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PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aqui apresenta-se o relatório bianual
do IPAM, cobrindo o período de 2019
e 2020. Como parte do Conselho do
IPAM, acompanhei os múltiplos desafios desse período para o instituto e
sua equipe.
A mudança de gestão na administração federal, em 2019, deu impulso a
ações e processos de desconstrução
da governança ambiental no país. Os
resultados apareceram muito rapidamente na estratégia de redução da
participação da sociedade civil em
processos decisórios, alterações dos
marcos legais, no aumento das taxas
de desmatamento e degradação em
vários biomas brasileiros e na afronta
aos direitos fundamentais de povos
indígenas e populações tradicionais.
A chegada de 2020 nos trouxe um
“ponto de virada” histórico e global
com o surgimento dramático da
covid-19. A pandemia mudou profundamente nosso cotidiano, agudizou
nossas desigualdades e segue deixando marcas dolorosas em milhares de
famílias brasileiras.

Trata-se, sem dúvida, de um biênio
com dificuldades sem precedentes.
Tempos desafiadores nos quais o IPAM
escolheu o lado certo da história ao
reagir à desinformação com a geração de informação robusta e clara,
ao apoiar os mais vulneráveis dando
suporte a pequenos produtores e povos indígenas, ao participar do debate
público contrapondo as iniciativas de
desconstrução das políticas ambientais.
Nesse período foi necessário reinventar
as formas de cooperação, assegurar
recursos e as condições de trabalho da
equipe mesmo frente às adversidades.
Os resultados obtidos falam por si e
estão descritos nesse relatório. Não há
dúvida de que os próximos anos ainda
carregarão as consequências dos fatos
históricos desse biênio. A resistência
e a resiliência do IPAM continuarão
sendo postos à prova, mas as lições até
aqui aprendidas indicam que o instituto seguirá contribuindo de forma
significativa com a sociedade brasileira
e o meio ambiente global.
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andré guimarães
DIRETOR EXECUTIVO

Nos seus 25 anos de história, o IPAM
se deparou com diversos desafios.
Produzimos muita ciência, engajamos
inúmeros atores e construímos pontes, com a perspectiva de tornar mais
harmônica a relação entre humanos e
a natureza.
Os dois últimos anos foram extremamente desafiantes. A polarização que
tomou conta do país gerou perdas
para a sustentabilidade. O desmatamento aumentou, assim como a violência no campo, em especial contra
comunidades tradicionais. Cresceram
as incertezas em relação ao futuro da
Amazônia, dos demais biomas e do
próprio Brasil.
Mas o IPAM não esmoreceu. Tivemos
atuação fundamental em esclarecer à
sociedade sobre os riscos do desmatamento, dos incêndios florestais e dos
desmandos na gestão dos nossos recursos naturais. Ampliamos a produção
científica e técnica, colocando nossa
visão e contribuições para melhorar o
uso do solo em nosso país.

25 anos

de

Uma das poucas externalidades positivas geradas pelo descaso do governo
foi o ingresso de novos atores no debate. Grandes corporações e o setor financeiro comprometeram-se de forma
inédita com a integridade da Amazônia. O IPAM esteve presente, trazendo
informações relevantes e mostrando
direções. Esse é um caminho sem volta, e o IPAM segue comprometido com
a união de todos os atores interessados
em trabalhar e pensar o futuro do país.
Institucionalmente tivemos avanços no
biênio. Consolidamos nosso planejamento estratégico, fortalecemos a gestão administrativo-financeira e demos
nossa contribuição para o combate à
pandemia da covid-19, respeitando as
restrições e assim reduzindo a propagação do vírus.
A sociedade humana terá, em grande
dimensão, que se reinventar nos próximos anos. O IPAM é um agente ativo
dessas mudanças, e não se furtará a ajudar a sociedade a se repensar e ser mais
justa – com as pessoas e a natureza.

transformações
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QUEM SOMOS

O IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental
da Amazônia) é uma organização científica,
não governamental, apartidária e sem fins
lucrativos, nascida em Belém, no Pará, e que
desde 1995 tem como missão promover ciência,
educação e inovação para uma Amazônia
ambientalmente saudável, economicamente
próspera e socialmente justa.

ipam

O instituto aplica uma abordagem que
privilegia três passos: o conhecimento, com
produção, organização e disseminação de
conteúdo técnico-científico; a viabilidade, com
construção, implementação e teste de modelos
em campo; e a escalabilidade, com promoção
de mudanças em processos decisórios com
impacto em larga escala.

INSTITUTO DE
PESQUISA AMBIENTAL
DA AMAZÔNIA

Nesses 25 anos, o IPAM deu importantes
contribuições para o Brasil e o mundo
produzindo conhecimento e testando a
aplicação e a viabilidade de políticas públicas
e soluções voltadas a quem está na Amazônia.
Ao longo do tempo, o conhecimento e o debate
sobre o desenvolvimento na Amazônia avançou,
mas nossa missão e nossa abordagem se
mantêm necessárias e inegáveis.

santarém
belém
itaituba
altamira

rio branco

canarana
cuiabá

São oito escritórios regionais em quatro
estados e no Distrito Federal, com atuação
em toda a Amazônia Legal e em dois
biomas, Amazônia e Cerrado.

brasília

ONDE
ESTAMOS

Paulo Brando — IPAM
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Agropecuária de
baixo carbono
Desmatamento zero com mais produção
Nossa visão — é possível atingir o
desmatamento zero com valorização
dos ativos florestais, concomitante com o
aumento da produção agropecuária de
larga escala e a redução das emissões de
carbono.

Produção familiar
sustentável
Alimentos saudáveis, qualidade de
vida e preservação da floresta

nossos
eixos de

atuação

Nossa visão — estimulamos
o desenvolvimento de uma
produção familiar fortalecida e sem
desmatamento, com acesso a crédito
e aos mercados, gerando mais renda e
qualidade de vida para os produtores
familiares.

O IPAM atua
estrategicamente em três
eixos, que se interligam num
mosaico de macrodesafios.

Territórios naturais protegidos
Conservação e governança em áreas protegidas
Nossa visão — áreas protegidas expandidas,
consolidadas e valorizadas são vetores de
desenvolvimento sustentável e geram benefícios
às populações locais.
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O ano de 2019 marcou uma virada na presença
do IPAM nas mídias. Com um repique das
taxas de desmatamento e queimadas na
Amazônia, o instituto foi uma das principais
fontes de informação qualificada para a
imprensa, nacional e internacional, e para os
usuários de redes sociais.
Essa posição se consolidou em 2020, quando
o IPAM manteve uma posição de destaque,
transmitindo informações de qualidade, com
conhecimento científico e de campo.

Menções na imprensa
Nacional

2019
2020
Internacional

2019
2020

4.460
2.912
2.821
2.384

ipam
na
mídia

Seguidores nas
redes sociais*

13.870
33.900
22.664
1.804
571
* Em dezembro de 2020

Daniel Silva — IPAM
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Os anos de 2019 e 2020 foram
desafiadores, especialmente o
último, devido à pandemia de
covid-19. Para garantir a segurança
dos colaboradores e de parceiros,
o IPAM seguiu com rigor as
recomendações sanitárias baseadas
na ciência, fechou temporariamente
os escritórios, apoiou o trabalho
remoto e reviu planos.

nossas

iniciativas

A agilidade de resposta à situação e
a tenacidade da equipe permitiram
que o instituto vencesse os
desafios e chegasse ao fim de 2020
atingindo objetivos, realizando
entregas previstas nos projetos
e gerando impactos positivos
na sociedade em todos os eixos
estratégicos de atuação, como
descrito nas próximas páginas.
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Paulo Brando — IPAM

A partir da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, em junho de 2019, o IPAM passou
a debater seus potenciais impactos socioambientais,
diretos e indiretos, para a Amazônia em quatro cadeias
produtivas — grãos, carne, madeireira e não-madeireira.
O instituto se propôs a fornecer subsídios para estratégias, ações estruturantes e salvaguardas que promovam
o acordo como vetor de sustentabilidade socioambiental,
evitando um novo ciclo de degradação ambiental, injustiça social e concentração de terra e renda na região.
Impactos
Até o momento, o projeto se traduziu em auxílio ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia Legal sobre adequação de setores econômicos
e públicos para promover cadeias produtivas sustentáveis e convergentes às exigências do acordo; na série de
debates Amazoniar, com atores ligados ao tema; e no
lançamento do Observatório de Comércio e Ambiente
na Amazônia (OCAA), ao lado do Centro de Estudos de
Integração e Desenvolvimento (Cindes), do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e do Instituto do Homem e do Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon).

Lucas Ramos — IPAM

3 eventos on-line, com mais de 1.500 participantes.
Lançamento do site ocaa.org.br, em três línguas, com
informações relevantes sobre o tema, como notícias e
estudos.

