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Dedicamos este relatório ao amigo Ricardo Tarifa (in memoriam).
Ricardo tinha um entusiasmo genuíno
por pesquisa de campo nas áreas mais remotas e mais difíceis da Amazônia. Passou um
bom tempo de sua carreira (1989 a 2003) no
meio da floresta e entre os atores de uma
Amazônia repleta de conflitos e dilemas. Tinha um jeito fácil e único de fazer amigos
na entropia da fronteira. Conversa tranqüila. Bom humor. Buscava sempre o diálogo e
a harmonia na relação com os parceiros de
trabalho. Tinha uma persistência incomum e
um otimismo contido, mas com muito bom
senso sobre o futuro da Amazônia. Um lugar
que ele descobriu em 1989 e que desde então passou a ser parte de sua vida e de sua
geografia.
Adalberto Veríssimo

4
5
7
Pesquisa

7

Disseminação

7

Políticas Públicas

7

Formação Profissional

7
8
14

Pesquisa

14

Disseminação

17

Políticas Públicas

19

Formação Profissional

19

Lista de Publicações

19

Eventos

23

Resumo dos Livros e Livretos

25
27
31
46

3

As atividades do Imazon no biênio 2005-2006 foram marcadas por agilidade e transparência. Na administração, implantamos o sistema financeiro-contábil e a intranet, que agilizaram a execução das transações e operações diárias. O sistema permite gerar rapidamente
relatórios financeiros e contábeis e informações para o planejamento das atividades dos
projetos. Esse sistema tornou-se referência para outras instituições do terceiro setor e doadores. A intranet é uma ferramenta indispensável para organizar e facilitar o acesso à base
de dados institucional do Imazon. Nela, arquivamos as inserções na mídia, as publicações, a
participação em eventos, as políticas institucionais e os documentos administrativos.
Os esforços administrativos para transparência incluem a documentação das regras institucionais por meio de políticas internas e manuais operacionais e aperfeiçoamento dos controles internos. Esses esforços foram atestados pela PricewaterhouseCoopers, que auditou
o Imazon e dois de seus principais projetos. Além disso, o Instituto obteve do Ministério da
Justiça a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).
Agilidade e transparência também foram marcantes nas atividades de pesquisa, disseminação e apoio à formulação de políticas públicas. Neste biênio, tivemos o desafio de gerar
rapidamente informações para subsidiar a criação de Unidades de Conservação na Amazônia.
Essas informações contribuíram para a criação de mais de 24 milhões de hectares de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Proteção Integral. As unidades foram criadas no
sudeste do Estado do Amazonas e na Terra do Meio, BR-163 e calha Norte, no Pará.
A transparência na área florestal envolveu o monitoramento mensal do desmatamento,
com o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon, e a divulgação do Boletim
Transparência Florestal para o Estado de Mato Grosso. Essas iniciativas serão expandidas
para outros Estados da Amazônia em 2007.
Além disso, o Imazon publicou 62 trabalhos científicos no biênio, entre eles, 25 artigos
em jornais indexados, 8 livros e 4 dissertações. O Imazon também demonstrou grande agilidade para disseminar os resultados de suas pesquisas. A série O Estado da Amazônia foi
consolidada e tornou-se referência para tomadores de decisão na Amazônia. Houve também
um aumento na demanda da mídia por estudos do Imazon neste biênio, o que levou à criação
da Assessoria de Imprensa do Instituto.
Este relatório apresenta esses e outros resultados relevantes no biênio 2005-2006, que
foram alcançados graças ao compromisso de nossos funcionários e pesquisadores e ao apoio
dos nossos conselheiros e doadores.

Carlos Souza Jr.
Secretário Executivo
Brenda Brito
Vice-Secretária Executiva
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O

Imazon é uma instituição de
pesquisa sem fins lucrativos e
com qualificação de Oscip, cuja
missão é promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia por meio de estudos, apoio
à formulação de políticas públicas, disseminação
ampla de informações e formação profissional.

VALORES
Alguns princípios guiam e inspiram o Instituto:
Sustentabilidade: as soluções para os
problemas de uso dos recursos naturais devem ser baseadas nos princípios de sustentabilidade (respeito aos ciclos da natureza, valorização da cultura local, inclusão de todos
os custos e repartição de benefícios entre os
diversos atores). No âmbito interno do Instituto, incluem reduzir as pegadas ecológicas
e neutralizar as emissões de carbono de suas
atividades.
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 ideológica
nas relações internas e externas.
Abordagem científica: o Imazon conduz
análises objetivas e isentas, baseadas em
métodos científicos comprovados na literatura especializada.
Excelência na qualidade: os produtos do
Imazon passam por um processo rigoroso de
controle de qualidade e de revisão por pares. Isso reforça a credibilidade e o respeito
ao Instituto.

VISÃO
A Amazônia será uma região com biodiversidade e funções ecológicas conservadas
e atividades econômicas sustentáveis e so-

cialmente justas, garantindo qualidade de
vida às populações.
Algumas das principais contribuições do
Imazon em 16 anos:
• Estudos aplicados sobre manejo e ecologia florestal iniciados em 1990 serviram de
base para a definição do sistema de manejo florestal na Amazônia, cuja área total em
2005 superava 3 milhões de hectares.
• Extensa produção científica sobre recursos naturais na Amazônia com mais de
260 publicações até 2006.
• Estudo pioneiro publicado em 2000, realizado em parceria com o Banco Mundial,
que oferece as bases para orientar políticas
públicas de desenvolvimento sustentável na
região. Esse estudo revela que a dinâmica
do uso da terra na Amazônia segue o padrão
“boom-colapso” na ausência de intervenção
pública e de uma economia florestal sustentável.
• Pesquisa sobre ecologia e socioeconomia do mogno iniciada em 1991 ―a espécie madeireira de maior valor comercial no
mundo― foi essencial para sua inclusão na
lista de espécies ameaçadas da Cites em
2002.
• Publicação da série O Estado da Amazônia, desde 2004, que trata concisamente
de temas estratégicos para conservação e
desenvolvimento sustentável e é destinada a
tomadores de decisão e lideranças com atuação na Amazônia.
• Pioneirismo no desenvolvimento de um
sistema de monitoramento com imagens de
satélite para detecção da exploração madeireira e estradas não-oficiais na Amazônia a
partir de 2004.
• Estudos sobre política e economia florestal contribuíram de forma decisiva para a
elaboração da nova Lei de Gestão de Flores-
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tas Públicas do Brasil em vigor desde março
de 2006.
• Estudo sobre pressão humana na Amazônia em 2006 revelou a dimensão mais detalhada da ocupação da região e tem sido
utilizado para orientar os esforços de combate ao desmatamento e a criação de Áreas
Protegidas na região.
• Desenvolvimento do SAD em 2006, uma

Foto: Danielle Celentano
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iniciativa pioneira para monitorar mensalmente com imagens de satélite o desmatamento na Amazônia.
• Apoio técnico para a criação de aproximadamente 17 milhões de hectares de Flonas e Flotas na Amazônia entre 2000 e 2006.
• Apoio técnico para a criação de 5,4 milhões
de hectares de Unidades de Conservação de Proteção Integral na calha Norte do Pará em 2006.

As atividades de pesquisa do Imazon incluem: diagnóstico socioeconômico dos usos
do solo na Amazônia; desenvolvimento de métodos 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 desenvolvimento sustentável para essas atividades
econômicas. O trabalho do Imazon está fundamentado nos seguintes princípios:
Interdisciplinaridade. Permite uma abordagem holística e transversal dos vários temas que influenciam a sustentabilidade da
Amazônia. Os estudos incluem análises econômicas e sociais, geográficas, ecológicas,
políticas, legais e institucionais.
Busca de soluções. Os estudos estão direcionados à solução de problemas de uso e conservação dos recursos naturais na Amazônia.
Abordagem empírica. O Imazon enfatiza
a observação e a coleta sistemática de dados
primários sobre o uso e conservação dos recursos naturais na Amazônia.
Método científico. O Imazon conduz análises objetivas e isentas, baseadas em métodos científicos comprovados na literatura
especializada.

DISSEMINAÇÃO
A disseminação dos resultados dos estudos
do Imazon é feita por meio de revistas científicas nacionais e internacionais indexadas
(Science, Nature, Proceedings of the National
Academy of Science, Forest Ecology and Management, Conservation Biology, Ciência e Ambiente, Biotropica, Revista de Direito Ambiental, International Journal of Remote Sensing
e Ciência Hoje), manuais, vídeos, livretos, livros, artigos técnicos e resumos com recomendações para políticas públicas. 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 e revistas de grande circulação. Além
disso, os pesquisadores do Imazon participam
como palestrantes em diversos eventos científicos e políticos na escala regional, nacional e
internacional.

POLÍTICAS PÚBLICAS
A abordagem dos estudos do Imazon permite contribuir de forma efetiva para a formação de políticas de zoneamento e controle
do território e de uso dos recursos naturais.
Contribui também para a avaliação de políticas atuais por meio de estudos sobre cenários
e seus impactos potenciais. Em muitas ocasiões, o Imazon tem sido convidado a integrar
comissões técnicas, assistir tomadores de
decisão na elaboração de políticas públicas
e elaborar pareceres sobre temas complexos
e emergentes no debate regional.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Um dos objetivos do Imazon é formar pesquisadores com capacidade analítica e experiência de campo, voltados ao entendimento
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. Mais
de 140 profissionais receberam treinamento
no Imazon nas áreas de ecologia, engenharia
florestal, direito ambiental, economia rural
e mineral, geoprocessamento, planejamento
regional e políticas públicas. Muitos desses
profissionais atuam com posição de destaque
em outras organizações ambientais, setor privado e instituições públicas.
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MONITORAMENTO DA PAISAGEM
Este programa tem por objetivo desenvolver
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 pressão humana.
Os resultados desses levantamentos são armazenados em um banco de dados 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 antrópica
na Amazônia e de modelos de alcance econômico de atividades de uso do solo (exploração 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 processamento de imagens de satélite para detectar
desmatamento e monitorá-lo quinzenalmente. Tais métodos de monitoramento e controle florestal têm sido transferidos para
usuários finais como as Semas dos Estados da
Amazônia, Ministério Público e ONGs.

Mapeamento da exploração madeireira. 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 técnicas estão
sendo testadas para avaliar a efetividade e a
qualidade dos planos de manejo florestal.
Mapeamento das tipologias florestais.
Utilizamos técnicas de fusão de dados de satélite para o mapeamento detalhado de tipologias florestais na escala 1:50.000. Os dados
utilizados incluem imagens de radar (JERS-1)
adquiridas nos períodos de seca e chuva, topografia (SRTM), imagens Landsat e mapas de
desmatamento. Esse tipo de informação é usado no detalhamento de áreas potenciais para
a criação de Unidades de Conservação de Uso
Sustentável, tais como Flonas e Flotas.
Mapeamento das estradas. Estamos mapeando as 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 ambiental das atividades econômicas
na Amazônia.
Coordenação: Carlos Souza Jr.
Equipe: Amintas Brandão Jr., Anderson Costa, André Monteiro, Cíntia Balieiro, Heron Martins, Júlia
Gabriela, Kátia Pereira, Márcio Sales, Rodney Salomão
e Sâmia Nunes
Apoio: Fundação Gordon & Betty Moore, Fundação
Ford - Escritório do Brasil e Usaid

Exemplos de exploração madeireira manejada e predatória detectadas em imagem de satélite.

