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CARTA SECRETARIA EXECUTIVA

no ano de 2007, o Imazon reforçou o seu 
compromisso com o desenvolvimento susten-
tável da Amazônia. O projeto Transparência 
Florestal - com o monitoramento em tempo 
quase real do desmatamento e ampla disse-
minação dos resultados - foi expandido para o 
Estado do Pará. O impacto dessa iniciativa foi 
revelado com a grande repercussão na mídia 
das estatísticas mensais de desmatamento e 
pelo uso da informação por tomadores de de-
cisão. A saber, o Imazon foi a primeira institui-
ção a apontar a retomada do desmatamento 
no segundo semestre de 2007, após uma ten-
dência de queda de agosto de 2005 a julho 
2007. Isso culminou na reestruturação do Pla-
no de Combate ao Desmatamento do Governo 
Federal.

Outro grande compromisso do Imazon 
com a sociedade foi a assinatura do Termo 
de Cooperação técnica com o Ministério Pú-
blico do Pará para o monitoramento do des-
matamento ilegal em unidades de conserva-
ção e terras indígenas. Em 2007, o Imazon 
enviou 47 representações de casos de des-

matamentos ilegais em Áreas Protegidas no 
Pará, totalizando 9 mil hectares de florestas 
desmatadas. Parte destas representações já 
se encontra em algum estágio de responsa-
bilização. Essa iniciativa foi expandida para 
os Estados do Amapá e de Roraima. O Imazon 
também forneceu apoio ao Tribunal de Con-
tas da União, com dados de suas pesquisas 
sobre responsabilização de crimes ambien-
tais, para a Auditoria na Gestão Institucional 
na Amazônia.

Em políticas públicas, o Imazon teve 
grandes resultados. O programa Floresta e Co-
munidade publicou o Guia para o Manejo Flo-
restal Comunitário, o qual foi usado pelo Ser-
viço Florestal Brasileiro como base para o seu 
programa de Desenvolvimento Sustentável. O 
Imazon contribuiu com o lançamento do Fó-
rum Amazônia Sustentável, iniciativa que en-
volve mais de 100 organizações de vários seg-
mentos, incluindo governo, movimento social, 
setor privado e terceiro setor. Contribuiu tam-
bém com estudos e atividades para subsidiar 
os planos de manejos das Unidades de Conser-
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vação Estaduais da Calha norte do Pará. Por 
último, o Imazon aderiu ao Pacto pelo Desma-
tamento Zero, em parceria com outras OnGs, 
com a meta de reduzir o desmatamento a zero 
até 2015. As pesquisas do Imazon nas áreas de 
regularização fundiária, de monitoramento e 
transparência florestal, e de desenvolvimen-
to sustentável contribuem diretamente para 
essa meta.

O ano de 2007 foi também um marco 
para o Imazon porque passamos a ser referên-
cia para a mídia nacional e internacional, so-
bre questões relacionadas ao meio ambiente 
e à Amazônia. Foram mais 140 inserções em 
jornais impressos, 20 em revistas semanais, e 
diversas notícias em portais da internet como 
G1, Uol e Terra. Tivemos mais de 50 entre-
vistas em emissoras de TV e mais de 40 em 
de Rádio. Fomos também solicitados por im-
portantes formadores de opinião no Brasil. A 
disseminação contou com o reforço do nosso 
portal de geoinformação, o ImazonGeo, que 
disponibiliza toda a base de informação geo-
gráfica produzida pelo Imazon. 

Em relação às metas administrativas, 
consolidamos o nosso sistema de controles in-
ternos e, pelo terceiro ano consecutivo desde 
a implantação, nossas contas foram auditadas 
e aprovadas por uma renomada firma de au-
ditoria. 

O ano de 2007 é o último em que as-
sino a carta de abertura de nosso relatório 
de atividades. O meu mandato encerra-se 
em dezembro de 2008, e não poderia deixar 
de usar essa oportunidade para agradecer a 
todos os integrantes da Administração, Con-
selheiros e Pesquisadores do Imazon pelo seu 
apoio e engajamento durante todos esses 
anos em que estivemos juntos, de de desejar 
aos próximos líderes da instituição sucesso 
em seu trabalho.

Carlos Souza Jr
secretário executivo

& 
Ana Cláudia Rodrigues

vice-secretária executiva
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O IMAZON

1 Regulamentada pela lei nº. 9.790, de 23 de março de 1999, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) é um título concedido pelo Ministério da Justiça a pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
com o intuito de facilitar a assinatura de parcerias e convênios com o governo. Para receber essa qualificação é 
necessário cumprir vários requisitos, especialmente relacionados à transparência institucional.

O Imazon é uma instituição de pesqui-
sa sem fins lucrativos e com qualificação de 
Oscip1, cuja missão é promover o desenvolvi-
mento sustentável na Amazônia brasileira por 
meio de estudos, apoio à formulação de polí-
ticas públicas, disseminação ampla de infor-
mações e formação profissional. O Imazon foi 
fundado em 1990 e tem a sua sede em Belém, 
Pará. 

Valores

Sustentabilidade. As soluções para os 
problemas de uso dos recursos naturais devem 
ser baseadas nos princípios de sustentabilida-
de, que é a capacidade de um ecossistema de 
manter processos e funções ecológicas, diver-
sidade biológica e produtividade ao longo do 
tempo. Isso significa respeitar todas as formas 
de vida e os ciclos da natureza, valorizar a di-
versidade cultural, fortalecer economias locais 
sustentáveis, considerar os custos ambientais 
e sociais envolvidos nos processos produtivos 
e promover esforços para a repartição de be-
nefícios (compartilhar poder na tomada de 
decisão e dividir os bens e serviços criados de 
forma sustentável). 

Ética. Adotar uma relação respeitosa 
com as outras instituições e atores sociais; 
respeitar os direitos autorais; respeitar os 
códigos de ética profissional; não discriminar 
raça, credo, posição social ou posição ideoló-
gica nas relações internas e externas.

Uso do Método Científico. O Imazon 
conduz análises objetivas e isentas, baseadas 
em métodos científicos comprovados na lite-
ratura 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 credibilida-
de e o respeito ao Instituto.

Visão

A Amazônia como uma área onde a bio-
diversidade, a cobertura florestal e os serviços 
ambientais associados estarão conservados e o 
desenvolvimento sustentável será implantado 
de modo a garantir condições de vida dignas 
para todos os habitantes da região. 

Fundação

no final dos anos 1980, as imagens de 
destruição da Amazônia começavam a ganhar 
destaque na imprensa nacional e mundial. O 
desmatamento acelerado, as queimadas, a 
exploração predatória de madeira e a proli-
feração de garimpos de ouro exerciam grande 
pressão ambiental e social sobre a região.

nessa época, o ecólogo norte-americano 
Christopher Uhl, então pesquisador visitante 
da Embrapa, realizava pesquisas sobre as áre-
as degradadas no leste do Pará e preocupa-
va-se com o pouco entendimento e a escas-
sa documentação dessas transformações na 
paisagem Amazônica. Ele compreendeu que 
a escassez de pesquisas aplicadas sobre tais 
transformações enfraquecia o debate sobre as 
causas dessa degradação ambiental e as alter-
nativas para uma Amazônia sustentável. Uhl 
constatou também que havia uma grande ca-
rência de profissionais de nível superior aptos 
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2 Diretores Executivos: Adalberto Veríssimo (1990-1993), André Guimarães (1994-1995), Paulo Amaral (1996-1998), 
Paulo Barreto (1999-2003) e Carlos Souza Júnior (2004-presente). Todos os diretores executivos continuam exercendo 
a função de pesquisador no Instituto, exceto André Guimarães que ocupa a função de vice-presidente do Conselho 
Diretor do Imazon. 

a estudar esses fenômenos de maneira multi-
disciplinar e a reportá-los de forma didática e 
estratégica para os tomadores de decisão. Ele 
identificou nessa crise uma oportunidade para 
servir à Amazônia e, em parceria com Adal-
berto Veríssimo, David McGrath e Paulo Barre-
to, decidiram criar o Imazon, um instituto de 
pesquisa aplicada e multidisciplinar com o ob-
jetivo de estudar (com ênfase na abordagem 
empírica) e buscar soluções para os problemas 
cruciais de uso e conservação dos recursos na-
turais na Amazônia. 

A idéia de criar o Imazon nasceu em 
1988, mas a fundação só ocorreu em 10 de 
julho de 1990. Ao longo de mais de dois anos 
Uhl, Veríssimo, MacGrath e depois Barreto, 
discutiram exaustivamente a missão, a cultu-
ra da organização e a abordagem do trabalho 
do futuro instituto. Eles fizeram isso revisando 
outras experiências institucionais no Brasil e 
nos trópicos úmidos, bem como conversando 
e debatendo a proposta de criação do Ima-
zon com dezenas de lideranças intelectuais, 
sociais e políticas da Amazônia. Veríssimo e 
Barreto continuam no dia-a-dia do Instituto 
desde então. A participação de Chris Uhl foi 
bastante reduzida com o seu retorno aos EUA 
em 1995, onde é professor na Universidade 
Estadual da Pensilvânia. MacGrath, por sua 
vez, é professor do naea (UFPA) e pesqui-
sador associado do Ipam. Chris Uhl e David  
MacGrath são membros efetivos da Assem-
bléia Geral do Imazon.

A consolidação do Imazon ao longo de 
17 anos de existência não seria possível sem 
a contribuição de mais de uma centena de 
funcionários que atuaram no Instituto ao 

longo desse tempo, assim como de dezenas 
de colaboradores (pesquisadores visitantes 
e associados) e dos membros dos conselhos 
diretor e consultivo do Instituto. Além dis-
so, foi essencial o papel desempenhado por 
seus diretores executivos2 nesse período, os 
quais continuam exercendo atividade direta 
no Instituto. Finalmente, o Imazon tem con-
tado com uma parceria ampla e produtiva 
com dezenas de instituições públicas, priva-
das e não-governamentais em suas múltiplas 
atividades, além da parceria com financia-
dores nacionais e internacionais que gene-
rosamente o têm apoiado na realização de 
suas atividades. 

algumas das principais contribuições
do imazon em 17 anos:

Estudos do Imazon na área de manejo 
florestal e ecologia serviram de base para o 
estabelecimento de um sistema de manejo 
florestal destinado a empresas e comunidades 
tradicionais. no final de 2007, a área maneja-
da na Amazônia já superava 5 milhões de hec-
tares, dos quais mais de um terço detinha selo 
verde do FSC. 

Estudos técnicos e iniciativas na esfera 
de políticas públicas liderados pelo Imazon ti-
veram impacto direto na criação de aproxima-
damente 24 milhões de hectares de unidades 
de conservação na Amazônia, dos quais 12,7 
milhões de hectares na Calha norte do Pará. 

Pesquisa do Imazon sobre ecologia do 
mogno, a mais valiosa espécie de madeira tro-
pical, foi essencial para sua inclusão na lista 
de espécies ameaçadas da CITES.
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Estudos sobre política e economia flo-
restal contribuíram de forma decisiva para a 
elaboração da nova lei de Gestão de Florestas 
Públicas do Brasil (em vigor desde 2006), cujo 
principal objetivo é promover o uso sustentá-
vel de florestas públicas.

Relatório publicado em 2000, em parce-
ria com o Banco Mundial, serviu de referência 
para a elaboração da política de expansão das 
Flonas e Flotas na Amazônia.   

Pesquisa sobre pressão humana na Ama-
zônia, publicado em 2006 em parceria com o 
WRI, tem sido utilizado para orientar os es-
forços de combate ao desmatamento e para a 
criação de Áreas Protegidas. 

O Imazon foi pioneiro no desenvolvimento 
de um sistema de monitoramento com imagens de 
satélite para detecção da exploração madeireira 
e estradas não-oficiais na Amazônia em 2004. 