Acordo MercosulUE: impactos sobre a
Amazônia
8

Ádon Bicalho — IPAM

O projeto, iniciado em março de 2020, é conduzido por um consórcio de organizações indígenas
e não governamentais. Sua área de atuação se
estende por Colômbia, Equador, Guiana, Peru e
Suriname, além da sub-bacia do Tapajós, no Brasil
– este o foco da atuação do IPAM, mais especificamente a Terra Indígena Apiaká/Pontal e Isolados
(MT).
Entre as ações realizadas, estão a capacitação
de indígenas da TI; apresentação do Sistema
de Observação e Monitoramento da Amazônia
Indígena (SOMAI) e do aplicativo Alerta Clima
Indígena (ACI) para parceiros; e debate e atua-

lizações para ambas as ferramentas apoiarem
a gestão dos territórios de forma ainda mais
eficiente.
Impactos
O IPAM agiu para ampliar a participação dos povos indígenas no debate sobre desenvolvimento
econômico sustentável na Amazônia, considerando seus direitos, a conservação da biodiversidade
e a redução das emissões de gases estufa pela
perda de florestas em seus territórios. Na outra
ponta, o ACI deu ainda mais autonomia para populações indígenas gerirem seus territórios.

Versão 4.0 do app Alerta Clima Indígena, com novas
funcionalidades.
Desenvolvimento de painel com informações
agregadas do SOMAI e do Alerta Clima Indígena como
forma de engajar mais parceiros.

Amazônia indígena:
direitos e recursos
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Adriana Bittar — IPAM

Com estudos focados na Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, em Roraima, o projeto com início
em junho de 2020 busca detectar as principais
mudanças no território em áreas com e sem
pastejo manejado. Além disso, ainda desenvolve
um monitoramento ambiental para identificar a
metodologia mais adequada para demonstrar o
efeito do uso das pastagens naturais do lavrado
do estado.

bertura de vegetação nativa providos pela plataforma MapBiomas.

A equipe utiliza uma série de ferramentas: sensoriamento remoto (drones e imagens de satélites);
o Sistema de Observação e Monitoramento da
Amazônia Indígena (SOMAI) e o aplicativo Alerta
Clima Indígena (ACI), ambos desenvolvidos pelo
IPAM; e mapas temporais de uso do solo e de co-

Impactos

Além do trabalho remoto, também foram realizadas verificações em campo para coleta da biomassa, com a participação da equipe do Conselho Indígena de Roraima (CIR), que apoiou com
indicações de pontos de inspeção e registro por
imagens, entre outras atividades.

O estudo prévio permitiu a organização da base
de dados bibliográfica e geoespacial da região e a
definição de linha de base para as análises feitas
no decorrer dos próximos meses do projeto.

Mapeamento das áreas pastejadas nas terras indígenas
de Roraima.
Definição dos possíveis impactos da pecuária praticada
por indígenas em territórios indígenas.

Bem Viver
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Iniciada em maio de 2020, a ação teve como objetivo elaborar um diagnóstico das organizações
sociais — associações e cooperativas — atuantes
nas unidades de conservação e em seus entornos
nos municípios de Belterra, Itaituba, Santarém e
Trairão, no Pará, e promover a capacitação de suas
lideranças e associados.
A equipe do IPAM identificou desafios, fragilidades e ameaças ao ambiente institucional das
associações e cooperativas, e realizou oficinas
sobre práticas organizacionais com esses atores.
Foram também elaborados documentos orientadores para a capacitação do comunitários, assim
como instrumentos de planejamento territorial
das áreas de abrangência do projeto.
A ação é parte integrante do projeto Tapajós Sustentável e Resiliente, liderado pela Conservação
Internacional (CI-Brasil). A região tem potencial
de produção produtos como açaí, látex, óleos,
castanhas, mandioca, fibras vegetais e mel.

Impactos
Esta ação produziu impactos imediatos, como o
aumento da capacidade de governança institucional para as entidades beneficiadas, melhoria
da gestão estratégica das associações e cooperativas, ampliação da visão sobre as potencialidades
socioeconômicas das comunidades e integração
entre as lideranças e representantes das comunidades. Esses avanços têm o potencial de alavancar novos projetos para essas organizações e uma
melhoria das atividades econômicas sustentáveis
baseadas em produtos não madeireiros da região.

Mais de 45% de participação de mulheres nas
ações.
Plano de capacitação sobre cooperativismo e
associativismo implementado.
239 pessoas diretamente impactadas.
Desenvolvimento de banco de dados e
informações sobre as associações.

Thiago Foresti — IPAM

Capacitação de
organizações sociais
no Tapajós
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Lucas Pereira — Iniciativa Verde

O projeto, que começou em 2017 em parceria
com a ONG Iniciativa Verde, recupera áreas de
preservação permanente (APPs), em imóveis rurais de agricultores familiares, com espécies que
possam gerar renda. Em 2020, uma segunda fase
foi iniciada, com prazo de execução até 2022.
Entre as áreas de APPs, estão florestas e demais
formas de vegetação natural às margens de lagos
ou rios de grande importância ecológica e que
ajudam a preservar os recursos hídricos. No projeto, as famílias cumprem além do que determina
a lei, ao recuperar 30 metros em cada lado das
APPs.
A recuperação é feita com sistemas agroflorestais,
com capacitação dos produtores, em três municípios do Pará: Anapu, Pacajá e Senador José
Porfírio. São utilizadas mudas frutíferas e essên-

cias florestais, como açaí, banana, buriti, cacau,
cumaru, cupuaçu, coco de praia, goiaba, ingá, ipê
amarelo, ipê roxo, mogno brasileiro, taperebá e
urucum. Além do plantio, a assistência técnica
leva informações sobre melhor utilização das
demais áreas produtivas do imóvel, como seu uso
para o plantio de culturas anuais e hortaliças, de
forma a gerar excedente que possa ser comercializado.
Impactos
Além do potencial de geração de renda, destacam-se: recuperação da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos; fixação de carbono
pelos sistemas agroflorestais; e manutenção da
integridade ecológica da área. O modelo adotado
trouxe lições que são replicadas em outras áreas
da Amazônia e do Cerrado.

37 hectares de APPs recuperados com sistemas
agroflorestais.
Mais de 30 mil mudas plantadas.
Cerca de 120 pessoas capacitadas pelo projeto em boas
prática de restauro.
30 famílias de produtores recebendo ATER de
qualidade.

Carbon Free Amazônia
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J.L. Machado

O projeto quantificou os estoques atuais de carbono e sua dinâmica nos últimos anos no entorno
e dentro de 21 terras indígenas (TIs) da sub-bacia
do rio Juruena, em Mato Grosso, abrangidas pelo
Projeto Berços das Águas III.
Por meio de técnicas de sensoriamento remoto,
foram criados três mapas dos territórios, considerando tipos de formação vegetal, estoques de
carbono e sua dinâmica nos últimos 15 anos, incluindo perda de florestas e quantificação e qualificação do fogo nessas áreas para todo o período.
O trabalho também detalhou serviços ambientais dessas TIs: contribuição para estabilização
do clima por meio dos fluxos de calor latente;

controle da temperatura, e albedo de superfície;
ciclagem hidrológica por meio da precipitação,
evapotranspiração, recarga do lençol freático e
vazão de base; recarga de água e proteção dos
corpos hídricos por meio do número de nascentes, extensão, área de matas ciliares, e condições
das matas ciliares.
Impactos
As florestas da Amazônia estocam grande quantidade de biomassa e sua proteção é de extrema
importância como medida de mitigação climática. A quantificação apoia o pleito pela proteção
dos territórios indígenas, assim como a busca por
apoio para a manutenção de suas florestas.

Organização de informações científicas a respeito de
estoques de carbono e serviços ambientais nas terras
indígenas da sub-bacia do rio Juruena.
Quantificação da produtividade primária líquida (PPL)
anual dentro de cada uma das TIs e como contribuem
para total observado nas escalas regional e estadual.

Carbono em terras
indígenas – Juruena
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O IPAM é uma das organizações fundadoras da Coalizão
Brasil Clima, Florestas e Agricultura que, em 2020, completou cinco anos. Mais de 270 entidades formam esse
movimento multissetorial, composto por representantes
do agronegócio no Brasil, de organizações civis da área
de meio ambiente e clima, academia, associações setoriais e companhias nas áreas de madeira, cosméticos,
siderurgia, papel e celulose, financeira, entre outras.
Ao menos sete membros do IPAM colaboraram de forma
direta nas atividades da coalizão, entre eles o diretor-executivo, André Guimarães. De maio de 2018 a dezembro
de 2020, ele assumiu o papel de cofacilitador da rede e,
após sua saída, permaneceu como membro conselho
executivo.
Impactos
A Coalizão Brasil se tornou uma caixa de ressonância
das principais ideias defendidas pelo IPAM, com papel
fundamental em várias agendas de interesse do instituto, como a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais,
aprovada pelo Congresso em dezembro de 2020; (ii) o
enfrentamento à Medida Provisória 910, de regularização
fundiária, de 2019, que foi substituída pelo PL 2633, com
problemas corrigidos, apesar de ainda não ideal; dentre
outras frentes. O trabalho da rede estimula o diálogo,
identifica entraves, auxilia na construção de caminhos e
soluções, monitora a implementação de ações e divulga o desenvolvimento sustentável. Tais ações têm sido
fundamentais para reduzir os riscos e impactos negativos
promovidos pelas lideranças políticas do país na atual
conjuntura.

Divulgação

1.654 menções na mídia em 2020 e 849 menções em
2019.
26 posicionamentos e 25 documentos publicados em
dois anos.

