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Carta da Diretoria Executiva

A Amazônia brasileira fechou 2018 com 
desmatamento em alta (8,5% maior que em 2017) e com 
recordes de conflitos rurais por terra e água.  Outros indi-
cadores também pioraram na região, conforme revelou o 
Índice de Progresso Social (IPS) Amazônia 2018. O índice 
foi calculado com base em 43 indicadores sociais e am-
bientais, estruturados em doze componentes, dos quais 
cinco retrocederam quando comparados à situação me-
dida em 2014: qualidade do meio ambiente, saúde e bem-
-estar, segurança pessoal, tolerância e inclusão e direitos 
individuais.

As perspectivas para 2019 na Amazônia são de acir-
ramento dos problemas socioambientais e, por conse-
guinte, econômicos.  Esse contexto nos desafia, enquanto 
um instituto de pensamento e ação estratégicos, a desen-
volver novas abordagens e mecanismos de atuação que 
façam frente à essa realidade na qual todos perdem.  As-
sim, o Imazon, além dos resultados, produtos e impactos 
reportados neste Relatório de Atividades 2018, investiu 
parte significativa desse ano em uma agenda de planeja-
mento e fortalecimento institucional.

Nesse sentido, iniciamos a elaboração do nosso 
Planejamento Estratégico 2025, em um processo partici-
pativo de muitas reflexões sobre conjunturas externas e 
aprimoramentos internos necessários para avançarmos 
em nossa missão de promover conservação e desenvol-

vimento sustentável na Amazônia.  Desse exercício tam-
bém derivou um novo plano de comunicação institucio-
nal e um programa de desenvolvimento de carreira.

O Imazon se fortaleceu também participando do 
Prêmio Melhores ONGs 2018, realizado pelo Instituto 
Doar e pela Rede Filantropia, que selecionou as melho-
res representantes do terceiro setor entre mais de 2.500 
inscritas.  O Imazon foi premiado em duas categorias: 100 
Melhores ONGs do Brasil e Melhor ONG do Norte.  Esse 
reconhecimento atestou as boas práticas organizacionais 
de governança e de transparência para a sociedade, além 
dos impactos gerados pela atividade fim do instituto.

Por fim, seguindo a tradição de formar continua-
mente novas lideranças, a partir de abril de 2019, a pes-
quisadora Andréia Pinto encerrará suas contribuições à 
função de Diretora Executiva, “passando a faixa” para a 
pesquisadora Ritaumaria Pereira, que iniciará sua jorna-
da ao lado de Verônica Oki, Diretora Administrativa.

Conheça mais sobre nosso trabalho neste Relatório 
de Atividades 2018.

Uma boa leitura!

Andreia Pinto
Diretora Executiva

Verônica Oki
Diretora Administrativa

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5138
https://www.cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14154-conflitos-no-campo-brasil-2018?Itemid=0
https://k6f2r3a6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/02/IPS-Amaz%C3%B4nia-2018.pdf
https://www.institutodoar.org/melhores/
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://imazon.org.br/
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://www.facebook.com/imazonoficial/
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O Imazon é um instituto 
de pesquisa, sem fins lucrati-
vos, fundado em 1990 e sediado 
em Belém, no Estado do 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 27 anos de atuação na 
Amazônia, o Imazon publicou 
cerca de 700 trabalhos técnicos, 
dos quais quase um terço foi vei-
culado como artigos em revistas 
científicas internacionais. Além 
disso, até dezembro de 2018, o 
Instituto publicou 82 livros e 36 
livretos. 

Quem
somos

› Missão
Promover conservação e de-

senvolvimento sustentável na Ama-
zônia.

› Visão
A Amazônia como uma área 

onde a biodiversidade, a cobertura 
florestal e os serviços ambientais 
associados estarão conservados e o 
desenvolvimento sustentável será 
atingido de modo a garantir condi-
ções de vida dignas para todos os 
habitantes da região.

› Valores
SUSTENTABILIDADE. As solu-

ções para os problemas de uso dos 
recursos naturais devem estar ba-
seadas nos princípios de sustenta-
bilidade, ou seja, capacidade de um 
ecossistema de manter processos e 
funções ecológicas, diversidade bio-
lógica e produtividade ao longo do 
tempo. Isso significa respeitar todas 
as formas de vida e os ciclos da na-
tureza, valorizar a diversidade cul-

tural, fortalecer economias locais 
sustentáveis, considerar os custos 
ambientais e sociais envolvidos nos 
processos produtivos e promover es-
forços para a repartição de benefí-
cios (compartilhar poder na tomada 
de decisão e dividir os bens e servi-
ços criados de forma sustentável).

 ÉTICA. Adotar uma relação res-
peitosa com as outras instituições e 
atores sociais; respeitar os direitos 
autorais; respeitar os códigos de éti-
ca profissional; não discriminar raça, 
credo, posição social, ideológica ou 
de gênero nas relações internas e 
externas.

 USO DO MÉTODO CIENTÍFICO. 
O Imazon conduz análises objeti-
vas e isentas, baseadas em métodos 
científicos comprovados na literatu-
ra 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 credi-
bilidade e o respeito ao Instituto.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Principais Contribuições  

1. Estudos do Imazon na área de manejo florestal e 
ecologia serviram de base para o estabelecimento 
de um sistema de manejo florestal destinado a em-
presas 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).

2. Estudo publicado em 2000 sobre a dinâmica do 
Boom-Colapso, 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.

3. 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 Con-
venção sobre o Comércio Internacional de Espécies 
Ameaçadas de Fauna e Flora (Cites) em 2003.

4. Estudos técnicos e iniciativas de políticas públicas li-
derados pelo Imazon tiveram impacto direto na cria-

ção de 25 milhões de hectares de UCs na Amazônia, 
dos quais 12,8 milhões de hectares na região da Ca-
lha Norte do Pará.

5. Estudos sobre política e economia florestal contribu-
íram 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.

6. Em 2006, o Imazon desenvolveu o Sistema de Alerta 
de Desmatamento (SAD) como instrumento para mo-
nitorar mensalmente e divulgar amplamente a situa-
ção do desmatamento na Amazônia.

7. A partir de 2007, o Imazon firmou parceria inédita 
com o MPF (Ministério Público Federal) e MPE (Minis-
tério Público Estadual) 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.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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8. Estudos realizados pelo Imazon sobre crédito públi-
co contribuíram para a resolução do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) em 2008, que exige a regu-
laridade 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 Ama-
zônia 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 comu-
nitário 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 estraté-
gias de combate ao desmatamento. Entre elas, mu-
danças para acelerar a doação de bens apreendidos 
e a disseminação da lista de imóveis embargados.

12. Em 2008, o Imazon desenvolveu o Sistema de Mo-
nitoramento da Exploração Madeireira (Simex), um 
sistema pioneiro para detectar e avaliar a efetivida-
de 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 Pro-
jeto Municípios Verdes (PMV) em Paragominas. Essa 
iniciativa resultou em uma drástica redução do des-
matamento e aumento expressivo do Cadastro Am-

biental 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 inicia-
tiva “Carta Aberta das Empresas Brasileiras” a favor 
de um acordo climático na Conferência do Clima em 
Copenhague em 2009 (COP-15). Essa iniciativa foi re-
conhecida pelo Secretário Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) como uma das mais importan-
tes na fase preparatória da COP-15.

15. Os líderes da iniciativa transparência florestal do 
Imazon (Carlos Souza Jr. e Beto Veríssimo) recebe-
ram o prêmio global de empreendedorismo social da 
Fundação Skoll (EUA) em 2010.

16. Em 2010, o Imazon firmou parceria com a Google 
para desenvolver o seu sistema de monitoramento 
de desmatamento na plataforma Earth Engine (EE). 
O SAD-EE será usado para monitorar o desmatamen-
to em outros países tropicais.