COM MANEJO
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PREDATÓRIA

O Imazon tem desenvolvido uma série de
estudos para entender os cenários de ocupação humana na Amazônia. A pergunta central
desses estudos é: como as políticas de infraestrutura e a demanda por produtos (soja,
carne, madeira etc.) afetarão a ocupação do
solo na Amazônia nas próximas décadas? Os
objetivos deste programa são mapear os pólos agropecuários da Amazônia; diagnosticar
os impactos desses pólos no meio ambiente e
na socioeconomia regional; e modelar a ocupação futura e os possíveis impactos desses
pólos sobre os recursos naturais.
O programa possui quatro componentes:
Pecuária. Analisamos as tendências de
desenvolvimento da pecuária na Amazônia
considerando a demanda por carne, as vantagens comparativas e as barreiras à produção na região. Os estudos identificam as zonas que tenderão a sofrer maior pressão de
desmatamento, pois as áreas desmatadas na
região têm sido destinadas principalmente
para a pecuária (mais de 70% da área desmatada são pastagens). Por exemplo, projetamos onde a pecuária tenderia a se expandir
considerando o asfaltamento de rodovias, que reduziria os custos de transporte e
aumentaria os preços pagos
pelo gado ao produtor. Estamos avaliando os cenários
de mercado nacional e internacional de carne e suas implicações para produção na
Amazônia levando em conta
a demanda, as restrições sanitárias (febre aftosa e mal
da vaca louca), os riscos de
restrições socioambientais,
a redução de barreiras ao
comércio internacional e a
flutuação da taxa de câmbio.
Fogo. A ocorrência de incêndios florestais
acidentais tem causado prejuízos imensos à
economia da Amazônia, destruição de extensas áreas de floresta e emissão de carbono

para a atmosfera. Estamos avaliando fatores
como os impactos do asfaltamento de estradas, das mudanças de preços dos produtos
agrícolas e da implantação de políticas públicas (por exemplo, a criação de Unidades
de Conservação) sobre a quantidade e a distribuição de focos de calor na Amazônia.
Pressão humana na Amazônia. O mapeamento do desmatamento tem sido a forma
mais comum de avaliar a pressão humana sobre a Amazônia. Entretanto, essa abordagem
não revela todas as formas de pressão. Por isso,
integramos imagens de satélite e dados secundários para mostrar um quadro mais completo
dessas pressões. No relatório publicado com
dados para o ano de 2002, detectamos que
aproximadamente 47% da Amazônia brasileira
estava sob algum tipo de pressão humana. Essa
pressão incluía, além do desmatamento, zonas
de influência urbana, assentamentos de reforma agrária, áreas para prospecção mineral e
áreas de florestas afetadas pela incidência de
focos de calor (queimadas). Atualizamos essas
informações para produzir o mapa de pressão
humana para o ano de 2005.
Focos de calor na Amazônia.
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Situação fundiária na Amazônia. A situação fundiária na Amazônia é reconhecidamente caótica, o que dificulta investimentos
responsáveis na área rural (florestal e agropecuária) e a criação e proteção efetiva de
Áreas Protegidas. Em parceria com o Banco
Mundial, o Imazon está fazendo um diagnóstico da situação fundiária com ênfase nas
tendências de alocação de terras públicas da
região para fins de conservação ambiental e
uso sustentável. O estudo avaliará se as leis
e os procedimentos para sua aplicação têm
facilitado ou dificultado uma gestão responsável das terras públicas (isto é, que concilie
os objetivos de desenvolvimento econômico
com proteção ambiental). Usaremos essas
análises para promover debates públicos sobre como garantir que a alocação e gestão
das terras públicas promovam um desenvolvimento sustentável na região.
Coordenação: Paulo Barreto
Equipe: Adalberto Veríssimo, Andréia Pinto, Brenda
Brito, Carlos Souza Jr., Ritaumaria Pereira, Rodney Salomão e Sanae Hayashi
Colaboração: Eugênio Arima
Apoio: Usaid, Fundação Ford - Escritório do Brasil, Fundação Gordon & Betty Moore, Banco Mundial

POLÍTICA E ECONOMIA FLORESTAL
Embora o manejo florestal seja econômica
e tecnicamente viável, há ainda sérios obstáculos para a sua adoção. Esses obstáculos, ou
“falhas”, incluem políticas públicas desfavoráveis e falta de informação sobre os benefícios
do manejo. O objetivo deste programa é entender a dinâmica, as barreiras e as oportunidades de desenvolvimento do setor florestal
na Amazônia. Para isso, desenvolvemos seis
projetos complementares:
Aliança consumo sustentável. O objetivo deste projeto é fortalecer os mecanismos de mercado para apoiar o manejo florestal e o consumo sustentável de produtos
da floresta na Amazônia e Mata Atlântica. O
projeto, iniciado em 2005 e com término
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previsto para 2009, é uma iniciativa do Imazon em parceria com a ONG Amigos da Terra
- Amazônia Brasileira, o Imaflora e a Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica. O Imazon coordena as atividades para ampliar a adoção
do manejo florestal e consolidar os empreendimentos certificados pelo FSC. Nesse caso,
oferece apoio técnico nas áreas de pesquisa
aplicada, intercâmbio técnico entre as empresas e diálogo sobre oportunidades de negócios no mercado interno.
Avaliação do manejo florestal modular. A adoção do manejo florestal de forma
gradual é uma iniciativa inovadora para a
difusão de seus benefícios para empresas e
comunidades. O manejo modular está baseado nos padrões florestais responsáveis e surgiu para resolver as falhas entre a adoção do
manejo e a certificação florestal. O objetivo
do projeto é avaliar o potencial do manejo
florestal modular no Estado do Pará. Iniciado
em 2005, o projeto deverá ser concluído em
2008 e envolverá empresas madeireiras de
pequeno e médio porte do Estado.
O Estado da Amazônia. O objetivo deste
projeto é elaborar e disseminar indicadores
da situação social, econômica e ambiental da Amazônia Legal. Os resultados serão
publicados em um documento (O Estado da
Amazônia) no primeiro semestre de 2007. O
livro abordará os seguintes temas: setor florestal, pecuária, agricultura, pressão humana (desmatamento, focos de calor, estradas
não-oficiais, exploração madeireira), Áreas
Protegidas, biodiversidade, direito ambiental e situação social e econômica da Amazônia Legal.
Florestas Nacionais e Estaduais. O Imazon tem colaborado para a criação de Flonas
e Flotas e outras categorias de Unidades de
Conservação na Amazônia. Para isso, tem
realizado estudos detalhados sobre as áreas
mais indicadas para a criação dessas unidades, utilizando ferramentas de geoprocessamento que identificam a cobertura florestal,

o valor madeireiro e a pressão humana nessas áreas. Além disso, trabalha em parceria
com governos estaduais e federal na elaboração dos estudos técnicos e no apoio à realização das consultas públicas para a criação
das Unidades de Conservação.
Pólos madeireiros. Iniciado em 1998,
este projeto tem gerado dados-chave sobre o setor madeireiro da Amazônia, entre
eles, a localização das áreas de produção
madeireira, o volume produzido, os preços de madeira e os custos de exploração,
transporte e processamento. Para isso,
Pólos madeireiros na Amazônia.

o Imazon realizou levantamentos de campo em todos
os pólos madeireiros da região em 1998 e 2004. Esses
levantamentos representam
os diagnósticos mais abrangentes e acurados já realizados sobre o setor na Amazônia Legal.
Direito ambiental. Desde
2003, o Imazon está avaliando
a efetividade da aplicação da
lei de crimes ambientais no
setor florestal nas esferas
administrativa e judicial. Os
principais objetivos dessa atividade são: identificar a situação da aplicação da lei; identificar entraves a sua eficácia; e encontrar exemplos de boas práticas
no Brasil e em outros países para aperfeiçoar
sua aplicação.
Coordenador: Adalberto Veríssimo
Equipe: Brenda Brito, Carlos Souza Jr., Daniel Santos,
Danielle Celentano, Denys Pereira, Marco Lentini,
Paulo Barreto, Rodney Salomão e Wandréia Baitz
Colaboradores: Anthony Anderson e Mark Cochrane
Apoio: Fundação Gordon & Betty Moore, União Européia, ITTO e Embaixada do Reino dos Países Baixos
Parceiros: Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, Imaflora, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

CIDADES SUSTENTÁVEIS
A Amazônia está cada
vez mais urbana. O último
censo demográfico revela que 68% dos 21 milhões
de habitantes da Amazônia Legal residem em cidades, entre elas, a Grande Belém, com 1,8 milhão
de habitantes, e Manaus,
com aproximadamente 1,4
milhão de habitantes. “Cidades Sustentáveis” é uma
iniciativa pioneira do Imazon para avaliar a situação
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Unidades de Conservação na Amazônia.
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socioambiental da Grande Belém por meio
de indicadores e apoio à formulação de políticas públicas.
Em 2003, o Imazon publicou o livro “Belém Sustentável”, que contém 23 indicadores sobre as condições socioambientais dessa
metrópole. O livro traz também uma relação
de iniciativas e sugestões concretas para minimizar ou solucionar os problemas identificados. Uma segunda edição do “Belém Sustentável” está sendo produzida e deverá ser
concluída em 2007.
Coordenador: Adalberto Veríssimo
Equipe: Netuno Leão e Carla Costa
Apoio: Fundação AVINA

FLORESTA E COMUNIDADE
As comunidades locais têm um papel importante no manejo e conservação florestal. Apesar da diversidade de experiências
e lições geradas, há poucas análises e documentação sobre os êxitos e fracassos dessas iniciativas nos aspectos técnico, social e
econômico. Os objetivos deste programa são
documentar, analisar e apoiar iniciativas de
manejo florestal comunitário e em pequena
escala na Amazônia Legal.
Consórcio comunidades e florestas. A
situação fundiária, o mercado e o manejo
florestal para uso múltiplo estão interligados
e são fatores decisivos para o desenvolvimento sustentável de comunidades em áreas
de floresta. Embora essas condições favoráveis raramente ocorram simultaneamente na
Amazônia Legal, é possível extrair lições de
experiências em curso
sobre como superar obstáculos, especialmente
em relação à regularização fundiária. O objetivo deste projeto é integrar informações sobre
ecologia e técnica de
manejo florestal, regularização fundiária e estudos de mercado para
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promover o manejo florestal comunitário em
três comunidades nos municípios paraenses
de Porto de Moz, Gurupá e Marabá.
Mercado comunitário. O objetivo deste projeto é contribuir para a melhoria da
comercialização de produtos da exploração
florestal comunitária na Amazônia. Para isso,
estão sendo realizadas as seguintes atividades: coleta de dados, análise de mercados e
elaboração de um banco de dados sobre as
iniciativas de manejo florestal comunitário
na Amazônia Legal. Essas informações servirão para incrementar as opções de comercialização de produtos florestais comunitários.
Manejo por pequenos produtores. Este
projeto busca entender os fatores que contribuem para a adoção do manejo florestal
por pequenos produtores no Brasil, Bolívia,
Equador e Peru. Além disso, investiga os obstáculos enfrentados por essas iniciativas no
âmbito técnico, de mercado e normativo. A
meta é usar essas informações para propor
políticas públicas que ampliem e efetivem a
adoção do manejo florestal em pequena escala na Amazônia.
Lições sobre manejo comunitário. Neste projeto, identificamos e disseminamos
modelos de acompanhamento técnico e gerencial para as organizações sociais e de produtores que atuam na área de manejo florestal comunitário. O projeto inclui também

Planos de manejo florestal comunitário e de pequena escala na Amazônia brasileira.

