
EFEITO INDIRETO  
Componente Monitoramento e Controle (2) 

Ações governamentais e não governamentais asseguram a 
adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental 

em municípios prioritários para ações de controle do 
desmatamento nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará 

e Rondônia 

EFEITO DIRETO (2.1) 
Órgãos municipais de meio ambiente 

estruturados e modernizados nos 
estados do Amazonas, Mato Grosso, 

Pará e Rondônia 

EFEITO DIRETO (2.2) 
Acesso ampliado dos produtores 

rurais à regularização ambiental de 
suas propriedades em municípios 
nos estados do Amazonas, Mato 

Grosso, Pará e Rondônia 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Capacitação de técnicos 
municipais em ferramentas de 

geotecnologia para 
aprimoramento da gestão 
ambiental e controle do 

desmatamento 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Capacitação de técnicos municipais 
na metodologia de mapeamento 

participativo para fins do 
cadastramento ambiental rural (CAR) 

EFEITO INDIRETO  
Componente Ordenamento Territorial (3) 

Área do estado do Pará está ordenada 
territorialmente 

EFEITO DIRETO (3.2) 
Gestão consolidada das Florestas 
Estaduais do Faro, Trombetas e 

Paru no estado do Pará 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Capacitação de agentes 
ambientais voluntários nas 

Florestas Estaduais do 
Faro, Trombetas e Paru no 

estado do Pará 

Projeto: Fortalecimento da Gestão Ambiental na Amazônia 

Responsável pelo projeto: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON 



 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Realização de seminários 
para discussão de 

instrumentos e processos 
de gestão compartilhada 
de áreas protegidas na 

Calha Norte e no Escudo 
das Guianas 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Diagnóstico sobre pendências 
fundiárias e sua relação com o 

desmatamento nos estados 
do Amazonas, Mato Grosso, 

Pará e Rondônia com 
avaliação do cumprimento da 
Lei de Acesso a Informações 

Públicas pelos institutos 
estaduais de terras 

EFEITO INDIRETO  
Componente Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos (4) 

Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação, 
conservação e uso sustentável na Amazônia Legal 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Elaboração de instrumento 
de gestão compartilhada 
de áreas protegidas na 

Calha Norte no estado do 
Pará 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Atualização e ampliação de 
portal com dados ambientais, 

sociais e econômicos de 
municípios dos estados do 

Amazonas, Mato Grosso, Pará e 
Rondônia 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Diagnóstico dos sistemas de 
gestão ambiental municipal de 

municípios dos estados do 
Amazonas, Mato Grosso, Pará e 

Rondônia 

EFEITO DIRETO  
Conhecimentos e tecnologias voltados para 

o ordenamento territorial produzidos e 
difundidos nos estados do Amazonas, Mato 

Grosso, Pará e Rondônia 

EFEITO DIRETO  
Conhecimentos e tecnologias 

voltados para o monitoramento e 
controle do Bioma Amazônia 

produzidos e difundidos 

Projeto: Fortalecimento da Gestão Ambiental na Amazônia 

Responsável pelo projeto: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON 

 