Coalizão Brasil
Clima, Florestas e
Agricultura
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Divulgação

A 25ª Conferência da Clima (COP 25) aconteceu
em Madri, na Espanha, em dezembro de 2019. O
IPAM levou uma programação voltada para uma
economia de baixo carbono, com sustentabilidade e desenvolvimento econômico.
Um dos destaques foi a organização, com o iCS,
do Brazil Climate Action Hub, que contou com
uma agenda ampla com governos subnacionais,
sociedade civil, parlamentares e setor empresarial. O Brazil Hub tornou-se referência na COP sobre agendas climáticas do país durante as duas
semanas de conferência.
O IPAM também organizou o Amazon-Madri,
com o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, a GIZ, e os parceiros EDF, IDH, TFA, CI-Brasil,

Instituto Humanize e Arapyaú. Com a presença
dos governadores e secretários de Meio Ambiente da Amazônia brasileira; representantes dos
governos da Noruega, Alemanha, Reino Unido e
França; do setor empresarial; e da sociedade civil,
foram apresentadas perspectivas, oportunidades,
metas estratégicas e compromissos os Estados.
Impactos
O evento Amazon-Madri se consolidou como
um dos principais espaços internacionais multissetoriais sobre soluções para a redução do
desmatamento na Amazônia, e articulações
com potenciais doadores e investidores, para o
desenvolvimento de uma economia de baixas
emissões.

Cinco eventos e uma coletiva de imprensa, além de
presença em outros eventos.
Lançamento de fundo de captação de recursos ligado
ao Consórcio Interestadual da Amazônia Legal.

Conferência
do Clima – COP 25
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IPAM

Mudar o paradigma de conservação na Amazônia
é um trabalho desafiador assumido pelo Conserv.
Com uma proposta inovadora de compensar
produtores para evitar que desmatem vegetações
que, por lei, poderiam ser derrubadas, o projeto
estabelece um valor econômico para a conservação e cria uma nova opção de renda.
Ao evitar a supressão legal e conservar remanescentes de florestas em imóveis rurais, o projeto
mantém serviços ecossistêmicos, como a formação de nuvens, o equilíbrio climático e a biodiversidade.
Depois de três anos de estudo, a fase de contratações foi lançada em 2020, com as primeiras
propriedades contempladas em Sapezal (MT). A
primeira rodada de adesões obteve sete contratos

de 30 meses, passíveis de renovação e que somam
6.500 hectares. Aproximadamente R$ 24 milhões
serão pagos aos produtores durante esta etapa.
Impactos
O Conserv tem o potencial de influenciar o setor privado em geral e o financeiro, em especial,
para a construção de soluções de investimento
que contribuam para que as florestas nativas em
imóveis rurais sejam preservadas. O potencial de
escala da iniciativa, apenas em Mato Grosso, é de
mais de 7 milhões de hectares, que correspondem
de 140 a 910 milhões de toneladas de carbono
estocado. Um novo paradigma, em que florestas
fazem parte da receita de uma fazenda, é um
dos potenciais impactos e legados que o Conserv
persegue.

destaques
65 km² conservados na primeira rodada de
contratações.
R$ 24 milhões aproximadamente pagos aos produtores
nesta fase do projeto.
Apresentação do Conserv na London Action Climate
Week.

Conserv
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Criado em março de 2019, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia Legal se apresenta como a personalidade política-institucional para representar
causas amazônicas de forma integrada, em
âmbitos nacional e internacional, com vistas a:
continuar a reduzir o desmatamento; desenvolver parcerias que alavanquem oportunidades por programas jurisdicionais e canalizem,
de forma rápida e efetiva, fundos apoiados em
desempenho para a promoção do desenvolvimento econômico de base florestal; e respeitar
o ambiente onde vivem produtores, silvicultores,
agricultores, pecuaristas, povos indígenas, comunidades locais e outros stakeholders florestais.
O IPAM contribui com a elaboração e a implementação de planos estratégicos do Con-

sórcio, projetos prioritários, governança, capacitações temáticas, ampliação do debate
sobre mudanças climáticas e estratégias de
desenvolvimento sustentável de baixas emissões de gases estufa para a Amazônia.
Impactos
O Consórcio apresenta incidência estratégica combinada à execução que transcende os limites geográficos dos Estados, por
ação vinculante com órgãos governamentais,
parcerias institucionais e estrutura transversal. Assim, gera condições de decisões que
garantam a integridade ecológica da paisagem, mantenham a função climática da
bacia amazônica e estimulem o desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono.

destaques
Planejamento Estratégico 2019-2030.

Divulgação — Ascom PA

Notas conceituais de projetos prioritários
elaboradas e apresentadas a doadores.
Estabelecimento do Fórum de Institutos de
Terras e Secretarias de Ordenamento Territorial
dos Estados da Amazônia Legal.

Consórcio
Interestadual da
Amazônia Legal
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Marcelo Camargo — Agência Brasil

O avanço da covid-19 atingiu em cheio as populações indígenas da Amazônia que, independentemente da etnia, são historicamente suscetíveis
a doenças exógenas e devem ser consideradas
como de alto risco.

(TI), do número de garimpos ilegais, do desmatamento em seu interior e o número de registros
ilegais de imóveis rurais no Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural como indicativo de
grilagem.

O projeto produziu alertas, com base em análises
científicas de dados e mapas de risco, sobre o
avanço do desmatamento e das queimadas que
ameaçavam comprometer a qualidade do ar e
aumentar as complicações de pessoas infectadas.

Impactos

Para se identificar as principais fontes externas
geradoras de risco de contaminação, foram avaliados a ocorrência, dentro de cada terras indígena

Os estudos promoveram uma ampliação no debate sobre os riscos da doença para os povos indígenas e demonstraram como crimes ambientais
potencializam a disseminação do vírus nas TIs,
auxiliando na inclusão dos povos indígenas como
grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19.

Publicação do estudo “Não são números, são vidas!” em
parceria com a Coiab.
Desenvolvimento do aplicativo Alerta Indígena
COVID-19.
Prêmio Empreendedor Social, da “Folha de S.Paulo”,
pelo app.

Covid-19 e os povos
indígenas
18

Anna Weinhold

Parceria entre IPAM, Imazon, Instituto Socioambiental e Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
da Universidade Federal do Pará, o projeto identificou e georrefenciou as florestas públicas não
destinadas da Amazônia Legal; apontou suas
principais ameaças; e mapeou o volume da grilagem e do desmatamento ilegal, monitorando
sua evolução. Nos últimos dois anos (2019 e 2020),
entre 25% e 30% do desmatamento na região
ocorre nessas áreas.

As informações integraram o documentário
“Amazônia Sociedade Anônima”, de Estevão Ciavatta, e compõem uma página especial no site do
IPAM (ipam.org.br/florestas-publicas-nao-destinadas-e-grilagem). O Destinar Amazônia também
inspirou o Destinar Cerrado, que seguiu as mesmas premissas do original, identificando áreas
vulneráveis no bioma Cerrado.

Dos cerca de 57 milhões de hectares de florestas
não destinadas, 18 milhões foram alvo de Cadastros Ambientais Rurais ilegais, e mais de 2 milhões foram desmatados até 2020. Os diretamente impactados negativamente pelo avanço da
grilagem nessas áreas são lideranças indígenas,
quilombolas, pequenos produtores e extrativistas
que reivindicam a destinação.

Os estudos dão a dimensão da grilagem futura nas florestas públicas não destinadas se os
cadastros irregulares não forem suspensos ou
cancelados pelo poder público. Com base nessas
informações, o IPAM tem discutido com Poder Judiciário, Ministério Público Federal e setor privado,
com destaque para o trabalho realizado com a
Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, formas para impedir o avanço da invasão e a correta
destinação dessas áreas.

Impactos

2 artigos científicos e 1 nota técnica específicas
sobre o tema.
Apoio à campanha Seja Legal com a Amazônia.

Destinar Amazônia I e II
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Paulo Brando — IPAM

Compreender as causas das queimadas na floresta
amazônica, onde elas ocorrem e que medidas podem ser
adotadas para evitá-las é um processo importante para
que o fogo na região seja minimizado.
Os estudos desenvolvidos na Amazônia comprovaram
que, cerca de metade dos focos de calor ativo que representam fogo ocorrem em terras públicas, principalmente
em florestas públicas não destinadas.
Os dados levantados pelo IPAM e as análises produzidas
foram base para diversas reportagens dentro e fora do
Brasil e no exterior, consolidando a imagem de especialista do instituto. Também realizamos um treinamento
para jornalistas no Brasil sobre como ter acesso e interpretar os dados públicos sobre fogo, além de explicar as
diferenças e seus usos.
Representantes do IPAM participaram de mais de 30
eventos para discutir o assunto, além de apresentar os
dados em reuniões com representantes das esferas pública e privada. Uma série com 17 episódios foi transmitidos ao vivo pelo Instagram em 2020, com a participação
de especialistas no assunto, e replicada no YouTube.
Impactos
As informações produzidas e organizadas pelo IPAM
alimentaram de forma qualificada discussões públicas
sobre desmatamento, fogo e suas consequências para a
Amazônia e suas populações, além de embasarem debates estratégicos nos estados da região sobre caminhos e
mecanismos para reduzir seus efeitos.

5 notas técnicas em português e em inglês
amplamente divulgadas e servindo como referência
para governos estaduais.
2,3 mil menções na mídia sobre os trabalhos
relacionados ao fogo.