Coordenação: Paulo Amaral
Equipe: Simone Bauch, Marina Londres, Rodolfo Gadelha,
Márcio Sales, Francy Souza e Heron Martins
Colaboradores: Edson Vidal, Manuel Amaral, Erin Sills,
Max Steinbrenner, Benno Pokorny e Peter Conkleton
Parceiros: IEB, Fase, Cifor, Ufra, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg - Institute of Silviculture
Apoio: União Européia, Usaid, Inco e GTZ

ECOLOGIA E MANEJO FLORESTAL
Os objetivos deste programa são diagnosticar o manejo florestal, avaliar e desenvolver técnicas para o manejo sustentável e
disseminar informações sobre manejo empresarial e comunitário. A abordagem dos
estudos permitiu o desenvolvimento de um
modelo integrado de manejo que reduz os
impactos ecológicos da extração de madeira,
melhora a produtividade e a rentabilidade
da operação e possibilita maior crescimento
e regeneração pós-exploração.
Ecologia de espécies madeireiras. Este
projeto busca ampliar o conhecimento sobre

a ecologia das principais espécies madeireiras que ocorrem na região. Entre suas atividades está o estudo sobre a estrutura das populações de 17 espécies arbóreas com valor
madeireiro em florestas exploradas e nãoexploradas na Amazônia brasileira e a conseqüente proposição de sistemas de manejo
florestal apropriados a essas espécies.
Monitoramento de florestas exploradas. Iniciado em 1992, o projeto monitora a
dinâmica de florestas manejadas e não-manejadas e compara o seu desenvolvimento
com o de florestas intocadas. Além disso,
avalia o potencial de regeneração de espécies madeireiras e o uso de tratamentos silviculturais para melhorar o crescimento da
floresta manejada.
Modelagem florestal. Este projeto utiliza a simulação por computadores (modelos)
para analisar diferentes tipos de manejo e
seus impactos sobre a floresta. As simulações são feitas de acordo com o potencial
produtivo da floresta e com o objetivo do seu
usuário (manejo industrial ou comunitário).
Os estudos são realizados em parceria com a
Embrapa, IFT e Universidade da Flórida.
Coordenação: Paulo Amaral
Equipe: Josieldo de Oliveira, Marcelo Galdino, Márcio
Sales, Marina Londres, Miguel de Jesus, Roberto Batista,
Valdemir da Cruz e Valdir Pinto
Colaboradores: Daniel Zarin, James Grogan, Jeffrey
Gerwing, Mark Schulze, Johan Zweed e Edson Vidal
Apoio: Usaid

Relatório de Atividades 2005 - 2006

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 comunitário. Por fim, o projeto promove intercâmbios
regionais e internacionais para compartilhar
novas formas de acompanhamento técnico e
gerencial para o manejo florestal comunitário na Amazônia e América Central.
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PESQUISA

res de Unidades de Conservação em dezembro
de 2006. Desse total, 12,7 milhões de hectares
foram estabelecidos na calha Norte do Estado, os quais, somados às demais Unidades de
Conservação e Terras Indígenas existentes,
formam o maior mosaico de Áreas Protegidas
do mundo. Destaque para a criação da Estação Ecológica do Grão-Pará com 4,2 milhões
de hectares ―a maior Unidade de Conservação
das florestas tropicais do planeta.
Para apoiar a criação das Unidades de
Conservação no Pará, o Imazon utilizou um
conjunto amplo de informações, entre elas:
diagnóstico das atividades econômicas nas
regiões-alvo para criação das unidades,
mapas atualizados e detalhados de desmatamento, confecção de mapas inéditos de
estradas não-oficiais e exploração de madeira, além de informações espaciais sobre
relevo e condições de acesso para a atividade madeireira. O Imazon também elaborou um conjunto de informações sobre
a situação fundiária, que revela as ameaças de grilagem existentes nessas áreas.
Finalmente, em parceria com o Imaflora e
o Ibama, produziu um guia para orientar o
procedimento de consultas públicas para a

Transparência florestal. Neste período, o Imazon iniciou as atividades para o
estabelecimento do Programa Transparência Florestal, cujo tema inicial é o monitoramento e a divulgação ampla da situação
do desmatamento em Mato Grosso. Para
isso, criou o SAD, um novo método de geração de mapas de desmatamento e estatísticas mensais usando imagens do satélite
Modis. Esse sistema de monitoramento de
desmatamento pode ser usado em conjunto com o Deter (Inpe) para planejar campanhas de fiscalização no campo. As atividades estão sendo realizadas em parceria
com o ICV, UFMT, Sema-MT e MPE de Mato
Grosso e podem ser expandidas para outros
Estados da Amazônia.
Para divulgar as estatísticas mensais de
desmatamento em Mato Grosso, o Imazon
elabora o Boletim Transparência Florestal e
o disponibiliza na internet para a sociedade
em geral, principalmente para atores estratégicos e instituições-chave. O lançamento
desse boletim, em setembro de 2006, gerou
um grande número de matérias na mídia que
repercutiram por mais de uma seMapa das Unidades de Conservação no Pará em 2006.
mana. Essa iniciativa tem o apoio
da Fundação David & Lucile Packard e da Embaixada do Reino
dos Países Baixos.
Apoio à criação de Unidades
de Conservação no Pará. O Imazon foi o principal parceiro técnico
do Governo do Pará na elaboração
dos estudos técnicos e no apoio à
realização das consultas públicas
para a criação das Unidades de Conservação no Estado em 2006. Como
resultado desse esforço, o Governo
do Pará criou 15 milhões de hecta-
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Unidades de Conservação criadas em 2006 pelo
Governo do Pará.

Categoria
Nome
Flotas
Trombetas
Paru
Faro
Iriri
APA
Triunfo do Xingu
Rebio
Maicuru
Esec
Grão-Pará
TOTAL

Área (ha)
3.172.978
3.612.914
635.936
440.494
1.679.280
1.151.761
4.245.819
14.939.182

Apoio à criação de Unidades de Conservação na BR-163. Utilizamos as informações
sobre pressão humana e sobre tendências de
uso do solo para auxiliar o governo federal na
criação de Unidades de Conservação no oeste
do Pará. No início de 2005, em parceira com
o MMA, o Imazon identificou 8,3 milhões de
hectares com potencial para criação de Unidades de Conservação ao longo da rodovia BRUnidades de Conservação na BR-163.

163 no oeste do Estado. Posteriormente, realizamos análises e participamos de reuniões
técnicas e audiências públicas com um grupo
de trabalho do governo federal para refinar
os mapas das áreas propostas. Por exemplo,
o mapa de pressão humana mostrou as áreas prioritárias para criação de Unidades de
Conservação. A projeção de preços pagos ao
produtor com e sem asfaltamento da BR-163
mostrou o aumento do risco de desmatamento em torno dessa rodovia. Finalmente,
entre 2005 e 2006, o governo federal criou
cerca de 6,8 milhões de Áreas Protegidas ao
longo da rodovia BR-163.
Direito ambiental. O Imazon também
avançou na condução e publicação de estudos
na área de direito ambiental, os quais poderão evoluir para um novo programa a partir de
2007. Os estudos focalizam os principais problemas para a arrecadação de multas ambientais pelo Ibama e para a punição de infratores
ambientais na esfera criminal na Amazônia.
A partir desse diagnóstico foi possível elaborar sugestões para melhorar a aplicação da
lei pelo Ibama como, por exemplo, priorizar
a fiscalização e a penalização dos infratores
maiores, divulgar as listas de pessoas autuadas e aperfeiçoar a legislação de cobrança de
multas. Na esfera judicial, as melhorias envolvem: aumentar a integração entre órgãos
envolvidos para acelerar a citação e intimação
dos acusados; vincular penas com a reparação
direta dos danos ou com o investimento em
fundos para conservação; e monitorar o cumprimento dos acordos de transação penal.
Estudo sobre pecuária. Este estudo foi
utilizado por uma empresa de consultoria
como base para a análise dos impactos ambientais e preparação do plano de gestão
socioambiental de um grande frigorífico na
Amazônia. Além de a equipe do Imazon revisar esse plano, também demonstrou aos produtores de Marabá como conciliar desenvolvimento da pecuária e conservação do meio
ambiente. Os pesquisadores do Imazon estão
monitorando esse caso para avaliar a capacidade do mercado de estimular a gestão ambiental nas fazendas da região.
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criação das Unidades de Conservação. Esse
livro foi crucial para acelerar o processo
de consultas públicas e ao mesmo tempo
ampliar a participação de todos os segmentos envolvidos com a questão de criação
dessas unidades.
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O estudo foi publicado no livro Pecuária
na Amazônia: Tendências e implicações para
conservação ambiental em 2005 e na 5ª edição da série O Estado da Amazônia, publicada pelo Imazon. As versões em português do
livro e da série estão disponíveis em formato
impresso e eletrônico. Os usuários do site do
Imazon fizeram cerca de 2.800 cópias desses
documentos em 2005 e 2006, indicando forte
interesse pelo tema. Em novembro de 2005,
uma matéria no jornal O Estado de São Paulo, baseada neste estudo, mostrou o crescimento da pecuária na Amazônia, destacando
o papel do crédito público subsidiado nesse
crescimento.
Ameaças sobre Áreas Protegidas. Aproximadamente 41% da Amazônia Legal são
Áreas Protegidas (Unidades de Conservação
e Terras Indígenas) e, em geral, essas áreas
têm funcionado como uma barreira eficaz
contra o desmatamento. Entretanto, o desmatamento tem ocorrido e avançado sobre
dezenas de Áreas Protegidas na Amazônia.
O Imazon iniciou uma série de estudos para
avaliar os impactos ambientais, especialmente desmatamento, nessas áreas na região. O
primeiro estudo concluído aborda o avanço
do desmatamento sobre as Áreas Protegidas
em Rondônia. Até 2004, o desmatamento havia atingido cerca de 6,3% das Áreas Protegidas do Estado contra uma média regional de
apenas 1,7%. Esses resultados são úteis para
orientar os esforços de fiscalização e aperfeiçoar as políticas para assegurar a integridade
dessas áreas na Amazônia.
Monitoramento da paisagem. Concluímos o mapeamento de estradas não-oficiais
até 2003 e processamos mais de mil imagens
Landsat referentes ao período 2000-2004
para a detecção da degradação florestal
causada pela exploração madeireira e queimadas. Esses resultados forneceram sub-
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sídios aos relatórios técnicos para criação
de Unidades de Conservação, avaliação das
ameaças sobre Áreas Protegidas e avanço da
pressão humana sobre as florestas.
Florestas e Comunidades. No âmbito deste
programa, 50 comunitários (jovens lideranças)
foram capacitados na metodologia de sistematização de experiências locais de manejo
florestal comunitário em 2005. Essa sistematização permite refletir sobre os sucessos e
fracassos das iniciativas de uso e conservação
florestal locais. Foram capacitadas lideranças
do Acre (PAE Chico Mendes, Equador, São Luis
do Remanso e Porto Dias) e do Amazonas (Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá).
Mogno Legal. Edson Vidal, membro do programa Ecologia, representa o Imazon no Comitê Técnico Científico da Cites–Mogno. Esse
Comitê foi formado pelo Ibama para auditar
os planos de manejo com a espécie. No biênio
2005-2006, o comitê fez visitas técnicas e visitas de campo para verificar o cumprimento
de pendências no único plano de manejo de
mogno em execução no Brasil. O projeto vem
cumprindo com todas as pendências e está
em pleno funcionamento. Portanto, no Brasil,
já existe mogno legal. Em agosto de 2006, o
comitê analisou o POA desse plano de manejo e o aprovou. O comitê é formado por representantes da Embrapa-Amazônia Oriental,
Imazon, MPEG, Inpa e Ufra.
Lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado do Pará. O Ipê (Tabebuia impetiginosa) foi incluído na lista de espécies
ameaçadas de extinção do Estado do Pará
graças ao esforço e informações científicas
do pesquisador Edson Vidal, envolvido no
programa ecologia. As informações-chave
foram pesquisas que comprovaram a superexploração da espécie e padrões de manejo
inadequados para a sua sobrevivência.