17. Em 2011, o Imazon apoiou a concepção e implan-
tação do PMV do Estado do Pará, o qual 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.

18. O Imazon contribuiu tecnicamente para a proposta 
do Desmatamento Líquido Zero (DLZ) até 2020 anun-
ciada pelo Governo do Pará na Conferência Rio+20 
em 2012.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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19. O Imazon foi uma das instituições a liderar a ela-
boração do primeiro mapa de desmatamento para 
todos os países amazônicos (Panamazônia) para os 
anos 2000, 2005 e 2010. Isso ocorreu no âmbito da 
parceria com a Rede Amazônica de Informação So-
cioambiental Georeferenciada (Raisg).

20. O Imazon foi pioneiro no monitoramento do desmata-
mento em assentamentos de reforma agrária na Ama-
zônia. Esse trabalho contribuiu para a criação do Pro-
grama 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 expressi-
vo no CAR que passou de apenas 400, em 2009, para 
mais de 170 mil em 2016.

22. O Imazon participou da elaboração do Sistema de 
Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do 
Brasil (Seeg), a primeira iniciativa desse tipo no he-
misfério. 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 da 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, mapas de desmatamentos e crowdsour-
cing para garantir 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 primei-

ro relatório com base no Índice de Progresso Social 
(IPS) em escala subnacional no mundo.

25. O Imazon teve papel-chave na concepção e apoio à 
implementação da Lista de Desmatamento Ilegal do 
Pará (LDI).

26. O Imazon contribuiu para a elaboração e implemen-
tação do Programa Territórios Sustentáveis em Orixi-
miná, Terra Santa e Faro (Calha Norte do Pará), mu-
nicípios que juntos formam um território superior a 
120 mil quilômetros quadrados. www.territoriossus-
tentaveis.org.br

27. O Imazon teve um papel-chave na concepção e de-
senvolvimento 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 Siste-
ma Integrado de Gestão Ambiental (Sigam), sistema 
eletrônico desenvolvido para auxiliar a descentrali-
zação da gestão ambiental municipal e dar suporte 
ao licenciamento ambiental.

29. Em 2018, o Imazon recebeu o prêmio Melhores ONGs 
2018, com o título de melhor ONG da Região Norte, 
pelo Instituto Doar e pela Rede Filantropia, em ceri-
mônia realizada no Museu de Arte Moderna do Par-
que Ibirapuera, em São Paulo. 

30. Quatro anos após a primeira publicação, em 2018 
o Imazon publicou o segundo relatório sobre o pro-
gresso social na Amazônia Brasileira. O IPS Amazônia 
2018 mede de forma holística a performance social e 
ambiental dos territórios Amazônicos.

http://www.territoriossustentaveis.org.br/
http://www.territoriossustentaveis.org.br/
http://mapbiomas.org/
https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Programas

› Política e Economia Florestal

O objetivo deste programa é avaliar e subsidiar 
políticas públicas para promover o uso e a conservação 
dos recursos florestais na região amazônica. O programa 
também apoia a criação e consolidação das UCs na Ama-
zônia Legal com ênfase no Estado do Pará.

› Monitoramento da Amazônia

O objetivo geral do programa é detectar, quantifi-
car e monitorar o desmatamento, a degradação flores-
tal, a exploração madeireira, as estradas não oficiais e 
outras formas de pressão humana na Amazônia Legal 
usando imagens de satélite. Os resultados do monitora-

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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mento são combinados com diversos mapas digitais, por 
meio de Sistema de Informação Geográfica (SIG), para a 
qualificação dos problemas ambientais e planejamen-
to regional. O programa também desenvolve propostas 
para políticas públicas e capacitação em geotecnolo-
gias. Por fim, dissemina estrategicamente os seus resul-
tados, contribuindo para a redução do desmatamento e 
degradação florestal.

› Municípios Sustentáveis

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

 › Direito e Sustentabilidade

Para criar um ambiente favorável ao desenvolvi-
mento 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 região 

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

› Mudanças Climáticas

Este programa visa contribuir para a redução de 
emissões das principais fontes de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) na Amazônia e apoiar ações para preparar e adap-
tar populações e ecossistemas locais aos impactos das 
mudanças climáticas. Para isso, elaboramos estudos e 
apoiamos políticas públicas estaduais e federais voltadas 
para a redução de emissões provenientes do desmata-
mento. Os objetivos do programa são: i) aumentar a eficá-
cia 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 prá-
ticas 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.

VINTE
E NOVE
anos em
Defesa da

AMAZÔNIA

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Avanços e
Conquistas

› Análise de risco estimula a quarta maior 
rede de supermercado no país a adotar 
política contra desmatamento

A Chain Reaction Research utilizou estudo do Imazon 
para avaliar os riscos reputacional e financeiro a que es-
tão expostas grandes redes de supermercados que com-
pram carne proveniente de frigoríficos da Amazônia.

O estudo “Os frigoríficos vão ajudar a zerar o des-
matamento da Amazônia?”, publicado pelo Imazon, esti-
mou o risco de associação ao desmatamento de plantas 
frigoríficas localizadas na Amazônia considerando três 
fatores: desmatamento ocorrido entre 2010 e 2015, áreas 
embargadas por desmatamento e áreas com alto risco de 
desmatamento entre 2016 e 2018. 

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Para isso, os pesquisadores cruzaram os mapas das 
zonas potenciais de compra das plantas – projetadas a 
partir de sua localização e da distância máxima que esta 
compra gado – com os mapas dos três fatores de risco. 
Isso foi feito para 157 plantas frigoríficas de 110 empre-
sas que possuem registros de inspeção sanitária que per-
mitem comercializar carne dentro dos estados (SIE) ou 
em todo o país e para exportação (SIF).

A Chain Reaction Research por sua vez utilizou o 
estudo do Imazon para avaliar os riscos reputacional e 
financeiro a que estão expostas grandes redes de super-
mercados que compram carne proveniente das plantas 

frigoríficas da Amazônia. Essas análises são importantes 
para orientar as ações das redes de supermercados e in-
formar seus investidores. Em outubro de 2018, a Chain 
Reaction Research demonstrou que a Cencosud, a quar-
ta maior rede de supermercado no Brasil, comprou de 
plantas frigoríficas em regiões de risco na Amazônia e 
que esta empresa não tinha política de compra para evi-
tar tais riscos – por exemplo, a verificação de origem do 
gado comprado pelos frigoríficos. 

A divulgação da análise levou a Ceconsud a anunciar, 
em março de 2009, que passaria a comprar apenas de frigo-
ríficos que se abastecem de gado livre de desmatamento.

https://chainreactionresearch.com/report/cencosud-35-beef-products-link-retailer-to-high-risk-amazon-slaughterhouses/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cencosud-commits-to-mitigating-deforestation-risk-in-its-beef-supply-chain/
https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://www.imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Frigorificos%20e%20o%20desmatamento%20da%20Amaz%C3%B4nia.pdf
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› Parceria com o Iterpa para 
desenvolvimento de sistema de gestão de 
informação fundiária

O aumento de eficiência na regularização fundiária 
é um desafio na Amazônia Legal, considerando o histórico 
de desorganização de base de dados dos órgãos fundiários, 
baixa adoção de ferramentas tecnológicas no trabalho 
dos órgãos (especialmente os estaduais) e também baixo 
investimento em modernização desses institutos. Por isso, 
é essencial investir na adoção de soluções tecnológicas 
para otimizar e agilizar a atuação dos institutos de terra.