Entendendo o fogo
na Amazônia
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Crédito Thiago Foresti — IPAM

O projeto desenvolveu uma abordagem inovadora e colaborativa para monitorar o uso e as mudanças na cobertura da terra no bioma Cerrado
entre os anos de 1985 a 2018, divulgados dentro
da iniciativa MapBiomas.

Em 2020, o projeto ainda lançou o CCAL Cerrado
(cerrado.carboncal.org.br), calculadora de carbono
online gratuita, que facilita a avaliação e cômputo da emissão de carbono por desmatamento e
degradação florestal.

Apesar de guardar um importante estoque de
carbono na forma de vegetação, o Cerrado ainda
carece de tantos estudos quanto existem sobre
a Amazônia – questão especialmente relevante
quando considera-se a rápida transformação em
sua paisagem, motivada pelo avanço do agronegócio, em particular na região conhecida como
Matopiba. O uso de tecnologias como imagens
de satélite e Lidar – tecnologia laser com captação
aérea e terrestre – para mapeamento da biomassa
e cálculo do estoque de carbono é inédito para o
Cerrado.

Impactos
Os estudos indicaram áreas críticas de perda de
habitat e melhoraram o mapa de biomassa e monitoramento do Cerrado. Com isso, a ciência e os
formuladores de políticas públicas têm em mãos
mais conhecimento para traçar estratégicas de
manutenção dos estoques de carbono do bioma,
dentro de uma perspectiva de emergência climática global.

53,2% do Cerrado estava coberto com vegetação nativa
em 2019.
1,37 bilhão de toneladas de carbono foram emitidas no
Cerrado entre 2002 e 2019.
Publicação de mapa detalhado de biomassa do Cerrado
em revista cientifica (Zimbers et al., 2021).

Florestas 2020
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Martha Fellows — IPAM

O projeto realizado na fazenda Tanguro, em Mato
Grosso, mede o efeito da degradação florestal e
da mudança do uso do solo em diferentes ecossistemas da região.

tas regeneradas, as mudanças no perfil da vegetação e as alterações climáticas.

Em andamento desde 2014, o trabalho baseia-se
na coleta de dados em torres instaladas em áreas
de florestas e de plantações de soja para estabelecer comparações entre fluxos de carbono, água
e energia. Com isso, é possível entender o quanto
de carbono é assimilado pelas florestas e quantificar como essa dinâmica muda em caso de desmatamento.

Uma das descobertas, publicadas em artigo
científico, é a capacidade de restabelecimento de
alguns serviços climáticos da floresta pós-fogo,
devido a algumas espécies que crescem rápido –
ainda que a capacidade total, assim como a alta
biodiversidade, sejam comprometidas pela degradação em curto prazo. É um exemplo de como
a ciência básica é essencial para o entendimento
dos processos ligados às transformações do uso
do solo e do clima, fundamentos para que melhores decisões sejam tomadas para o controle das
mudanças climáticas.

O projeto também estuda a regeneração de florestas que passaram por queimadas para entender o fluxo de carbono na fase de recuperação, a
capacidade de umidificar a atmosfera das flores-

Impactos

15 artigos científicos publicados em 2019 e 2020.
7 anos é o tempo que a floresta amazônica leva para
recuperar sua capacidade de bombear água para a
atmosfera e absorver carbono depois do fogo.

Fluxos de água,
energia e carbono
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O projeto, apoiado pelo Instituto Humanize, deu
continuidade ao Programas CapGestão e CapGestores, implementados no âmbito do Projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável.

Parauapebas, Rio Maria, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.
Devido à pandemia, a metodologia foi redesenhada para viabilizar capacitações a distância.

O Programa CapGestão promoveu melhores
serviços de assistência técnica e extensão rural públicos e privados, com ênfase em gestão
de empreendimentos da agricultura familiar.
Já o Programa CapGestores qualificou gestores e servidores públicos sobre compras públicas provenientes da agricultura familiar.

Impactos

Os municípios envolvidos foram: Abaetetuba,
Altamira, Anapu, Breves, Conceição do Araguaia,
Curionópolis, Floresta do Araguaia, Itaituba,
Itupiranga, Marabá, Novo Repartimento, Pacajá,

A maioria dos participantes do CapGestão (81%)
declarou que o programa melhorou a qualidade
do seu trabalho, e 94% disseram que aprimoraram a troca de conhecimentos. Na avaliação
do CapGestores, 90% dos alunos consideram
que o curso trará melhoria na elaboração das
chamadas públicas. A metodologia já serve de
referência para outras instituições, como é o caso
do ISPN e da WWF no âmbito do projeto Ceres.

92 técnicos e gestores capacitados.
240 horas de capacitação do Programa
CapGestão e 40 horas do CapGestores.
Criação de uma webpage para hospedar todos
os materiais do curso (acesso público):
https://capgestao.ipam.org.br

Thiago Foresti — IPAM

Fortalecimento e
empreendedorismo da
agricultura familiar
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Lucas Ramos — IPAM

O Grupo de Trabalho do Cerrado (GTC) é uma
plataforma que discute os critérios para o avanço
sustentável da produção de soja no Cerrado. Ela
envolve membros da sociedade civil, traders e a
indústria produtora e compradora de soja.
O GTC visa a estabelecer um acordo setorial para
produção de soja no bioma, levando em consideração critérios de sustentabilidade exigidos
pelo mercado internacional. O trabalho baseiase em alguns compromissos firmados com essa
perspectiva, como a Declaração de Amsterdã e a
Declaração de Nova York.

Impactos
O grupo monitora a produção de soja e a venda
dessa produção às traders e define critérios de
compra para garanti o cumprimento dos compromissos e uma cadeia livre de desmatamento.
O IPAM acompanha e subsidia os temas referentes à soja com informações técnico-científicas e
apoia articulações políticas, em parceria com outras organizações como The Nature Conservancy
Brasil, WWF-Brasil e Imaflora.

50 pessoas envolvidas diretamente nas articulações do
grupo de trabalho.
Construção, com instituições ambientalistas e as
multinacionais compradoras de soja, de critérios para a
proposição de um acordo setorial.

Grupo de Trabalho
do Cerrado
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IPAM

O Infews tem como foco entender os efeitos da
intensificação agrícola e a relação entre produção
de alimentos, geração de energia e integridade
ambiental.
Para alcançar esse objetivo, os pesquisadores do
projeto realizam experimentos na fazenda Tanguro, em Mato Grosso, estudam por meio de sensoriamento remoto os biomas Cerrado e Amazônia,
além de gerar modelos numéricos para analisar as
relações entre o desmatamento e o clima.
As pesquisas concluíram que o desmatamento de
florestas tropicais e savanas aumenta a temperatura e a aridez do ar, estendendo a duração das
temporadas de seca e prejudicando o rendimento
das lavouras de sequeiro na região do Matopiba.

Entre 1980 e 2019, houve aumento no aquecimento e queda na umidade relativa. Essa mudança
fez com que 28% das fazendas deixassem de ser
adequadas à agricultura. Um dos caminhos para
reverter o colapso desse tipo de agricultura é proteger a vegetação nativa.
Impactos
Além do aprofundamento da ciência climática,
essencial num mundo em emergência climática,
um modelo bioeconômico de eficiência agrícola
baseada na relação entre gastos de produção e
lucratividade das lavouras foi desenvolvido para
todo o Brasil e os resultados estão sendo avaliados para precisar o papel do clima na eficiência
agrícola.

13 artigos científicos publicados.
7 apresentações em congressos em dois anos.

Infews: intensificação
agrícola
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Ivan Canabrava — Illuminati Filmes — IPAM

O MapBiomas é uma iniciativa composta por
ONGs, universidades e empresas de tecnologia,
que mapeia e disponibiliza gratuitamente informações sobre mudanças do uso de solo no Brasil
a partir de 1985. Os dados são atualizados anualmente e o IPAM é responsável pela coleta de
amostras e pela avaliação dos biomas Amazônia e
Cerrado.
Em 2018, surgiu o Mapbiomas Alerta, que apoia
instituições governamentais no refinamento de
alertas e desmatamento com uso de imagens de
alta resolução que apontam a localização, a data
e o tamanho de uma área, facilitando o processo
de autuação e identificação da ilegalidade no
corte raso de vegetação nativa. O IPAM responde
pelo bioma Cerrado.

Em 2020, foi lançado o MapBiomas Fogo, sob
coordenação geral do IPAM.
Impactos
Os dados coletados e analisados são fundamentais para entender a dinâmica do fogo no país e
mapear as áreas degradadas por incêndios. Para
chegar a esses resultados, são feitas classificações
de imagens de satélite, usando algoritmo de inteligência artificial.
O IPAM ainda participa da iniciativa Mapbiomas
Pan-Amazônia, lançada em março de 2019 e atualizada em 2020.

Mapas e dados anuais de cobertura e uso da terra no
país, de 1985 a 2019.
Validação de alertas de cerca de 880 mil hectares
desmatados no Cerrado.
2 artigos científicos publicados.
Participação no relatório anual do desmatamento do
Brasil em 2019.