DISSEMINAÇÃO

Inserções por veículo no biênio.
Veículo
Internet
Jornal
Revista
TV
Rádio
Total

2005 2006 Total por veículo
171
392
563
99
130
229
16
10
26
11
20
31
3
20
23
300 560
860

Pecuária na Amazônia: Tendências e implicações para a conservação.
Na televisão houve duas matérias no Jornal Nacional e duas no Jornal da BAND Nacional. O pesquisador Adalberto Veríssimo foi
entrevistado por Míriam Leitão sobre a seca
na Amazônia, no programa Espaço Aberto da
Globo News, em novembro de 2005. E várias
matérias e entrevistas foram veiculadas nas
televisões locais (TV Liberal e TV Cultura,
RBA etc). Na rádio houve reportagens e entrevistas em veículos como Radiobrás (A Voz
do Brasil), CBN, Cultura FM e Eldorado AM.
Na imprensa internacional, pesquisadores do Imazon deram entrevistas para revistas como Newsweek e Science News; jornais
como The Boston Globe (EUA), The Independent (Inglaterra) e agências de notícias Reuters, United Press International (UPI) e BBC.
O principal assunto dessas entrevistas foi a
criação das Unidades de Conservação na calha Norte do Pará.
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O Imazon é, atualmente, uma das principais fontes de informação e análise sobre
a Amazônia. No biênio 2005-2006, somamos 860 matérias na mídia com referência direta ao Imazon (dados de pesquisa,
entrevistas com pesquisadores, divulgação
de estudos científicos e reportagens sobre
o conjunto das atividades do Instituto).
Pressão humana na Amazônia e política
ambiental foram os assuntos mais explorados nesse biênio.
A cobertura jornalística de websites da
área ambiental a respeito do trabalho do
Imazon foi bastante extensa, especialmente
em portais de referência e grande audiência
como: amazonia.org.br, com 187 matérias
próprias e reproduções de outros sites; oeco.
com.br, com 72 matérias próprias; e ambientebrasil.com.br, com 29. Tivemos também
matérias veiculadas em grandes portais de
interesse geral como UOL e Terra.
Blogs importantes como o Ciência em
Dia, do colunista da Folha de S.Paulo, Marcelo Leite; o de Fernando Gabeira, jornalista e deputado federal, e o de Altino
Machado, também comentaram e reproduziram diversas matérias sobre as publicações do Imazon.
Diversas matérias foram publicadas na grande mídia impressa como Folha de S.Paulo, O
Estado de São Paulo, Época, Carta Capital,
Exame, Veja e Galileu. O grande destaque foi
a edição de outubro de 2006 da revista Época, especial sobre meio ambiente, que citou
os pesquisadores do Imazon como “Heróis do
Verde” por seu trabalho para a conservação
da Amazônia. Essa mesma revista publicou
em janeiro de 2006 uma entrevista de três
páginas com o Pesquisador Sênior Adalberto
Veríssimo sobre o setor florestal e o futuro
da Amazônia. A Folha de S.Paulo veiculou 31
matérias sobre o trabalho do Imazon, tendo
sido dois deles capa do jornal (Pólos Madeireiros na Amazônia e SAD). O Estado de São
Paulo também publicou 31 matérias sobre o
Imazon, com destaque na capa para o livro
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Na internet foram feitos 105.177 downloads
de trabalhos no biênio, dos quais 55.954 no
website do Instituto e 49.223 no portal amazonia.org.br.
A partir de setembro de 2005, o Imazon
passou a disponibilizar mapas para downloads
no website. Os mapas com maior número de
downloads foram: Pressão Humana no Bioma Amazônia 2005 - classes agregadas (370

downloads); Eixos de Transporte Madeireiro 2004 (356 downloads); e Frigoríficos da Amazônia Legal - 2005 (302 downloads).
No biênio, os pesquisadores do Imazon
participaram como palestrantes de vários seminários, fóruns e conferências, bem como
de apresentações e debates, totalizando 70
eventos. O público total nos dois anos foi
de aproximadamente 28 mil pessoas, entre

Trabalhos com maior número de downloads no biênio 2005-2006
Título
Tipo
Downloads
A expansão madeireira na Amazônia
Série O Estado da Amazônia
6.541
Guia de consultas públicas para Unidades de
Livro
4.389
Conservação
Pressão humana no bioma Amazônia
Série O Estado da Amazônia
4.036
Fatos florestais da Amazônia 2005
Livro
3.847
Aplicação da lei de crimes ambientais pela
Artigo Científico
3.721
Justiça Federal no setor florestal do Pará
Manejo florestal comunitário: Processos e
aprendizagens na Amazônia brasileira e na
Livro
3.364
América Latina
Avanço das estradas endógenas na Amazônia Série O Estado da Amazônia
3.102
O Avanço do desmatamento sobre as Áreas
Série O Estado da Amazônia
2.810
Protegidas em Rondônia
Pecuária na Amazônia: Tendências e implicaLivro
2.509
ções para a conservação
Desmatamento nos assentamentos de reforSérie O Estado da Amazônia
2.447
ma agrária na Amazônia
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1. 4th IUCN Academy of Environmental
Law Colloquium, em outubro de 2006,
na Pace University, Nova York (EUA),
na qual Brenda Brito apresentou o artigo “Enforcement against illegal logging
in the Brazilian Amazon” para professores de direito ambiental de todos os
continentes.
2. Reunião Científica do Zoológico da Sociedade de Londres (ZSL - Zoological
Society of London), evento tradicional
desde a época de Charles Darwin, na
qual Carlos Souza Jr. palestrou, em outubro de 2006, sobre taxas, vetores e
controles do desmatamento na Amazônia.
3. Seminário Small Medium Forest Enterprise
Development for Poverty Reduction:
Opportunities and Challenges in Globalizing
Markets, em maio de 2006, na Costa
Rica, no qual Paulo Amaral participou
de um painel sobre manejo comunitário e mercados.
4. II Feira Brasil Certificado ―promovida
pelo Imaflora, Imazon e FSC Brasil― em
abril de 2006, na qual Adalberto Veríssimo falou sobre o papel do setor florestal na equação do uso e conservação
racional da Amazônia.

POLÍTICAS PÚBLICAS
O Imazon participou ativamente da formulação da nova Lei de Gestão de Florestas
Públicas aprovada pelo Congresso Nacional
em vigor desde março de 2006. Além disso,
está colaborando com o Inpe e o MMA para a
definição do método e realização do primeiro mapeamento da exploração madeireira na
Amazônia Legal (Detex).
Estudos do Imazon foram usados pelo
MPF do Pará para o planejamento de sua

atuação e posicionamento em relação aos
órgãos federais de gestão ambiental. Além
disso, os estudos embasam ações que tratam
de crimes ambientais, fundamentando casos
concretos e demonstrando conseqüências de
danos. Um exemplo disso foi o uso dos dados
sobre desmatamento dentro e fora de Unidades de Conservação como estímulo para que
o MPF apoiasse a criação de novas Unidades
de Conservação federais no início de 2006.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Neste biênio, o Imazon continuou contribuindo para a formação profissional de seus
funcionários. Funcionários e estagiários receberam diversos tipos de treinamento para
auxiliar o desempenho de suas atividades.
No total, 25 pessoas foram beneficiadas com
cursos de inglês, treinamento na área de Recursos Humanos e em ferramentas econômicas e manejo florestal, além de apoio financeiro para curso universitário.
Além disso, pesquisadores receberam capacitação em definição de pesquisa, levantamento de dados de campo, análise de dados
e redação técnica, bem como participaram
de cursos nas áreas de comunicação e direito
ambiental.

LISTA DE PUBLICAÇÕES
O Imazon publicou 27 artigos científicos
e capítulos de livros, 9 artigos técnicos nãoindexados, 6 livros, 1 livreto, 9 números da
série O Estado da Amazônia e 4 números do
Boletim Transparência Florestal no Estado
de Mato Grosso, totalizando 53 publicações.
Os livros e livretos publicados abordam temas como economia e política florestal, ecologia e manejo florestal, pecuária, pressão
humana e Unidades de Conservação.
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ministros, governadores, representantes de
órgãos públicos, ONGs, pesquisadores e estudantes de diversas instituições nacionais e
internacionais.
Entre os eventos, podemos destacar:

Artigos publicados em revistas científicas
indexadas e capítulos de livros
Valle, D.; Schulze, M.; Vidal, E.; Grogan, J.
& Sales, M. 2006. Identifying bias in stand-
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level growth and yield estimations: a case
study in eastern Brazilian Amazônia. Forest
Ecology and Management (236): 127-135.

Veríssimo, A. 2005. Florestas Nacionais: Uma
política para conservação e manejo florestal
na Amazônia. Ciência e Ambiente 32: 56-60.

Brito, B. & Barreto, P. 2006. A eficácia da
aplicação da lei de crimes ambientais pelo
Ibama para proteção de florestas no Pará.
Revista de Direito Ambiental 43: 35-65.

Barreto, P. 2005. Origem e destino da madeira amazônica. Ciência e Ambiente 32: 85101.

Souza Jr., C. 2006. Mapping land use of tropical regions from space. Proceedings of the
National Academy of Science 103 (39): 14611462.
Grogan, J. & Galvão, J. 2006. Factors limiting post-logging seedling regeneration by
big-leaf mahogany (Swietenia macrophylla)
in southeastern Amazônia, Brazil, and implications for sustainable management. Biotropica 38 (2): 219-228.
Filho, P.; Paradella, W.; Souza Jr., C.; Valeriano, D. M. & Miranda, F. P. 2006. Sensoriamento remoto e recursos naturais da Amazônia. Ciência e Cultura 58 (3): 37-41.
Van Gardingen, P.; Valle, D. & Thompson, I.
2006. Evaluation of yield regulation options
for primary forest in Tapajós National Forest,
Brazil. Forest Ecology and Management 231:
184–195.
Brandão Jr., A. & Souza Jr., C. 2006. Mapping
unofficial roads with Landsat imagens: a new
tool to improve the monitoring of the Brazilian Amazon rainforest. International Journal of Remote Sensing 27 (1): 177-189.
Gerwing, J. 2006. The influence of reproductive traits on liana abundance 10 years after
conventional and reduced-impacts logging in
the eastern Brazilian Amazon. Forest Ecology and Management 221: 83-90.
Veríssimo, A.; Smeraldi, R. & Azevedo, T.
2005. Forest certification in Brazil: Advances, innovations and challenges. In: D. Burger; J. Hess & B. Lang (Eds.) Forest certification: An innovative instrument in the service
of sustainable development? Eschborn: GTZ.
pp. 207-217.
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Arima, E. & Barreto, P. 2005. Pecuária e madeira: Lucratividade, expansão e sustentabilidade. Ciência e Ambiente 32: 119-131.
Grogan, J.; Vidal, E. & Schulze, M. 2005.
Apoio científico para os padrões de manejo
de madeira na floresta amazônica: A questão
da sustentabilidade. Ciência e Ambiente 32:
103-117.
Veríssimo, A. & Barreto, P. 2005. Florestas
Nacionais na Amazônia: Oportunidades e desafios. In: D. Zarin; J. Alavapati.; F. Putz &
M. Schmink (Orgs.) As florestas produtivas
nos neotrópicos: Conservação por meio do
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Iberian American Symposium on Forest Management and Economics and 11th Symposium
on System Analysis in Forest Resources.

21

Relatório de Atividades 2005 - 2006

Valle, D.; Vidal, E.; Van Eldik, T.; Silva, V.
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O Estado da Amazônia
Esta série apresenta temas emergentes, os quais
precisam ser publicados
rapidamente, dada a sua
relevância no debate regional e contribuição para
as políticas públicas. Os
trabalhos tratam dos temas abordados pelo Imazon, tais como economia
de recursos naturais,
políticas públicas, direito ambiental, monitoramento da paisagem,
conservação biológica, ecologia e manejo florestal. O Estado da Amazônia divulga abordagens inovadoras e sugestões originais para
políticas públicas. Tais recomendações são
específicas e factíveis de serem adotadas
pelo poder público na Amazônia.
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Brandão Jr., A. & Souza Jr., C. 2006. Desmatamento nos Assentamentos de Reforma
Agrária na Amazônia. O Estado da Amazônia
Nº 7. Belém: Imazon. 4 p.
Ribeiro, B.; Veríssimo, A. & Pereira, K. O
Avanço do Desmatamento sobre as Áreas
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Boletim Transparência Florestal do Estado
de Mato Grosso
Como um dos resultados do projeto Transparência Florestal que
está sendo realizado em
parceria com o ICV e o
núcleo de direito ambiental da Universidade
Federal do Mato Grosso,
publicamos em 2006 quatro edições do Boletim
Transparência Florestal no
Estado de Mato Grosso.
Teses de Doutorado
Souza Jr., C. 2005. (Mapping and Spatiotemporal Characterization of Degraded Forests
in the Brazilian Amazon through Remote
Sensing. University of California - Santa Barbara. Dissertation of Doctor of Philosophy in
Geography, 179 p.).
Arima, E. 2005. (Loggers and Forest Fragmentation: Behavioral and Computational
Models of Road Building in the Amazon Basin.
Michigan State University, Department of
Geography. Dissertation of Doctor of Philosophy, 189 p.).
Outras Publicações
Veríssimo, A. & Souza Jr., C. 2005. A queda
do desmatamento na Amazônia é fruto da
ação do governo? Sim (Avanços e desafios).
Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 de dezembro
de 2005. Atualidades, Opinião, Tendências/
Debates. p.3.