Nesse contexto, entre 2015 e 2017 o Imazon atuou em 
parceria com o Iterpa por meio de um Acordo de Coope-
ração Técnica para apoiar o aprimoramento do processo 
de regularização fundiária pelo órgão. Dentre os objetivos 
do Acordo estava o desenho de um sistema para gerenciar 
e analisar os dados de regularização, o Sicarf (Sistema de 
Cadastro e Regularização Fundiária do Pará). 

Para isso, o Imazon elaborou diagnósticos sobre as 
práticas do Iterpa em onze tipos de procedimentos de re-
gularização fundiária, coletou informações sobre os prin-
cipais entraves para o aumento de eficiência em cada 
uma dessas modalidades e apresentou sugestões para 
aprimorar esses processos. Esse trabalho foi apresentado 
para validação dos funcionários do Iterpa e em reuniões 

com representantes de organizações da sociedade civil, 
governo estadual do Pará, governo federal, Ministério Pú-
blico Federal e do Grupo de Trabalho agrário do Ministé-
rio Público do Estado do Pará (MPPA). 

Os diagnósticos e recomendações foram utilizados 
pelo Iterpa na elaboração do Sicarf por uma empresa ter-
ceirizada. A versão inicial do sistema foi lançada oficial-
mente pelo órgão no primeiro semestre de 2019. Apesar 
de ainda não contemplar todas as funcionalidades suge-
ridas, especialmente em relação ao cruzamento de ban-
cos de dados para agilizar as análises do órgão, o Sicarf 
já permite, por exemplo, o protocolo de processos online, 
que antes só ocorria na sede do Iterpa, em Belém. Espe-
ra-se que o Sicarf possibilite maior transparência sobre 
processos em trâmite no Iterpa, ampliando o controle so-
cial de suas ações.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Programa de Monitoramento

Em 2018 o Imazon contribuiu com a geração da série his-
tórica de 33 anos de mapas de uso e cobertura do solo 
para o bioma Amazônia no projeto MapBiomas.

Em 2018 foram processadas na plataforma Google 
Earth Engine imagens de satélite do sensor Landsat de 
1985 até 2017 que serviram para a produção de mapas 
retratando as feições naturais e as conversões da floresta 
para diversos usos como pastagem, agricultura e expan-
são das áreas urbanas. Essas imagens foram incorporadas 
ao acervo do MapBiomas, projeto que tem como objeti-
vo contribuir para o entendimento da dinâmica do uso do 
solo no Brasil e em outros países 
tropicais. 

O estudo revelou que 83% 
do território no bioma amazônico 
é coberto por vegetação nativa, 
sendo a expansão da pastagem 
a atividade econômica que mais 
contribuiu com a perda de floresta 
no período analisado.

Para Antônio Victor, um dos 
pesquisadores atuantes no moni-
toramento da Amazônia, “os ma-
pas de uso e cobertura são funda-
mentais para a compreensão das 
dinâmicas de ocupação do territó-

rio e embasam os tomadores de decisão na criação de 
políticas públicas.” 

Outras iniciativas estão em progresso para gera-
ção de novas informações a partir da coleção de ma-
pas publicados. A estimativa do desmatamento anual, o 
mapeamento de florestas secundárias e a incorporação 
dos anos subsequentes à série histórica, conforme estão 
sendo disponibilizadas as imagens de satélite, são alguns 
dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Imazon.

Os relatórios com as estatísticas do desmatamento 
permanecerão sendo divulgados mensalmente, mas em 
breve as detecções serão operadas a cada duas semanas, 
e os alertas serão disponibilizados de maneira ainda mais 
ágil e transparente por meio do portal ImazonGeo.

http://mapbiomas.org/
https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Calha Norte

Formação de agentes ambientais no maior corredor de 
biodiversidade do mundo

O Programa de Agentes Ambientais Comunitários, 
fruto de uma parceria entre o Imazon e o Ideflor-Bio, é 
uma iniciativa de voluntariado na qual as comunidades 
participam ativamente da gestão ambiental de um terri-
tório. 

O Programa já capacitou 121 pessoas e credenciou 
60 novos agentes ambientais comunitários em quatro 
territórios: Floresta Estadual de Faro, Área de Proteção 
Ambiental da Ilha do Combu, Território Quilombola do 

Ariramba e Comunidades Ribeirinhas do entorno da Flo-
resta Nacional de Saracá-Taquera.

As principais atividades dos agentes nas comunidades 
foram: manejo e sinalização de trilhas e atrativos, monitora-
mento educativo do território, monitoramento da produção 
agrícola, mapeamento de copaibeiras e castanheiras e ma-
nejo de quelônios, além de palestras sobre temas ambientais.

Para Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon que 
atua no tema, “os agentes contribuem para mudanças de 
hábitos e valores em relação ao meio ambiente, desper-
tando a importância da adoção de práticas sustentáveis 
por todos no dia a dia da comunidade”. O resultado é a 
maior preservação ambiental e garantia de recursos na-
turais duradouros para as próximas gerações.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Dez anos de contribuição 
à gestão ambiental

O Imazon atua na solução de problemas ambientais 
na Amazônia desde sua fundação em 1990, gerando infor-
mações, testando ferramentas e procedimentos em escala 
piloto e apoiando a replicação das lições aprendidas. 

Desde 2008, quando o Ministério do Meio Ambien-
te editou a primeira lista de municípios prioritários para 
ações de combate e controle do desmatamento, o Imazon 
direcionou essa abordagem para fortalecer os municípios 

na jornada da adequação ambiental de seu território, con-
tribuindo na concepção, implementação e ganho de esca-
la de um conjunto de ações, das quais se destacam:

• Pactos municipais pela regularização ambiental, nos 
quais 14 municípios do Pará (19,3 milhões de hectares) 
foram diretamente apoiados por projetos do Imazon, 
com subsequente replicação em mais de 100 municí-
pios do Pará no âmbito do Programa Municípios Ver-
des (PMV) e em outros estados da Amazônia.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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• Monitoramento colaborativo do desmatamento: a colabo-
ração técnica entre o Imazon, gerando boletins municipais 
mensais de desmatamento via SAD (Sistema de Alerta de 
Desmatamento), e orgãos municipais de meio ambiente, 
realizando a verificação em campo, foi implementado de 
forma pioneira pelo município de Paragominas-PA, cujo 
exemplo foi ampliado para o estado por meio do PMV. 
Para esse ganho de escala, o Imazon customizou seu sis-
tema para gerar boletins municipais para toda a Amazônia 
Legal, disponibilizando-os na plataforma ImazonGeo.

• Elaboração de bases de referências geográficas na escala 
de 1:50.000 para 17 municípios do Pará (13,4 milhões de 
hectares), cuja experiência no estado auxiliou na estrutura-
ção de termo de referência para sua realização em outros 
municípios do estado e região.

• Mapeamento participativo para o Cadastro Ambiental 
Rural de agricultores familiares, no qual 20 comunidades 
de três municípios do Pará testaram o procedimento, com 
cadastramento de 405 imóveis rurais (20 mil hectares). A 
ação é fruto de uma parceria entre Imazon, Emater (Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará), ór-
gãos municipais de agricultura e de meio ambiente. O mé-
todo combina conhecimento das comunidades sobre seus 
territórios com bases cartográficas refinadas e imagens de 
satélite de alta resolução para acelerar o mapeamento de 
aglomerados de pequenos imóveis rurais.

• Aprimoramento de marcos regulatórios e de fluxos internos 
de órgãos ambientais municipais e, a partir destes, o desen-
volvimento do Sistema Integrado de Gestão Ambiental Mu-

https://imazongeo.org.br/#/
https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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nicipal (Sigam), voltado ao licenciamento ambiental 
rural, criaram referências para a busca pela otimização 
e automação de procedimentos.