MapBiomas
26

Pedro M’Bóia — IPAM

O projeto busca promover o incremento de renda
da agricultura familiar na Amazônia, por meio do
apoio à produção e à comercialização dos produtos oriundos de três áreas do Pará: Transamazônica, no município de Pacajá; BR-163, em Itaituba
e Aveiro; e Baixo Amazonas, em Santarém.
Atua em seis modalidades distintas de comercialização: feira; rede de venda direta ao consumidor; restaurantes; comércio local; Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
com a finalidade de auxiliar as comunidades
a melhorar suas práticas comerciais A atuação
do projeto se configura por meio de assistência técnica, capacitações, investimento em seis
infraestruturas de beneficiamento e comercialização e apoio à gestão dos empreendimentos.

Duas cooperativas foram criadas e envolvidas nas modalidades de comercialização, no
PNAE e no PAA. A equipe ainda criou uma
ferramenta de análise de custo de produção,
para facilitar o controle pelos produtores.
O projeto ainda apoiou seis centros de inclusão digital: um na região da Transamazônica, um na BR-163 e quatro em Santarém.
Impactos
As famílias assistidas pela iniciativa tiveram um
incremento de renda bruta de 61% no período do
projeto. Pela busca de soluções para a superação
de obstáculos que impedem a comercialização
e, consequentemente, a geração de renda para
as populações locais, o projeto tem potencial
para o desenvolvimento da produção familiar.

350 famílias de nove assentamentos envolvidas.
1 contratos de vendas firmados entre as cooperativas e
o mercado consumidor privado e governamental.

Negócios familiares
sustentáveis
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Daniel Silva — IPAM

O projeto NovaBov busca desassociar o desmatamento da melhoria produtiva na cadeia da pecuária bovina na Amazônia, aprimorando a transparência e incentivando práticas sustentáveis.
Sua abordagem envolve atores governamentais,
frigoríficos, bancos e produtores. Assim, incentiva
a eficiência produtiva como também a melhoria
sanitária e o compliance ambiental, além de esclarecer o mercado financeiro sobre riscos produtivos
devido às mudanças climáticas e contribuir para
financiar a modernização da atividade, e engajar
o setor privado na promoção da produtividade,
focando pequenos e médios produtores.
Em 2020, uma série de atividades foi adaptada
para o modelo virtual, como entrevistas com frigoríficos, para entender os desafios do monitoramento de fornecedores diretos e indiretos, e articula-

ções com instituições financeiras e bancárias, para
diagnosticar caminhos para o desenvolvimento
de um modelo de financiamento que fomente a
produção sustentável. Ainda capacitamos mais de
cem agentes públicos em três estados sobre regularização ambiental das propriedades rurais, que
servem como multiplicadores do conhecimento.
Impactos
O projeto leva a pauta de regularização ambiental
para pequenas propriedades rurais por parcerias
com o setor público e universidades. Articulações
com instituições financeiras trabalham uma nova
forma de financiamento da pecuária na Amazônia
e Cerrado, enquanto o trabalho no GTPS, coordenando o Grupo de Trabalho de Revisão do Guia de
Indicadores da Pecuária Sustentável, ampliam o
debate da cadeia como um todo.

9 capacitações com atores chaves em 68 municípios do
AC, MT e PA.
Articulações com mais de 30 instituições públicas.

Novabov
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IPAM

O IPAM elaborou, em parceria com a Prefeitura
de Rio Branco e a Embrapa, o Plano Municipal
de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima de Rio Branco, vinculado à Política Nacional de Mudança Climática. O objetivo é criar e
implementar políticas públicas e medidas estruturantes, proporcionando melhoria da qualidade de vida para a população do município.
A construção do plano, que contou com cooperativas, associações de produtores rurais, instituições
de ensino e pesquisa, organizações não governamentais, órgãos estaduais e municipais, permitiu
uma análise estratégica sobre riscos, ameaças, fortalezas e oportunidades. Foram definidos seis eixos
setoriais: uso do solo urbano; uso do solo rural; mobilidade urbana; saneamento; energias renováveis
e alternativas; e comunicação e monitoramento.

Impactos
Os impactos, se implementado o plano, são
estruturantes produção rural maximizada com
uso otimizado de solo e água, e qualidade de
vida; redução de desmatamento, degradação e
emissões de gases estufa; suprimento de serviços
ambientais, contribuindo para metas climáticas
do Acre e do Brasil; conforto térmico e microclima
adequados; cidade ordenada, com menos gastos
públicos com saúde e limpeza pública; qualidade na mobilidade urbana com menos emissões;
menos doenças de veiculação hídrica; garantia de
recursos hídricos; e utilização de energia renovável com eficiência e menos custos e emissões.

Participação de 33 instituições nas oficinas de
construção.
Entrega do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação
às Mudanças do Clima de Rio Branco (PMMC), com
seminário de lançamento.

Plano Clima
de Rio Branco
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Arison Jardim — Secom

O Plano Estratégico da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre visa a
orientar sua atuação para o estabelecimento de
uma economia de baixa emissão de gases estufa.
O nível restrito de investimento e captação de
recursos para esse fim foi o principal problema
identificado, que inspirou a formulação da missão institucional da companhia. Partindo dessas
premissas, foi definida como missão da CDSA
gerar oportunidades de investimento e conectar
mercados de serviços ambientais e do agronegócio. Como visão, foi definido como ser referência
em governança, segurança jurídica, compliance e
transparência para atração de investimentos, e na
gestão de ativos e créditos resultantes dos serviços ambientais.
Para elaborar esse instrumento o IPAM construiu
uma proposta atrativa para investidores privados,

e que permitisse o desenvolvimento de mecanismos econômicos públicos e privados de compensação pelo provimento de serviços ambientais.
O plano servirá de instrumento para articulação
com governos e doadores, formulação de propostas e projetos para captação de recurso.
Impactos
Considerando as oportunidades potenciais que se
apresentam no contexto da dinâmica econômica
relaciona ao mercado de carbono, assim como
outros ativos ligados a redução das emissões, regulação do clima, biodiversidade e outros, o plano
organiza ações de mobilização e captação de recursos, visando implementar programas, subprogramas e projetos institucionais, assim como os
objetivos estratégicos do SISA. Tem o potencial
de se tornar referência para outras companhias
similares dos estados amazônicos.

Definição e sistematização da estratégia instrucional
da Companhia de Desenvolvimento dos Serviços
Ambientais (CDSA).

Plano Estratégico
da CDSA
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Adriana Bittar — IPAM

Um acordo de colaboração técnica com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apoiou o desenvolvimento e a
operacionalização de ferramentas de gestão de
unidades de conservação. A ação incluiu a Plataforma SIGEO (Sistema Integrado de Geoinformação), melhorias na plataforma SAMGe (Sistema
de Análise e Monitoramento da Gestão) e na
plataforma SIMRPPN (Sistema Informatizado de
Monitoria de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural).
O projeto é uma expansão de uma colaboração
com a agência alemã GIZ, para o desenvolvimento da nova plataforma do Cadastro Nacional

de Unidades de Conservação (CNUC), principal
ferramenta de gestão da política de unidades de
conservação do país.
Impactos
O projeto promoveu o fortalecimento da governança das mais de 300 unidades de conservação
(UCs) existentes no Brasil e o desenvolvimento de
plataformas com definição de prioridades e atuações. A iniciativa ganha especial relevância com
o avanço das mudanças climáticas, auxiliando na
tomada de decisão sobre as unidades e permitindo a participação da sociedade em sua gestão.

Em 2020, 216 UCs estaduais preencheram o relatório de
gestão, comparado a 38 em 2017.
O projeto permitiu observar a disparidade entre a
efetividade da gestão das UCs federais (44,42%) e das
estaduais (quase 10% menor) em 2020.

Plataformas de
gestão de UCs
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Adriana Bittar — IPAM

O objetivo principal do projeto é monitorar e avaliar a Plataforma Parceiros para a Amazônia (PPA),
rede liderada pelo setor privado, para apoiar sua
implementação, fornecer subsídios que incentivem sua replicação ou a ampliação de sua abordagem, e para facilitar a geração de lições sobre
condições que impulsionem um caminho de desenvolvimento econômico nas florestas tropicais
significativas remanescentes em todo o mundo.
A PPA busca fomentar soluções de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, gerando
oportunidades para os 25 milhões de habitantes
da Amazônia. Ela alavanca investimentos sociais
e ambientais, fomenta o desenvolvimento de par-

cerias, compartilha melhores práticas e cria um
ambiente colaborativo para o desenvolvimento
de soluções conjuntas. A rede já conta com mais
de 40 grandes, médias e pequenas empresas,
organizações da sociedade civil e parceiros internacionais.
Impactos
O IPAM coordena os esforços no Brasil visando
elaborar e aplicar metodologias de análise que
permitirão a caracterização da plataforma e sua
evolução, bem como seu impacto nos contextos sociais, econômicos e institucionais os quais
opera.

77 organizações entrevistadas para a rodada de linha
de base.