EVENTOS
• Mercado Floresta
Data: 5 a 8 de novembro de 2005
Local: Oca do Ibirapuera, São Paulo (SP)
Promoção: Amigos da Terra - Amazônia Brasileira
Apoio: Imazon, Imaflora e Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica
A primeira feira de negócios florestais
sustentáveis do país, cujo objetivo foi promover e dar visibilidade a esse tipo de negócio, contou com 204 expositores de todos
os Estados brasileiros e mais de 8 mil visitantes, entre os quais diversas autoridades. A
programação paralela incluiu palestras, seminários, workshops, mostras e uma academia gastronômica. Grandes negócios foram
fechados durante a feira, por exemplo, a comercialização de 5 mil litros de óleo de castanha, cem toneladas de peixe do Amazonas
e inúmeras peças de artesanato com capim
dourado.
• II Feira Brasil Certificado
Data: 18 a 20 de abril de 2006
Local: Centro de Convenções Frei
Caneca, São Paulo (SP)
Realização: Imazon, Imaflora e FSC
A segunda edição da Feira Brasil Certificado reuniu em São Paulo compradores e
fornecedores de produtos certificados FSC
de toda a América Latina. Além de promover negócios, a feira demonstrou a qualidade e variedade de produtos com selo FSC.
O evento contou com 54 expositores de diversas áreas e 6.000 visitantes de 20 Estados
brasileiros e 19 países.
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Amaral, P. 2005. Editorial. Revista Recursos
Naturales y Ambiente 44.
Brito, B.; Barreto, P. & Rothman. 2005. J.
Brazil’s new environmental crimes law: An
analysis of its effectiveness in protecting the
Amazonian forests. Full version. The INECE
Newsletter 11.
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• Curso Economia Florestal: Métodos
Práticos de Análise de Políticas Públicas
Data: 19 a 23 de junho de 2006
Local: Hotel Beira Rio, Belém (PA)
Realização: Imazon, IEB, Serviço Florestal
Americano e Universidade Estadual da
Carolina do Norte
Apoio: União Européia e Usaid
Este curso contou com a participação
de 19 pessoas, entre profissionais de ONGs
(Imazon, WWF-Brasil, Cifor, Ipê, Usaid,
IEB, Ipam, IFT, Pesacre, Associação de Defesa Etno Ambiental - Kanindé) e agências
governamentais (Embrapa–Cpatu, Embrapa–AP, Ibama, Escola Agrotécnica Federal
de Manaus). Temas-chave como demanda
por serviços ambientais, avaliação de programas, manejo florestal e noções básicas
de economia foram tratados neste curso.
O objetivo foi ampliar a compreensão do
papel dos mercados e outros mecanismos
econômicos em políticas públicas.
• Intercâmbio em Mamirauá
Data: 23 a 26 de fevereiro de 2005
Local: Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamiraruá,Tefé (AM)
Realização: Imazon, Cifor e Instituto
Mamirauá
Apoio: Fundação Ford Escritório do Brasil
O evento reuniu 20 comunitários com o objetivo de
compartilhar experiências de
manejo florestal comunitário
entre as comunidades do Acre e
Mamirauá.
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• Curso de Sistematização
Data: 27 de junho a 6 de julho de 2005
Local: Xapuri (AC)
Apoio: Fundação Ford - Escritório do Brasil
Realização: Imazon, Cifor e Sefe (Acre)
Com o objetivo de formar jovens lideranças comunitárias, 30 pessoas foram capacitadas na metodologia de sistematização e
reflexão sobre conhecimentos locais na área
de manejo florestal comunitário.
• Curso de Captação de Mercados
para Produtos Florestais
Data: 28 a 29 de abril de 2006
Local: Gurupá (PA)
Realização: Imazon e Fase
Apoio: União Européia
Neste curso, 20 lideranças comunitárias
receberam capacitação na metodologia de
formação de preço e estratégias de mercado
para produtos florestais.

RESUMO DOS LIVROS E LIVRETO
Fatos Florestais da Amazônia 2005
Lentini, M.; Pereira, D.; Celentano, D.; Pereira, R. 2005. Belém: Imazon. 141 p.
Resume as informações disponíveis sobre o setor florestal da
Amazônia com base nos levantamentos de campo do Imazon para
o ano de 2004 e dados secundários de outras instituições como o
IBGE, Ipea, Pnud, Inpe etc. O livro sintetiza os dados gerais sobre
o uso do solo, situação fundiária e vegetação na região. Estatísticas sobre a extração, processamento e comercialização de madeira são apresentadas por Estado e por pólo madeireiro. Além
disso, o livro apresenta dados sobre manejo e certificação florestal, bem como os preços de mercado para as madeiras (serrada
e beneficiada), os custos e a rentabilidade da indústria florestal.
(Publicado em Português)

Pecuária na Amazônia: Tendências e Implicações para a Conservação
Arima, E.; Barreto, P. & Brito, M. 2005. Belém: Imazon. 75 p.
Entre 1990 e 2003, o rebanho bovino na Amazônia cresceu 240%, atingindo 64 milhões de cabeças. Projeções indicam que esse crescimento continuará na região. Este livro
analisa os fatores que influenciaram o rápido crescimento da
pecuária na Amazônia e avalia os futuros cenários dessa atividade. Além disso, propõe políticas que possam conciliar o
desenvolvimento da pecuária com a conservação ambiental
e da biodiversidade. (Publicado em Português e Inglês)

Manejo Florestal Comunitário: Processos e Aprendizagens na
Amazônia Brasileira e na América Latina
Amaral, P. & Amaral, M. 2005. Belém: IEB, Imazon. 82 p.
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O livro trata dos fatores limitantes para a expansão do manejo florestal comunitário na Amazônia. Além disso, os autores
resumem as experiências antigas e consolidadas de outras iniciativas de manejo florestal comunitário na região. (Publicado em
Português)
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Guia de Consultas Públicas para Unidades de Conservação
Palmieri, R.; Veríssimo, A. & Ferraz, M. 2005. Piracicaba: Imaflora; Belém: Imazon. 82 p.
Apesar de obrigatórias, não há um procedimento definido em
lei para realizar consultas públicas para a criação de Unidades de
Conservação. Essas consultas servem para informar a população
sobre os propósitos da criação das Unidades de Conservação a
fim de que ela contribua com informações e sugestões. Este guia,
publicado pelo Imazon em parceria com o Imaflora e o Ibama,
mostra, passo-a-passo, como realizar consultas públicas efetivas
e participativas para a criação de Unidades de Conservação. (Publicado em Português)

Oficina de Manejo Comunitário e Certificação Florestal
na América Latina: Resultados e Propostas
Amaral, P. & Amaral, M. 2005. Belém: Imazon, GTZ, IEB. 43 p.
Este documento relata o segundo encontro de representantes de oito países da América Latina (Brasil, Bolívia, Costa Rica, Colômbia, Equador, México, Nicarágua e
Peru) para aprofundar e discutir temas relacionados às
políticas florestais, legislação, mercados e produtos florestais não-madeireiros.
(Publicado em Português e Espanhol)

Pressão Humana na Floresta Amazônica Brasileira
Barreto, P.; Souza Jr., C.; Noguerón, R.; Anderson A. & Salomão, R. 2006. Belém: WRI e Imazon. 84 p.
Apresenta uma abordagem inédita sobre a pressão ambiental na Amazônia brasileira. Em 2002, aproximadamente
47% do bioma Amazônia estava sob algum tipo de pressão
humana como desmatamento, zonas de influência urbana,
assentamentos de reforma agrária, prospecção mineral e
reserva garimpeira. Este livro, publicado pelo Imazon em
parceria com o WRI, oferece uma base para o monitoramento da paisagem e planejamento da conservação e uso
sustentável do solo na Amazônia.
(Publicado em Português e Inglês)
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Assembléia Geral
• Adalberto Veríssimo - Pesquisador Sênior do (Imazon).
• Christopher Uhl - Professor (Universidade Estadual da Pensilvânia-EUA).
• Cândido Paraguassu de Lemos Éleres
- Advogado 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
Sênior (Imazon).
• Paulo Henrique Coelho Amaral - Pesquisador 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
Conselho Diretor do Imazon. Diretor
Executivo (Ibio).
• Garo Batmanian - Especialista Sênior
em Meio Ambiente (Banco Mundial).
• José Natalino da Silva - Pesquisador
(Embrapa).
• Maria José Gontijo - Diretora Executiva (IEB).
• Robert Schneider - Consultor.
Secretaria Executiva
• Carlos Souza Júnior - Secretário Executivo.
• Brenda Brito - Vice-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
Flórida - EUA.
• Robert Walker - Universidade Estadual
de Michigan – EUA.
Conselho Fiscal
• Johan Zweed - IFT.
• Marcelo Carneiro - UFMA.
• Raimundo Moraes - MPE do Pará.

EQUIPE (DEZEMBRO DE 2006)
Pesquisadores
• Adalberto Veríssimo. Pesquisador Sênior. Engenheiro Agrônomo (Ufra).
M.Sc. Ecologia (Universidade Estadual
da Pensilvânia - EUA).
• Amintas Brandão Júnior. Pesquisador Assistente. Engenheiro Ambiental (Uepa).
Especialização 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 Sensoriamento Remoto (UFPR).
• Andréia Pinto. Pesquisadora Assistente. Bióloga (UFPA), Mestre em Teoria
e Pesquisa do Comportamento (UFPA).
Doutoura em Ciências Socioambientais
(UFPA).
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• Brenda Brito. Vice-Secretária Executiva. Pesquisadora Assistente. Advogada
(UFPA).
• Carla Costa. Pesquisadora Assistente.
Engenheira Ambiental (Uepa).
• Carlos Souza Júnior. Secretário Executivo. Pesquisador Sênior. Geólogo
(UFPA). M.Sc. Ciências do Solo com
Ênfase em Sensoriamento Remoto
(Universidade Estadual da Pensilvânia
- EUA). Ph.D. (Universidade da Califórnia - Santa Bárbara - EUA).
• Danielle Celentano Augusto. Pesquisadora Assistente. Engenheira Florestal
(Unesp-Botucatu-SP).
• Denys Pereira. Pesquisador Assistente.
Engenheiro Florestal (Ufam).
• Julia Gabriela. Pesquisadora Assistente. Engenheira Agrônoma (Ufra).
• Márcio Henrique Sales. Pesquisador
Assistente. Bacharel em Estatística
(UFPA).
• Marco Lentini. Pesquisador Assistente.
Engenheiro Florestal (Esalq/USP). Mestrando em Recursos Florestais e Conservação (Universidade da Flórida).
• Marina Londres. Pesquisadora Assistente. Engenheira Florestal (Esalq/USP).
• Netuno Leão. Pesquisador Assistente.
Engenheiro Químico (UFC).
• Paulo Amaral. Pesquisador Sênior. Engenheiro Agrônomo (Ufra). M.Sc. Manejo e Conservação de Floresta Tropical e
Biodiversidade (Catie - Costa Rica).
• Paulo Barreto. Pesquisador Sênior. Engenheiro Florestal (Ufra). M.Sc. Ciências
Florestais (Universidade Yale - EUA).
• Ritaumaria Pereira. Pesquisadora Assistente. Engenheira Agrônoma (UFBA). Mestre em
Economia (Universidade de Viçosa - MG).
• Sâmia Nunes. Pesquisadora Assistente.
Engenheira Florestal (Ufra).
• Sanae Hayashi. Pesquisadora Assistente. Engenheira Florestal (Ufra). Mestre
em Botânica Tropical (Ufra).
• Simone Carolina Bauch. Pesquisadora
Assistente. Engenheira Florestal (Esalq/
USP). M.Sc. em Ciências Florestais - Eco-
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nomia Florestal e doutoranda em Ciências Florestais (Universidade Estadual da
Carolina do Norte - EUA).
• Wandreia Baitz. Pesquisadora Assistente. Engenheira Florestal (Ufra).
M.Sc. Tropical Forestry e Ph.D. - Doctor Rerum Silvaticarum (Universidade
Técnica de Dresden - Alemanha).
Técnicos
• Cintia Balieiro. Engenheira Agrônoma
(Ufra).
• Kátia Regina de Brito Pereira. Engenheira Química (UFPA). Mestre em
Geoquímica Ambiental (UFPA).
• Marcelo Galdino. Técnico Florestal
(Escola Juscelino Kubitschek).
• Rodney Salomão. Engenheiro Florestal
(Ufra). Especialização em Estatística
(UFPA). Técnico em Geoprocessamento.
• Valdir Pinto. Auxiliar de Campo.
Estagiários
• Daniel Santos. Estudante de Engenharia Ambiental (Uepa).
• Francy Souza. Estudante de Engenharia Ambiental (Uepa).
• Heron Martins. Estudante de Engenharia Ambiental (Uepa).
• Jaqueline do Socorro Oliveira Barleta. Estudante de Engenharia Ambiental
(Uepa).
• Rodolfo Gadelha de Souza. Estudante
de Engenharia Ambiental (Uepa).
Administração
• Aline Nelly Ferreira. Auxiliar Administrativa. Estudante de Administração em Gestão de Sistemas de Informação (Faci).
• Ana Claúdia Rodrigues. Gerente Contábil. Bacharel em Ciências Contábeis
(UFPA).
• Daniel Souza. Administrador de Rede.
Tecnólogo em Processamento de Dados
(Unama).
• Elson Vidal. Gerente Financeiro. Bacharel em Administração e Gestão Ambiental (Iesam).