• Treinamentos em geotecnologias e em procedimentos 
aplicados à gestão ambiental municipal foram reali-
zados pelo Imazon em formato presencial e adaptado 
a especificidades locais, dos quais participaram 700 
gestores e técnicos ambientais em 10 anos. Os conte-
údos programáticos incorporam as boas práticas dos 
processos acima listados, fixando e disseminando as 
lições aprendidas.

Paralelamente, temas essenciais ao controle consis-
tente do desmatamento ilegal e maiores que o recorte 
municipal, como ordenamento territorial, consolidação 

de áreas protegidas, responsabilização socioambiental 
e boas práticas de produção nas cadeias de pecuária e 
grãos, continuam sendo tratados, conforme reportado no 
portal Fortalecimento da Gestão Ambiental na Amazônia.

A cobertura dessa diversidade de temas, de me-
canismos e de interações institucionais inerentes à so-
lução de problemas complexos foi especialmente pos-
sibilitada pela criação do Fundo Amazônia, em 2008, 
que, ao apoiar governos (federal, estadual e municipal), 
academia, organizações da sociedade civil (como o Ima-
zon, em dois projetos), entre outros atores necessários à 
construção de uma solução, fomenta inteligência cole-
tiva e sinergias que se mostraram tecnicamente capazes 
de controlar o desmatamento e aumentar a produção 
sustentável.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Turismo de base comunitária

Em 2018, o Imazon publicou o Plano de Uso Público 
da Floresta Estadual (Flota) de Faro, cujo objetivo é orde-
nar e orientar diferentes formas de uso público da Flota, 
bem como promover o conhecimento e a importância 
dessa Unidade de Conservação.

A área destinada ao turismo de base comunitária é 
equivalente a 40 mil hectares, onde é possível realizar a 
pesca esportiva, trilhas aquáticas (com mergulho) e ter-
restres e participar das atividades desenvolvidas nas co-

munidades, como o extrativismo de copaíba, produção de 
artesanatos, sistemas agroflorestais e criação de abelhas. 

Além disso, existe também um Centro Comunitário 
com capacidade de hospedar ate 40 pessoas. Ao todo, 46 
condutores comunitários estão aptos para guiar os turis-
tas. 

Em 2018, 80 turistas visitaram a comunidade. A ex-
periência teve a oportunidade de ser apresentada no IX 
Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, que 
ocorreu no mês de agosto, em Florianópolis-SC.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› O Estado da Amazônia: 
Potencial de Arrecadação 
Financeira com a Regularização 
Fundiária no Pará

Em junho de 2018, o Imazon publicou 
um estudo que projetou a perda de R$ 9 bi-
lhões para os cofres do Estado do Pará com 
a política de baixos custos para a regulari-
zação de médias e grandes propriedades 
decorrentes da invasão de áreas públicas 
estaduais.

A estimativa foi feita com base em 
dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e mapeou mais de 8 mil grandes e médias 
propriedades com potencial para regulari-
zação fundiária, cujas áreas variam entre 
100 hectares a 2,5 mil hectares.

Disseminação e
Reconhecimentos

1

O Estado da Amazônia

Abril  |  2018  |  Nº 24 www.imazon.org.br

O baixo valor cobrado para regu-
larização fundiária de terras públicas 
na Amazônia Legal pode estimular in-
vasões nessas áreas, uma vez que gera 
expectativa de lucro com a posterior 
venda dos imóveis. O Pará é um dos 
estados amazônicos expostos a esse ris-
co, pois cerca de 38% do seu território 
está sem definição fundiária e tem sido 
alvo de crimes de invasão e venda ilegal 
de terra pública. 

Neste O Estado da Amazônia, es-
timamos o potencial de arrecadação que 
pode ser gerado na regularização fundi-
ária no estado a partir de dois cenários: 
valores atualmente praticados pelo Ins-
tituto de Terras do Pará (Iterpa) e va-
lores praticados pelo mercado de terras. 

Concluímos que o valor cobrado 
pelo Iterpa é nove vezes inferior ao va-
lor de mercado. Portanto, o Pará precisa 
aumentar o valor cobrado pela regulari-
zação fundiária para desestimular a ocu-
pação de novas áreas públicas, além de 
aumentar a arrecadação do Estado para 
investir em seu ordenamento territorial.

Potencial de Arrecadação
Financeira com a Regularização
Fundiária no Pará
Dario Cardoso, Brenda Brito*, Sara Baima e João Victor Siqueira

CONTEXTO

No Pará, assim como no resto da Ama-
zônia, os baixos preços cobrados para regulari-
zação fundiária em terras públicas representam 
perdas financeiras para o governo e um grande 
risco socioambiental para a região. Essa desva-
lorização da terra gera uma expectativa de lu-
cro com uma posterior venda da área se ela for 
titulada, o que pode estimular novas invasões 
de terras públicas e gerar conflitos agrários. Em 
geral, esse tipo de invasão resulta em desmata-
mento ilegal, uma prática comum para sinalizar 
que a área está sendo ocupada e depois requerer 
a titulação no órgão fundiário1. Assim, o baixo 
valor da terra na regularização pode funcionar 
como um subsídio público para áreas desmata-
das ilegalmente. 

Nesse contexto, o Pará tem sido alvo de 
quadrilhas especializadas em invasão e venda ile-
gal de terras públicas associada a desmatamento 
ilegal, conforme exposto pelas operações Cas-
tanheira (2014)2 e Rios Voadores (2016)3. Esse 
tipo de crime de invasão de terra pública tem 
contribuído com conflitos pela posse da terra e 
colocado o Pará como um dos líderes em con-
flitos agrários na Amazônia4. Dois outros fato-
res contribuem com a vulnerabilidade do estado 
nesse tema. Primeiro, a falta de controle das áre-
as públicas não destinadas pelo governo federal 
e estadual, que abrangem 38% do território pa-
raense5. O segundo fator é a lentidão em promo-

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/estado_da_amazonia/O%20Estado%20da%20Amazonia_Potencial%20de%20arrecadacao%20financeira.pdf
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› IX Congresso Brasileiro 
de Unidades de 
Conservação

Em agosto de 2018, uma 
equipe formada por profissio-
nais da área da pesquisa e co-
municação e por comunitários 
da região da Calha Norte parti-
cipou do IX CBUC – Congresso 
Brasileiro de Unidades de Con-
servação, em Florianópolis-SC.

O Imazon foi uma das qua-
torzes instituições que se uniram 
para realizar o estande Espaço 
Amazônia: Florestas e Comuni-
dades. Na ocasião, foi apresen-
tada a experiência da instituição 
no turismo de base comunitária, 
após a publicação do Plano de 
Uso Público da Floresta Estadu-
al de Faro; o pré-lançamento da 
plataforma Proteja; o lançamen-
to do novo portal ImazonGeo; a 
exibição do documentário Sob a 
Pata do Boi, dentre outros even-
tos da programação.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Novo ImazonGeo: maior acesso à 
informação para a fiscalização do 
desmatamento

Em 2018, o ImazonGeo ganhou um portal e app, com 
o que há de mais avançado em funcionalidades WebGIS, 
além de design gráfico mais atrativo e intuitivo. Com a 
nova versão, ficou mais fácil o acesso às informações atu-
alizadas, contribuindo para maior transparência no setor 
florestal e a conservação da paisagem.