Em 2006, o Imazon desenvolveu o Siste-
ma de Alerta de Desmatamento (SAD) como 
instrumento para monitorar mensalmente e 
divulgar amplamente, de forma independente, 
a situação do desmatamento na Amazônia. 

O Imazon firmou parceria com o MPF e 
MPE para monitorar o desmatamento nas uni-
dades de conservação e terras indígenas no 
Estado do Pará.

atiVidades 

Pesquisa

As atividades de pesquisa do Imazon in-
cluem diagnóstico socioeconômico dos usos do 

solo na Amazônia; desenvolvimento de méto-
dos para avaliação e monitoramento desses 
usos; realização de projetos demonstrativos; 
análise de políticas públicas de uso do solo; e 
elaboração de cenários e modelos de desen-
volvimento sustentável para essas atividades 
econômicas. O trabalho do Instituto funda-
menta-se nos seguintes princípios:

Interdisciplinaridade. Permite uma 
abordagem holística e transversal dos vários 
temas que influenciam a sustentabilidade da 
Amazônia. Os estudos incluem análises econô-
micas e sociais, geográficas, ecológicas, polí-
ticas, legais e institucionais.

Busca de soluções. Os estudos estão di-
recionados à solução de problemas de uso e 
conservação dos recursos naturais na Amazô-
nia.

Abordagem empírica. O Imazon enfati-
za a observação e a coleta sistemática de da-
dos primários sobre o uso e a conservação dos 
recursos naturais na Amazônia.

Método científico. O Imazon conduz 
análises objetivas e isentas baseadas em mé-
todos científicos comprovados na literatura 
especializada.

Disseminação

A disseminação dos resultados dos es-
tudos do Imazon é feita por meio de revistas 
científicas nacionais e internacionais indexa-
das (Science, Nature, Proceedings of the Na-
tional Academy of Science, Forest Ecology and 
Management, Conservation Biology, Revista 
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de Direito Ambiental, International Journal of 
Remote Sensing, Ciência Hoje etc.), manuais, 
vídeos, livretos, livros, artigos técnicos e re-
sumos com recomendações para políticas pú-
blicas. A maioria dos estudos está disponível 
gratuitamente na página eletrônica do Imazon 
(www.imazon.org.br).

na mídia, os resultados dos estudos são 
disseminados em reportagens especiais para 
jornais, revistas e sites de grande circulação/
audiência. Além disso, os pesquisadores do 
Imazon participam como palestrantes em di-
versos eventos científicos e políticos em esca-
la regional, nacional e internacional.

Políticas Públicas

Os estudos do Imazon têm contribuído 
de forma efetiva para a elaboração de polí-
ticas públicas de largo alcance na Amazônia. 
As principais contribuições têm sido em áreas 
estratégicas como ordenamento territorial (zo-
neamento e regularização fundiária), criação e 
implementação de unidades de conservação, 
aperfeiçoamento dos sistemas de comando e 
controle (com ênfase na monitoração com ima-
gens de satélite), melhoria na aplicação da lei 
de Crimes Ambientais (mecanismos para garan-
tir a punição efetiva dos infratores), instrumen-
tos de fomento (por exemplo, crédito para as 
atividades de uso sustentável), recomendações 
para o licenciamento ambiental, normas técni-
cas de manejo florestal, entre outras.

Em muitas ocasiões o Imazon tem sido 
convidado a integrar comissões técnicas e as-

sistir tomadores de decisão, na esfera do exe-
cutivo, legislativo e judiciário, na elaboração 
de políticas públicas bem como de pareceres 
sobre temas complexos e emergentes no de-
bate regional.

Formação Profissional

Um dos objetivos do Imazon é formar 
pesquisadores com capacidade analítica e 
experiência de campo, voltados ao entendi-
mento e solução dos problemas ambientais da 
Amazônia. Esse trabalho envolve a elaboração 
de um projeto de pesquisa, coleta e análise 
dos dados e apresentação dos resultados em 
artigos científicos e reuniões profissionais. Já 
são mais de 150 profissionais treinados em eco-
logia, engenharia florestal, direito ambiental, 
economia rural, geoprocessamento, planeja-
mento regional e políticas públicas. Muitos 
desses profissionais atuam com posição de 
destaque em outras organizações ambientais, 
no setor privado e em instituições públicas.
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PROGRAMAS

monitoramento da paisagem

Este programa tem por objetivo desen-
volver técnicas para detectar, quantificar e 
monitorar, por meio de imagens de satélites, 
o desmatamento, a exploração madeireira, as 
estradas não-oficiais e outras formas de pres-
são humana. Os resultados desses levanta-
mentos são armazenados em um banco de da-
dos acoplado a um SIG, que permite a geração 
rápida de informações para atender demandas 
externas na área de planejamento regional e 
ZEE. As atividades de pesquisa deste programa 
são:

Detecção de riscos ambientais. Trata 
dos diagnósticos regionais da pressão antró-
pica na Amazônia e de modelos de alcance 
econômico de atividades de uso do solo (ex-
ploração madeireira, pecuária e soja). Esses 
estudos fornecem uma base de informações 
para identificar ameaças às Áreas Protegidas 
e àquelas com potencial para conservação. 
Além disso, são úteis para modelar cenários 
futuros da Amazônia, tais como os impactos 
da pavimentação de rodovias e a construção 
de hidrelétricas.

Mapeamento das áreas desmatadas. 
Desenvolvimento de técnicas de processa-
mento de imagens de satélite para detectar 
desmatamento e monitorá-lo periodicamente 
(em geral, os dados são publicados bimestral-
mente). Tais métodos de monitoramento e 
controle florestal têm sido transferidos para 
usuários finais como as Semas da Amazônia, o 
Ministério Público e as OnGs.

Mapeamento da exploração madeirei-
ra. O Imazon é pioneiro no desenvolvimento 
de técnicas de processamento de imagens de 
satélite para identificar e mapear exploração 
madeireira e florestas degradadas pelo fogo e 
exploração recorrentes. Atualmente, essas téc-
nicas são testadas para avaliar a efetividade e 
a qualidade dos planos de manejo florestal.

Mapeamento das tipologias florestais. O 
Instituto utiliza técnicas de fusão de dados de 
satélite para o mapeamento detalhado de tipo-
logias florestais na escala 1:50.000. Os dados 
utilizados incluem imagens de radar (JERS-1) 
adquiridas nos períodos de seca e chuva, to-
pografia (SRTM), imagens landsat e mapas de 
desmatamento. Esse tipo de informação é usa-
do no detalhamento de áreas potenciais para 
a criação de unidades de conservação de uso 
sustentável, tais como Flonas e Flotas.

Mapeamento das estradas. levantamen-
to da localização das estradas não-oficiais na 
Amazônia legal a partir de imagens landsat. 
Essas informações são usadas para avaliar a 
pressão humana, identificar áreas prioritárias 
para a fiscalização e ordenamento fundiário, e 
modelar o alcance econômico e o risco ambien-
tal das atividades econômicas na Amazônia.

Coordenação: Carlos Souza Jr.
Equipe: Amintas Brandão Jr., André Monteiro, 
Anderson Costa, Cíntia Balieiro, Júlia Gabriela, 
Kátia Pereira, Márcio Sales, Rodney Salomão, 
Sâmia Nunes, Victor Lins e Sanae Hayashi.
Apoio: Fundação Gordon & Betty Moore, Fun-
dação David & Lucile Packard, Usaid, Fundação 
AVINA, Embaixada do Reino dos Países Baixos, 
Serviço Florestal Norte-Americano.
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Estradas não-oficiais na Amazônia legal

política e economia Florestal

O setor florestal pode desempenhar um 
papel crucial no desenvolvimento rural susten-
tável da Amazônia ao aliar a conservação ao 
desenvolvimento socioeconômico. Entretanto, 
historicamente, o setor florestal se desenvol-
veu de forma predatória e migratória devido à 
adoção incipiente das práticas de bom manejo 
florestal. O setor passa atualmente por profun-
das mudanças, incluindo a descentralização da 
gestão florestal, avanços nos sistemas de con-
trole e monitoramento e perspectivas para o 
manejo de florestas públicas.   

O objetivo deste programa é avaliar e 
subsidiar políticas públicas florestais a partir 
de uma análise minuciosa da evolução, da di-
nâmica e das tendências socioeconômicas do 
setor florestal na Amazônia. O programa tam-
bém se propõe a investigar e propor instru-
mentos econômicos de apoio à adoção do ma-
nejo florestal e de compensação pelos serviços 
ambientais providos pela floresta, incluindo o 
mercado de produtos florestais.  Para isso, o 
Imazon desenvolve quatro projetos comple-
mentares:

Aliança Consumo Sustentável. O ob-
jetivo geral é fortalecer os mecanismos de 
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mercado para apoiar o manejo florestal e o 
consumo sustentável de produtos florestais 
na Amazônia e Mata Atlântica. Esse projeto, 
iniciado em 2005, é uma iniciativa da OnG 
AdT – Programa Amazônia Brasileira em par-
ceria com o Imazon, o Imaflora e a Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica. O Imazon co-
ordena as ações do projeto voltadas à am-
pliação da área manejada na Amazônia por 
meio da adoção de sistemas modulares de 
manejo florestal e do apoio técnico à Asso-
ciação PFCA. 

SAMFLOR. A adoção gradual das práticas 
de manejo florestal é uma iniciativa inovadora 
para a difusão de seus benefícios ambientais, 
sociais e econômicos. O SAMFlOR está basea-
do no estado-da-arte das práticas de manejo 
e tem como objetivo apoiar empresas e comu-
nidades interessadas em executar operações 
florestais sustentáveis.   

Apoio à implantação de Flotas no Pará. 
O Imazon tem apoiado a criação, gestão e mo-
nitoramento de Flonas e Flotas na Amazônia. 
A partir de 2007, o Instituto passou a coope-
rar com a Sema (Pará) e as organizações CI, 
MPEG e Imaflora na elaboração do plano de 
manejo das unidades de conservação da Calha 
norte do rio Amazonas (cerca de 12,8 milhões 
de hectares). nessa primeira fase, Imazon e 
Imaflora levantam as informações necessárias 
à confecção dos planos de manejo e ao es-
tabelecimento dos conselhos consultivos das 
Flotas da Calha norte. 

Pólos madeireiros. Para subsidiar po-
líticas públicas e o planejamento público da 
expansão do setor florestal, nos últimos anos 
o Imazon tem gerado amplos levantamentos 
de campo em todos os pólos madeireiros da 
Amazônia legal (em 1998 e 2004). Tais estu-
dos têm levantado dados-chave sobre o setor 
madeireiro da Amazônia, incluindo volumes 
produzidos, tipos de produtos, empregos ge-
rados, tecnologia de exploração e processa-
mento, mercados e tendências do setor. Este 
projeto também produz, de forma sistemáti-

ca, modelos para estimar a lucratividade eco-
nômica do setor madeireiro na Amazônia. 
 
Coordenação: Marco Lentini.
Equipe: Adalberto Veríssimo, Denys Pereira, Da-
niel Santos e Mariana Araújo.
Colaboração: Roberto Palmieri e Sílvia Kataoka 
(Imaflora).
Apoio: Fundação Gordon & Betty Moore, Comis-
são Européia e ITTO.
Parcerias: AdT – Programa Amazônia Brasileira, 
EcoFlorestal, Imaflora, PFCA, Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica e Sema (Pará).

Floresta e comunidade

As comunidades tradicionais e os produ-
tores familiares rurais da Amazônia detêm al-
gumas das últimas reservas florestais em áreas 
públicas e privadas, que são estratégicas para 
a conservação da região. Estima-se que as co-
munidades detenham em torno de 1,2 milhão 
de quilômetros quadrados de florestas. Entre-
tanto, o marco institucional desfavorável, a 
gestão deficiente e a falta de transparência 
florestal, a insegurança fundiária e a baixa ca-
pacidade técnica têm impulsionado as comu-
nidades à ilegalidade.