Pesquisadores Associados
• Anthony Anderson. Ph.D. em Biologia
(Universidade da Flórida - EUA).
• Christopher Uhl. Ph.D. em Ecologia
(Universidade Estadual da Pensilvânia
- EUA).
• Edson Vidal. Doutor em Ciência da Engenharia Ambiental (Eesc/USP) e Professor da Esalq/USP.
• Eugênio Arima. Ph.D. em Geografia
Econômica e Métodos Quantitativos
(Universidade Estadual de Michigan EUA).
• James Grogan. Ph.D. em Ecologia (Universidade Yale - EUA).
• Jeffrey Gerwing. Ph.D. em Ecologia (Universidade Estadual da Pensilvânia - EUA).
• Mark Cochrane. Ph.D. em Ecologia e
professor da Universidade de Dakota
do Sul - EUA.

• Mark Schulze. Ph.D. em Biologia (Universidade Estadual da Pensilvânia EUA).
Pesquisadores Visitantes
• Alexander Macpherson - Doutorando
em Economia Florestal (Universidade
da Flórida - EUA).
• Christopher Barber - Doutorando (Universidade 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 (Universidade Estadual da Carolina do Norte – EUA).
• John Tustin - Estudante de Direito (Universidade do Texas - EUA).
• Marisa Gesteira - Ecóloga (Unicamp).
Também colaboraram neste biênio:
• Boriz Woloszyn
• Denis Valle
• Fernanda Melonio
• Gleice Gomes
• Iêda Fernandes
• Josieldo de Oliveira
• Júlio César Frare
• Katiuscia Fernandes
• Márcio Brilhante (in memoriam)
• Maria Beatriz Ribeiro
• Mariana Sena
• Marina Cromberg
• Michel Barbosa
• Miguel Alves de Jesus
• Paulo Santana
• Raniery Branco
• Reinaldo Castro
• Roberto Sartoro
• Roberto Wagner Barbosa
• Romy Sato
• Sandra Maria
• Shana Sieber
• Suelen Santos
• Suzane Rocha
• Tadeu Melo
• Thiago Greco
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• Emerson Botelho. Porteiro.
• Greice Ferreira. Gerente Administrativa. Bacharel em Comunicação Social
com Habilitação em Relações Públicas
(Unama). Especialização em Gestão
Estratégica e Qualidade (Ucam).
• Isabelle Corrêa. Assistente Financeira.
Bacharel em Ciências Contábeis (Iesam).
• Izabel Cristina Barros. Prestadora de
Serviços Gerais.
• Júlia Beltrão. Assistente de Contabilidade. Bacharel em Ciências Contábeis
(Iesam).
• Lorenda Raiol. Assessora de Comunicação. Jornalista (UFPA).
• Manoel Antônio de Souza Coelho. Auxiliar Administrativo.
• Maria de Nazaré Costa. Cozinheira.
• Rosa Pinheiro. Prestadora de Serviços
Gerais.
• Selma Ramos. Cozinheira.
• Verônica Oki. Controller. Bacharel em
Ciências Contábeis (Iesam).
• Wanessa Ferreira. Assistente Administrativa. Bacharel em Ciências Contábeis (Iesam).
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• Valdemir da Cruz
• Walmir Santos
• Zilma Nascimento
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Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/Usp) em Piracicaba, São Paulo, e Arima é professor assis-
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tente do programa de estudos ambientais em
Hobart and William Smith Colleges, Geneva,
NY, nos Estados Unidos. Vidal e Arima contribuíram muito para a consolidação do Imazon nas
áreas de ecologia e economia, e, sobretudo,
para a Amazônia. Vidal coordenou o programa
de ecologia e manejo florestal e Arima liderou
pesquisas sobre cenários de ocupação da Amazônia e economia de recursos naturais. Além
disso, ambos contribuíram para a região com
dezenas de publicações.

O Imazon tem avançado de forma crescente nos processos de transparência institucional. Esse avanço é resultado da contratação e capacitação de funcionários,
aperfeiçoamento dos controles internos e do
setor de Recursos Humanos, da implantação
do sistema financeiro-contábil e intranet e
do padrão internacional de auditoria.
As contratações incluíram uma gerente
contábil, um controller e três contadoras que
auxiliam as gerências financeira, contábil e
administrativa. As regras de controles internos
estão sendo implantadas e disseminadas no Instituto por meio de políticas na intranet. Com a
reestruturação do setor de Recursos Humanos,
a folha de pagamento passou a ser gerada no
próprio Imazon e o sistema de banco de horas
dos pesquisadores e funcionários foi homologado pelo acordo coletivo.

A intranet foi criada para facilitar a organização, a armazenagem e o acesso a documentos, dados e informações (número de
publicações, de participação em eventos e
de inserção na mídia) que são indicadores
de desempenho do Instituto. O sistema financeiro-contábil armazena as transações financeiras do Imazon e permite rápido acesso
a informações por meio de relatórios. Esse
sistema está sendo integrado à intranet para
facilitar o acesso dos coordenadores às informações dos seus programas e projetos de
pesquisa. Permite também que o balanço
contábil e relatórios de projetos do Imazon
sejam fechados mensalmente.
Esses avanços foram atestados por três auditorias (institucional e de dois projetos) conduzidas pela PriceWaterhouseCoopers para o
ano de 2005.

BALANÇO FINANCEIRO 2005
FUNDAÇÃO GORDON & BETTY MOORE

1.698.986,94

28,22%

USAID/IEB

1.375.581,91

22,85%

UNIÃO EUROPÉIA

1.052.334,10

17,48%

FUNDAÇÃO DAVID & LUCILE PACKARD

635.932,80

10,56%

FUNDAÇÃO AVINA

233.692,11

3,88%

UNIÃO EUROPÉIA/AMIGOS DA TERRA - AMAZÔNIA BRASILEIRA

204.146,91

3,39%

FUNDAÇÃO FORD - ESCRITÓRIO DO BRASIL

185.797,24

3,09%

ALBERT LUDWIGS UNIVERSITÄT FREIBURG

141.861,73

2,36%

WWF - BRASIL

73.252,18

1,22%

CIFOR

55.206,33

0,92%

ITTO

44.703,98

0,74%

PNUD

32.750,00

0,54%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

22.657,77

0,38%

EMBAIXADA DO REINO DOS PAÍSES BAIXOS

18.997,77

0,32%

TNC

12.407,45

0,21%

GTZ

6.614,03

0,11%

EMBRAPA

3.533,48

0,06%

RECEITAS FINANCEIRAS E NÃO-OPERACIONAIS
PUBLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO
TOTAL

220.343,75

3,66%

1.544,00

0,03%

6.020.344,48

100,00%
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DESPESAS ATÉ 31/12/2005
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

3.088.640,73

63,30%

CONSULTORIAS E SERVIÇOS

515.295,05

10,56%

DESPESAS COM VIAGENS

336.556,19

6,90%

PUBLICAÇÃO/DISSEMINAÇÃO/EVENTOS

83.155,26

1,70%

DESPESAS C/MANUTENÇÃO

26.927,08

0,55%

DESPESAS C/OCUPAÇÃO

289.997,23

5,94%

DESPESAS C/UTILIDADES E SERVIÇOS

245.918,37

5,04%

DESPESAS GERAIS

187.583,49

3,84%

DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO-OPERACIONAIS

105.619,90

2,16%

4.879.693,30

100,00%

TOTAL
SUPERÁVIT DO PERÍODO

1.140.651,18

BALANÇO FINANCEIRO PROVISÓRIO 2006*
RECEITAS ATÉ 31/12/2006
FUNDAÇÃO GORDON & BETTY MOORE

1.553.445,54

40,37%

USAID/IEB

1.150.424,54

29,90%

FUNDAÇÃO AVINA

231.424,93

6,01%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

210.460,71

5,47%

FUNDAÇÃO FORD - ESCRITÓRIO DO BRASIL

174.000,00

4,52%

UNIÃO EUROPÉIA/AMIGOS DA TERRA - AMAZÔNIA BRASILEIRA

131.589,67

3,42%

BANCO MUNDIAL

85.456,08

2,22%

EMBAIXADA DO REINO DOS PAÍSES BAIXOS

69.329,80

1,80%

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

50.000,00

1,30%

ITTO

45.954,00

1,19%

WRI

29.783,40

0,77%

SEMA

15.000,00

0,39%

6.210,00

0,16%

92.488,38

2,40%

2.010,50

0,05%

3.847.577,55

100,00%

3.623.032,32

71,06%

CONSULTORIAS E SERVIÇOS

326.937,36

6,41%

DESPESAS COM VIAGENS

261.488,86

5,13%

PUBLICAÇÃO/DISSEMINAÇÃO/EVENTOS

138.882,95

2,72%

SOS AMAZÔNIA
RECEITAS FINANCEIRAS E NÃO-OPERACIONAIS
PUBLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO
TOTAL
DESPESAS ATÉ 31/12/2006
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

DESPESAS C/MANUTENÇÃO

45.506,00

0,89%

DESPESAS C/OCUPAÇÃO

124.765,21

2,45%

DESPESAS C/UTILIDADES E SERVIÇOS

187.907,42

3,69%

1.067,63

0,02%

DESPESAS GERAIS

322.529,50

6,33%

IMPOSTOS E TAXAS

31.895,61

0,63%

DESPESAS C/FRETES

DESPESAS FINANCEIRAS
TOTAL
DÉFICIT DO PERÍODO

34.509,69

0,68%

5.098.522,55

100,00%

(1.250.945,00)

* Este balanço ainda não foi concluído, nem passou por auditoria. A previsão para a versão final é março de 2007.
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Ao Secretário Executivo
Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON
1 Examinamos o balanço patrimonial do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da
Amazônia - IMAZON em 31 de dezembro de 2005 e as correspondentes demonstrações
do superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos
do exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar
a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos
relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade, (b) a constatação, com
base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON em 31 de dezembro de 2005 e
o resultado das operações, as mutações do patrimônio social e as origens e aplicações
de recursos do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4 Conforme mencionado na nota 5 (c), o Instituto firmou “Instrumento Particular do Contrato de Promessa de Compra” para a aquisição de três lotes para futura construção
de sua sede, e desembolsou, até 31 de dezembro de 2005, o montante de R$ 72.859.
A administração está presentemente avaliando a continuidade de participação nesse
empreendimento.
5 As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2004, apresentadas para fins de comparação, não foram examinadas por auditores independentes. Nosso parecer não abrange as demonstrações financeiras dessa data.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em reais
Ativo