Diversos usuários podem acessar as informações 
do ImazonGeo: Desmatamento, Exploração Madeirei-
ra, Queimadas e Boletim de Monitoramento Municipal. 
Outras novidades são: cadastro de usuários, ferramenta 
de busca, impressão de mapas e a possibilidade de com-
partilhamento das informações nas mídias sociais. Agora 
também é possível cadastrar áreas de interesse para re-
ceber alertas de desmatamento e queimadas e o monito-
ramento colaborativo, a partir do qual o usuário pode en-
viar informações de campo pelo celular, de onde estiver.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://imazongeo.org.br/#/
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› “Sob a pata do boi”: 
publicação do Imazon 
inspira filme

No mês de junho, durante a  7ª 
Mostra Ecofalante de Cinema Ambien-
tal, em São Paulo, foi lançado o filme 
“Sob a pata do boi”, que apresenta a ca-
deia da pecuária na Amazônia. A parce-
ria foi firmada entre o Imazon e o site 
de jornalismo ambiental ((o)) eco, que 
desde 2016 começou a produzir repor-
tagens investigativas para compreen-
der o efeito das medidas de pressão so-
bre a cadeira da pecuária.

A publicação “Os frigoríficos vão 
ajudar a zerar o desmatamento da Ama-
zônia?” serviu como referência para o 
trabalho. Além do documentário, que 
mostra de forma inédita as múltiplas 
visões dos atores envolvidos nessa in-
dústria, também foi lançado um e-book, 
disponível gratuitamente aqui.

O filme pode ser assistido online 
no site da VIDEOCAMP, plataforma que 
busca a democratização do acesso à 
cultura e à informação disponibilizando 
filmes de impacto para exibições públi-
cas gratuitas. Assista!

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://sobapatadoboi.com/
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› Premiação

Em cerimônia realizada no dia 1 de novembro no 
Museu de Arte Moderna do Parque do Ibirapuera, em São 
Paulo, o Imazon recebeu o prêmio Melhores ONGs 2018, 
com o título de melhor ONG da Região Norte, pelo Instituto 
Doar e pela Rede Filantropia. 

Esta é a segunda edição do Guia Melhores ONGs, que 
reúne as 100 melhores organizações do Brasil, dentre as 
mais de 2.500 inscritas. O prêmio foi criado para valorizar 
as organizações filantrópicas que se destacam pelo traba-
lho em prol da sociedade, com boas práticas de gestão e 
transparência.

Verônica Oki
(Diretora Administrativa) 

e Andréia Pinto
(Diretora Executiva) 

o Imazon

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Reconhecimento internacional

#COP24
Em dezembro, o pesquisador associado 

Paulo Barreto apresentou o relatório “Nosso 
patrimônio ameaçado: como as Unidades de 
Conservação na Amazônia estão em risco”  

no evento da Coalizão Brasil Clima, Flores-
tas e Agricultura na Conferência das Partes 
da Convenção do Clima das Nações Unidas 
(COP24), realizado em Katowice, na Polônia. 

Outra novidade apresentada no evento 
foi o documentário “O amanhã é hoje”, que 
revela os impactos das mudanças climáticas 
na vida de brasileiros.

Entre os personagens estão seis pesso-
as, em cinco estados brasileiros, que tiveram 
suas vidas modificadas pelas alterações do 
clima. A iniciativa é fruto da articulação de 
sete instituições de defesa do meio ambien-
te, e contou com depoimento do pesquisador 
associado do Imazon Carlos Souza Jr., além 
de outros especialistas ambientais. Assista 
ao documentário completo em: http://www.
oamanhaehoje.com.br/

https://imazon.org.br/publicacoes/nosso-patrimonio-ameacado-como-as-unidades-de-conservacao-na-amazonia-estao-em-risco/?fbclid=IwAR12_LgJCc1JVlBUvl0mPlIOnloE2dFlj13Oacf0lP9Ity4zuPPaY8fPRxE
https://imazon.org.br/publicacoes/nosso-patrimonio-ameacado-como-as-unidades-de-conservacao-na-amazonia-estao-em-risco/?fbclid=IwAR12_LgJCc1JVlBUvl0mPlIOnloE2dFlj13Oacf0lP9Ity4zuPPaY8fPRxE
https://imazon.org.br/publicacoes/nosso-patrimonio-ameacado-como-as-unidades-de-conservacao-na-amazonia-estao-em-risco/?fbclid=IwAR12_LgJCc1JVlBUvl0mPlIOnloE2dFlj13Oacf0lP9Ity4zuPPaY8fPRxE
http://www.oamanhaehoje.com.br/
http://www.oamanhaehoje.com.br/
https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br


25

R e l a t ó r i o  d e  A t i v i d a d e s  2 0 1 8

› Repercussão nacional e internacional

As pesquisas realizadas pelo Imazon ganham cons-
tantemente repercussão nacional nos principais veículos 
de comunicação.

Em janeiro, o Jornal Nacional, da Rede de televi-
são Globo, publicou reportagem sobre o radar da Agên-
cia Espacial Europeia, capaz de monitorar terremotos e 
vulcões, utilizado pelo Imazon. O pesquisador Antônio 
Victor concedeu entrevista, falando sobre os benefícios e 
precisão do satélite.

Em agosto, uma matéria do Estadão destacou dados 
do Boletim SAD que indicavam alta de 39% de desmata-
mento na Amazônia no período acumulado, que compre-
ende agosto de 2017 a julho de 2018.

Matérias do site o ((eco)) relacionadas ao tema al-
cançaram grande repercussão nas mídias sociais, com 
mais de 3 mil compartilhamentos no Facebook.

Em novembro, o blog Scientific American publicou 
um artigo do pesquisador Carlos Souza Jr. sobre o cenário 
político da época. Com o título “Os brasileiros realmente 
se importam com o meio ambiente?”, o texto apresentou 
possíveis efeitos das propostas feitas por um candidato 
à presidência para os biomas brasileiros, em especial a 
Amazônia. 

Ainda relacionados à corrida pela presidência, o 
Jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem so-
bre o aumento do desmatamento na Amazônia no perío-
do eleitoral, baseado em dados do Imazon. 

O tema Mudanças Climáticas foi pauta de uma 
grande matéria veiculada no site HuffPostUS, a qual rela-
cionou o cenário político dos governos do Brasil e EUA ao 
fim do combate às mudanças climáticas globais. Dados 
de desmatamento do Imazon foram citados na matéria.

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/01/satelite-ajuda-monitorar-desmatamento-com-mais-precisao.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/01/satelite-ajuda-monitorar-desmatamento-com-mais-precisao.html
https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/ong-indica-alta-de-39-no-desmatamento-da-amazonia-no-ultimo-ano/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/do-brazilians-really-care-about-the-environment/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/11/desmatamento-na-amazonia-explode-durante-periodo-eleitoral.shtml
https://www.huffpostbrasil.com/entry/brazil-election-jair-bolsonaro-climate-change_n_5bc62b71e4b055bc947ae270
https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Principais
Apoiadores

• BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
• Norad – Agência Norueguesa para Cooperação e Desenvolvimento
• Gordon and Betty Moore Foundation (a)
• Instituto Clima e Sociedade
• Instituto Alcoa
• Mineraçao Rio do Norte

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Extrato do Balanço
Financeiro 2018

APLICAÇÃO DE RECURSOS 2017

Equipamentos e 
infraestrutura

Parceiros/Subgrants

Administração

Pesquisa

1%

10%

14%

75%

ENTRADA DE RECURSOS

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  3.761,00 29,05%

Norad – Agência Norueguesa para Cooperação e Desenvolvimento  3.659,00 28,27%

Gordon and Betty Moore Foundation (a)  1.546,00 11,94%

Instituto Clima e Sociedade  900,00 6,95%

Instituto Alcoa  866,00 6,69%

Mineraçao Rio do Norte  741,00 5,72%

Climate Works Fundation  543,00 4,19%

Instituto Ibirapitinga  300,00 2,32%

WRI – World Resources Institute´s (f)  160,00 1,24%

IDH – Sustainable Trade Initiative  134,00 1,04%

Instituto Arapyaú de Educação e Desenvolvimento Sustentável  100,00 0,77%

WWF Brasil – Fundo Mundial para a Natureza  98,00 0,76%

Instituto Juruti Sustentável  75,00 0,58%

Martins Agropecuária  62,00 0,48%

TOTAL  12.945,00 100,00%

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Pesquisa  11.902.595,05 75,32%

