará o Iterpa na organização do fluxo processual e automatizará
várias etapas de análises de pedidos de regularização fundiária, agilizando as respostas do instituto aos requerimentos.

SIGLAS
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Avanços na gestão ambiental em municípios do Pará, Amazonas e Rondônia
Por meio do Sistema Integrado de Gestão
Ambiental (Sigam) e treinamentos em geotecnologias, o Imazon vem gerando insumos para o
fortalecimento dos órgãos ambientais municipais.
A gestão ambiental compartilhada na escala do município tem sido um tema frequentemente debatido nos Estados da Amazônia.
A descentralização da gestão ambiental tem
grande potencial para aumentar a eficiência da

acesse
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gestão de atividades de impacto local e com isso controlar o desmatamento na região. Entretanto, o Órgão
Municipal de Meio Ambiente (Omma) precisa dispor
de equipe qualificada, infraestrutura e arcabouço legal
apropriados aos desafios ambientais de seu município.
O Sigam é um sistema eletrônico desenvolvido pelo Imazon para dar suporte à gestão e ao licenciamento ambiental nos municípios e auxiliar na
descentralização da gestão ambiental. Em 2016, o
sistema entrou em operação em três municípios pa-

raenses (Brasil Novo, Santarém e Ulianópolis)
e teve sua primeira licença emitida em dezembro deste mesmo ano. Atualmente, a Semas e
o Programa Municípios Verdes (PMV) estão
implementando o sistema em 20 municípios
do Pará com perspectiva de ampliação para
todo Estado até 2018. Além disso, os Estados
do Amazonas e Rondônia já sinalizaram interesse em adotar o sistema para os seus processos de descentralização da gestão ambiental.
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Segundo o coordenador do Núcleo Executor do
PMV, Felipe Zagalo, o Sigam é uma ferramenta inovadora e consegue abranger todas as etapas da gestão ambiental
rural, proporcionando maior agilidade e transparência aos
processos de licenciamento, monitoramento e fiscalização.
Também permite que os gestores municipais, técnicos e
produtores possam acompanhar em tempo real os processos
em curso nas secretarias, promovendo de fato a gestão ambiental compartilhada.
O Imazon também avançou na cooperação com os
Estados do Amazonas e Rondônia no âmbito do projeto
Fortalecimento da Gestão Ambiental na Amazônia, em
execução pelo Instituto de 2016 a 2018, com recursos do
Fundo Amazônia/Banco Nacional de Desenvolvimento
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Econômico e Social (BNDES). Foram firmados termos de
cooperação com um total de 19 municípios, dos quais 13
no Pará, 2 no Amazonas e 4 em Rondônia. Esses municípios são prioritários para as ações de combate e controle do
desmatamento por estarem na lista crítica dos municípios
que mais desmatam na Amazônia (decreto nº 6.321/2007).
Como parte da cooperação foram realizados treinamentos
em introdução à geotecnologia, os quais contaram com a
participação de 52 técnicos de 13 secretarias municipais.
Em 2017, o Imazon ampliará as ações para o Estado
de Mato Grosso e buscará novas parcerias com instituições
locais para realizar treinamentos e apoiar a implantação
do Sigam nos municípios beneficiários do projeto e aptos
a recebê-lo.

SIGLAS
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Mapbiomas chega ao segundo ano com avanços operacionais
Com método de processamento consolidado,
MapBiomas mapeará a cobertura e uso do solo de
forma ainda mais completa.
O Imazon teve um papel-chave
na concepção e desenvolvimento da rede
MapBiomas, uma iniciativa multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia que se uniram para buscar
uma compreensão sobre as transformações do
território brasileiro a partir do mapeamento
anual da cobertura e uso do solo no Brasil.
A primeira versão do projeto MapBiomas
foi lançada em novembro de 2015. O Imazon
inicialmente compartilhou seus algoritmos
para o pré-processamento de imagens Landsat
e para classificação da cobertura e uso do solo.
Essas técnicas de processamento de imagens, implantadas originalmente no software
ImgTools, foram adaptadas para outros biomas
gerando resultados consistentes para o mape-
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amento de todo território brasileiro. Além disso, o Instituto
também contribuiu com a capacitação da rede MapBiomas
e na transferência dos códigos de programação para serem
implementados na plataforma Google Earth Engine, o que
possibilitou ganhar maior capacidade de processamento dos
dados em qualquer lugar de acesso. O Dr. Carlos Souza Jr.,
pesquisador sênior do Imazon, contribui com a coordenação
técnico-científica deste projeto.
O MapBiomas já produziu duas coleções de mapas
de cobertura e uso do solo do Brasil, sendo a última coleção
para o período de 2000 a 2016 lançada em abril de 2017.
O projeto também se encontra em estágio de replicação na
Pan-Amazônia, sob a coordenação do Imazon por meio da
rede Raisg, na região do bioma Chaco, e em fase de testes
na Argentina. O objetivo da plataforma é tornar-se um importante instrumento de monitoramento ambiental, planejamento do uso do solo e fonte de pesquisas.
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Atualmente, o MapBiomas já está sendo usado em várias
aplicações específicas como no cálculo das emissões de GEE, na
confecção de um mapa anual de desmatamento, no monitoramento
de processo de desertificação e na modelagem de cenários para a
evolução da agropecuária e seus impactos para a biodiversidade.
Para entender mais sobre o projeto MapBiomas, assista ao
vídeo.
acesse
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Territórios Sustentáveis na Amazônia