A inclusão desses atores de forma ativa 
na produção florestal legalizada da Amazônia 
é imprescindível para a conservação de seus 
recursos florestais e ao estabelecimento de 
economias rurais sustentáveis e permanen-
tes. O objetivo deste programa é documen-
tar, analisar e apoiar iniciativas de manejo 
florestal comunitário e em pequena escala na 
Amazônia legal. As principais atividades deste 
programa são:

Consórcio Comunidades e Florestas. O 
objetivo geral desta atividade é integrar in-
formações sobre ecologia e técnicas de mane-
jo florestal, regularização fundiária e estudos 
de mercado para promover o manejo florestal 
comunitário em comunidades nos municípios 
paraenses de Porto de Moz, Gurupá e Mara-
bá. Para isso, são realizados estudos sobre 
manejo e ecologia de espécies importantes 
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para a economia das comunidades, levanta-
mentos de mercado para produtos florestais 
não-madeireiros e análises e acompanhamen-
to de processo de regularização fundiária a 
partir de arranjos locais das comunidades e 
dos programas de governos estadual (Iterpa) e 
federal (Incra).

Mercado comunitário. O objetivo é con-
tribuir para a melhoria da comercialização de 
produtos da exploração florestal comunitária 
na Amazônia. Para isso, são realizadas a cole-
ta de dados, análise de mercados e elabora-
ção de um banco de dados sobre as iniciativas 
de manejo florestal comunitário na Amazônia 
legal. Essas informações servirão para incre-
mentar as opções de comercialização de pro-
dutos florestais comunitários. 

Manejo por pequenos produtores. Este 
projeto busca entender os fatores que contri-
buem para a adoção do manejo florestal por pe-
quenos produtores no Brasil, Bolívia, Equador e 
Peru. Além disso, investiga os obstáculos enfren-
tados por essas iniciativas no âmbito técnico, de 
mercado e normativo. A meta é usar essas infor-
mações para propor políticas públicas que am-
pliem e efetivem a adoção do manejo florestal 
em pequena escala na Amazônia. 

Lições sobre manejo comunitário. Nes-
te projeto nossa instituição identifica e dis-
semina modelos de acompanhamento técnico 
e gerencial para as organizações sociais e de 
produtores que atuam na área de manejo flo-
restal comunitário. O projeto inclui também 
uma análise comparativa das experiências 
em curso no Brasil, Guatemala e nicarágua. 
A meta é contribuir para que as comunidades 
tenham maior autonomia e controle sobre os 
seus projetos de manejo florestal comunitá-
rio. Por fim, o projeto promove intercâmbios 
regionais e internacionais para compartilhar 
novas formas de acompanhamento técnico e 
gerencial para o manejo florestal comunitá-
rio na Amazônia e América Central. 

Monitoramento das Comunidades Tradi-
cionais. O Imazon monitora a pressão humana 

sobre as áreas de comunidades tradicionais e 
terras indígenas no sul do Amazonas. O projeto 
prevê também a capacitação de comunidades 
locais no manuseio de GPS, leitura de mapas e 
mapeamento participativo, promovendo a ca-
pacidade local para o monitoramento das áreas 
comunitárias e terras indígenas. 

Coordenação:  Paulo Amaral. 
Equipe: Andréia Pinto, Francy Nava, Heron 
Martins, Marcelo Galdino, Simone Bauch e Valdir 
Pinto.
Colaboração: Edson Vidal (Esalq/USP), Manuel 
Amaral (IEB), Erin Sills (Universidade Estadual 
da Carolina do Norte - EUA), Max Steinbrenner 
(Ufra), Benno Pokorny (Cifor). 
Parcerias: IEB, Fase, Cifor, Ufra, CSF Brasil e 
Kanindé.
Apoio: UE, Usaid, Inco e Sebrae.

transparência Florestal

O objetivo geral deste programa é con-
tribuir para a redução do desmatamento ile-
gal na Amazônia por meio do monitoramen-
to independente do desmatamento (usando 
principalmente o SAD), divulgação ampla dos 
resultados para atores-chave e o uso dessas 
informações para orientar as ações de respon-
sabilização dos infratores.

Em 2007, o programa enfocou suas ativi-
dades nos Estados do Pará e Mato Grosso. Em 
2008, o monitoramento se ampliará para toda  
a Amazônia. Para isso, o Imazon desenvolveu  
o SAD, um sistema para gerar mapas de desma-
tamento e estatísticas com freqüência mensal 
usando imagens do satélite MODIS. O sistema 
para detecção e análise do desmatamento 
tem contribuído para orientar as ações de fis-
calização, ao mesmo tempo em que permite 
um acompanhamento mensal das tendências 
de desmatamento.

Todas essas informações têm sido divul-
gadas por meio de boletins mensais com ampla 
repercussão na imprensa regional e nacional. 
Além disso, os mapas gerados ficam disponíveis 
para consultas interativas no portal de infor-
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mações geográficas do Imazon, o ImazonGeo 
(www.imazongeo.org.br). As principais ativida-
des do programa são:

Monitoramento. Acompanhamento do des-
matamento e da degradação florestal (exploração 
madeireira, estradas não-oficiais, focos de calor 
etc.) usando ferramentas de geoprocessamento. 

Direito Ambiental. Documentação, aná-
lise e coleta de indicadores sobre a aplicação 
da lei ambiental contra os infratores. 

ImazonGeo. Manutenção de um portal de  
geoinformação, que pode ser acessado pelo en-
dereço www.imazongeo.org.br para fornecer 
dados sobre a situação, dinâmica e cenários da 
Amazônia para instituições-chave e atores estra-
tégicos, bem como para o público em geral.

Disseminação. Divulgação ampla dos re-
sultados (por meio de boletins) para atores es-
tratégicos, instituições-chave e sociedade em 
geral (por divulgação na mídia).

Coordenação: Carlos Souza Jr. e Adalberto Verís-
simo.
Equipe: Anderson Costa, Amintas Brandão Jr., 
Heron Martins, Kátia Pereira, Rodney Salomão, 
Sanae Hayashi.
Cooperação Técnica: Sema (Mato Grosso), Sema 
(Pará), MPF (Pará), MPE (Pará).
Apoio: Fundação Lucile & David Packard, Fun-
dação AVINA, Fundação Gordon & Betty Moore, 
Embaixada do Reino dos Países Baixos.
Parceria: ICV (Mato Grosso).

projeto especial: belém sustentáVel 

na Amazônia legal, a população urba-
na alcançou 73% em 2004. O desafio de tor-
nar essas cidades mais sustentáveis é imenso 

e urgente, pois as escolhas de consumo e de 
políticas públicas feitas nos centros urbanos 
determinarão, em grande medida, o futuro do 
mundo.

De fato, nas cidades se consome a 
maior parte da energia, dos recursos natu-
rais e dos produtos gerados no planeta. Ao 
mesmo tempo, o dinamismo cultural, socio-
econômico e político dos centros urbanos 
tornam esse espaço o mais propício para 
promover as mudanças em direção ao desen-
volvimento sustentável. 

Belém Sustentável é uma iniciativa do 
Imazon voltada à busca de soluções efetivas e 
sustentáveis para as áreas urbanas na Amazô-
nia. Este projeto pressupõe uma ampla alian-
ça entre os segmentos sociais, visão de longo 
prazo, metas e indicadores para monitorar e 
reportar os avanços e obstáculos no caminho 
para uma cidade sustentável. O enfoque é a 
Grande Belém, no Pará, mas os resultados ge-
rados nessa metrópole podem ser adaptados 
para outras cidades da Amazônia. As principais 
atividades desse projeto são:

Diagnóstico Belém Sustentável. Um 
amplo relatório socioambiental bianual so-
bre a Grande Belém. Trata dos temas cen-
trais do cotidiano, tais como florestas urba-
nas, praças, lixo, água, esgoto, transporte, 
poluição sonora, poluição visual e patrimô-
nio histórico.

Exposição Belém Sustentável. Uma ex-
posição itinerante que divulga o relatório “Be-
lém Sustentável” nas cidades da região Metro-
politana. É uma ampla leitura do relatório por 
meio de painéis, oficinas, vídeos e outras lin-
guagens artísticas.
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Site Belém Sustentável. A página in-
terativa e dinâmica terá informações sobre 
temas relevantes para a promoção de uma 
vida saudável e justa na Grande Belém. O site 
disponibilizará os relatórios “Belém Sustentá-
vel”, realizará enquetes, manterá um fórum 
sobre temas socioambientais e terá informa-

ções atualizadas sobre a agenda mínima para 
desenvolvimento urbano sustentável. 

Coordenação: Netuno Leão.
Equipe: Adalberto Veríssimo e Carla Costa.
Apoio: Fundação AVINA, Companhia Vale, Sol Infor-
mática, Banco da Amazônia, Clínica Lobo e Cikel 
Brasil Verde S.A..

Capa do livro Belém Sustentável
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cenários de ocupação da 
amazônia

Em 1997, o Imazon iniciou vários estu-
dos para entender os cenários de ocupação 
humana na Amazônia, cuja pergunta central 
foi: como as políticas de infra-estrutura e a 
demanda por produtos (soja, carne, madeira 
etc.) afetarão a ocupação do solo na Amazô-
nia nas próximas décadas? Os objetivos deste 
programa foram mapear e diagnosticar os im-
pactos ambientais e o papel dos pólos agro-
pecuários da Amazônia na socioeconomia re-
gional, bem como modelar a ocupação futura 
e os possíveis impactos desses pólos sobre os 
recursos naturais. Os resultados deste progra-
ma compreendem 26 publicações incluindo 
três livros, 14 artigos e capítulos de livros, um 
volume da Série Amazônia, dois números da 
Série O Estado da Amazônia e seis publicações 
em outros formatos. As aplicações mais rele-
vantes desses estudos foram:

Amazônia Sustentável. Publicado em 
parceria com o Banco Mundial, este estudo 
identificou as oportunidades e limitantes para 
o estabelecimento de usos sustentáveis do 
solo na Amazônia. Os autores indicaram que 
a exploração manejada de madeira poderia 
oferecer uma economia mais estável do que 
aquela gerada pela agricultura em grande par-
te da Amazônia e sugeriram políticas públicas 
para estimular o uso sustentável dos recursos 
florestais. Este estudo teve forte influência na 
criação do Programa nacional de Florestas, 
que incluiu um componente de criação e ges-
tão de florestas públicas na Amazônia.

Pecuária na Amazônia. Várias publica-
ções sobre este tema analisaram os fatores 
que levaram ao rápido crescimento da pecuá-
ria na Amazônia, avaliaram os futuros cenários 
dessa atividade e propuseram políticas para 

PROGRAMAS COnClUíDOS EM 2007

conciliar o desenvolvimento da pecuária com 
a conservação ambiental e da biodiversidade. 
Os mapas que mostram o potencial de expan-
são da pecuária em decorrência do asfalta-
mento de estradas foram usados para justifi-
car a criação de unidades de conservação em 
áreas críticas da Amazônia.

Pressão Humana na Amazônia. Este 
estudo, publicado na forma de relatório e 
de recomendações para políticas públicas 
(Série O Estado da Amazônia), mostrou que 
quase metade da floresta amazônica esta-
va sob pressão humana de várias atividades. 
Essas análises foram usadas para selecionar 
áreas prioritárias para a criação de unidades 
de conservação nos Estados do Pará e Ama-
zonas.

A partir de 2008, os vetores e impactos 
da ocupação humana na Amazônia (exploração 
de madeira, agricultura, pecuária etc.) serão 
tratados de forma transversal entre os diver-
sos programas do Imazon.