2005

2004
(não auditado)

Circulante
Disponibilidades (nota 4)
Adiantamentos (nota 5)

2.495.252

1.736.269

191.042

33.105

Despesas antecipadas
Outros créditos

22.653
21.071
2.707.365

1.792.027

Realizável a longo prazo
Adiantamentos (nota 5)

72.859

Permanente (nota 6)
Imobilizado
Total do ativo

Passivo

876.707

884.162

876.707

884.162

3.656.931

2.676.189

2005

2004
(não auditado)

Circulante
Fornecedores

3.358

Obrigações trabalhistas (nota 7)

273.719

292.035

Obrigações tributárias (nota 8)

84.111

55.290

357.830

350.683

Exigível a longo prazo
Financiamentos (nota 9)

163.827

Patrimônio líquido (nota 10)
Patrimônio social

2.158.450

Superávit acumulado

1.140.651
3.299.101

2.161.679

Total do passivo e patrimônio líquido

3.656.931

2.676.189

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2.161.679

Demonstrações do Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
2005

2004
(não auditada)

Receita bruta
Doações (nota 11)

5.798.457

5.324.645

1.544
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5.800.001

5.324.994

(2.970.493)

(2.154.059)

Plano de saúde e seguro de vida

(96.456)

(59.371)

Cursos e treinamentos

(20.597)

(11.439)

(1.095)

(322)

(3.088.641)

(2.225.191)

2.711.360

3.099.803

Serviços de terceiros

(515.295)

(470.931)

Despesas com viagens

Publicação e divulgação
Custo com programas (nota 12)
Salários e encargos sociais (nota 13)

Outros
Superávit bruto
Despesas com administração de programas (nota 12)

(336.556)

(521.324)

Despesas com programas/eventos

(24.084)

(26.629)

Publicação e disseminação

(59.071)

(60.059)

Despesas com manutenção

(26.927)

(25.257)

Depreciação

(177.018)

(118.665)

Despesas com aluguel

(112.979)

(10.713)

Despesas, utilidades e serviços

(245.918)

(153.062)

Gastos administrativos

(187.583)

(231.449)

(1.685.431)

(1.618.089)

1.025.929

1.481.714

85.481

28.501

Superávit operacional
Resultado financeiro
Resultado não operacional
Superávit do exercício

29.241
1.140.651

1.510.215

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio social
Em reais

Saldos em 31 de dezembro de 2003
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2004 (não auditado)
Incorporação do superávit
Ajustes de exercícios anteriores (nota 10.c)
Doações patrimoniais

2.161.679

Total

651.464

651.464

1.510.215

1.510.215

2.161.679

2.161.679

(2.161.679)

41.040

41.040

(44.269)

(44.269)

Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2005

Superávit
acumulado

2.158.450
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Patrimônio
social

1.140.651

1.140.651

1.140.651

3.299.101

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

35

Relatório de Atividades 2005 - 2006

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
2005

2004
(não auditada)

Origens dos recursos
Das operações sociais
Superávit do exercício

1.140.651

1.510.215

177.018

118.665

Ajustes ao resultado do exercício
Depreciação e amortização
Ajustes de exercício anterior
Doações patrimoniais

41.040
(44.269)
1.314.440

De terceiros
Baixa no ativo permanente
Total das origens

71.004
1.385.444

1.628.880

Aquisição no permanente

240.567

358.529

Redução do exigível a longo prazo

163.827

41.704

Aplicações de recursos

Aumento do realizável a longo prazo

72.859

Total das aplicações

477.253

400.233

Aumento do capital circulante líquido

908.191

1.228.647

No final do exercício

2.707.365

1.792.027

No início do exercício

1.792.027

236.237

915.338

1.555.790

No final do exercício

357.830

350.683

No início do exercício

350.683

23.540

7.147

327.143

908.191

1.228.647

Ativo circulante

Passivo circulante

Aumento do capital circulante líquido

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2005 e de 2004
Em reais
1 Contexto operacional
O IMAZON (“Associação”; “Instituto”) é uma associação civil, de direito privado, com fins
não econômicos e não lucrativos, criada em 10 de julho de 1990, e com sede na Rua Domingos Marreiros, nº 2020, Bairro de Fátima, CEP 66060-160, Belém-Pará. A Associação tem como
missão institucional gerar e disseminar conhecimento estratégico sobre o uso sustentável dos
recursos naturais e qualidade de vida na Amazônia, e tem como principais objetivos:
• Desenvolver estudos e pesquisas sobre o uso sustentável dos recursos naturais da região
amazônica;
• Contribuir para a adoção efetiva de usos sustentáveis e qualidade de vida na região
amazônica;
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• Promover programas educativos e cursos de capacitação com ênfase no desenvolvimento sustentável regional.
A Associação é comumente denominada Organização Não-Governamental e as atividades
estão no âmbito acadêmico, cultural e científico, com o objetivo de promover o envolvimento da sociedade civil brasileira na busca pelo desenvolvimento sustentável e conservação da
biodiversidade.
As características intrínsecas dos programas sociais estão alicerçadas nos seguintes principais fatores: (i) captação de recursos financeiros para execução dos programas através
de contratos de doação e de acordos de cooperação internacional de longo prazo e (ii) formulação e administração de programas de longo prazo. Neste contexto, o atingimento dos
objetivos dos programas está diretamente ligado ao planejamento técnico-operacional e
financeiro de longo prazo e da governabilidade dos mesmos.
Os recursos financeiros que o Instituto recebeu oferecem suficiente situação na administração financeira dos programas vis a vis suas estratégias de planejamento. Essas estratégias
já existentes atendem aos programas em curso os quais terão continuidade até 2007.
Por esse motivo, um superávit e/ou déficit dos programas não deve ser analisado como
viabilidade e/ou inviabilidade econômico-financeira dos mesmos, pois esses programas têm
implementação de longo prazo e nosso planejamento estratégico leva em conta os recursos
financeiros totais que a Associação tem a receber bem como o momento temporal e forma
física como serão gastos tais recursos.
Os principais riscos estão relacionados à base de doadores do Instituto, sendo que as
ações estratégicas visam minimizar esses riscos através do crescimento dessa base, mediante ações institucionais pautadas na transparência das atividades, do uso dos recursos
financeiros, qualidade dos projetos, imagem institucional perante a sociedade, parceiros e
doadores e competência técnica de todos os colaboradores.
Para ampliar suas atividades, o Instituto está adequando suas atividades da seguinte forma:
(i) planejamento estratégico de cada programa no horizonte de longo prazo, sem pautar-se necessariamente em um horizonte de exercício fiscal e/ou social; (ii) governabilidade dos programas através de uma programação de atividades voltadas às necessidades dos projetos.
Os principais contratos de doação em aberto na data de 31 de dezembro de 2005 são:
(i) acordo de Cooperação Internacional assinado com o Instituto Internacional de Educação
do Brasil – IEB; (ii) contrato assinado com a Fundação Gordon e Betty Moore; e (iii) acordo
de cooperação firmado com o IMAZON, referente ao consócio financiado com recursos da
Comunidade Européia (CE).
2 Apresentação das demonstrações financeiras
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As demonstrações financeiras apresentadas são de responsabilidade da administração e
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, notadamente a
NBC T 10 – dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, item 10.19 – Entidades
sem Fins de Lucros.
3 Principais práticas contábeis adotadas
(a) Apuração do resultado
As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência. As doações são registradas ao resultado à medida que são recebidas dos doado-
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res. Os custos incorridos representam, basicamente, a alocação de recursos humanos
e materiais na execução dos projetos. Os custos e despesas indiretas do Instituto são
rateados entre os doadores de acordo com a representatividade de cada um. Todos os
custos são segregados por doador considerando-se a utilização de recursos humanos e
materiais para cada doador, não havendo transferência de custos entre doadores.
Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o IMAZON goza da isenção de imposto de
renda e contribuição social incidentes sobre o superávit apurado.
(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo
Os direitos são demonstrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos
e as variações monetárias ou cambiais incorridos e deduzidos das correspondentes
rendas a apropriar, quando aplicáveis.
(c) Ativo permanente
Demonstrado ao custo deduzido da depreciação de bens do imobilizado, a qual é calculada pelo método linear às taxas anuais mediante a aplicação das taxas mencionadas na nota 6. A amortização do ativo diferido se dá de forma linear pelo período de
5 anos a partir do momento que os benefícios começam a ser gerados.
(d) Passivos circulante e exigível a longo prazo
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos.
(e) Patrimônio líquido
Representado pelo patrimônio social do Instituto acrescido dos resultados superavitários ou deficitários anuais conforme o caso.
4 Disponibilidades
A administração adota uma política conservadora de gerenciamento de caixa, aplicando
os recursos disponíveis em poupança e RDB com resgate de curto prazo, em instituições
financeiras brasileiras de primeira linha, quando permitido pelos doadores. As receitas provenientes dessas aplicações financeiras são reinvestidas no próprio Instituto.

Caixa e bancos
Recibo de Depósito Bancário
Poupança
Total

2005

2004

1.568.623

127.014

880.000

1.000.000

46.629

609.255

2.495.252

1.736.269

5 Adiantamentos
Refere-se a adiantamentos a funcionários, fornecedores e parceiros compostos da seguinte forma:
Adiantamento a funcionários (a)
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2005

2004

32.776

33.105

Adiantamento a fornecedores

3.050

Adiantamento a parceiros (b)

155.216

Adiantamento – Terrenos (c)

72.859

Total

263.901

33.105

Curto prazo

191.042

33.105

Longo prazo

72.859

(a) Refere-se a adiantamentos de férias, 13º. salário e viagens de pesquisadores.
(b) Os Financiadores de pesquisa estão adotando um novo tipo de financiamento denominado “Consórcio”, onde um grupo de instituições de pesquisa é escolhido, e uma
entre elas é eleita como instituição líder, assumindo todos os direitos e obrigações do
consórcio perante o financiador. Uma das obrigações do líder é receber integralmente
os recursos para a pesquisa e repassar aos parceiros os valores previamente acordados, acompanhando a execução técnica e financeira dos mesmos.
As seguintes instituições possuíam saldos em aberto:
Descrição

Valor

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE

57.066

Instituto Centro Vida – ICV

98.150

Total

155.216

(c) Em 29 de abril de 2005, o instituto firmou um Instrumento Particular do Contrato de
Promessa de Compra de unidade autônoma para a futura aquisição de três lotes para
construção da sede do IMAZON. Conforme este instrumento, o IMAZON somente poderá iniciar qualquer obra de construção após o pagamento da 28ª parcela que se dará
em outubro de 2007.
A administração está presentemente avaliando a continuidade de participação nesse empreendimento, bem como sua viabilidade econômico-financeira. Até 31 de dezembro de
2005, o Instituto havia desembolsado o montante de R$ 72.859.
6 Imobilizado
2005

2004

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

Taxas anuais de
depreciação %

Edificações

90.000

(4.200)

85.800

326.732

4

Instalações

43.856

(3.815)

40.041

813

10

Veículos

50.370

(33.764)

16.606

65.250

20

Máquinas e equipamentos

92.943

(12.987)

79.956

36.209

10

Direito de uso de software

290.282

(51.527)

238.755

78.081

20

Equipamentos de informática

579.591

(195.638)

383.953

355.148

20

Móveis e utensílios

34.870

(11.838)

23.032

8.702

10

Outros - acessórios

14.347

(5.783)

8.564

13.227

20

1.196.259

(319.552)

876.707

884.162

Total

2005
Salários a pagar
Provisões de férias e encargos sociais

2004
19.280

239.292

INSS a recolher

17.875

FGTS a recolher

14.830

Outros
Total

Relatório de Atividades 2005 - 2006

7 Obrigações trabalhistas

260.238
10.299

1.722

2.218

273.719

292.035
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8 Obrigações tributárias
2005