O Programa Territórios Sustentáveis
parte do pressuposto de que é possível garantir
progresso social e desenvolvimento econômico
ao lado da conservação dos recursos naturais
e respeito às características culturais de cada
comunidade na região amazônica. Atualmente, o programa atua em Oriximiná, Terra Santa
e Faro na região conhecida como Calha Norte no Estado do Pará. Essa região abriga as
maiores extensões de APs tropicais do mundo
e uma diversidade populacional que inclui ribeirinhos, quilombolas e indígenas.
Nesse território, a mineração ocorre há
quase quatro décadas. No entanto, apesar da
arrecadação vinda da compensação financeira
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Foto: © Alex Fisberg

De forma inovadora, o Programa Territórios Sustentáveis reúne iniciativa privada, poder
público e sociedade civil para promover o desenvolvimento sustentável em municípios da Amazônia.
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pela exploração de recursos minerais (royalties da mineração) e de outros tributos associados (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS), os municípios ainda
enfrentam grandes desafios para avançar no desenvolvimento econômico e na melhoria do progresso social. Como
resposta a esse paradoxo, o Imazon, a Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e a Agenda Pública uniram-se
para elaborar e apoiar a implementação de uma estratégia
participativa de desenvolvimento sustentável para esse território. Essa iniciativa está baseada na abordagem de Impacto
Coletivo (Collective Impact Aproach) (http://www.fsg.org).
Entre os resultados obtidos com essa iniciativa, destacamos:
• revisão dos Planos Diretores e Códigos Tributários: esses
documentos possibilitarão um melhor planejamento dos
municípios e a melhoria na arrecadação municipal;
• instalação de internet nos oito territórios quilombolas de
Oriximiná: essas comunidades isoladas, antes sem qualquer meio de comunicação, agora podem se comunicar
com o mundo pela internet;
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• capacitação de 440 lideranças em elaboração de projetos: duas propostas já foram aprovadas pelas associações
locais;
• planos de vida e Fundo Quilombola: quilombolas elaboram seu planejamento de longo prazo, incluindo
possibilidades de captação de recursos para seus territórios;
• planos de uso público para Faro e Oriximiná: o uso público mostra-se como uma importante fonte de renda
para os moradores das UCs de Faro e Oriximiná. Somente em 2016, Oriximiná recebeu cerca de 700 pessoas
para o turismo de pesca comunitária.
• plano de negócios para a castanha-do-pará: quilombolas
começarão a beneficiar a castanha-do-pará para atender
os mercados locais e de merenda escolar;
• manejo da copaíba: 30 agentes ambientais comunitários
foram capacitados e estão realizando o mapeamento das
copaibeiras de seu território. Essa informação subsidiará a comercialização de óleo de copaíba para grandes
empresas.

Para saber mais, acesse o site do programa: www.programaterritoriossustentaveis.org.br
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• Disseminação e Reconhecimentos
Os satélites da floresta

Dentre os mais baixados
O artigo Did Ranchers and Slaughterhouses
Respond to Zero-Deforestation Agreements in the Bra-

acesse

O site Mídia e Amazônia produziu um vídeo especial que apresenta o funcionamento e as
principais diferenças entre os três sistemas que
monitoram a Amazônia Legal: SAD (Sistema de
Alertas de Desmatamento) – operado pelo Imazon –, Sistema de Detecção de Desmatamentos
em Tempo Real (Deter) e Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia (Prodes),
operados pelo Instituto Nacional de Pesquisa
(Inpe). O Imazon divulga mensalmente, desde
2008, os dados de monitoramento nos Boletins
SAD que são disseminados estrategicamente
para a sociedade, imprensa e órgãos públicos.

opportunities in shifting towards sustainable production
systems for beef and oil palm promovido pelo Banco
Mundial.

zilian Amazon?, publicado com a parceria do
Imazon, foi um dos mais baixados em 2015 da
revista científica Conservation Letters. O artigo
obteve mais de 2.500 visualizações e está disponível em Open Acess para download.