Plataforma Parceiros
para a Amazônia
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IPAM

O portal Proteja reúne grande quantidade de
informações sobre terras indígenas e unidades
de conservação, concentrando, em uma mesma
plataforma, textos, vídeos e imagens sobre áreas
protegidas, usando dados coletados de diversas
fontes de todo o Brasil.
A primeira versão do portal foi lançada em 2019,
em um evento em Brasília chamado de Proteja
Talks. Inspirado no TED Talks, ele reuniu 15 ativistas e profissionais ligados à questão socioambiental para compartilhar vivências e sonhos em torno
das áreas protegidas do Brasil.
Em 2020, uma nova edição, agora virtual devido
à pandemia, reuniu 26 convidados para sete lives.
Com o tema central “CNUC: 20 anos de conexão
com a natureza”, especialistas e personalidades
compartilharam suas experiências e perspectivas.
O evento também marcou uma parceria do Pro-

teja com a Rede Pró-UC, que conduz Um Dia no
Parque, e o projeto Wikiparques, da Associação O
Eco.
No mesmo ano, foi instituída a governança colaborativa do portal, com adesão formal de 14
organizações não governamentais atuantes na
Amazônia, a elaboração de plano de três anos e o
desenho de um novo layout.
Impactos
A formulação do portal permitiu a institucionalização da colaboração multi-institucional em
torno de áreas protegidas no ecossistema da
sociedade civil brasileira. Dessa união, formou-se
o mais completo banco de dados público sobre o
tema no país, democratizando o acesso a informações de qualidade.

22 palestras com especialistas e personalidades sobre a
importâncias das áreas protegidas do Brasil.
Lançamento da Série Estado das Áreas Protegidas –
volume 1.

Proteja
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Thiago Foresti — IPAM

O SEEG, ou Sistema de Estimativas de Emissões
e Remoções de Gases de Efeito Estufa, é uma
iniciativa do Observatório do Clima. Usando
como base os parâmetros do inventário nacional
de emissões, o IPAM realiza estudos referentes à
mudança de uso da terra e florestas, para gerar
estimativas sobre emissões e remoções anuais de
gases de efeito estufa associadas a esse setor em
todo território brasileiro.
Entre 2019 e 2020, foram lançadas duas novas
coleções: o SEEG 7 e o SEEG 8 – esse último com
uma série que cobre o período de 1990 até 2019.
Desde 2019, o projeto implementou melhorias
nos métodos utilizados para projeções em escalas
estadual, de bioma e municipal. Eles passaram a

contar, como base de dados para as matrizes de
transição, os mapas anuais de cobertura e uso do
solo produzidos pela iniciativa MapBiomas. Também foram mantidos como alternativa de dado
as estimativas de emissões com base no desmatamento como proxy.
Impactos
O SEEG é o único sistema que indica as emissões
de gases estufa pelo Brasil com periodicidade
anual; os dados e sua metodologia estão disponíveis para o público, com total transparência.
Dessa forma, gestores regionais, setor privado e a
sociedade civil podem acompanhar a contribuição do país para o agravamento das mudanças
climáticas.

44% de todas as emissões brutas nacionais em 2019
foram produzidas pelo setor de mudança de uso da
terra.
As mudanças no uso da terra respondem por 363
milhões de toneladas de CO2 em 2019.

SEEG
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O projeto apoiou os estados de Maranhão e
Roraima na elaboração de um sistema jurisdicional composto por diferentes arranjos jurídicos,
institucionais e financeiros, para propor uma política de desenvolvimento sustentável e estruturar
uma política de redução de emissão de gases de
efeito estufa provenientes do desmatamento e
da degradação florestal (REDD+). O projeto também os ajudou a desenvolver capacidades para
captar recursos que assegurem a conservação
florestal e proporcionem benefícios para agricultores familiares, produtores rurais, extrativistas,
indígenas, quilombolas e outras populações.

Impactos
O IPAM ofereceu apoio técnico e subsidiou a
construção de minutas de leis, mecanismos
financeiros e sistemas de monitoramento de
gestão de riscos. Cerca de 50 pessoas participaram dos trabalhos nos dois estados, onde
o IPAM trabalhou em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão e a Fundação de Meio Ambiente de Roraima, com
as demais secretarias estaduais e com o GCF
Task Force. O Sistema Jurisdicional de REDD+
faz parte das agendas do Fórum de Secretários da Amazônia Legal, ligado ao Fórum Global dos Governadores para Clima e Floresta.

Em Roraima, estabelecimento do decreto da política
de impulsionamento econômico ambiental, em que o
REDD+ foi instituído.
No Maranhão, minuta de lei do REDD+ e a elegibilidade
do estado ao padrão art trees, para o pagamento por
resultado de medição de desmatamento.

Sistemas
Jurisdicionais de
REDD+
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O projeto, iniciado em 2018, tem o objetivo de
mapear comunidades invisibilizadas e, por isso,
vulneráveis, além de identificar e mapear áreas
críticas e potenciais de perda de vegetação nativa
no Cerrado.

O lançamento do app foi feito em um seminário
on-line com mais de cem pessoas envolvidas. Ao
todo, foram 13 oficinas de apresentação do aplicativo para comunidades, escolas famílias agrícolas e
instituições parceiras.

Percebendo a lacuna que existe nos mapas oficiais sobre a presença de povos e comunidades
tradicionais e agricultores familiares (PCTAFs), o
IPAM e o ISPN (Instituto Sociedade, População e
Natureza), apoiados pelo CEPF (Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos), IEB (Instituto de
Estudos Brasileiros), e CLUA (Climate and Land
Use Analysis) conduziram trabalhos focados no
Matopiba.

Impactos
Os esforços traduziram em mapas a realidade da
ocupação de terras na região, impactando 2.398
comunidades de PCTAFs. O projeto foi responsável
pelo lançamento de um site e de um aplicativo
disponível para sistemas Android e iOS, ampliando a possibilidade para que comunitários de todo
o país localizem suas terras e fortaleçam seus pleitos, deixando gradualmente de ser invizibilizados.

Mais de 500 downloads do app Tô no Mapa nas
primeiras semanas após o lançamento.
1.448 comunidades envolvidas em oficinas durante o
projeto.

Tô No Mapa
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Realizado em 2019, o projeto promoveu uma
expedição científica de bicicleta pelo Cerrado.
A iniciativa foi realizada por três ciclistas — dois
cientistas e um especialista em trilhas de longo
curso e navegação. Eles percorreram 400 quilômetros de caminhos não pavimentados de Goiás
e Distrito Federal, por onde coletaram depoimentos de agricultores e moradores.
O projeto também promoveu encontros de
ciclistas e caminhantes na Floresta Nacional de
Brasília, por meio de parcerias com os grupos Caminhos do Planalto Central e Rebas do Cerrado,
e uma feira com produtos da sociobiodiversidade
do Cerrado. Patrocinado pela GIZ, foi objeto de
reportagens nos veículos Globo, Record e CBN, e
em um blog especializado em viagens alternativas, além de se.

Uma página especial no site do IPAM (ipam.org.
br/transcerrado), além de contas no Instagram e
no Twitter, foram atualizadas com informações,
fotos e vídeos enquanto a jornada acontecia.
Impactos
O uso da bicicleta, que vem se expandindo
rapidamente no país, é um meio de aproximar
o mundo urbano do rural e permitir, assim, a discussão de questões socioambientais. O trabalho
engajou grupos sociais urbanos praticantes do
esporte para as questões do Cerrado, que normalmente estão distantes de seu cotidiano, chamando a atenção sobre a importância de preservação
o bioma, mapeando as iniciativas agrícolas de
baixo carbono e difundir o ecoturismo como uma
iniciativa econômica complementar à agricultura
praticada na região.

400 quilômetros percorridos em trilhas rurais no
Cerrado.
10 vídeos publicados no canal do YouTube do IPAM.

Transcerrado
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Focado nas comunidades de Santarenzinho e São Raimundo, em Rurópolis, e no Projeto de Assentamento
Ipiranga, em Itaituba, ambos municípios do Pará, o projeto promoveu uma transição produtiva entre agricultores
familiares para fomentar o desenvolvimento sustentável
na região do Tapajós.
Mais de R$ 200 mil foram investidos em sistemas produtivos e cerca de 200 visitas técnicas foram realizadas, totalizando 400 horas de capacitação, além de investimentos
em uma série de melhorias na produção, no armazenamento e na comercialização, visando a prática de um
modelo adequado para essas populações na Amazônia.
Impactos
O projeto contribuiu de forma significativa com o incremento de renda bruta das famílias em 188%, promovendo a transição produtiva na região do Tapajós e deixando
um legado de estruturas de beneficiamento e de criação,
adaptadas à realidade da agricultura familiar da região,
gerando alimento de qualidade, melhorando o bem estar
de animal, valorizando a produção em áreas já abertas,
possibilitando trabalho e renda das famílias do campo e
colaborando para as famílias acessarem diferentes mercados consumidores. As estruturas de beneficiamento
implementadas no projeto podem ser replicadas em
diversas regiões da Amazônia e outras localidades que
atuam com produção familiar.

IPAM

Estabelecimento de rede de parceiros, denominada de
grupo gestor, como principal instância de governança e
transparência do projeto.
50 famílias do Tapajós com acesso a diferentes
estruturas de produção e comercializando seus
produtos em diferentes canais de comercialização.
220 pessoas beneficiadas diretamente pelo projeto.
15 tipos de produtos produzidos na safra 2019/2020,
totalizando mais de 49 toneladas de alimentos.

