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O QUE É O IMA? 

• Como foi criado? 
Pela Lei nº. 1.905 de 15 de junho de 1989 

• Qual a sua finalidade? · 
O Controle da qualidade ambiental do Estado do Amazonas, 
obedecendo a Legislação vigente sobre o Meio Ambiente. 

• Quais os serviços que presta à sociedade? 
- Licenciamento e fiscalização de atividades potencialmen- 

te poluidoras; · 
- Gerenciamento e monitoramento das informações dispo 

níveis sobre o potencial natural do Estado; 
- Zoneamento ecológico, como instrumento de assenta 

mento humano; 
- Planejamento, coordenação e execução das atividades 

de Educação Ambiental no Estado; 
- Gerenciamento das Unidades de Conservação do Estado 

e estudos para criação de novas unidades; 
- Elaboração de Planos de Desenvolvimento Florestal para 

o Estado. · 
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COMO VOCÊ PODE UTILIZAR OS 
SERVl~OS DO IMA-AM 

- Se você tem algum projeto do setor primário (agropecuá 
ria, piscicultura, etc) que precise desmatar qualquer área, 
dirija-se ao Núcleo de Controle Ambiental do IMA-AM que lá 
você obterá todas as informações, inclusive os formuJários 
necessários para o Licenciamento ambiental do seu projeto. 
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• Se você tem algum projeto industrial, hoteleiro - ou de lo 
teamento que venha a produzir qualquer tipo de resíduo (só 
lido, líquido ou gasoso), dirija-se ao Núcleo de Controle Am 
biental do IMA-AM que lá você obterá todas as informações, 
inclusive os formulários necessários para o Licenciamento 
do seu projeto; 

- Se você precisa de alguma informação a respeito das uni 
dades de conservação do Estado, ou ainda, se você tem co 
nhecimento de alguma irregularidade que está sendo come- 



tida nestas unidades (ex: desmatamento, poluição, caça ou 
captura de animais silvestres, etc), dirija-se à Coordenadoria 
de Unidades de Conservação do IMA-AM que lá você terá 
toda a atenção devida. 

• Se você tem algum projeto que envolva os recursos faunísti 
cos ou florísticos que precisa ser analisado tecnicamente, 
procure o Núcleo de Ecossistemas do IMA-AM, que lá você ·,~ 
obterá informações e orientações a respeito do assunto. 

• Se você tem algum Plano de Manejo Florestal ou Projeto de ! 
Viveiro para ser analisado ou necessita de informações e/ou 
orientações para elaborar um, dirija-se ao Núcleo de Desen 
volvimento Florestal do IMA-AM que lá você será bem 
atendido. 

• Se você precisa que seja proferida alguma palestra na sua 
escola, no seu clube, na sua comunidade, etc, sobre a pro 
blemática ambiental, assim como, se você tem alguma idéia 
para discutir, algum trabalho para apresentar, alguma divul 
gação a fazer, a respeito de Educação Ambiental, dirija-se 
ao Núcleo de Educação Ambiental- NEA do IMA-AM, que 
lá você será bem acolhido. 



< ,__ <~!H Ih G 
< '-ll~i I 

~ 

ESTRUTURA BÁSICA 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
Presidência 
Diretoria do Meio Ambiente 
Diretoria Administrativa-Financeira 
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
ASSISTÊNCIA DIRETA E tMEDIAT A 
Chefia de Gabinete 
Assessoria 
Procuradoria 
Núcleo de Planejamento 
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ÓRGÃOS DE ATIVIDADE-MEIO 
Divisão de Administração 
Divisão de Orçamento e Finanças 

ÓRGÃOS DE ATIVIDADE-FIM 
Núcleo de Controle Ambiental 
Núcleo de Ecossistemas 
Núcleo de Educação Ambiental 
Núcleo de Desenvolvimento Florestal 
Coordenadoria de· Unidades de Conservação 
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ÓRGÃOS REGIONAIS 
Núcleos Regionais 
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