Audiência pública
Em abril de 2016, a pesquisadora Sâmia
Nunes participou de audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux para discutir o
Código Florestal no Supremo Tribunal Federal (STF). Sâmia reforçou o posicionamento
do Imazon contra os retrocessos ambientais
trazidos pelo Código Florestal.

 Banco Mundial

Diálogos Sustentáveis

O pesquisador Paulo Barreto participou,
em março de 2016, do painel Challenges and

O bate papo Literatura & Sustentabilidade, realizado há quatro anos consecutivos

w w w. i m a z on . or g. br

25

CARTA DA
DIRETORIA
EXECUTIVA

QUEM
SOMOS

PROGRAMAS

AVANÇOS E
CONQUISTAS

na Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém, ganhou novo formato em 2016. Com o
nome Diálogos Sustentáveis, o evento reuniu
ambientalistas, jornalistas, economistas e médicos para ciclos de diálogos que contou com
a presença de aproximadamente 300 pessoas
durante os dias 28 e 29 de maio. Entre os convidados, Roberto Smeraldi, Adriana Ramos e
Georgia Nicolau. O evento Diálogos Sustentáveis, mediado pela jornalista Úrsula Vidal, foi
uma realização do Imazon em parceria com o
Centro de Empreendedorismo da Amazônia.

Stand na Feira do Livro
Além da programação do evento Diálogos Sustentáveis, o Imazon também ganhou
destaque na XX Feira Pan-Amazônica do Livro
com um grande stand ao lado de diversas organizações da sociedade civil. O espaço Sociedade
em Defesa da Amazônia teve como objetivo apresentar o trabalho das diversas instituições que
realizam projetos de conservação ambiental e
uso sustentável. Os visitantes também puderam
w w w. i m a z on . or g. br
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conhecer de perto as ações do Imazon e de parceiros
como o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(Ipam), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
(Iepé), (Instituto Floresta Tropical (IFT), Imaflora,
Conservação Internacional, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Equipe de Conservação da
Amazônia (Ecam).
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Workshop Nacional de
Mosaicos de Áreas Protegidas
O Imazon, a Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas, o World Wide Fund for Nature
(WWF-Brasil) e o Iepé constituíram a Coordenação do Workshop Nacional de Mosaicos
de Áreas Protegidas, realizado nos dias 10, 11 e
12 de maio no Auditório do ICMBio, Brasília
(DF). Estiveram presentes 130 participantes,
representantes de 20 mosaicos reconhecidos
oficialmente no Brasil e de outras iniciativas
avançadas como o Mosaico Veadeiros/GO,
Mosaico Terra do Meio/PA, Mosaico Calha
Norte/PA, Porta de Torres/RS e Cantareira/
SP. O evento promoveu o intercâmbio entre
os mosaicos brasileiros e discussões sobre a
governança, gestão integrada e participativa,
valorização sociocultural, sustentabilidade,
articulação e cooperação com mecanismos
de gestão compartilhada. Meses após o evento, como resultado da articulação do grupo, o
Mosaico Jalapão foi reconhecido oficialmente
pelo MMA.
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Repercussão nacional

Os pesquisadores Beto Veríssimo e Paulo Barreto foram convidados pela revista Americas Quarterly a escrever uma carta com sugestões de medidas a serem adotadas pelo futuro
presidente dos EUA para auxiliar o Brasil a
combater o desmatamento na Amazônia.

As pesquisas realizadas pelo
Imazon ganham constantemente
repercussão nacional nos principais
veículos de comunicação.
Em julho, o Jornal Hoje destacou dados do Boletim SAD que detectou aumento de 97% no
desmatamento da Amazônia Legal em junho de 2016 em relação a
junho de 2015.
O Bom Dia Brasil também destacou os dados gerados pelo
Imazon para noticiar que o desmatamento em junho de 2016 quase dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. Altamira
(PA) e Apuí (AM) estavam no topo da lista dos municípios que mais
desmataram no mês.
A extração ilegal de madeira e a grilagem de terras, alguns dos
principais problemas enfrentados nas regiões críticas de desmatamento, foi o tema explorado em reportagem especial do programa
Globo Rural sobre Lábrea, o município que mais destrói a floresta em
todo o Estado do Amazonas.
Já o estudo Quais os planos para proteger as Unidades de Conservação vulneráveis da Amazônia? ganhou destaque nacional em matéria
no Jornal Hora 1 da Globo. Elis Araújo, uma das autoras da publicação,
concedeu entrevista na reportagem que foi ao ar em abril de 2016.