Finalmente, em 2007, o programa Cená-
rios de Ocupação da Amazônia foi concluído 
com a realização de dois estudos a serem pu-
blicados no início de 2008.

Mercado e Futuro da Pecuária na 
Amazônia. Analisa os fatores que levaram 
ao forte crescimento da produção de gado 
na região e como esse crescimento vem con-
tribuindo para o desmatamento. As exporta-
ções de carne bovina da região aumentaram 
expressivamente entre 2000 e 2006. Entre 
1996 e 2006, 75% dos desmatamentos foram 
destinados à criação de gado.  

Quem é dono da Amazônia? O desenvol-
vimento sustentável na Amazônia depende de 
uma clara definição de quem têm direitos de 
uso e propriedade sobre as terras da região. 
Porém, esses direitos são confusos ou desco-
nhecidos em uma extensa porção já ocupada 
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Distribuição do desmatamento e dos frigoríficos instalados  
na Amazônia em 2005.

da região. O estudo analisa o esforço do Esta-
do brasileiro para recadastrar imóveis rurais 
na região iniciado em 1999 e os seus desdobra-
mentos. O estudo mostra que o governo con-
tinua sem saber quem é dono de uma extensa 
área da região.

Coordenação em 2007: Paulo Barreto.
Equipe entre 1997 e 2007: Adalberto Veríssimo, 
André Monteiro, Andréa Valente, Andréia Pinto, 
Brenda Brito, Carlos Souza Jr., Paulo Barreto, 
Marky Brito, Rodney Salomão, Ritaumaria Perei-
ra, Sanae Hayashi. 
Apoio entre 1997 e 2007: Usaid, Fundação Ford, 
Fundação Betty & Gordon Moore, Banco Mundial; 
Fundação William & Flora Hewlett.
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ecologia e manejo Florestal

Este programa avaliou, desenvolveu e 
disseminou técnicas para uso florestal susten-
tável com estudos aplicados sobre ecologia e 
manejo florestal. Além disso, fez um estudo 
comparativo do crescimento das árvores entre 
as florestas exploradas com técnicas de ma-
nejo e submetidas a tratamentos silviculturais 
(por exemplo, corte de cipós) e as exploradas 
convencionalmente. Foram realizados estudos 
específicos (autoecologia) sobre espécies ma-
deireiras de grande importância econômica e 
ecológica como é o caso do mogno (Swietenia 
macrophylla King).

Um destaque deste programa foi o Proje-
to Piloto de Manejo Florestal realizado em Pa-
ragominas, Pará. Iniciado em 1992 e concluído 
em 2007, este projeto serviu de referência 
para os avanços no manejo florestal na Ama-
zônia. Seus resultados revelaram que o ma-
nejo florestal era técnica e economicamente 
viável. Houve um amplo esforço de divulgação 
desses resultados com inúmeras publicações, 
um vídeo (obteve prêmio de melhor roteiro no 
Festival nacional de Vídeo Ecológico em 1994) 
e um manual florestal (Floresta Para Sempre). 
A experiência desenvolvida em cerca de 250 
hectares serviu de base para a expansão do 
manejo florestal na Amazônia, o qual já supe-
ra 5 milhões de hectares. 

Os resultados mais recentes do progra-
ma (especialmente na área de autoecologia) 
poderão ser usados para orientar, com mais 
detalhes, práticas silviculturais adequadas ao 
potencial biológico das espécies madeireiras; 
prognosticar com maior segurança ciclos de 
corte e produtividade florestal para diferen-
tes intensidades de exploração; e orientar o 
planejamento do manejo florestal na escala 
regional considerando ciclos de corte e produ-
tividade adequados.

O programa resultou em 55 publicações 
incluindo quatro livros, 32 artigos e capítu-

los de livros, sete volumes da Série Amazô-
nia e nove publicações em outros formatos. 
Algumas das principais publicações deste 
programa são:

Manual Floresta Para Sempre. Publica-
do em parceria com o WWF - Brasil, este ma-
nual reflete o desenvolvimento de um mode-
lo integrado de manejo, que consiste em um 
conjunto de medidas adotadas antes, durante 
e após a exploração a fim de minimizar os im-
pactos sobre a floresta e aumentar sua produ-
tividade. Este manual tem sido usado por uma 
variedade de atores envolvidos com manejo 
florestal na Amazônia brasileira e, ultimamen-
te, em outras regiões tropicais.

Mogno na Amazônia Brasileira: Eco-
logia e Perspectivas de Manejo. Este livro 
descreve a ecologia da espécie Swietenia ma-
crophylla (mogno) em sua área de ocorrência, 
focando a Amazônia brasileira e apresentando 
recomendações de manejo florestal e plantio 
da espécie. Discute também as opções para 
sua conservação e medidas para controlar sua 
exploração e comércio. Este livro contribuiu 
com informações relevantes para a criação de 
uma legislação específica para o mogno e para 
sua inclusão no anexo II da CITES.

Ecologia e Manejo de Cipós na Amazô-
nia Oriental. Resume os estudos realizados pelo 
Imazon sobre manejo e ecologia de cipós. O li-
vro, organizado em sete capítulos, relata temas 
como: manejo de cipós, diversidade de espécies 
de cipó, regeneração de cipós em clareiras, tra-
tamentos silviculturais com cipós, biomassa de 
cipós, ecologia de espécies de cipó e síntese 
dos estudos sobre cipós na Amazônia oriental. 
Essa publicação destina-se a alunos, professores 
e pesquisadores interessados na ecologia e no 
manejo de florestas.

Coordenação em 2007: Paulo Amaral.
Apoio entre 1992 e 2007: Cifor, Governo do 
Amapá, CITES, Dendrogene-Embrapa, DFID, WWF, 
GTZ, IEB, Imaflora, IPGRI, PFCA, MMA, Over-
brook, ProManejo/LASAT, Rainforest Alliance, 
IICA, Usaid.
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pesquisa

Transparência Florestal. Em 2007, o 
Imazon deu continuidade às atividades de 
transparência florestal no Mato Grosso (inicia-
das em 2006) e começou a geração dos dados 
de desmatamento e sua divulgação por meio do 
Boletim Transparência Florestal para o Estado 
do Pará. O Imazon fez convênios de cooperação 
técnica com as Semas em ambos os Estados.

As informações dos Boletins tiveram 
enorme repercussão na mídia e definiram a 
pauta sobre o desmatamento em 2007. Além 
disso, contribuíram para aumentar a transpa-
rência e o debate na sociedade sobre a reto-
mada da curva ascendente do desmatamen-
to em 2007, depois de três anos em queda. 
O MMA também usou dados do Boletim para 
reestruturar o Plano de Combate ao Desmata-
mento do Governo Federal. 

O Imazon contribuiu ainda no desenvol-
vimento dos sistemas governamentais de mo-
nitoramento e controle –  monitoramento dos 
planos de manejo florestal, que poderão ser 
replicados nas futuras concessões florestais – 
e fornecendo informações sobre áreas críticas 
para ações de fiscalização das Semas.

Monitoramento de Áreas Protegidas. A 
criação de Áreas Protegidas é um dos instru-
mentos mais eficientes para proteger a biodi-
versidade, conservar as florestas e reduzir os 
impactos negativos das atividades econômicas 
predatórias. na Amazônia, essas áreas somam 
42% do território, dos quais aproximadamente 
metade são unidades de conservação e a outra 
metade são terras indígenas. 

Em 2007, o Imazon começou a monito-
rar o desmatamento ilegal dentro das Áreas 
Protegidas, iniciando no Estado do Pará. Em 
2008 este trabalho será ampliado para o res-
to da Amazônia, com exceção do Tocantins. 

RESULTADOS 2007

Este ano o Imazon também publicou os dados 
do monitoramento e sobre ameaças às Áreas 
Protegidas, os quais foram amplamente disse-
minados pela mídia. Mais de 200 alertas de 
queimada em 17 Áreas Protegidas foram for-
necidos aos usuários registrados.

Parceria Imazon/MPE/PA e MPF. Em no-
vembro de 2007, o Imazon assinou um termo de 
cooperação técnica com o MPE/PA e MPF para 
fornecer dados sobre desmatamentos nas Áreas 
Protegidas com o objetivo de tornar mais ágil o 
combate ao desmatamento ilegal nessas áreas.

De agosto a dezembro de 2007, o Insti-
tuto gerou e enviou ao MPF (Pará) 47 repre-
sentações de desmatamento totalizando 9 mil 
hectares de florestas desmatadas. Como re-
sultado, em dezembro de 2007, o MPF (Pará) 
iniciou ações de combate ao desmatamento 
nessas áreas: 43% das representações envia-
das foram instauradas “Peças de Informações” 
para investigação policial, 17% foram aber-
tas uma Ação Civil Pública e os 40% restantes 
ainda estão em fase de análise.

Apoio ao TCU. O Imazon apoiou o TCU 
fornecendo dados e participando da revisão 
do seu plano de Auditoria na Gestão Institucio-
nal da Amazônia. Este tipo de auditoria, que é 
inédita no Brasil, enfocará as principais ações 
do Ibama, Incra, Funai, Banco da Amazônia, 
Inpa, MPEG e outros, em questões fundiárias 
e ambientais. O TCU incorporou várias suges-
tões do Instituto sobre indicadores para a au-
ditoria, como o número de pedidos de regu-
larização fundiária pendentes e o pagamento 
das multas ambientais. Será apresentada uma 
versão preliminar da auditoria em fevereiro 
de 2008 e o TCU espera ter um relatório fi-
nal aprovado por seus ministros em março do 
mesmo ano.

Manejo Florestal Comunitário. O Ima-
zon, em parceria com o Cifor, Fase e IEB 
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ago/07 nome da área Município Situação de repres. nº represent. Área (km2)
UCF APA do Tapajós Itaituba liberada 1 1,96

Flona do Jamanxim novo Progresso liberada 1 1,25
Flona de Carajás Parauapebas liberada 1 7,69
Total de UCF 3 10,90

TI Kayapó Tucumã liberada 10 28,68
Xikrin do Cateté Parauapebas liberada 8 36,50
Total de TI 18 65,18
Total do mês de agosto 21 76,08

set/07 nome da área Município Situação de repres. nº represent. Área (km2)
UCF Flona do Jamanxim novo Progresso liberada 6 4,30

Rebio nasc. Serra do Cachimbo novo Progresso Validação 2 0,82
Flona de Itacaiúnas Marabá Validação 9 4,88
Flona de Sacará-Taquera Oriximiná Validação 2 2,79
Total de UCF 17 10,00

TI Apterewa São-Félix do Xingu liberada 9 5,58
Total de TI 9 5,58
Total do Mês de Setembro 9 15,58

out/07 nome da área Município Situação de repres. nº represent. Área (km2)
UCF Flona do Jamanxim novo Progresso Validação 2 2,18

Esec da Terra do Meio Altamira Validação 1 0,58
Total de UCF 3 2,76
Total do mês de Outubro 3 2,76

nov/07 nome da área Município Situação de repres. nº represent. Área (km2)
Total do mês de novembro 0 0

dez/07 nome da área Município Situação de repres. nº represent. Área (km2)
Total do mês de Dezembro 0 0
Total de representações 47 94,42

Representações do ano de 2007 discriminadas por Áreas Protegidas.

contribuiu para a regularização fundiária de 
243 mil hectares de floresta beneficiando 540 
famílias nos municípios de Gurupá, Breves e 
Portel, no Pará. no processo, foram promovi-
das diversas oficinas de capacitação e fóruns 
sobre regularização fundiária e manejo flores-
tal. As informações geradas nas oficinas ser-
viram de base para a elaboração das petições 
de regularização fundiária aos órgãos compe-
tentes. Além disso, a capacitação dos comuni-
tários tem possibilitado sua participação ativa 
na elaboração dos planos de manejo e planos 
de uso das áreas da comunidade.