Administração  2.243.720,06 14,20%

Equipamentos e Infraestrutura  152.182,97 0,96%

Parceiros/Subgrants  1.503.474,77 9,51%

TOTAL  15.801.972,85 100,00%

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 1º de janeiro de 2017 - (em milhares de reais)

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Passivo e patrimônio social Nota 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

Ativo Circulante Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 9.353 11.073 7.141 Fornecedores 63 59 52

Adiantamentos 5 778 1.538 433 Obrigações sociais e trabalhistas 505 469 367

Valores a receber - 95 2 Obrigações tributárias 60 62 62

Adiantamentos recebidos 7 101 101 146

Obrigações com recursos de projetos 8 9.561 12.420 7.823

Total do ativo circulante 10.131 12.706 7.576 Total do passivo circulante 10.290 13.111 8.450

Ativo não circulante Passivo não circulante

Imobilizado 6 593 624 700 Obrigações com recursos de projetos 6 371 345 388

Intangível - 1 36

Total do passivo não circulante 371 345 388

Total do ativo não circulante 593 625 736

Patrimônio líquido

Patrimônio social 11 63 (125) (526)

Total do patrimônio líquido 63 (125) (526)

Total do ativo 10.724 13.331 8.312 Total do passivo e do patrimônio líquido 10.724 13.331 8.312

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

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (em milhares de reais)

Nota 2018 2017

Receitas líquidas

Receitas sem Restrição 12 1.536 2.845

Receitas com Restrição 12 14.771 11.427

Total e receitas líquidas 16.307 14.272

Custos operacionais

Custos sem Restrição 13 (939) (1.582)

Custos com Restrição 13 (14.771) (11.427)

Total de custos (15.710) (13.009)

Superávit bruto 597 1.263

Despesas administrativas 14 (403) (870)

Superávit antes do resultado financeiro líquido 194 393

Receitas financeiras 15 21 21

Despesas financeiras 15 (27) (13)

Resultado financeiro líquido (6) 8

Superávit do exercício 188 401

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

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (em milhares de reais)

Patrimônio  social Superávit (déficit) acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 
(originalmento apresentado)

947 - 947

Ajuste correção de erros (nota 2.e) - (1.473) (1.473)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 
(reapresentado) 

947 (1.473) (526)

Superávit do exercício - 401 401

Incorporação do Superávitdo exercício 401 (401) -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 
(reapresentado)

1.348 (1.473) (125)

Superávit do exercício - 188 188

Incorporação do superávit do exercício (1.285) 1.285 -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 63 - 63

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
Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

2018 2017

Superávit do exercício 188 401

Outros resultados abrangentes 
do exercício

- -

Resultado abrangente total 188 401

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

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br


31

R e l a t ó r i o  d e  A t i v i d a d e s  2 0 1 8

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (em milhares de reais)

2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do exercício 188 401

Ajustes por:

Depreciação e amortização 65 97

Custo residual do ativo imobilizado baixado 5 2

258 500

Variações nos ativos e passivos, circulantes e não circulantes

  Adiantamentos 760 (1.105)
  Valores a receber 95 (95)
  Créditos de contratos e termos de cooperação - 2
  Fornecedores 4 7
  Obrigações sociais e trabalhistas 36 102
  Obrigações tributárias (2) (1)
  Adiantamentos recebidos - (45)
  Obrigações com recursos de projetos (2.859) 4.597

Fluxo de caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais (1.708) 3.962

Fluxo de caixa de atividades de investimento

  Aquisição de imobilizado (12) (30)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (12) (30)

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (1.720) 3.932

  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.073 7.141

  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 9.353 11.073

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (1.720) 3.932

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

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Parecer dos auditores independentes

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Atuação em Redes
 

O Imazon participa dos seguintes coletivos:

• Aliança pela Restauração na Amazônia (ARA)
Representantes: Andréia Pinto e Francy Nava.

• Aliança para o Desenvolvimento Sustentável do Sul 
do Amazonas
Representantes: Paulo Amaral e Andréia Pinto.

• Câmara Ambiental do Conselho Diretor do FSC - 
Iniciativa Brasil
Representantes: Paulo Amaral e Dalton Cardoso.

• Câmara Técnica Permanente de Espécies Ameaçadas 
do Estado do Pará (CTPEA)
Representantes: Andréia Pinto, Izabella Gomes e 
Carlos Alexandre da Cunha.

• Câmara Técnica Setorial de Floresta do Estado do 
Pará (CTSF)
Representante: Paulo Amaral.

• Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura
Representante: Paulo Barreto

Veja também

• Coalizão Pró-UCs
Representante: Jakeline Pereira

 
• Conselho Consultivo da Estação Ecológica Grão-Pará-PA

Representantes: Jakeline Pereira e Eli Vale.

• Conselho Consultivo da Reserva Biológica Maicuru-PA
Representantes: Jakeline Pereira e Eli Vale.

• Conselho Consultivo da Reserva Biológica do Rio 
Trombetas-PA
Representantes: Jakeline Pereira e Eli Vale

• Conselho Consultivo da Floresta Estadual de Faro-PA
Representantes: Eli Vale e Renan Moura.

• Conselho Consultivo da Floresta Estadual do 
Trombetas-PA
Representantes: Eli Vale e Renan Moura.

• Conselho Consultivo da Floresta Estadual do Paru-PA
Representantes: Eli Vale e Renan Moura.

• Conselho Consultivo da Estação Ecológica do Jari AP-PA
Representantes: Jakeline Pereira e Renan Moura.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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•  Conselho Consultivo do Parque Estadual do Utinga-PA
Representantes: Renan Moura e Sara Baima.

 
• Fórum Paraense de Mudanças Climáticas (como 

representante titular do Observatório do Clima)
Representante: Brenda Brito.

• Observatório do Clima (OC)
Representante: Brenda Brito.

• Observatório do Código Florestal (OCF)
Representante: Andréia Pinto.

• Observatório do Manejo Florestal Comunitário e 
Familiar (OMFCF)
Representante: Paulo Amaral.

• Rede Amazônica de Informação Socioambiental 
Georreferenciada (Raisg)
Representante: Carlos Souza Jr.

• Rede de Capacitação da Amazônia (Recam)
Representante: Izabella Gomes. 

 
• Rede MapBiomas

Representante: Carlos Souza Jr. (Coordenação 
Técnico-Científica)

• Rede de Mosaico de Áreas Protegidas
Representante: Jakeline Pereira.

› Acesso a publicações
 

Publicações mais acessadas no site em 2018*

Boletim de Desmatamento da Amazônia Legal 
(janeiro 2018) SAD

1.012

Ameaça e Pressão de Desmatamento em Áreas 
Protegidas: SAD de novembro a janeiro de 2018

910

Boletim de Desmatamento da Amazônia Legal 
(março 2018) SAD

809

Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal 
(fevereiro 2018) SAD

554

Sistema de Monitoramento da Exploração 
Madeireira (Simex) – Estado do Pará 2015-2016

557

Nosso patrimônio ameaçado: Como as Unidades 
de Conservação na Amazônia estão em risco

528

Ameaça e Pressão de Desmatamento em Áreas 
Protegidas: SAD agosto de 2017 a julho de 2018

509

Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal 
(outubro 2018) SAD

487

Os frigoríficos vão ajudar a zerar o 
desmatamento da Amazônia?