acesse

w w w. i m a z on . or g. br
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Cinco medidas para zerar o desmatamento

Ministério do Meio Ambiente

O pesquisador Paulo Barreto foi convidado pela revista
Época para apontar cinco medidas que mostram que é possível
zerar o desmatamento na Amazônia.

Nos dias 5 e 6 de outubro, o MMA
reuniu ONGs, pesquisadores e órgãos governamentais para discutir estratégias de
combate ao desmatamento na Amazônia, o
qual voltou a crescer depois de alguns anos
de queda. O pesquisador Antônio Victor,
um dos coordenadores do SAD, apresentou
a estratégia de monitoramento do Imazon
durante o seminário técnico científico do
Prodes, também promovido pelo MMA em
Brasília.

Áreas Protegidas do Escudo
das Guianas
Em novembro aconteceu o 2º Seminário de Áreas Protegidas do Escudo das Guianas em Alter do Chão - Santarém (PA). O
encontro reuniu mais de 200 participantes
– entre os quais comunidades tradicionais,
órgãos gestores municipais, estaduais e feacesse
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derais, organizações não governamentais e representantes governamentais – para debater estratégias
de implementação e gestão integrada das APs do Escudo das Guianas
(Pará e Amapá).

Visita KPK – Indonésia
Em novembro, o Imazon recebeu a visita de uma delegação da Indonésia composta por membros do
KPK - Comissão para a Erradicação
da Corrupção do Ministério de Meio
Ambiente e Florestas. Os representantes participaram de uma reunião
com Beto Veríssimo (pesquisador e
fundador do Imazon) para entender
como o Brasil e o Pará conseguiram
reduzir consideravelmente as suas
taxas de desmatamento e como tem
sido o combate à corrupção no setor
florestal.
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• Principais Apoiadores
BNDES
Gordon and Betty Moore Foundation
José Roberto Marinho
Norad (Comando de Defesa Aeroespacial da
América do Norte)
• Mercy Corps / Usaid (Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento Internacional)

•
•
•
•
•

WRI
WRI Brasil
Mineração Rio do Norte
Norad EDF
Fundación Avina

Foto: © Rafael Araújo

•
•
•
•
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• Extrato do Balanço Financeiro 2016
ENTRADA DE RECURSOS

BNDES
Gordon and Betty Moore Foundation
José Roberto Marinho
Norad
Mercy Corps/Usaid
WRI
WRI Brasil
Mineração Rio do Norte
Norad EDF
Fundación Avina
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Paragominas - Semma
Fundação Propaz

Instituto Clima e Sociedade - ICS
Prefeitura Municipal Paragominas
Martins Agropecuária
Fundação Britdoc
Identidade preservada a pedido do doador
TOTAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
Pesquisa
Administração
Equipamentos e Infraestrutura
Parceiros/Subgrants
TOTAL

w w w. i m a z on . or g. br

APLICAÇÃO DE RECURSOS 2016
4.872.662,88
2.495.041,87
2.012.641,90
1.732.500,00
1.367.062,07
631.801,85
360.000,00
296.760,04
246.650,45
235.850,75
148.921,00
140.000,00

32,89%
16,84%
13,58%
11,69%
9,23%
4,26%
2,43%
2,00%
1,66%
1,59%
1,01%
0,94%

109.917,00
80.000,00
54.056,00
28.787,23
3.095,99
14.815.749,03

0,74%
0,54%
0,36%
0,19%
0,02%
100,00%

11.184.446,24
1.887.964,58
85.437,06
468.758,60
13.626.606,48

82,08%
13,85%
0,63%
3,44%
100,00%

1%

Equipamentos e infraestrutura

3%

Parceiros/Subgrants

14%

Administração

82%

Pesquisa
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Extrato dos Balanços Patrimoniais dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 - Em milhares de reais
Ativo