2004

IRRF a recolher

65.450

44.130

ISS a recolher

11.918

11.160

PIS/COFINS/CSLL a recolher
Total

6.743
84.111

55.290

9 Financiamentos
O IMAZON havia reconhecido juros de financiamentos pela aquisição das edificações registradas no imobilizado. Foi efetuado ajuste de exercício anterior, conforme nota 10.c.
10 Patrimônio Líquido
(a) Patrimônio social
O patrimônio social do Instituto é constituído com base na incorporação de superávit
de cada exercício, após a devida aprovação em Assembléia.
(b) Superávit acumulado
Refere-se somente ao superávit do ano corrente. Após aprovação pela assembléia, esses valores são incorporados ao patrimônio social do Instituto para serem reinvestidos
em ações sociais, conforme previsto no Estatuto.
(c) Ajuste de exercício anterior
Durante o exercício de 2005, ocorreram ajustes que impactaram diretamente o patrimônio social referente ao exercício de 2004, conforme descrevemos a seguir:
R$

Total

40

(i) Baixa de financiamento

163.827

(ii) Baixa de provisão de indenização indevida

(94.477)

(iii) Diversos ajustes de baixa de contas ativas e passivas

(28.310)
41.040

11 Doadores
Descrição

Notas

2005

2004

Fundação Gordon and Betty Moore

(a)

1.698.987

2.222.663

Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB

(b)

1.375.582

1.213.688

Comunidade Européia

(c)

1.052.334

Fundação Packard

(d)

635.933

Fundação Avina

233.692

Amigos da Terra - ADT

204.147

Fundação Ford

185.797

Albert Ludwigs Universität Freiburg – INCO

141.862

Fundação Hewlett
WWF - Brasil
Dendrogene (Embrapa Amaz. Oriental)

73.252

251.014

3.533

47.274
60.710

55.206

Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazônia - LBA
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Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - IMAFLORA

6.298

United States Department of Agriculture - USDA
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento - GTZ

72.177
18.998

76.800

6.614

Governo do Pará – Núcleo Administrativo e Financeiro

22.658

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

32.750

International Tropical Timber Organization – ITTO

44.704

The Nature Conservancy do Brasil - TNC

12.408

Total

50.253
14.887

Grupo de Produtores

Embaixada do Reino dos Países Baixos

383.307
769.946

Governo do Acre
Center for International Forestry Research – CIFOR

155.228

5.798.457

5.324.645

(a) Fundação Gordon and Betty Moore
Contrato de preservação e conservação das Florestas Nacionais utilizando sistema de mapeamento e identificação de áreas de conservação.
(b) Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB
O objetivo deste acordo é a implantação de um programa para conservação do meio ambiente
nas regiões da Amazônia e Mata Atlântica brasileira.
(c) Comunidade Européia
Reduzir o desmatamento ilegal no Estado do Mato Grosso com programas de monitoramento.
(d) Fundação Packard
Conservação da biodiversidade e função ecológica da Floresta Amazônica e de seu ecossiste-
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ma, melhorando a qualidade de vida da população.
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42

(1.297.989)

(1.262.245)

(-) Custos com programas

Salários e encargos

Despesas com aluguel

7.810

912.790

634.058

50.644

5.268

58.666

(7.313)

(1.829)

(1.219)

(22.142)

(7.679)

(40.182)

(3.520)

(83.429)

(86.949)

185.797

Fundação
Ford

49.676

(3.087)

(5.216)

(28.375)

(1.631)

(38.309)

(1.576)

(52.301)

(53.877)

141.862

Albert
Ludwigs

(106.293)

(7.746)

(8.002)

(1.197)

(1.441)

(8.843)

(27.229)

(2.466)

(76.598)

(79.064)

Fundação
Hewlett

55.844

(28.355)

(11.754)

(1.456)

(51.089)

(41.122)

(133.776)

(643)

(79.860)

(80.503)

270.123

Outros
Doadores

(364.601)

(248.335)

116.266

Resultado por projeto

(279.477)

(3.372)

(1.153)

(9.347)

(6.863)

(20.735)

(1.345)

(176.799)

(178.144)

204.147

Amigos da
Terra

Outras receitas

(4.173)

(14.822)

(8.492)

(25.594)

(53.081)

(6.948)

(123.019)

(129.967)

233.692

Fundação
Avina

(187.583)

(3.520)

(1.875)

(1.875)

635.933

Packard

(177.018)

(28.618)

(5.342)

(9.680)

(17.769)

(6.929)

(43.240)

(2.316)

(93.988)

(96.304)

1.052.334

Comunidade
Européia

Gastos administrativos

(27.270)

(62.948)

(36.604)

(95.874)

(59.759)

(283.803)

(42.995)

(1.040.974)

(1.083.969)

1.375.582

IEB

Depreciação

Outros

(132.633)

(61.670)

Despesas com viagens

Despesas com utilidades
e serviços

(356.875)

(102.027)

Serviços de terceiros

(680.475)

(-) Despesas com administração de programas

(35.744)

1.698.987

Receitas com doações

Outros

Fundação
Moore

Descrição

Gasto
Institucional
IMAZON

1.140.651

116.266

(187.583)

(177.018)

(110.082)

(245.918)

(112.979)

(336.556)

(515.295)

(1.685.431)

(3.088.641)

5.798.457

Total

2005

O critério do Instituto segue a alocação de custos e despesas aos programas estão de acordo com a utilização dos gastos e natureza no desenvolvimento das atividades.

12 Custos e despesas com programas
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(478.910)

Salários e encargos
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Resultado por projeto

Outras receitas/(despesas)

1.610.241

144.791

1.690

Amigos da
Terra

(45.950)

(12.903)

(18.164)

(1.395)

(40.962)

(94.813)

(168.237)

(12.704)

(248.316)

(261.020)

383.307

Fundação
Ford

(148.358)

(295)

(2.163)

(108.746)

(16.140)

(127.344)

(21.014)

(21.014)

Albert
Ludwigs

255.833

(7.007)

(15.773)

(720)

(100.075)

(78.564)

(202.139)

(20.821)

(291.153)

(311.974)

769.946

Fundação
Hewlett

(359.065)

(11.198)

(29.987)

(1.565)

(47.951)

(69.921)

(160.622)

(4.179)

(194.264)

(198.443)

DFID

372.297

(28.874)

(3.640)

(55)

(35.905)

(35.526)

(104.000)

(1.442)

(102.074)

(103.516)

579.813

Outros
Doadores

(350.114)

(321.264)

28.850

(231.449)

(682)

(4.543)

(30.929)

(44.428)

(80.582)

(947)

(72.009)

(72.956)

155.228

Fundação
Avina

(118.665)

(48.760)

(51.960)

Packard

Gastos administrativos

(2.226)

(26.832)

(6.978)

(135.173)

(55.244)

(298.115)

(24.467)

(746.315)

(770.782)

1.213.688

IEB

Gasto Institucional
IMAZON

Depreciação

Outros

Despesas com utilidades e
serviços

Despesas com aluguel

(76.295)

(21.583)

Despesas com viagens

(126.936)

Serviços de terceiros

(-) Despesas com
administração de programas

(6.576)

(485.486)

Outros

2.222.663

(-) Custos com
programas

Fundação
Moore

Receitas com doações

Descrição

Comunidade
Européia

1.510.215

28.850

(231.449)

(118.665)

(111.945)

(153.062)

(10.713)

(521.324)

(470.931)

(1.618.089)

(2.225.191)

5.324.645

Total

2004
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13 Salários e encargos sociais
Conforme as características do Imazon, os gastos com pessoal são alocados como custo
na aplicação dos programas.
Descrição

2005

2004

1.204.074

770.543

FGTS

175.311

183.544

Diárias

136.953

78.924

3.195

104.706

37.917

170

Gratificações (a)

466.227

420.249

Férias

185.659

147.195

13º Salário

163.567

96.065

INSS

557.228

334.912

PIS

18.266

12.184

5.003

5.567

Salários

Multa rescisória
Estagiários

Vale Transporte
Consultoria
Total

17.093
2.970.493

2.154.059

(a) A gratificação por tempo de serviço é anual e representa um acréscimo de 1% calculado sobre o salário mínimo recebido por categoria e a gratificação de função é devida
para: Coordenador Técnico; Coordenador de Programas e/ou Projetos de pesquisa;
Vice-Secretário Executivo; e Secretário Executivo.
14 Isenções e benefícios fiscais do IMAZON
O IMAZON, por ser uma associação científica com fins não econômicos, goza de algumas
isenções e benefícios fiscais tais como:
•
•
•
•

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ;
Contribuição Social Sobre o Lucro – CSLL;
COFINS sobre as receitas próprias; e
ISSQN sobre receitas próprias.

A isenção mencionada gerou uma economia tributária de R$ 694.061.
15 Seguros
O IMAZON contratou para o exercício de 2005 os seguintes seguros para suas atividades:
•
•
•
•
•

44

Seguros de automóveis – valor de mercado referenciado;
Seguro de automóveis auto ajustável;
Seguro de equipamentos;
Seguro de imóveis;
Seguro de vida em grupo, apólice de executivos.

16 Eventos subseqüentes
O IMAZON já possui acordos firmados com parceiros até 2007, garantindo repasses até
esta data, conforme tabela abaixo:
2006

2007

Doadores

Remessas

Remessas

Gordon and Betty Moore Foudation

1.623.128

Total
1.623.128

European Union – Delegation of the European Commission in Brazil

652.429

810.000

1.462.429

Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB

896.970

549.900

1.446.870

David and Lucile Packard Foundation

613.056

613.056

Amigos da Terra - ADT

237.421

212.100

449.521

International Tropital Timber Organization - ITTO

164.746

173.880

338.626

Avina Stigtung Foundation

231.425

114.529

345.954

Albert Ludwigs Univsität Freiburg

138.508

133.736

272.244

Ford Foundation

176.000

6.727.828
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Total

176.000
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ADT – Amigos da Terra
Catie – Centro Agronômico Tropical de Investigación y Enseñanza
Cieam – Centro da Indústria do Estado do Amazonas
Cifor – Centro para Pesquisa Florestal Internacional
Cites – Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora
Deter - Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real
EESC/USP – Escola de Engenharia de São Carlos/ Universidade de São Paulo
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Faci – Faculdade Ideal
Fap – Faculdade do Pará
Fase – Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional
FCAP – Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
Flona – Floresta Nacional
Flotas – Florestas Estaduais
FSC – Conselho de Manejo Florestal
GTZ – Agência de Cooperação Técnica Alemã
Ibama – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 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
Iesam – Instituto de Estudos Superiores da Amazônia
IFT – Instituto Floresta Tropical
Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola
Imazon – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
Inco – International Nickel Company
Inpa – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Ipam – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
Ipê – Instituto de Pesquisas Ecológicas
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Isa – Instituto Socioambiental
Iser – Instituto de Estudos da Religião
ITTO – International Tropical Timber Organization
JERS-1 – Japanese Earth Resources Satellite
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MPE – Ministério Público Estadual
MPF – Ministério Público Federal
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MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi
Naea – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
ONG – Organização Não-Governamental
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PAE - Projeto Agroextrativista
Penud – Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento
Pesacre – Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre
PFCA – Produtores Florestais Certificados da Amazônia
POA – Plano Operacional Anual
Resex – Reserva Extrativista
SAD – Sistema de Alerta de Desmatamento
Sefe – Secretaria Executiva de Floresta e Extrativismo
Sema – Secretaria do Meio Ambiente
SIG – Sistema de Informação Geográfica
SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission
TNC - The Nature Conservancy of Brazil
UC – Unidade de Conservação
Ucam – Universidade Cândido Mendes
Uepa – Universidade do Estado do Pará
Ufam – Universidade Federal do Amazonas
UFBA – Universidade Federal da Bahia
UFC – Universidade Federal do Ceará
UFMA – Universidade Federal do Maranhão
UFMT – Universidade Federal do Mato Grosso
UFPA – Universidade Federal do Pará
UFPR – Universidade Federal do Paraná
Ufra – Universidade Federal Rural do Pará
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFV – Universidade Federal de Viçosa
Unama – Universidade da Amazônia
UnB – Universidade de Brasília
Unesp – Universidade Estadual Paulista
UPI – United Press International
Usaid – Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional
USCB – Universidade da Califórnia/Santa Bárbara
WRI – World Resources Institute
WWF – Fundo Mundial para a Natureza
ZEE-Pará – Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará
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