O Imazon contribuiu também no trei-
namento de 345 comunitários (125 mulheres) 
dessa região em técnicas de manejo florestal, 
organização comunitária, mapeamento partici-
pativo, comercialização e formulação de pre-
ços e em estudo de mercado e marketing; bem 

como de 19 técnicos e pesquisadores de cam-
po das comunidades do estuário amazônico (5 
mulheres) em métodos práticos de análise de 
políticas públicas.

Guia para o Manejo Florestal Comuni-
tário. Publicação amplamente disseminada em 
eventos nacionais e internacionais e em comuni-
dades rurais da Amazônia. Esse guia sistematiza 
as técnicas e o processo utilizados por iniciativas 
de manejo florestal comunitários em curso na 
região. Sua tiragem atingiu 3 mil cópias, distri-
buídas para 600 famílias de produtores rurais 
em toda a Amazônia, líderes de 250 projetos 
de manejo florestal comunitário em andamento 
na região e lideranças e técnicos de 70 proje-
tos apoiados pelo ProManejo. O guia também foi 
utilizado pelo Serviço Florestal Brasileiro como 
texto base para as discussões do Programa de 
Formação Técnica sobre as Alternativas ao Uso 
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do Fogo no Processo de Desenvolvimento Sus-
tentável da Região Amazônica.

Fórum Amazônia Sustentável. Organi-
zado pelo Imazon em parceria com outras ins-
tituições, este evento reuniu 144 representan-
tes de diversas instituições ligadas aos setores 
social, cultural, econômico e ambiental a fim 
de promover o diálogo e a cooperação para a 
construção e articulação de ações em prol do 
desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Os principais resultados do Fórum foram 
a assinatura, ainda no lançamento, de uma 
Carta Compromisso por 72 organizações, a 
formação de oito Grupos de Trabalho multi-
setorial e o lançamento oficial do Fórum. O 
lançamento contou com a presença de aproxi-
madamente 200 pessoas, com destaque para 
as participações da então Ministra de Meio 
Ambiente Marina Silva e da Governadora do 
Pará Ana Júlia Carepa. na ocasião, o Imazon 
foi escolhido pela comissão executiva do Fó-

rum para continuar abrigando a secretaria 
executiva no período 2008-2009. 

Calha Norte. Em 2006, o Imazon e o Ima-
flora apoiaram o Governo do Pará na criação 
de 12,8 milhões de hectares de unidades de 
conservação na Calha norte do rio Amazonas 
no Estado. Em 2007, um termo de coopera-
ção entre a Sema e a CI iniciou as atividades 
para a implementação dessas unidades. Fo-
ram realizadas expedições para a coleta de 
dados geográficos e sociais para a prepara-
ção dos seus planos de manejo; validação do 
mapa de vegetação da área; e mapeamento 
dos usos dos recursos naturais pelas comuni-
dades nas Flotas e das comunidades residen-
tes na área. Para auxiliar na condução dos 
levantamentos junto às comunidades e ins-
tituições públicas locais, foi produzido um 
encarte sobre a importância das unidades de 
conservação, seus mecanismos de criação e 
implantação e seus potenciais benefícios. 

Áreas Protegidas na Calha norte do Estado do Pará
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Capacitação. Foram estabelecidas parce-
rias para o treinamento em geoprocessamento 
e sensoriamento remoto de técnicos de órgãos 
públicos, OnGs e outras instituições utilizando 
ferramentas desenvolvidas pelo Imazon. Como 
resultado do aumento da demanda por treina-
mento, o Instituto decidiu criar o seu Centro de 
Treinamento, que deverá entrar em funciona-
mento em 2008. 

Pacto pelo fim do desmatamento na 
Amazônia. Em outubro de 2007, o Imazon, 
juntamente com oito OnGs, lançou o Pacto 
nacional pela Valorização da Floresta e pelo 
Fim do Desmatamento na Amazônia. O Pacto 
nacional propõe a redução do desmatamento 
na Amazônia a zero até 2015, adotando-se um 
sistema de metas anuais. O projeto prevê me-
didas como regularização fundiária, eficiência 
na fiscalização e incentivo para atividades 
sustentáveis.

disseminação

ImazonGeo. Como parte da iniciativa 
de transparência florestal, o Imazon lançou o 
ImazonGeo, um portal de geoinformação so-
bre a Amazônia legal cujo objetivo é forne-
cer informações sobre a situação e dinâmica 
da ocupação da região. O ImazonGeo utiliza 
resultados de análises geográficas baseadas 
em dados socioeconômicos e mapas temáticos 
(limites políticos, fundiários, infra-estrutura, 
uso da terra, pressão antrópica etc.). Os da-
dos e as geoinformações estão organizados em 
mapas interativos e relatórios que atendem 
as necessidades específicas de cada usuário, 
incluindo o Boletim Transparência Florestal. 
Além disso, o sistema disponibiliza “Alertas” 
SAD sobre a ocorrência de desmatamento, 
queimadas e exploração madeireira nos mu-
nicípios, Áreas Protegidas e assentamentos de 
reforma agrária. 

Desde seu lançamento, em junho de 
2007, o ImazonGeo já recebeu mais de 9 mil 
acessos com aproximadamente 450 mil ações 

(hits). noventa Áreas Protegidas foram inclu-
ídas para receber alertas de desmatamento 
compreendendo 48 terras indígenas e 50 uni-
dades de conservação. Além disso, têm sido 
gerados alertas para todo o território do  Pará 
e do Mato Grosso. O endereço do Portal é www.
imazon.org.br/imazongeo e pode também ser 
acessado diretamente pelo www.imazongeo.
org.br.

nova versão do ImazonGeo a ser lançada em 2008.

O Imazon na mídia. no ano de 2007, o 
Imazon se consolidou como uma das principais 
fontes de informação sobre a Amazônia. Di-
versos assuntos como a pecuária na região, os 
objetivos do milênio da OnU aplicados à Ama-
zônia, a dinâmica do boom-colapso, o avanço 
do monitoramento das florestas e a divulgação 
dos Boletins Transparência Florestal, entre ou-
tros temas, geraram mais de 700 inserções na 
mídia com referências diretas ao Imazon.

De um modo geral, o Imazon foi referi-
do como fonte de dados e outras informações 
diversas. As matérias, especialmente aquelas 
que têm estudos ou publicações do instituto 
como base para reportagem, tiveram bastante 
repercussão na mídia, especialmente em TVs, 
jornais e rádios. Houve também as notícias em 
que os pesquisadores foram convidados a emi-
tir a opinião do Imazon sobre temas de desta-
que ou emergentes na mídia; matérias sobre o 
processo de formulação de políticas públicas; 
e ainda as que tratavam sobre o próprio Insti-
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tuto como exemplo de organização de sucesso 
do terceiro setor.

Em grande parte das matérias publica-
das em 2007, o nome “Imazon” apareceu no 
primeiro parágrafo (lead), privilegiando as in-
formações geradas pelo Instituto. O nome do 
Imazon aparece também em títulos e subtítu-
los em matérias de jornais de grande circula-
ção como O Estado de São Paulo. Formadores 
de opinião conceituados no meio jornalístico 
como Miriam leitão, Marcos Sá Corrêa, Elio 
Gaspari, Marcelo leite, Thomas Trauman, An-
dré Trigueiro e Sérgio Abranches também cita-
ram o Imazon como fonte de dados. 

Veja a seguir as citações do Imazon na 
mídia por tipo de veículo:

Jornais Impressos. O Imazon teve mais 
de 140 inserções em jornais impressos por 
todo o Brasil. Em O liberal, um dos jornais de 
maior circulação na Amazônia, foram mais de 
40 notícias enfocando diversos assuntos. O Di-
ário do Pará, outro jornal também com grande 
circulação na região, publicou 12 matérias. no 
eixo Centro-Sul, o Imazon foi citado 16 vezes 
pela Folha de São Paulo e 18 vezes pelo O Es-
tado de São Paulo. Houve matérias de capa 
(motivadas pelos estudos sobre pecuária e 
transparência florestal) nesses dois jornais. O 
Imazon também foi citado em jornais locais 
como o Diário de Cuiabá (Mato Grosso), Jornal 
do Commercio e Amazonas em Tempo (Amazo-
nas), e A Tarde (Bahia), bem como em jornais 
nacionais como Gazeta Mercantil.

Revistas. As citações em semanários e 
revistas especiais também foram expressivas 
no ano de 2007. Foi um total de 20 inserções. 
Estudos do Imazon serviram de base para re-
portagens detalhadas em revistas como Exame, 
Veja, Galileu, nacional Geográfica e Época. 
nessa última revista, o Imazon teve destaque 
expressivo em matérias sobre pecuária, avan-
ço das estradas ilegais, reforma agrária, pac-
to contra o desmatamento ilegal e avanço da 
fronteira, citando os dados do livro “Avanço da 
Fronteira na Amazônia: do boom ao colapso”.

Websites. O Imazon trabalhou com di-
versos temas de interesse público que foram 
propagados em notícias pela internet. Houve 
inserções em sites de interesse geral como 
G1, Uol, Terra, Yahoonotícias e Carta Maior; 
em sites voltados a públicos específicos como 
iGospel, Zoonews e Agrosoft; e em sites es-
pecializados em notícias de meio ambiente 
como o Amazônia.org (79 inserções), O Eco 
(37 inserções), Pará negócios (16 matérias) e 
Ambiente Brasil (10 notícias).

Houve também citações em sites visi-
tados principalmente por internautas de uma 
determinada região, como os noticiosos O Do-
cumento, 24 Horas news, Correa neto (de di-
ferentes regiões do Mato Grosso) e no Tapajós 
(do baixo amazonas); em sites institucionais 
como MST, Banco da Amazônia, InPE e FGV; 
e em blogs como Amazônia Selvagem, Mary 
Allegreti, Jeso Carneiro, Ambiente Acreano, 
Altino Machado e Blog do Planeta (Alexandre 
Mansur).

Agências. Agências de notícias divulga-
ram amplamente estudos do Imazon, cujas 
notícias foram grandemente reproduzidas em 
todo o Brasil por jornais de pequeno, médio e 
grande porte. Como destaque dessas agências 
citamos BBC Brasil, IPS, Reuters, FolhaPress  e 
Agência Estado.

Rádio. nesse veículo o Imazon teve mais 
de 40 inserções, incluindo rádios como Band-
news FM, CBn, RadioBras, Rádio nacional da 
Amazônia e Rádio Cultura (Pará).

TV. nacionalmente, o Imazon foi fonte 
de dados para o programa da TV Cultura de 
São Paulo, o Repórter Eco. Além disso, teve 
grande destaque nos telejornais da Rede Glo-
bo como o Jornal nacional, Jornal Hoje e Bom 
Dia Brasil; em programas temáticos como o 
Globo Rural; e em jornais da Bandnews e da 
TV Record. Além disso, regionalmente, foram 
veiculadas matérias em jornais de todos os 
canais de TV do Estado do Pará (TV liberal, 
Record, SBT, RBA, TV Cultura), assim como 
no Jornal MTTV (jornal de praça da TV Cen-
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tro América, afiliada da Rede Globo no Mato 
Grosso).