Nota

Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

4

Adiantamentos

6

Recursos vinculados a projetos
Créditos de contratos e termos de cooperação

5

Total do ativo circulante

2016
62

200

7.079

6.078

2

90

433

7.576

Ativo não circulante

2015

188

6.556

Imobilizado

7

700

786

Intangível

8

36

110

Total do ativo não circulante

736

896

Passivo e patrimônio social

Nota

Passivo circulante
Fornecedores

7.452

89

367

828

Adiantamentos recebidos

10

146

101

Obrigações tributárias

Obrigações com recursos de projetos

Total do passivo circulante
Passivo não circulante

Obrigações com recursos de projetos
Empréstimos com administradores

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido

Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras completas com as respectivas notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço www.imazon.org.br
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9

Patrimônio social

8.312

2015

Obrigações sociais e trabalhistas

Total do patrimônio líquido
Total do ativo

2016

62

81

11

6.350

4.687

7

388

456

388

586

13

14

6.977

-

947

5.786

130

1.080

947

1.080

8.312

7.452
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Extrato das Demonstrações do Superávit e Déficit dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 - Em milhares de reais

Receitas líquidas

Receitas sem Restrição

Receitas com Restrição

Total e receitas líquidas
Custos

Custo sem Restrição

Custo com Restrição

Total de custos

Nota

2016

2015

15

1.833

2.716

15

11.533

12.569

16

(1.373)

(1.795)

11

Superávit bruto
Despesas administrativas

18

(Déficit) superávit antes do resultado financeiro líquido
Receitas financeiras

Despesas financeiras

Resultado financeiro líquido
Superávit do exercício

19

19

13.366

(11.533)

(12.569)

460

921

(607)

(745)

(147)

176

25

31

(12.906)

(14.364)

(11)

(97)

(133)

110

14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras completas com as respectivas notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço www.imazon.org.br
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de reais
2016

2015

(Déficit) superávit do exercício

(133)

110

Resultado abrangente total

(133)

110

Outros resultados abrangentes

-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras completas com as respectivas notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço www.imazon.org.br

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Extrato das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 - Em milhares de reais
Patrimônio social

Superávit (Déficit) acumulado

Saldos em 1º de janeiro de 2015

970

Incorporação do superávit do exercício

-

970

110

(110)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2015

1.080

-

1.080

133

-

Superávit do exercício

Déficit do exercício

-

110

Incorporação do déficit do exercício

-

(133)

(133)

Saldos em 31 de dezembro de 2016

947

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras completas com as respectivas notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço www.imazon.org.br
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110

(133)

947
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Extrato das Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 - Em milhares de reais
2016

2015

(133)

110

135
2

138
116
364

(1.001)
(245)
88
(37)
(461)
(19)
45
1.663
35

(3.641)
140
(89)
24
(29)
117
53
2.633
(428)

(43)
(43)

(35)
(15)
(50)

(130)
(130)
(138)
200
62

130
130
(348)
548
200

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Déficit) superávit do exercício
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Custo residual do ativo imobilizado alienado
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) em recursos vinculados a projetos
(Aumento) redução em adiantamentos pagos
Redução (aumento) em créditos de contratos e termos de cooperação
(Aumento) em despesas antecipadas
(Redução) em fornecedores
(Redução) aumento em obrigações sociais e trabalhistas
(Redução) aumento em obrigações tributárias
Aumento em adiantamentos recebidos
Aumento em obrigações com recursos de projetos
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com administradores
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades de financiamento
Redução do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras completas com as respectivas notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço www.imazon.org.br
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• Parecer dos auditores independentes

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

KPMG Auditores Independentes
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1.476, salas 1.505 e 1.506
Ed. Evolution - Bairro Umarizal
66055-200 - Belém/PA - Brasil
Caixa Postal 81 - CEP 66017-970 - Belém/PA - Brasil
Telefone +55 (91) 3321-0150, Fax +55 (91) 3321-0151
www.kpmg.com.br

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade do Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração
pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos
Administradores do
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON
Belém - PA
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia - IMAZON (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON em 31 de dezembro de
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituto. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituto a não mais se manter em
continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.
Belém, 2 de junho de 2017

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Luciano Medeiros
Contador CRC SP-138148/O-3 T-AM

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

3

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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• Anexos
Conselhos, Câmaras e Grupos de Trabalho Técnicos
O Imazon integra as seguintes instâncias:
• Câmara Ambiental do Conselho Diretor
do FSC - Iniciativa Brasil
Representantes:
Paulo Amaral e Dalton Cardoso
• Câmara Técnica Setorial de Floresta do
Estado do Pará (CTSF)
Representante:
Paulo Amaral
• Comitê Executivo do Movimento Empresarial pela Biodiversidade
Representante:
Adalberto Veríssimo
• Comitê Técnico da LDI[a2]
Representantes:
Heron Martins e Amintas Brandão Jr.
w w w. i m a z on . or g. br