467

Desmatamento na Amazônia: como e por que 
chegar lá

404

Outros acessos 96.716

Total de acessos no site 102.943

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Lista de publicações
 

 
› LIVROS E LIVRETOS

O Estado das Áreas Protegidas: 
desmatamento
Souza Jr., C.; Fonseca, A.; Nunes, S.; 
Salomão, R.; Ribeiro, J.; Martins, H. 
2018. O Estado das Áreas Protegidas: 
Desmatamento em Áreas Protegidas 
(p. 15). Belém: Imazon.

O Estado das Áreas Protegidas: 
estradas
Ribeiro, J.; Nunes, S.; Souza Jr., C. 
2018. O Estado das Áreas Protegidas: 
Estradas não oficiais em Áreas 
Protegidas (p. 11). Belém: Imazon.

Índice de Progresso Social na 
Amazônia Brasileira: IPS Amazônia 
2018
Santos, D.; Mosaner, M.; Celentano, 
D.; Moura, R. & Veríssimo, A. Índice 
de Progresso Social na Amazônia 
brasileira: IPS Amazônia 2018. 
Belém: Imazon; Social Progress 
Imperative, 2018.

O Estado da Amazônia: Potencial 
de Arrecadação Financeira com a 
Regularização Fundiária no Pará
Cardoso, D.; Brito, B.; Baima, 
S. & Siqueira, J. 2018. o Estado 
da Amazônia: Potencial de 
Arrecadação Financeira com a 
Regularização Fundiária no Pará 
(p. 14). Belém: Imazon.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://k6f2r3a6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/02/IPS-Amaz%C3%B4nia-2018.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/estado_da_amazonia/O%20Estado%20da%20Amazonia_Potencial%20de%20arrecadacao%20financeira.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/outros/OEstadoAPs_Desmatamento.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/outros/OEstadoAPs_ESTRADAS.pdf
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O Estado das Áreas Protegidas: CAR
Martins, H.; Nunes, S.; Souza Jr., C. 
2018. O Estado das Áreas Protegidas: 
Cadastro Ambiental em Áreas 
Protegidas (p. 11). Belém: Imazon. 

O Estado das Áreas Protegidas: 
degradação florestal
Cardoso, D.; Souza Jr., C. 2018. 
O Estado das Áreas Protegidas: 
degradação florestal em Áreas 
Protegidas (p. 12). Belém: Imazon.

Os potenciais impactos de fiscalizar 
frigoríficos sem compromissos contra 
o desmatamento
Barreto, P.; Pereira, R. & Baima, 
S. 2018.  (p. 92). Os potenciais 
impactos de fiscalizar frigoríficos 
sem compromissos contra o 
desmatamento. (p. 27). Belém: 
Imazon.

Plano de Uso Público da Floresta 
Estadual de Faro
Pereira, J.; Mesquita, J. 2018. Plano de 
Uso Público da Floresta Estadual de 
Faro (p. 92). Belém: Imazon. 

Transparência de órgãos fundiários 
estaduais na Amazônia Legal
Cardoso Jr., D.; Oliveira, R.; Brito, 
B. 2018. Transparência de órgãos 
fundiários estaduais na Amazônia 
Legal (p. 116). Belém: Imazon.

Nosso patrimônio ameaçado: Como 
as Unidades de Conservação na 
Amazônia estão em risco
Instituto do Homem e Meio ambiente 
da Amazônia & O Mundo que 
Queremos. 2018. Nosso patrimônio 
ameaçado: Como as Unidades de 
Conservação na Amazônia estão 
em risco (p. 48). Belém: Imazon & O 
Mundo que Queremos.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://imazon.org.br//PDFimazon/Portugues/outros/OEstadoAPs_CAR.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/outros/OEstadoAPs_DegradacaoFlorestal.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livretos/Frigorificos%20sem%20compromisso%20contra%20o%20desmatamento.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/PUP_FARO.pdf
https://k6f2r3a6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/10/REL_TrasnpFundiaria_FINAL_WEB_30out2018.pdf
https://k6f2r3a6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/01/Dossie-UCS_-Imazon.pdf
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Eles defendem nosso patrimônio. 
Como os brasileiros apoiam as 
Unidades de Conservação
Instituto do Homem e Meio ambiente 
da Amazônia, O Mundo que 
Queremos & ReclameAqui. 2019. Eles 
defendem nosso patrimônio. Como 
os brasileiros apoiam as Unidades 
de Conservação (p. 50). Belém: 
Imazon, O Mundo que Queremos & 
ReclameAqui.

Sob a pata do boi - Como a 
Amazônia vira pasto
Barreto, P.; Pegurier, E. Sob a para do 
boi - como a Amazônia vira pasto. 
Rio de Janeiro: 2019.

› ARTIGOS

• SEEG initiative estimates of Brazilian greenhouse gas 
emissions from 1970 to 2015
Azevedo, T.; Junior, C.; Brandão, A. et al. 2018. SEEG 
initiative estimates of Brazilian greenhouse gas 
emissions from 1970 to 2015. 43 p.

 
› BOLETINS DO DESMATAMENTO (SAD)

• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal 
(dezembro de 2017) SAD.
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Salomão, 
R.; Souza Jr., C., & Veríssimo, A. 2017. Boletim do 
desmatamento da Amazônia Legal (dezembro de 2017) 
SAD (p. 1). Belém: Imazon.

• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (janeiro 
de 2018) SAD.
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Salomão, 
R.; Souza Jr., C., & Veríssimo, A. 2017. Boletim do 
desmatamento da Amazônia Legal (janeiro de 2018) SAD 
(p. 1). Belém: Imazon.

  
• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal 
(fevereiro de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Souza Jr., 
C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do Desmatamento da 
Amazônia Legal (fevereiro de 2018) SAD (p. 1). Belém: 
Imazon.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/Relatorio_UCS_qualitativo.pdf
https://k6f2r3a6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/03/Sob_a_Pata_do_Boi-Livro-Reportagens.pdf
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• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (março 
de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Souza 
Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do Desmatamento 
da Amazônia Legal (março de 2018) SAD (p. 1). Belém: 
Imazon.

  
• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (abril de 
2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Souza 
Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do Desmatamento 
da Amazônia Legal (abril de 2018) SAD (p. 1). Belém: 
Imazon.

 
• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (maio 
de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Souza 
Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do Desmatamento 
da Amazônia Legal (maio de 2018) SAD (p. 1). Belém: 
Imazon.

 
• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (junho 
de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Souza 
Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do Desmatamento 
da Amazônia Legal (junho de 2018) SAD (p. 1). Belém: 
Imazon.

• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (julho 
de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Souza 
Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do Desmatamento 
da Amazônia Legal (julho de 2018) SAD (p. 1). Belém: 
Imazon.

 
• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (agosto 
de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Salomão, 
R.; Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do 
Desmatamento da Amazônia Legal (agosto de 2018) SAD 
(p. 1). Belém: Imazon.

 
• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal 
(setembro de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Salomão, 
R.; Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do 
Desmatamento da Amazônia Legal (setembro de 2018) 
SAD (p. 1). Belém: Imazon.

 
• Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal 
(outubro de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Salomão, 
R.; Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do 
Desmatamento da Amazônia Legal (outubro de 2018) 
SAD (p. 1). Belém: Imazon.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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 • Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal 
(novembro de 2018) SAD
Fonseca, A.; Justino, M.; Cardoso, D.; Ribeiro, J.; Salomão, 
R.; Souza Jr., C. & Veríssimo, A. 2018. Boletim do 
Desmatamento da Amazônia Legal (novembro de 2018) 
SAD (p. 1). Belém: Imazon. 

› NOTAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Ameaça e Pressão de desmatamento em Áreas 
Protegidas: SAD de novembro de 2017 a janeiro de 2018.
Fonseca, A.; Salomão, R.; Ribeiro, J. & Souza Jr., C. 
2017. Ameaça e pressão de desmatamento em Áreas 
Protegidas: SAD de novembro de 2017 a janeiro de 2018 
(p. 1). Belém: Imazon.