Internacionais. As pesquisas do Imazon 
serviram de base para reportagens em jornais 
e websites internacionais como: The Guar-
dian, San Francisco Chronicle, La Nación e 
Portugal Digital; em sites especializados como 
Cattle Network (página dedicada à pecuária, 
em inglês), Mongabay.com (blog dedicado ao 
meio ambiente, em francês), Complus Allian-
ce (Aliança de Comunicadores para o Desen-

volvimento Sustentável, em inglês), Tierra 
America (agência de notícias, em espanhol); e 
em revistas como Scientific American.

número de inserções por tipo de veículo:

Veículos Quantidade
Jornais Impressos 141

Revistas 20
Websites 622
Agências 42

Rádio 40
TV 50

Downloads
As publicações com maior número de downloads no ano de 2007 foram:

Boletim Transparência Florestal no Estado de Mato Grosso nº 05 1335

A Amazônia e os objetivos do milênio (O Estado da Amazônia: indicadores. n.1) 1223

Imagens de satélite para avaliar planos de manejo florestal (O Estado da Amazônia nº9) 1071

Desmatamento nos assentamentos de reforma agrária na Amazônia (O Estado da Amazônia nº7) 952

Fatos florestais da Amazônia 2005 945

A expansão madeireira na Amazônia 930

Manejo florestal comunitário: processos e aprendizagens na Amazônia brasileira e na América latina 912

Frutíferas e plantas úteis na vida amazônica 843

Guia para o manejo florestal comunitário 834

Avanço das estradas endógenas na Amazônia 637

Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação 585

A eficácia da aplicação da lei de crimes ambientais pelo Ibama para proteção de florestas no Pará 559

Manejo florestal empresarial na Amazônia brasileira: restrições e oportunidades 507

Pecuária e desafios para a conservação ambiental na Amazônia 469

Satellite images for evaluating forest management 449

Mapa - Mapeamento de estradas não-oficiais na Amazônia 412

Acertando o alvo: consumo de madeira no mercado interno brasileiro e promoção da certificação florestal 392

Amazônia sustentável: limitantes e oportunidades para o desenvolvimento rural (português) 365

Desafios da lei de crimes ambientais no Pará 364

O avanço da fronteira na Amazônia: do boom ao colapso 357

Em 2007 foram feitos mais de 16 mil downloads de publicações que o Imazon disponibiliza 
em sua página eletrônica. 
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Palestras. Durante 2007 os pesquisadores 
do Imazon palestraram em mais de 35 eventos 
direcionados aos mais diversos públicos, desde 
crianças do ensino fundamental da rede públi-
ca de Belém, no Pará, setores da igreja, pode-
res executivos, legislativo e judiciário (instân-
cias estadual e federal), empresários, OnGs, 
até representantes de segmentos estrangeiros. 
O público total foi de aproximadamente 5.500 
pessoas, que ouviram sobre temas como: sus-
tentabilidade das cidades, ImazonGeo, dinâ-
mica do boom-colapso e responsabilização de 
crimes ambientais na Amazônia.

As principais palestras:
• Adalberto Veríssimo palestrou sobre a 

Amazônia no VI Global Philanthropy Forum 2007: 
Leveraging Markets and Entrepreneurship, um 
evento que reúne a “nova filantropia” dos Esta-
dos Unidos largamente representada pelas fun-
dações do Vale do Silício na Califórnia. O evento 
ocorreu na sede da Google e teve a presença do 
ex-presidente dos EUA, Bill Clinton.

• Carlos Souza Jr. discorreu sobre o Es-
tado-da-Arte do monitoramento da degrada-
ção florestal por satélite no 2nd GOFC-GOlD 
Workshop on Reducing Emissions from Defo-
restation, em Santa Cruz de la Sierra, na Bo-
lívia, e no XIII Simpósio Brasileiro de Sensoria-
mento Remoto, em Florianópolis.

• Paulo Amaral falou sobre Manejo Flo-
restal Comunitário em evento organizado pela 
ITTO e Serviço Florestal Brasileiro chamado 
Manejo de Bosques Comunales y Empresas Co-
munitarias Forestales: Temas y Oportunidades 
Mundiales.

• Paulo Barreto apresentou uma série 
de palestras sobre os resultados preliminares 
do estudo sobre gestão fundiária para insti-
tuições como Banco Mundial, Serviço Florestal 
Brasileiro, CnA, Ministério Público, PGE - PA, 
Iterpa, Corregedoria da Justiça do Estado do 
Pará, WWF e Greenpeace.

• Brenda Brito palestrou sobre os desa-
fios da responsabilização de crimes ambientais 
no setor florestal da Amazônia para a delega-
ção do governo da Indonésia que estava em 
visita ao Imazon, em junho de 2007.
 
políticas públicas

O Imazon atuou em várias frentes para 
melhorar a elaboração e a execução de po-
líticas públicas. Primeiro, a divulgação dos 
relatórios mensais (Iniciativa Transparência 
Florestal), os quais revelaram um aumento no 
desmatamento nos Estados do Mato Grosso e 
Pará e contribuiu de forma decisiva para que 
o governo federal iniciasse a revisão do seu 
plano de combate ao desmatamento na Ama-
zônia. Para conter a nova alta no desmata-
mento, o governo federal anunciou, no início 
de 2008, atitudes severas de combate ao des-
matamento, incluindo medidas nas áreas de 
comando e controle, regularização fundiária e 
controle do crédito rural.

Em 2007, o Imazon celebrou convênios 
com os MPE/PA e MPF para melhorar as ações 
de combate ao desmatamento ilegal em uni-
dades de conservação e em terras indígenas. 
O Imazon envia periodicamente relatórios na 
forma de representação com a localização dos 
desmatamentos ilegais dentro das Áreas Pro-
tegidas feitos com bases em imagens de saté-
lite. Por sua vez, o Ministério Público usa essas 
representações para exigir a ação dos órgãos 
ambientais responsáveis pela gestão e prote-
ção dessas áreas.

O Imazon lançou ao lado de outras 
OnGs a proposta pelo “Desmatamento Zero” 
na Amazônia, uma iniciativa para eliminar o 
desmatamento em médio prazo (até 2014) 
por meio de incentivos econômicos e finan-
ceiros (com ênfase no pagamento pelos ser-
viços ambientais) aos produtores rurais da 
Amazônia.
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Além disso, estudos do Imazon revela-
ram que o governo federal arrecada menos de 
5% das multas ambientais na Amazônia, o que 
enfraquece o esforço de combate ao desma-
tamento na região. Com base nessas e outras 
análises, o governo federal criou uma força-
tarefa para melhorar a responsabilização con-
tra o desmatamento ilegal. Um dos resultados 
desse esforço foi priorizar a conclusão de 150 
processos correspondentes às maiores multas 
emitidas desde 2006 nos Estados do Pará, Mato 
Grosso e Rondônia. Além disso, o governo pu-
blicou a lista de áreas embargadas por causa 
de crimes ambientais. Aqueles que financia-
rem a produção ou comprarem produtos des-
sas áreas embargadas estarão sujeitos a penas 
similares a quem cometeu o crime ambiental.

Finalmente, o estudo sobre a dinâmica 
do boom-colapso publicado pelo Imazon reve-
lou que o desmatamento resulta no pior dos 

cenários: recursos naturais exauridos e manu-
tenção ou agravamento da pobreza. Esse estu-
do tem sido largamente usado por formadores 
de opinião e tomadores de decisão para em-
basar as opiniões e decisões de combate firme 
ao desmatamento e à degradação ambiental 
na Amazônia.

Formação proFissional

neste ano, o Imazon investiu na for-
mação profissional de seus funcionários com 
apoio financeiro para cursos universitários, 
de idiomas e de informática. Além disso, 
contratou dez estagiários para desenvolve-
rem atividades nas áreas de direito ambien-
tal, comunicação social e sensoriamento re-
moto. Os funcionários e estagiários também 
participaram de simpósios, congressos e se-
minários. 
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lISTA DE PUBlICAÇÕES

Em 2007, o Imazon publicou três livros, 
14 artigos científicos e capítulos de livros, 
sete artigos em congressos e simpósios, sete 
números do Boletim Transparência Florestal 
no Estado de Mato Grosso, três edições do 
Boletim do Pará, além de outros documentos, 
totalizando 36 publicações. 
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zil. Ecological Modelling, 205(1-2), 221-230.

• Chambers, J., Asner, G., Morton, D., Ander-
son l., Saatchi, S., Espírito-Santo, F., Pa-
lace, M. & Souza Jr., C.M., 2007. Regional 
ecosystem structure and function: ecolo-
gical Insights from remote sensing of tro-

pical forests. Trends in Ecology and Evolu-
tion, 22(8), 414-23.

• DeFries, R., Achard, F., Brown, S., Herold, 
M., Murdiyarso, D., Schlamadinger, B., Sou-
za Jr., C.M., 2007. Earth observations for 
estimating greenhouse gas emissions from 
deforestation in developing countries. En-
vironmental Science and Policy, 385-394.

• DeFries, R., Achard F., Brown S., Herold M., 
Murdiyarso D., Schlamadinger B. & Souza Jr., 
C., 2007. Reducing Greenhouse Gas Emissions 
from Deforestation in Developing Countries: 
Considerations for Monitoring and Measu-
ring. Environmental Science and Policy.

• Monteiro, A. l., lingnau, C., Souza Jr., C., 
2007. Classificação orientada a objeto 
para detecção da exploração seletiva de 
madeira na Amazônia. Revista Brasileira de 
Cartografia. 59 (03) 239-248.

• Arima, Y. A., Simmons, S. C., Walker, R. T. 
& Cocrhane, M., 2007. Fire in the Brazi-
lian Amazon: a spatially explicit model for 
policy impact analysis. Journal of Regional 
Sciences. – 541- 567.

• Pfaff, A., R. Walker., S. Aldrich., M. Caldas., 
E. Reis., S. Perz., C. Bohrer., Arima, E., W. 
laurance & K. Kirby, 2007. Road invest-
ments, spatial spillovers, and deforestation 
in the Brazilian Amazon. Journal of Regional 
Sciences. 47 (1) 109-123.

• Caldas, M., R. T. Walker., Arima, E., S. 
Perz., P. R Aldrich & C. S. Simmons, 2007. 
Theorizing land cover and land use change: 
the peasant economy of colonization in 
the Amazon basin. Association of American  
Geographers. 97 (1) 86-110.

capítulos de liVro

• Veríssimo, A., Ribeiro, M., 03/2007. Áreas 
protegidas na Amazônia: oportunidades 
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para conservação e uso sustentável. In: De-
senvolvimento da agricultura tropical: quatro 
décadas de inovações tecnológicas, institu-
cionais e políticas. Embrapa - CGIAR. 01-28.

• Souza Jr., C., Monteiro, A. l., 2007. Avan-
ços e aplicações do sensoriamento remoto 
no monitoramento e controle de planos de 
manejo e concessões fl orestais na Amazô-
nia brasileira. In: luis E. Aragón. População 
e meio ambiente na Pan-Amazônia. UFPA/ 
nAEA. 115-125.

artigos em simpÓsios e congressos

• Martins, H., Amaral, P., nascimento, K., 
Reis, R., 2007. Avaliação da pressão hu-
mana na Reserva Extrativista Verde para 
Sempre no oeste do Pará. Florianópolis, 
Brasil: XIII Simpósio Brasileiro de Sensoria-
mento Remoto.

• nunes, S., Souza Jr., C., 2007. Avaliação de 
modelos de mistura de pixel para áreas 
urbanas. Florianópolis, Brasil: XIII Simpósio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto.

• Souza Jr., C., 2007. Avanços do sensoria-
mento remoto para o monitoramento da 
exploração madeireira na Amazônia. Flo-
rianópolis, Brasil: XIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto.

• Balieiro, C., Souza Jr., C., 2007. Caracteri-
zação da dinâmica de garimpos na região 
do Tapajós com imagens Landsat. Floria-
nópolis, Brasil: XIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto.

• Brandão Jr., A., Souza Jr, C., Ribeiro, J. & 
Sales, M., 2007. Desmatamento e estradas 
não-ofi ciais da Amazônia. Florianópolis, 
Brasil: XIII Simpósio Brasileiro de Sensoria-
mento Remoto.