• Conselho Gestor do Programa Municípios Verdes
Representantes:
Andréia Pinto e Heron Martins
• Conselho Consultivo da Estação Ecológica
Grão-Pará-PA
Representantes:
Jakeline Pereira e Eli Vale
• Conselho Consultivo da Reserva Biológica do
Rio Trombetas – PA
Representante:
Jakeline Pereira
• Conselho Consultivo da Reserva Biológica
Maicuru-PA
Representantes:
Jakeline Pereira e Eli Vale

• Conselho Consultivo da Reserva Biológica do Rio Trombetas - PA
Representante:
Jakeline Pereira
• Conselho Consultivo da Floresta Estadual de Faro - PA
Representantes:
Jakeline Pereira e Eli Vale
• Conselho Consultivo da Floresta Estadual do Trombetas - PA
Representantes:
Jakeline Pereira e Eli Vale
• Conselho Consultivo da Estação Ecológica do Jari AP/PA
Representantes:
Jakeline Pereira e Renan Moura
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• Conselho Consultivo do Parque Estadual
do Utinga-PA
Representantes:
Renan Moura e Elis Araújo
• Coordenação Colegiada do Observatório
do Clima
Representante:
Brenda Brito
• Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, como representante titular do Observatório do Clima
Representante:
Brenda Brito
• Grupo de Trabalho para Elaboração de
Plano para Fiscalização de Áreas Protegidas na Semas-PA
Representante:
Heron Martins
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• Grupo Executivo Intergovernamental para a
Regularização Fundiária da Amazônia Legal-GEI
Representantes:
Paulo Barreto e Brenda Brito

• Grupo de Trabalho para o Estudo das Implicações do Novo Código Florestal para
o Estado do Pará – PMV-PA
Representante:
Heron Martins

• Observatório do Código Florestal
Representante:
Andréia Pinto

• Grupo de Trabalho Capacitação para
Gestão Ambiental Municipal – PMV-PA
Representante:
Kátia Pereira

• Grupo de Trabalho do Cadastro Ambiental
Rural (CAR) – PMV-PA
Representante:
Heron Martins
• Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Combate e Prevenção do Desmatamento Ilegal e ao
Desenvolvimento Sustentável de Projetos de
Assentamentos Federais e Estaduais do Pará –
PMV-PA
Representante:
Amintas Brandão Jr.

• Grupo de Trabalho Restauração Florestal
– Semas-PA
Representantes:
Andréia Pinto e Sâmia Nunes
• Grupo de Trabalho do Controle Florestal
– MMA
Representantes:
Dalton Cardoso e Adalberto Verissimo
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Acesso a publicações

Publicações mais acessadas em 2016*

w w w. i m a z on . or g. br

Acesso

Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (janeiro de 2015) SAD

2.272

Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira: avanços e desafios

2.193

Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (junho de 2016) SAD

1.355

Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (janeiro de 2016) SAD

911

Quais os planos para proteger as Unidades de Conservação vulneráveis da Amazônia?

755

Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (maio de 2016) SAD

700

Boas práticas para manejo florestal e agroindustrial – produtos florestais não madeireiros

656

Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (dezembro de 2015) SAD

513

Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (setembro de 2016) SAD

513

Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (agosto de 2016) SAD

505

Outros acessos

168.030

Total de acessos no site

178.495

ANEXOS

SIGLAS
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Lista de publicações
Livros e livretos
• Quais os planos para proteger as Unidades de Conservação vulneráveis da
Amazônia?
Araujo, E., Barreto, P., Baima, S. & Gomes,
M. 2016. Quais os planos para proteger as
Unidades de Conservação vulneráveis da
Amazônia?. (p. 36) Belém: Imazon.

• Emissões de GEE do setor de mudança
de uso da terra (1990-2014)
Brandão Jr., A. & Barreto, P. 2016. Emissões de GEE do setor de mudança de uso
da terra (p. 54). Belém: Imazon.

Artigos
• SimiVal, a multi-criteria map comparison tool for land-change
model projections.
Brandão, A. et al. 2016. Science Diretc.
Boletins do Desmatamento (SAD)
• Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (janeiro de 2016) SAD
Fonseca, A., Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (janeiro de 2016) SAD (p. 10). Belém:
Imazon.
• Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (fevereiro e março
de 2016) SAD
Fonseca, A., Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (fevereiro e março de 2016) SAD (p. 9).
Belém: Imazon.
• Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (abril de 2016) SAD
Fonseca, A., Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (abril de 2016) SAD (p. 10). Belém: Imazon.
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• Boletim do desmatamento da Amazônia
Legal (maio de 2016) SAD
Fonseca, A., Souza Jr., C. & Veríssimo, A.
2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (maio de 2016) SAD (p. 10).
Belém: Imazon.