Transição produtiva
de comunidades do
Tapajós
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O ValidaCAR é um projeto coordenado pelo ICV
que constrói soluções para acelerar a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), um
dos principais instrumentos do Código Florestal,
em áreas florestais. Os objetivos são disponibilizar
informações sobre a lei nos estados; desenvolver
uma estratégia para análise e validação do CAR; e
mapear financiadores e propor arranjos institucionais para captação de recursos externos.
O IPAM, ao lado de outros integrantes do Observatório do Código Florestal, desenvolveu atividades
para acelerar e garantir a qualidade no processo
de análise e validação do CAR em 11 estados, sendo
que Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima foram

o foco do IPAM. Neles, demos apoio técnico e para
desenvolvimento de indicadores que orientam
políticas estaduais de regularização ambiental.
Impactos
A elaboração de metodologia de análise automatizada do CAR, em escala de paisagem, a partir
das características de cada Estado, traz agilidade
e maior alcance ao processo, com menor custo.
Ainda permite a elaboração de estratégias para regularização ambiental dos imóveis rurais e recuperação das áreas degradadas, com valorização dos
ativos ambientais via PSA, REDD+ e outros instrumentos econômicos.

Entrega de diagnósticos e análise de bases de dados,
capacidade institucional e desafios para validação dos
cadastros.
Mapa para validação do CAR.

ValidaCAR
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O Matopiba, que inclui a porção do bioma
Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia, é hoje uma das principais fronteiras de expansão agrícola do Brasil. É responsável por 25% da área plantada de soja
no país; ao mesmo tempo, concentra a maior
parte de vegetação nativa do Cerrado.
O projeto analisou a valorização da terra nessa região e quanto o aumento nos preços
pode ser relacionado ao desmatamento.
A principal conclusão do estudo foi que o tempo médio de persistência de áreas de pastagem
entre preservação da floresta nativa e mudança
de uso do solo para a plantação soja diminuiu,
o que pode indicar um processo especulativo.
A valorização das terras destinadas ao plantio
da soja de fato pode gerar efeitos indiretos no

desmatamento, como o aumento da abertura
de áreas a serem vendidas para essa atividade.
IMPACTOS
A indústria relacionada à produção de grãos,
principalmente a soja, busca minimizar riscos reputacionais e, por isso, evita que seus
fornecedores plantem em área desmatadas
diretamente para a soja. Por essa razão, os
produtores buscam alternativas e encontram
menos empecilhos para converter vegetação
nativa em pastagens de baixa produtividade.
O trabalho ajudou a elucidar as dinâmicas de
transformação da paisagem em curso no Matopiba, indicando a necessidade de se desenvolver
caminhos de solução que levem em consideração
a dinâmica fundiária atrelada à produção rural.

3 anos é a média de anos que uma área com
pastagem vira agricultura na Bahia, onde a
produção industrial de grãos é relativamente
recente.

IPAM

Valor da terra e
desmatamento no
Matopiba
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O zoneamento ecológico-econômico (ZEE), além
de um instrumento de planejamento e gestão,
é também um instrumento jurídico-político,
pois sua implementação gera indicadores para
elaboração de normas legais que regulam o
uso do território. No Acre, o IPAM apoiou tecnicamente a revisão e atualização da sua terceira
fase do ZEE. O processo envolveu estudos específicos sobre a dinâmica do território, consulta pública e definição de um novo mapa para
orientar o planejamento e gestão territorial.

IMPACTOS
O IPAM contribuiu ainda com a estruturação da
nova Lei que institui o ZEE. Elaborado a partir
dos eixos temáticos dos recursos naturais, socioeconômico e cultural-político, suas diretrizes
e seus critérios passam a nortear as políticas
públicas estaduais voltadas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e à promoção
do bem estar da população. Nesse trabalho, foi
realizada ainda a compatibilização com o Código
Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012).

Inclusão de uma subzona do agronegócio de
baixo carbono;
Criação da subzona de proteção etnoambiental;
Orientações para criação de programas
estruturantes do ZEE;
Estabelecimento de conexão com políticas
globais relacionados ao desenvolvimento
sustentável.

Divulgação — Secom AC

Zoneamento
ecológico-econômico
do Acre
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O ano de 2019 trouxe mudanças
nos conselhos deliberativo e fiscal
do IPAM. Pela segunda vez, uma
mulher assume a presidência
do conselho, a professora da
Universidade de Brasília Mercedes
Bustamante. Já o professor
Reynaldo Luiz Victoria, na função
desde o início do instituto,
tornou-se conselheiro honorário,
e a economista Ana Toni, diretora
executiva do Instituto Clima e
Sociedade, tomou assento no
grupo. A nova composição dos
conselhos é descrita nas próximas
páginas.

nossa

EQuipe
Em 2020, a equipe do IPAM
enfrentou as alterações no modo
de trabalho do presencial para o
remoto impostas pela pandemia.
Com o apoio do conselho, da
diretoria e especialmente da
equipe de gestão, o desafio
foi vencido, permitindo que
o trabalho continuasse sem
interrupção e com segurança.
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Conselho Deliberativo
Presidente
Mercedes Bustamante
Universidade de Brasília
Vice-presidente
Steve Schwartzman
Environmental Defense Fund
Ana Toni
Instituto Clima e Sociedade
Luiz Antonio Martinelli
Universidade de São Paulo
Paulo Artaxo
Universidade de São Paulo
Conselho Fiscal
Adolpho José Melfi
Universidade de São Paulo
Mário Prestes Monzoni Neto
Faculdade Getúlio Vargas
Conselho Honorário
Marina Silva
Ex-ministra do Meio Ambiente (2003-2008)
Reynaldo Luiz Victória
Universidade de São Paulo
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Diretoria
Direção executiva
André Guimarães
Diretoria de Ciência
Ane Alencar
Diretor Operacional
Luiz Maciel
Diretor de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Territorial
Eugênio Pantoja
Diretora adjunta de Desenvolvimento
Territorial
Lucimar Souza
Diretora adjunta de Políticas Públicas
Gabriela Savian
Coordenação técnica
Comunicação
Cristina Amorim
Coordenação de projetos
Erika Pinto
Marcelo Stabile
Paulo Brando
Regional Canarana
Divino Silvério (2019)
Ludmila Rattis (2020)
Regional Rio Branco
Jarlene Gomes
Regional Santarém
Alcilene Cardoso
Regional Tapajós
Edivan Carvalho
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faixa etária

Quantidade

Até 25
26 – 30

raio x da

EQuipe

3
9

4
7

7
16

2

4

6

14
9

31 – 40
41 – 50
51 – 60

36

Totais

Maior idade

60

formação
acadêmica
Fundamental
Médio
Superior
Pós-Graduação
Mestrado
Doutorado

17
11
43
Média

36

80
Menor idade

22

Quantidade

2
9

1
8

3
17

6

8

14

13
1
6

19
1
6

32
2
12

tempo de
ipam
Até 2 anos
De 2 a 5 anos
De 6 a 10 anos
Mais de 10 anos
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31
20

Quantidade

18
8
3
8

15
11
8
9

33
19
11
17

nossos

parceiros

Em 25 anos, o IPAM construiu
sólidas relações com diferentes
atores e segmentos da sociedade,
comungando a visão de um Brasil
próspero e sustentável. Desde a
produção do conhecimento até o
desenvolvimento e a implantação
de soluções transformadoras para
a Amazônia e o Cerrado, o sucesso
do trabalho do instituto depende
diretamente do envolvimento e da
confiança de nossos parceiros.
Os desafios enfrentados nos últimos
dois anos, especialmente decorrentes
da pandemia de coronavírus em
2020, mostraram que a força coletiva
é o melhor caminho para superar as
adversidades. Agradecemos o apoio
e reforçamos nosso compromisso de
trabalharmos juntos sempre.

IPAM

46

Parceiros
Agência de Defesa Agropecuária
do estado do Pará — Adepará

Associação dos Moradores ArcoÍris Vicinal da Trinta (30) PA

Agência Francesa de Desenvolvimento — AFD

Bayer

Agrosatélite

Bolsa de Valores Ambientais do
Rio de Janeiro — BVRIO

Aliança Bioversity/Ciat
Amigos da Terra Amazônia Brasileira
ArcPlan
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil — APIB
Associação dos Agricultores
Familiares da Batata — Asafab

Careapa
Cargill
Carrefour
Casa Familiar Rural de Anapu
Casa Familiar Rural de Pacajá

Associação Boa Fé

Casa Familiar Rural de Senador José Porfírio

Associação Brasileira de Entidades
Estaduais de Meio Ambiente — Abema

ClimaInfo

Associação Brasileira do Agronegócio — Abag
Associação Brasileira dos Ministérios Públicos

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura
Cofco

Associação Comunitária Baixão Bonito

Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira — CEPLAC

Associação Comunitária dos Pequenos e Médios
Agricultores do Itapacurá Grande – ACPMAIG

Conselho de Pesca da Região
do Aritapera — COPERA

Associação Conservação da Vida Silvestre – WCS

Conselho Indígena de Roraima — CIR

Associação de Agricultores Familiares da
Comunidade de Santa Inez do Pará/Cristalino II