• Monteiro, A. l., Souza Jr., C., 2007. Estima-
tiva de volume de madeira explorada com 
imagens de satélite: aplicações para o mo-
nitoramento de planos de manejo fl orestal 
na Amazônia. Florianópolis, Brasil: XIII Sim-
pósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto.

• Gond, V., Wiles, J., Souza Jr., C., Tion, K., Goi-
tia, C., Zwaan, D., Fontaine, M., Griffi th, S., 
Romero, M. & noquerón, R., 2007. Foreseen: 
A forest and remote sensing exchanges Net-
work. Proceedings of the Second Internatio-
nal Vegetation User Conference.

boletim transparência Florestal

O Imazon publicou, em parceria com o 
ICV e o núcleo de Direito Ambiental da UFMT, 
em 2007 sete edições do Boletim Transparência  
Florestal no Estado de Mato Grosso. Além  des-
ses, o instituto publicou três edições do Bole-
tim Transparência Florestal no Estado do Pará.

relatÓrio técnico

• Sabogal C., lentini, M., Pokorny, B., Silva, 
J. n., Zweede, J., Veríssimo, A., Boscolo, 
M., 2007. Manejo forestal empresarial en 
la Amazonia brasileña. Restricciones y 
oportunidades para la adopción de buenas 
prácticas de manejo. Relatório Técnico. Re-
cursos naturales y Ambiente/no. 49:81-89.

outras publicações

• Amaral, P., Amaral neto, M., nava, F., Fer-
nandes, K., 07/2007. Manejo fl orestal co-
munitário na Amazônia brasileira. Serviço 
Florestal Brasileiro. 21 p.
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liVros

O Estado da Amazônia: Indicadores

• A Amazônia e os Objetivos do Milênio. Celentano, D. & Ve-
ríssimo, A., 2007. O Estado da Amazônia: Indicadores nº 01. 
Belém: Imazon. 50 p.

Avalia a evolução dos Objetivos do Milênio na Amazônia le-
gal e a situação dessa região em relação ao Brasil e às metas 
estabelecidas pela OnU.

O livro mostra que em 2005 a situação da maioria dos indi-
cadores analisados melhorou em relação à 1990. Entretanto, em 
geral, classifi ca essa melhoria como insatisfatória; a região está 
abaixo da média nacional. 

Das dez metas avaliadas no estudo, apenas uma foi atingida 
na Amazônia e duas outras poderão ser atingidas até 2015, con-
forme os critérios estabelecidos pela OnU.

• O Avanço da Fronteira na Amazônia: do Boom ao Colapso. 
Celentano, D. & Veríssimo, A., 2007. O Estado da Amazônia: 
Indicadores nº 02. Belém: Imazon, 46 p.

Analisa indicadores socioeconômicos e relacionados à violên-
cia nas diferentes fronteiras de ocupação e desmatamento da 
Amazônia (não-fl orestal, desmatada, sob pressão e fl orestal) para 
testar a tese de que o desenvolvimento econômico segue o pa-
drão boom-colapso como proposto por Schneider et al. (2000). 

O livro mostra que, no curto prazo, os indicadores econômi-
cos (PIB e emprego) crescem e o IDH é favorecido pela geração de 
renda e atração de imigrantes. Porém, os custos são altos: violên-
cia, degradação das fl orestas e desmatamento. no longo prazo, as 
regiões muito desmatadas apresentam redução nas taxas de vio-
lência e indicadores socioeconômicos inferiores às regiões onde o 
desmatamento está ocorrendo.

• Guia para o Manejo Florestal Comunitário. Amaral, P., Veríssi-
mo, T., Araújo, C., & Souza, H., 2007. Belém: Imazon. 81 p.

no Manejo Florestal Comunitário habitantes das comunida-
des assumem o compromisso de cuidar da fl oresta para sempre, 
a fi m de garantir a conservação do meio ambiente, saúde, edu-
cação e renda, gerando assim, benefícios ecológicos, sociais, 
econômicos e legais para todos.

O guia descreve em detalhes cada um desses benefícios; 
mostra como a comunidade pode se benefi ciar e se organizar 
para o manejo fl orestal; e apresenta as etapas do manejo para 
que as comunidades possam, ao mesmo tempo, produzir madei-
ra e conservar a fl oresta.

(Publicado em

Português e Inglês)

(Publicado em

Português e Inglês)

(Publicado em Português)



30

R e l a t ó r i o  d e  A t i v i d a d e s  2 0 0 7

E Q U I P E

O Imazon se estrutura de acordo com o cronograma a seguir:

diretoria

Assembléia Geral
• Adalberto Veríssimo - Pesquisador Sênior 

(Imazon).
• Christopher Uhl - Professor (Universidade 

Estadual da Pensilvânia-EUA).
• Cândido Paraguassu de Lemos Éleres - Ad-

vogado e Professor (Unama).
• David Gibbs McGrath - Professor (naea/

UFPA).
• Luiz Carlos Estraviz Rodriguez – Presidente 

do Conselho Diretor do Imazon. Professor de 
Economia Florestal (Esalq/USP).

• Paulo Gonçalves Barreto – Pesquisador Sê-
nior (Imazon).

• Paulo Henrique Coelho Amaral – Pesquisa-
dor Sênior (Imazon).

Conselho Diretor
• Luiz Carlos Estraviz Rodriguez – Presidente 

do Conselho Diretor do Imazon. Professor de 
Economia Florestal (Esalq/USP).

• André Guimarães - Vice-Presidente do Con-
selho Diretor do Imazon. Diretor Executivo 
(Ibio).

• Garo Batmanian - Especialista Sênior em 
Meio Ambiente (Banco Mundial).
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• José Natalino da Silva – Pesquisador (Em-
brapa).

• Maria José Gontijo - Diretora Executiva 
(IEB).

• Robert Schneider - Consultor.

Secretaria Executiva
• Carlos Souza Júnior - Secretário Executivo.
• Brenda Brito/ Ana Cláudia Rodrigues - Vi-

ce-Secretária Executiva.

Conselho Consultivo
• Adriana Ramos - ISA.
• Jorge Yared - Embrapa.
• Luis Gonzaga da Silva Costa - Ufra.
• Manoel Pereira - Cikel Brasil Verde S/A.
• Peter May - UFRJ.
• Rita Mesquita - Inpa.
• Robert Buschbacher - Universidade da Fló-

rida - EUA.

Conselho Fiscal
• Johan Zweed - IFT.
• Marcelo Carneiro - UFMA.
• Raimundo Moraes - MPE do Pará.

equipe (em dezembro de 2007)

Pesquisadores
• Adalberto Veríssimo - Pesquisador Sênior. 

Engenheiro Agrônomo (Ufra). M.Sc. Ecolo-
gia (Universidade Estadual da Pensilvânia - 
EUA).

• Amintas Brandão Júnior - Pesquisador As-
sistente. Engenheiro Ambiental (Uepa). Es-
pecialização em Estatística (UFPA).

• Anderson Costa - Pesquisador Assistente. 
Engenheiro Florestal (Ufra). Especialização 
em Estatística (UFPA).

• André Monteiro - Pesquisador Assistente. 
Engenheiro Florestal (Ufra). Especialização 

em Sensoriamento Remoto (UFPA). Mestre 
em Manejo Florestal com ênfase em Senso-
riamento Remoto (UFPR).

• Andréia Pinto - Pesquisadora Assistente. Bi-
óloga (UFPA), Mestre em Teoria e Pesquisa 
do Comportamento (UFPA). Doutoura em 
Ciências Socioambientais (UFPA).

• Brenda Brito - Pesquisadora Assistente. Ad-
vogada (UFPA).

• Carla Alencar - Pesquisadora Assistente. En-
genheira Ambiental (Uepa).

• Carlos Souza Júnior - Pesquisador Sênior. 
Geólogo (UFPA). M.Sc. Ciências do Solo com 
ênfase em Sensoriamento Remoto (Univer-
sidade Estadual da Pensilvânia - EUA). Ph.D. 
(Universidade da Califórnia - Santa Bárbara 
- EUA).

• Denys Pereira - Pesquisador Assistente. En-
genheiro Florestal (Ufam).

• Elis de Araújo - Pesquisadora Auxiliar. Advo-
gada (UFPA).

• Francy Nava - Pesquisadora Auxiliar. Enge-
nheira Ambiental (Uepa).

• Julia Ribeiro - Pesquisadora Assistente. En-
genheira Agrônoma (Ufra).

• Heron Martins - Pesquisador Assistente. En-
genheiro Ambiental (Uepa).

• Márcio Henrique Sales - Pesquisador Assis-
tente. Bacharel em Estatística (UFPA).

• Marco Lentini - Pesquisador Adjunto. En-
genheiro Florestal (Esalq/USP). Mestre em 
Recursos Florestais e Conservação (Univer-
sidade da Flórida - EUA).

• Mariana de Araujo - Pesquisadora Auxiliar. 
Engenheira Florestal (FAEF/SP)

• Netuno Leão - Pesquisador Assistente. Quí-
mico (UFC).

• Paulo Amaral - Pesquisador Sênior. Enge-
nheiro Agrônomo (Ufra). M.Sc. Manejo e 
Conservação de Floresta Tropical e Biodi-
versidade (Catie - Costa Rica).
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• Paulo Barreto - Pesquisador Sênior. Enge-
nheiro Florestal (Ufra). M.Sc. Ciências Flo-
restais (Universidade Yale - EUA).

• Sâmia Nunes - Pesquisadora Assistente. En-
genheira Florestal (Ufra).

• Sanae Hayashi - Pesquisadora Assistente. 
Engenheira Florestal (Ufra). Mestre em Bo-
tânica Tropical (Ufra).

• Simone Bauch - Pesquisadora Assistente. En-
genheira Florestal (Esalq/USP). M.Sc. em Ci-
ências Florestais – Economia Florestal e dou-
toranda em Ciências Florestais (Universidade 
Estadual da Carolina do norte - EUA).

Técnicos
• Cintia Balieiro - Técnica em Geoprocessa-

mento. Engenheira Agrônoma (Ufra).
• Kátia Pereira - Técnica em Geoprocessa-

mento. Engenheira Química (UFPA). Mestre 
em Geoquímica Ambiental (UFPA).

• Marcelo Galdino - Auxiliar de Campo.Técni-
co Florestal (Escola Juscelino Kubitschek). 
Estudante de Engenharia Florestal (Ufra). 

• Rodney Salomão - Gerente de laboratório. 
Engenheiro Florestal (Ufra). Especialização 
em Estatística (UFPA). Técnico em Geopro-
cessamento.

• Valdir Pinto - Auxiliar de Campo.
• Victor Lins - Engenheiro da Computação 

(UFPA). 

Administração
• Aline Ferreira - Auxiliar Administrativa. Es-

tudante de Administração em Gestão de Sis-
temas de Informação (Faci).

• Ana Cláudia Rodrigues - Gerente Contábil. 
Bacharel em Ciências Contábeis (UFPA).

• Daniel Souza - Administrador de Rede. Tecnó-
logo em Processamento de Dados (Unama).

• Elson Vidal - Gerente Financeiro. Bacharel em 
Administração e Gestão Ambiental (Iesam).

• Emerson Botelho - Porteiro.
• Greice Ferreira - Gerente Administrativa. 

Bacharel em Comunicação Social com Habi-
litação em Relações Públicas (Unama). Es-
pecialização em Gestão Estratégica e Quali-
dade (Ucam).

• Isabelle Corrêa - Assistente Financeira. Ba-
charel em Ciências Contábeis (Iesam).

• Izabel Barros - Prestadora de Serviços Ge-
rais.

• Júlia Beltrão - Assistente de Contabilidade. 
Bacharel em Ciências Contábeis (Iesam).