• Boletim do desmatamento da Amazônia Legal
(agosto de 2016) SAD
Fonseca, A., Justino, M., Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (agosto de 2016) SAD (p. 1). Belém:
Imazon.

• Boletim do desmatamento da Amazônia
Legal (junho de 2016) SAD
Fonseca, A., Justino, M., Souza Jr., C. &
Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (junho de 2016)
SAD (p. 9). Belém: Imazon.

• Boletim do desmatamento da Amazônia Legal
(setembro de 2016) SAD
Fonseca, A., Justino, M., Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (setembro de 2016) SAD (p. 1). Belém: Imazon.

• Boletim do desmatamento da Amazônia
Legal (julho de 2016) SAD
Fonseca, A., Justino, M., Souza Jr., C. &
Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (julho de 2016)
SAD (p. 9). Belém: Imazon.

• Boletim do desmatamento da Amazônia Legal
(outubro de 2016) SAD
Fonseca, A., Justino, M., Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da
Amazônia Legal (outubro de 2016) SAD (p. 1).
Belém: Imazon.
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• Boletim do desmatamento da Amazônia
Legal (novembro de 2016) SAD
Fonseca, A., Justino, M., Souza Jr., C. &
Veríssimo, A. 2016. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (novembro de
2016) SAD (p. 1). Belém: Imazon.
Notas e documentos técnicos
• Aumento da Degradação Florestal na
Amazônia (julho 2015 a junho 2016) – Infográfico
Fonseca, A., Ribeiro, J., Cardoso, D. & Souza Jr., C. 2016. Aumento da Degradação
Florestal na Amazônia (julho de 2015 a junho de 2016) (p. 1). Belém: Imazon.
• Ameaça e Pressão de Desmatamento em
Áreas Protegidas: SAD agosto de 2015 a
julho de 2016 – Infográfico
Fonseca, A., Salomão, R., Ribeiro, J. & Souza Jr., C. 2016. Ameaça e Pressão de Desmatamento em Áreas Protegidas: SAD. (p.
1). Belém: Imazon.
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Conselho Diretor

Conselho
Consultivo

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva
Diretor
Executivo

Conselho de
Coordenadores

Diretor
Administrativo
Assessoria de Comunicação
Assessoria de Tecnologia da Informação

Pesquisa
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Assembleia Geral

Conselho Diretor

Adalberto Veríssimo
Pesquisador Associado do Imazon

André Guimarães
Presidente do Conselho Diretor do Imazon
Diretor Executivo do Ipam

Christopher Uhl
Professor da Universidade Estadual da PensilvâniaEUA
Cândido Paraguassu
Advogado e Professor da Universidade da Amazônia
(Unama)
Carlos Souza Jr.
Pesquisador Associado do Imazon
David MacGrath
Woods Hole Research Center-EUA
Paulo Amaral
Pesquisador Associado do Imazon
Paulo Barreto
Pesquisador Associado do Imazon
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Maria José Gontijo
Vice-Presidente do Conselho Diretor do Imazon
Diretora Executiva do Instituto Internacional de
Educação do Brasil (IEB)
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Sérgio Abranches
Cientista Político do Site Ecopolítica e Comentarista
da Rádio CBN
Tasso Azevedo
Engenheiro Florestal, consultor e empreendedor
social em sustentabilidade, floresta e clima

Conselho Fiscal

Alexandre Mansur
Jornalista e editor da Revista Época

Carlos Antonio Rocha Vicente
Engenheiro Florestal

Pedro Moura Costa
Presidente Executivo da BVRio

Edson Vidal
Professor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (Esalq) da USP

Ricardo Abramovay
Professor Titular do Departamento de Economia da FEA
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo - USP

Ubiratan Cazetta
Procurador da República no Pará
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Conselho Consultivo

Diretoria Executiva

Adriana Ramos
Instituto Socioambiental (ISA)

Andréia Pinto
Diretora Executiva

Jorge Yared
Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do
Pará (Ideflor)

Veronica Oki
Diretora Administrativa

Luis Gonzaga Costa
Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)