Conselho Regional de Pesca do Ituqui — CRPI

Associação dos Agentes Comunitários de
Saúde e Epidemiológico de Pacajá — AACSEP

Conselho Regional de Pesca
do PAE Tapará — CRPT

Associação Nova Esperança — ANE

Conselho Regional de Pesca do
PAE Urucurituba — CRPU

Associação Plantas do Nordeste — APNE

Conservation International do Brasil — CI-Brasil

Associação Santarenzinho

Consórcio Eco Consulting

Associação das Mulheres do Areia ll — AMA II

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia Legal

Associação de Mulheres Artesãs e Agricultoras
do Município de Trairão — AMAAMT
Associação Indígena Apiaká
IAKUNDAý de Pimental — AIAIP
Associação dos Moradores de Bom Jesus — AMBJ
Associação dos Moradores de Areia — AMA
Associação Comunitária Menino Jesus
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável da Transamazônica e Xingu — CIDS
Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu – Camta
Cooperativa de Produtores Familiares
Rurais de Pacajá – COOPROPAC

Cooperativa Mista de Jovens, Mulheres
e Agricultores Familiares do Território
da BR 163 — COOPEMJAF BR 163

Environmental Defense Fund — EDF

Cacauway

Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras da Agricultura do Estado
do Pará Regional Alto Tapajós/BR 163

Conselho de Pesca da Região
do Aritapera — COPERA

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras
da Agricultura do Estado do Acre

Conselho Regional de Pesca do Tapará — CRPT

Feira Livre da Agricultura Familiar
do Município de Trairão

Conselho Regional de Pesca
do Urucurituba – CRPU
Conselho Regional de Pesca do Ituqui — CRPI
Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira — Coiab
Cooperativa de Produtores Familiares
Rurais de Pacajá — Coopropac
Coordenadoria das Organizações
Indígenas da Bacia Amazônica — Coica

Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável — FBDS
Fundação SOS Mata Atlântica
Fundação Vitória Amazônica – FVA
Fundação Viver, Produzir e Preservar – FVPP
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio
Geodatim Cerrado

CSIRO Land and Water

Google

Departamento de Áreas Protegidas,
Ministério do Meio Ambiente — DAP/MMA

Governos Locais pela Sustentabilidade — Iclei

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit — GIZ
Ecometrica
EcoStage
Embaixada da Alemanha
Embaixada da França
Embaixada da Noruega

Grupo Amaggi
Grupo de Jovens do PA Cristalino II
Grupo de Trabalho da Pecuária
Sustentável — GTPS
Iniciativa Verde
Instituto Alana
Instituto Arapyaú

Embaixada do Reino dos Países Baixos

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis — Ibama

Embaixada do Reino Unido

Instituto de Terras do Pará — Iterpa

Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária — Embrapa

Instituto Centro e Vida – ICV

Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Pará – Emater/PA
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado do Pará – Emater PA/Regional Tapajós
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado do Pará – Emater PA/Esloc Tomé-Açu
Empresa Mato-grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural – Empaer/MT

Instituto Clima e Sociedade — iCS
Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade – ICMBio
Instituto de Conservação e Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia- Idesam
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade do Estado do Pará – Ideflor-Bio
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Instituto de Desenvolvimento Sustentável
do Tapajós — Instituto Tapajós
Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá — IDSM
Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola — Imaflora

Observatório do Clima
O Eco
Operação Amazônia Nativa — Opan
Pachama

Instituto de Pesquisas Ecológicas — IPÊ

Prefeitura de Anapu/Secretarias de
Agricultura e de Meio Ambiente

Instituto do Homem e Meio Ambiente
da Amazônia — Imazon

Prefeitura de Pacajá/Secretarias de
Agricultura e de Meio Ambiente

Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos – IEMA

Prefeitura de Santarém

Instituto Federal do Pará — Campus Itaituba
Instituto Floresta Tropical — IFT
Instituto Internacional de
Educação do Brasil — IEB

Prefeitura de Pacajá/Secretarias de
Agricultura e de Meio Ambiente
Prefeitura de Senador José Porfírio/Secretarias
de Agricultura e de Meio Ambiente
Prefeitura de Rio Branco

Instituto Louis Dreyfus

PrevFogo/Ibama

Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária — Incra

Rádio Comunitária Novo Tempo de Pacajá

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE
Instituto Produzir, Conservar e Incluir
Instituto Sociedade População Natureza — ISPN
Instituto Sociedade Solidária — ISS
Instituto Socioambiental – ISA
Instituto SOS Pantanal
Instituto Tecnológico Vale Kanindé
Instituto Terroá
Kanindé — Associação de Defesa Etnoambiental
Laboratório de Gestão do Saneamento
Ambiental — Lagesa
Laboratório de Processamento de
Imagens e Geoprocessamento — Lapig

Rainforest Foundation Norway
Rede Cerrado
Rede Pró-UC
Secretaria de Assistência Social do
Município de Aveiro — Semdas
Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e da Pesca — Sedap
Secretaria de Estado de Agricultura
do Maranhão — Sagrima
Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar de Mato Grosso — Seaf/MT
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
e Políticas Indígenas — Semapi/AC
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
e Sustentabilidade — Semas/PA

Max Planck Institute for Biogeochemistry — MPI

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular do Maranhão — SEDIHPOP

Ministério Público do Estado
do Pará – MPPA/Itaituba

Secretaria Estadual de Meio Ambiente
de Mato Grosso — Sema/MT

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da
Universidade Federal do Pará – Naea/UFPA

Secretaria Municipal de Agricultura
de Itaituba — Semagra
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Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento de Tomé-Açu — Semagri

Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Santarém — STTR/Santarém

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico — Semde

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Tomé-Açu — STTR/Tomé-Açú

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Rural e Abastecimento — Semab/Rurópolis

SLC Agrícola

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Tomé-Açu — Semma
Secretaria Municipal de Saúde
de Aveiro — Semagra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE Tapajós

Solved
SOS Amazônia
Terras App
The Nature Conservancy Brasil — TNC
Tribunal de Contas da União — TCU

Serviço Florestal Brasileiro — SFB

Universidade da Califórnia/Irvine

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/
Regional Tapajós — SENAR Tapajós

Universidade de Brasília — UnB

Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural/Regional Baixo Amazonas
– SENAR Baixo Amazonas
Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar do
Alto Tapajós – SINTTRAF/Alto Tapajós

Universidade de Edimburgo
Universidade de Leicester
Universidade de São Paulo — USP
Universidade Estadual de Feira
de Santana — UEFS

Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar
de Rurópolis — SINTTRAF/Rurópolis

Universidade Estadual de Goiás — UEG

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar de Tomé-Açu – SINTRAF/Tomé-Açu

Universidade Federal do Acre — UFAC

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Anapu — STTR/Anapu
Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Belterra — STTR/Belterra
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Itaituba — STTR/Itaituba
Sindicatos dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Mojuí dos
Campos — STTR/Mojuí dos Campos

Universidade Estadual de Mato Grosso — Unemat

Universidade Federal de Goiás — LAPIG/UFG
Universidade Federal do Tocantins — UFT
Universidade Federal de Viçosa — UFV
Universidade Federal do Oeste do Pará — UFOPA
Universidade Federal do Pará/
Campus Altamira — UFPA
Universidade Federal do Pará/
NAEA/Campus Belém — UFPA

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Pacajá — STTR/Pacajá

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul — UFRGS

Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Senador José
Porfírio — STTR/José Porfírio

Universidade de Manchester

Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras
Rurais de Rurópolis – STTR/Rurópolis

WWF Brasil

Woodwell Climate Research Center
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Doadores

Agência Francesa de Desenvolvimento — AFD

Iniciativa Verde

Agência Norueguesa de Cooperação
para o Desenvolvimento — Norad

Instituto Arapyaú

Climate and Land Use Alliance — Clua
Companhia de Desenvolvimento e
Serviços Ambientais do Acre

Instituto Centro de Vida — ICV
Instituto Clima e Sociedade — iCS
Instituto Humanize

Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável — CEBDS

Instituto Internacional de
Educação do Brasil — IEB

Conservação Estratégica — CSF Brasil

Instituto Louis Dreyfus

Conservação Internacional — CI-Brasil

Instituto Max Plank

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit — GIZ

Instituto Socioambiental — ISA

Earth Innovation Institute — EII
Econométrica
Embaixada da Noruega
Environmental Defense Fund — EDF
Full Circle Foundation
Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável — FBDS

International Center for Tropical
Agriculture — CIAT
Ministério de Relações Exteriores
dos Países Baixos
Operação Amazônia Nativa — Opan
Rainforest Foundation Norway — RFN
Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco
SOS Amazônia

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio

WayCarbon

Gitec

Walther Moreira Salles Junior

Global Wildlife Conservation — GWC

Woodwell Climate Research Center

Gordon and Betty Moore Foundation

WWF-Brasil
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Demonstrativos
financeiros
Em concordância com nossa política
de transparência, o IPAM publica
um resumo dos demonstrativos
financeiros referentes aos anos 2019 e
2020.
Receitas totais (em reais)

2019

2020

Receita de projetos

20.047.470

22.066.953

Receita da taxa administrativa

1.734.817

2.542.530

Recursos recebidos

26.320.527

22.408.342

Contratos executados

20.047.470

22.066.953

Resultado

749.220

1.299.016

Nossos relatórios de atividades
anteriores e os demonstrativos
financeiros detalhados e auditados
estão disponíveis em nosso site, no
endereço ipam.org.br/transparencia.
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