• Lorenda Raiol - Assessora de Comunicação. 
Bacharel em Comunicação Social com habi-
litação em Jornalismo (UFPA).

• Manoel Coelho - Auxiliar Administrativo.
• Maria de Nazaré Costa - Cozinheira.
• Rosa Pinheiro. Prestadora de Serviços Ge-

rais.
• Selma Ramos - Cozinheira.
• Verônica Oki - Controller. Bacharel em Ci-

ências Contábeis (Iesam).
• Wanessa Ferreira - Assistente Administrativa. 

Bacharel em Ciências Contábeis (Iesam).

Estagiários
• Adriana Fradique - Estudante de Comuni-

cação Social com habilitação em Jornalismo 
(UFPA).
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• Daniel Santos - Estudante de Engenharia 
Ambiental (Uepa).

• Hugo Mercês - Estudante de Direito 
(UFPA).

• Marília Mesquita - Estudante de Engenharia 
Ambiental (Uepa).

Pesquisadores Associados
• Anthony Anderson - Ph.D. em Biologia (Uni-

versidade da Flórida - EUA).
• Christopher Uhl - Ph.D. em Ecologia (Uni-

versidade Estadual da Pensilvânia - EUA).
• Edson Vidal - Doutor em Ciência da Enge-

nharia Ambiental (EESC/USP) e Professor da 
Esalq/USP.

• Eugênio Arima - Ph.D. em Geografia Econô-
mica e Métodos Quantitativos (Universidade 
Estadual de Michigan - EUA).

• James Grogan - Ph.D. em Ecologia (Univer-
sidade Yale - EUA).

• Jeffrey Gerwing - Ph.D. em Ecologia (Uni-
versidade Estadual da Pensilvânia - EUA).

• Mark Cochrane - Ph.D. em Ecologia e profes-
sor da Universidade de Dakota do Sul - EUA.

• Mark Schulze - Ph.D. em Biologia (Universi-
dade Estadual da Pensilvânia - EUA).

Pesquisadores Visitantes
• Alexander Macpherson – Doutorando em Econo-

mia Florestal (Universidade da Flórida - EUA).
• Christopher Barber - Doutorando (Universi-

dade Estadual de Dakota do Sul - EUA).
• Doenja Kuiper - Mestranda em Conservação 

da Floresta e da natureza (Universidade de 
Wageningen - Holanda).

• Erin O’Donnell Sills - Economista (Uni-
versidade Estadual da Carolina do norte 
– EUA).

• John Tustin - Estudante de Direito (Univer-
sidade do Texas - EUA).

• Marisa Gesteira - Ecóloga (Unicamp).

Outros colaboradores em 2007:
Ana Carolina Casemiro Vieira, Gusta-

vo Crestani Fava, Helga de Oliveira Yamaki, 
Irilene do Socorro Souza Vale, Jaqueline do 
Socorro Oliveira, João Guilherme Vogado 
Abrahão e Rodolfo Gadelha de Souza como 
estagiários. 

Danielle Camargo Celentano Augusto, 
Marina londres da Cunha e Wandreia natalina 
dos Santos Baitz como pesquisadoras assisten-
tes, desenvolvendo importantes trabalhos em 
diferentes projetos do Instituto. 

O Imazon deseja às pesquisadoras suces-
so em suas jornadas profissionais.
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EXTRATO DO BALANÇO FINANCEIRO 2007

ENTRADA DE RECURSOS

Gordon and Betty Moore Foundation  2.230.704,39 35,14%

Commission of the European Communities  1.554.463,49 24,49%

IEB - Instit. Internacional de Educação do Brasil  612.726,72 9,65%

David and lucile Packard Foundation  572.508,36 9,02%

Instituto de Meio Ambiente do Acre  300.000,00 4,73%

Avina Stiftung Foundation  251.420,84 3,96%

ITTO - International Tropical Timber Organization  122.002,87 1,92%

ADT - Amigos da Terra  116.765,02 1,84%

Banco Mundial  98.764,21 1,56%

Embaixada do Reino dos Países Baixos  67.098,38 1,06%

Outros  367.533,62 5,79%

Rendimentos de aplicação financeira  54.432,42 

 6.348.420,32 100,00%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Pesquisa  3.198.678,19 56,53%

Administração  1.153.653,45 20,39%

Parceiros  759.581,61 13,42%

Investimento  354.871,66 6,27%

Publicação e Disseminação  165.113,47 2,92%

Treinamento  26.959,52 0,48%

 5.658.857,90 100,00%

SUPERÁVIT 2007  689.562,42 
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON

Extrato dos Balanços Patrimoniais dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2007

Ativo e Passivo a descoberto 2007 2006 Passivo e patrimônio líquido 2007 2006

Circulante   Circulante   
Disponibilidades 470.180 234.039 Fornecedores 12.043 58.812 
Aplicações financeiras 794.087 811.294 Obrigações sociais e trabalhistas 324.774 317.675 
Adiantamentos 355.938 77.200 Obrigações tributárias 24.957 54.141 
Despesas antecipadas 15.273 15.990 Obrigações com recursos de Projetos 1.837.919 1.779.004 
Outros créditos 37.538 69.501   
   2.199.694 2.209.632 
 1.673.015 1.208.024   
Não circulante   Não circulante   
Realizável a longo prazo   Patrimônio líquido   
Adiantamentos 135.221 135.221 Patrimônio social 475.523  
   Superávit acumulado 29.595  
Permanente   Déficit acumulado (60.707)  
Imobilizado 835.869 724.686   
   444.411  
Total do ativo 2.644.105 2.067.931   
Passivo a descoberto     
Patrimônio Social  164.785   
Déficit (superávit) do exercício  (23.084)   
  141.701   

Total do ativo e passivo
a descoberto 2.644.105 2.209.632 Total do passivo e

patrimônio líquido 2.644.105 2.209.632 

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

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON

Extrato das Demonstrações do Superávit e Déficit dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2007

 2007 2006
Receitas operacionais  
Taxa administrativa de projetos e programas 1.082.813 1.208.284 
Receita com prestação de serviços 630.149 396.910 
Publicação e divulgação 282 2.011 
Doações 22.122 18.636 
  
 1.735.366 1.625.841 
Despesas  
Custo com prestação de serviços (357.233) (281.826)
Despesas operacionais (1.310.834) (1.330.955)
  
 (1.668.068) (1.612.781)
  
Resultado financeiro (132.708) (47.460)
Resultado não operacional 4.703 57.484 
  
Superávit / Déficit do exercício (60.707) 23.084 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras completas com as respectivas notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço www.imazon.org.br
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INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON

Extrato das Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos Exercícios findos em
31 de dezembro de 2006 e 2007

DESCRIÇÃO Patrimônio social Superávit acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2005          2.621           35.204     37.825 
Ajuste de exercícios anteriores                 -        (202.610)  (202.610)
Saldo de abertura ajustado          2.621        (167.406)  (164.785)
Incorporação do déficit ao patrimônio social      (167.406)         167.406              - 
Superávit do exercício  
Originalmente apresentado           29.595     29.595 
Ajustes identificados em 2007, relacionados a 2006            (6.511)      (6.511)
Superávit do exercício de 2006, ajustado           23.084     23.084 
Saldos em 31 de dezembro de 2006     (164.785)           23.084  (141.701)
Incorporação do superávit ao patrimônio social        23.084          (23.084)              - 
Saldos de projetos encerrados em 2007      646.819                    -   646.819 
Déficit do exercício de 2007          (60.707)    (60.707)
Saldos em 31 de dezembro de 2007      505.118          (60.707)   444.411 

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

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON

Extrato das Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos dos Exercícios findos em
31 de dezembro de 2006 e 2007

 2007 2006
Origens dos recursos 829.801 318.287 
Superávit/Déficit do exercício (60.707) 23.084 
Depreciação 236.751 211.103 
Saldos de projetos encerrados em 2007 646.819  
Baixa do ativo imobilizado 6.937 84.100 
Aplicações de recursos 354.872 261.329 
Adição no imobilizado 354.872 129.109 
Diminuição do passivo circulante 69.858 
Aumento do realizável a longo prazo  62.362 
Aumento (redução) do capital circulante 474.929 56.958 
Demonstração da Variação do Capital Circulante   
Ativo circulante 464.991 (1.499.342)
    no final do exercício 1.673.015 1.208.024 
    no início do exercício 1.208.024 2.707.366 
Passivo circulante (9.938) (1.556.300)
    no final do exercício 2.199.694 2.209.632 
    no início do exercício 2.209.632 3.765.932 
Aumento (redução) do capital circulante 474.929 56.958 

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



38

R e l a t ó r i o  d e  A t i v i d a d e s  2 0 0 7

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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AdT Amigos da Terra

APA Área de Proteção Ambiental

Catie Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CI Conservação Internacional

Cifor Centro para Pesquisa Florestal Internacional

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

CnA Confederação nacional da Agricultura

CSF/Brasil Conservação Estratégica 

DFID Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido

EESC/USP Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo

Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Esalq/USP Escola Superior de Agricultura luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo

Esec Estação Ecológica

Faci Faculdade Ideal

FAEF Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal

Fap Faculdade do Pará

Fase Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional

FGV Fundação Getúlio Vargas

Flona Floresta nacional

Flota Floresta Estadual

FSC Conselho de Manejo Florestal

Funai Fundação nacional do índio

GPS Sistema de Posicionamento Global 

GTA Grupo de Trabalho Amazônico

GTZ Agência de Cooperação Técnica Alemã

Ibama Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Ibio Instituto BioAtlântica

ICV Instituto Centro de Vida

IEB Instituto Internacional de Educação do Brasil

S I G L A S
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Iesam Instituto de Estudos Superiores da Amazônia

IFT Instituto Floresta Tropical

IICA Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura

Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola

Imazon Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia

Inco International nickel Company

Incra Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Inpa Instituto nacional de Pesquisas da Amazônia

Inpe Instituto nacional de Pesquisas Espaciais

IPGRI International Plant Genetic Recources Institute

ISA Instituto Socioambiental

Iterpa Instituto de Terras do Pará

ITTO International Tropical Timber Organization

JERS-1 Japanese Earth Resources Satellite

landsat land Remote Sensing Satellite

MDIC Ministério da Indústria e Comércio

MMA Ministério do Meio Ambiente

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

MPE Ministério Público Estadual

MPEG Museu Paraense Emílio Goeldi

MPF Ministério Público Federal

MST Movimento dos Sem Terra

naea núcleo de Altos Estudos Amazônicos

Oema Órgão Estadual de Meio Ambiente

OnG Organização não-Governamental

OnU Organização das nações Unidas

Oscip Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

PFCA Produtores Florestais Certificados da Amazônia

PGE Procuradoria Geral do Estado do Pará

PnF Programa nacional de Florestas
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ProManejo Projeto de Apoio ao Manejo Florestal na Amazônia

Rebio Reserva Biológica

SAD Sistema de Alerta de Desmatamento

SAMFlOR Sistema de Apoio ao Manejo Florestal Modular

Sebrae Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa

Sema Secretaria estadual do Meio Ambiente

SIG Sistema de Informação Geográfica

SRTM Shuttle Radar Topographic Mission

TI Terra Indígena

TCU Tribunal de Contas da União

Ucam Universidade Cândido Mendes

UCF Unidade de Conservação Federal

UE União Européia

Uepa Universidade do Estado do Pará

Ufam Universidade Federal do Amazonas

UFC Universidade Federal do Ceará

UFMA Universidade Federal do Maranhão

UFPA Universidade Federal do Pará

UFPR Universidade Federal do Paraná

Ufra Universidade Federal Rural do Pará

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro

Unama Universidade da Amazônia

Unicamp Universidade Estadual de Campinas

Usaid Agência norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional

WRI World Resources Institute

WWF Fundo Mundial para a natureza

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico
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