Equipe

Manoel Pereira
Cikel Brasil Verde S/A
Peter May
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rita Mesquita
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)
Robert Walker
Universidade Estadual de Michigan-EUA
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Pesquisadores Assistentes II
Antônio Fonseca
Dalton Cardoso
Elis Araújo
Heron Martins
Jakeline Pereira
Pesquisadores Assistentes I
Dario Cardoso Jr.
Marcelo Justino
Silvio Renan Mota Moura

Analistas

Pesquisadores Associados
Adalberto Veríssimo
Brenda Brito
Carlos Souza Jr.
Paulo Amaral
Paulo Barreto

Analistas III
Kátia Pereira
Rita de Oliveira Braga
Rodney Salomão Reis
Sâmia Nunes

Pesquisador Adjunto
Amintas Brandão Jr.
Andréia Pinto

Analistas II
Izabella Gomes
Júlia Ribeiro

SIGLAS
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Analistas I
Eli Vale
Sara Baima Silva
Técnicos
Carlos Alexandre Cunha

Administração
Controladoria
Veronica Oki
Gerentes
Fabiany Lucidos (Financeiro)
Verônica Oki (Contabilidade)
Wanessa Ferreira (Administrativo e RH)
Assessoria de Comunicação
Stefânia Costa
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Assistente
Flávia Valle (Financeiro)
Helton Rodrigues (Tecnologia da Informação)
Larissa Leite (Financeiro)
Rita Oliveira (Contabilidade)
Auxiliares
Izabel Cristina Barros (Recepcionista)
Rosa Pinheiro da Silva (Serviços Gerais)
Estagiários
Ana Caroline Sousa
Eliaquim dos Santos
Maria Waldenys Silva
Marcelo Sobral e Souza
Mayara Gomes da Silva
Maylla Neves
Rodrigo Silva de Oliveira
Sarah Nascimento

Foto: © Rafael Araújo
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APP
AP
BNDES
CAR
CI
Cites
CMN
CTI
CTSF
COP-15
Deter
Ecam
Esalq
FEA
FSC
GEE
GEI
GFW
GIZ
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Área de Preservação Permanente
Área Protegida
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Cadastro Ambiental Rural
Conservação Internacional
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies
Ameaçadas de Fauna e Flora
Conselho Monetário Nacional
Carbon Transparency Initiative
Câmara Técnica Setorial de Floresta do Estado do Pará
Conferência do Clima em Copenhague em 2009
Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real
Equipe de Conservação da Amazônia
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da USP
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (USP)
Conselho de Manejo Florestal
Gases de Efeito Estufa
Grupo Executivo Intergovernamental para a Regularização
Fundiária da Amazônia Legal
Global Forest Watch
Agência de Cooperação Técnica Alemã

ICMBio
ICMS
Ideflor
IEB
Iepé
IFT
Incra
Inpa
Inpe
Ipam
IPCC
IPS
ISA
ISS
Iterpa
IUCN
KPK
LDI
MMA
MPE
MPF

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará
Instituto Internacional de Educação do Brasil
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
Instituto Floresta Tropical
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Instituto Nacional de Pesquisa
Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
Índice de Progresso Social
Instituto Socioambiental
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Instituto de Terras do Pará
International Union for Conservation of Nature
Comissão para a Erradicação da Corrupção do Ministério de
Meio Ambiente e Florestas
Lista de Desmatamento Ilegal do Pará
Ministério do Meio Ambiente
Ministério Público Estadual
Ministério Público Federal
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Norad
Omma
ONU
Oscip
PMV
Prodepa
Prodes
Raisg
RL
Roam
SAD
SAF
Seeg
Semas
Semma
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Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte
Orgão Municipal de Meio Ambiente
Organização das Nações Unidas
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
Programa Municípios Verdes
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará
Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia
Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georeferenciada
Reserva Legal
Metodologia de Avaliação de Oportunidades de Restauração
Sistema de Alertas de Desmatamento
Sistema Agroflorestal
Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Paragominas

PRINCIPAIS
APOIADORES

EXTRATO DO
BALANÇO
FINANCEIRO 2016

PARECER DOS
AUDITORES
INDEPENDENTES

ANEXOS

Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária do Pará
Sistemas de Informações Geográficas
Sistema Integrado de Gestão Ambiental
Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira
Supremo Tribunal Federal
Tribunal de Contas da União
Termos de Ajustamento de Conduta
Universidade Federal Rural da Amazônia
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade da Amazônia
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional
WRI World Resources Institute
WWF World Wide Fund for Nature

SIGLAS

Sicarf
SIG
Sigam
Simex
STF
TCU
TAC
Ufra
UFRJ
Unama
Usaid

Foto: © Rafael Araújo
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