• Ameaça e Pressão de desmatamento em Áreas 
Protegidas: SAD de fevereiro a maio de 2018
Fonseca, A.; Salomão, R.; Ribeiro, J. & Souza Jr., C. 2018. 
Ameaça e pressão de desmatamento em Áreas Protegidas: 
SAD de fevereiro a maio de 2018. (p. 1). Belém: Imazon.

• Ameaça e pressão de desmatamento em Áreas 
Protegidas: SAD de agosto de 2017 a julho de 2018.
Fonseca, A.; Salomão, R.; Ribeiro, J. & Souza Jr., C. 
2018. Ameaça e pressão de desmatamento em Áreas 
Protegidas: SAD de agosto de 2017 a julho de 2018. (p. 
2). Belém: Imazon.

• Estradas não oficiais em Áreas Protegidas (até 2012 e 
2016)
Ribeiro, J.; Nunes, S. & Souza Jr., C. 2018. Estradas não 
oficiais em Áreas Protegidas (até 2012 e 2016). (p. 1). 
Belém: Imazon.

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› Organograma e equipe

Assembleia Geral

Conselho Diretor

Diretoria Executiva

Diretor
Executivo

Diretor
Administrativo

Conselho Fiscal

Assessoria de Comunicação

Assessoria de Tecnologia da Informação

Conselho
Consultivo

Controladoria

Conselho de
Coordenadores

Pesquisa

Diretor de
Programa

Equipe

Administração

Gerente
Administrativo

e de RH

Equipe

Gerente
Financeiro

Equipe

Gerente
Contábil

Equipe

› ASSEMBLEIA GERAL
 

Adalberto Veríssimo
Pesquisador Associado do Imazon

 
Christopher Uhl
Professor da Universidade Estadual da 
Pensilvânia-EUA

 
Cândido Paraguassu
Advogado e Professor da Universidade da 
Amazônia (Unama)

 
Carlos Souza Jr.
Pesquisador Associado do Imazon

 
David MacGrath
Pesquisador Earth Innovation Institute

 
Paulo Amaral
Pesquisador Associado do Imazon

 
Paulo Barreto
Pesquisador Associado do Imazon

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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› CONSELHO DIRETOR
 

André Guimarães
Presidente do Conselho Diretor do Imazon
Diretor Executivo do Instituto de Pesquisas Ambientais 
da Amazônia (Ipam)

 
Maria José Gontijo
Vice-Presidente do Conselho Diretor do Imazon
Diretora Executiva do Instituto Internacional de 
Educação do Brasil (IEB)

 
Alexandre Mansur
Jornalista e editor da Revista Época

 
Pedro Moura Costa
Presidente Executivo da BVRio

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

 
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
 

Carlos Antonio Rocha Vicente
Engenheiro Florestal
 
Edson Vidal
Professor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (Esalq) da Universidade de São Paulo
 
Ubiratan Cazetta
Procurador da República no Pará
 

› CONSELHO CONSULTIVO
 
Adriana Ramos
Instituto Socioambiental (ISA)
 
Jorge Yared
Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do 
Pará (Ideflor)
 
Luis Gonzaga Costa
Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)
 
Manoel Pereira
Cikel Brasil Verde S/A
 
Peter May
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
 

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Rita Mesquita
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)
 
Robert Walker
Universidade Estadual de Michigan-EUA

 
› DIRETORIA EXECUTIVA

 
Andréia Pinto
Diretora Executiva
 
Veronica Oki
Diretora Administrativa

 
› EQUIPE

 
Pesquisadores

 
Pesquisadores Associados
Adalberto Veríssimo
Brenda Brito
Carlos Souza Jr.
Paulo Amaral
Paulo Barreto
 
Pesquisador Adjunto
Andreia Cristina Brito Pinto

Pesquisadores Assistentes II
Antonio Victor Galvão da Fonseca
Dalton Raphael Ruy Secco Cardoso
Francy Rosy Nava de Oliveira Souza
Heron Davi dos Santos Martins
Jakeline Ramos Pereira
Luis Augusto Lima Oliveira Junior

Pesquisadores Assistentes I
Federic Timo Kirchhoff
Marcelo da Costa Justino
Silvio Renan Mota Moura
 

Analistas
 
Analistas III
Katia Regina de Brito Pereira
Ritaumaria de Jesus Pereira
Rodney Rooney Salomão Reis
 
Analistas II
Carlos Alexandre Ribeiro da Cunha
Izabella da Paixo Gomes
Julia Gabriela Ferreira Ribeiro
 
Analistas I
Eli Franco de Souza Vale
Sara Baima Silva
 

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Técnicos

Jeferson Almeida de Oliveira

Administração
 
Controladoria
Veronica Oki Igacihalaguti
 
Gerentes
Fabiany Ferreira Lucidos (Financeiro)
Wanessa Ferreira (Administrativo e RH)
 
Assessoria de Comunicação
Stefânia Costa
 

Assistentes
Flavia Colares Valle Alves (Financeiro)
Helton Paulo Rodrigues de Souza (Tecnologia da 
Informação)
Larissa Christiane de Barros Leite (Administrativa)
Rita de Cássia Neves Oliveira Santana (Contabilidade)
 
Auxiliares
Izabel Cristina Barros (Recepcionista)
Rosa Pinheiro da Silva (Serviços Gerais)
 
Estagiários
Lorena de Fátima Amaral Esteves
Lucas Nascimento Figueiredo
Pedro Henrique Sobania Gomes

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade 

APA Área de Proteção Ambiental 

ARA Aliança pela Restauração na Amazônia

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CAR Cadastro Ambiental Rural 

CI Conservação Internacional

Cites Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 

CMN Conselho Monetário Nacional 

CTPEA Câmara Técnica Permanente de Espécies Ameaçadas do Estado do Pará 

CTSF Câmara Técnica Setorial de Floresta do Estado do Pará 

COP-15 Conferência do Clima em Copenhague em 2009 

EE Earth Engine 

Esalq Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo 

FEA Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 

FSC Conselho de Manejo Florestal 

GEE Gases de Efeito Estufa 

GFW Global Forest Watch 

GT Grupo de Trabalho 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

Ideflor Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará 

IEB Instituto Internacional de Educação do Brasil 

Incra Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Inpa Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Ipam Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia 

IPS Índice de Progresso Social 

ISA Instituto Socioambiental 

Imaflora  Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

Siglas

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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Imazon Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia

 LDI Lista de Desmatamento Ilegal do Pará 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MPE Ministério Público Estadual  

MPF Ministério Público Federal 

OMFCF Observatório do Manejo Florestal Comunitário e Familiar

ONU Organização das Nações Unidas 

Oscip Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PMV  Programa Municípios Verdes 

PGR Procuradoria Geral da República

Prodes Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia 

Raisg Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada

Recam Rede de Capacitação da Amazônia

Renca Reserva Nacional de Cobre e seus Associados 

SAD Sistema de Alertas de Desmatamento 

Seeg Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa 

Semas Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Sicarf Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária do Pará 

SIG Sistema de Informação Geográfica

Sigam Sistema Integrado de Gestão Ambiental

 Simex Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira 

STF Supremo Tribunal Federal 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

TNC The Nature Conservancy

UC Unidade de Conservação 

Ufra Universidade Federal Rural da Amazônia 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Unama Universidade da Amazônia 

USP Universidade de São Paulo 

WRI World Resources Institute 

WWF WWF Brasil – Fundo Mundial para a Natureza

https://imazon.org.br/
https://www.facebook.com/imazonoficial/
https://www.youtube.com/user/ImazonOficial
https://twitter.com/Imazon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/imazonoficial/?hl=pt-br
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