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Um antigo provérbio chinês diz “é fácil ser pedra, 
difícil é ser vidraça”, claramente em referência aos 
desafios impostos pelo ato de implantar quaisquer 
projetos em um clima de abertura, exposição e trans-
parência. Este tem sido um desafio continuamente 
endereçado pelo IFT ao longo dos últimos seis anos, 
desde o início do projeto de fortalecimento institucio-
nal liderado por seu primeiro Diretor Executivo, Johan 
Zweede, em 2007. Em 2012, o IFT finalmente passou 
por uma auditoria institucional completa de todos os 
seus processos contábeis e financeiros conduzida por 
uma organização de renome internacional, tendo sido 
aprovado sem maiores ressalvas, o que é um indicador 
importante do sucesso de tal projeto. 

No biênio em questão, conforme pode ser visto neste 
relatório, o IFT foi capaz de superar seus próprios 
recordes em termos de construção de competências 
técnicas de trabalhadores e de profissionais para a 
boa implementação de práticas de manejo de florestas 
amazônicas. Esta necessidade de apoiar a expansão da 
capacidade endógena da região de produzir recursos 
humanos capazes, em quantidade e qualidade, para o 
bom manejo de florestas naturais, é óbvia quando nos 
deparamos com as metas de implantação do sistema 
de concessões de florestas públicas à iniciativa privada 
e de desenvolvimento do manejo florestal comunitário 
e familiar na Amazônia. 

Entretanto, neste início de 2013, o IFT se prepara para 
um novo exercício de planejamento estratégico com o 
início de um novo período de gestão da organização  
com duas perguntas ainda insuficientemente respon-
didas na Amazônia: (i) por que a indústria florestal 
da região, à exceção de qualquer outra indústria de 
caráter estratégico em qualquer lugar do planeta, tem 
se desenvolvido com investimentos (induzidos pelos 
próprios produtores ou fomentados pelo governo) 
tão parcos em capacitação e treinamento? (ii) por que 
um modelo de produção (i.e., o manejo florestal) que 
tem continuamente se demonstrado como claramente 
superior em diversas esferas (ambiental, social e eco-
nômica) em comparação ao modelo convencional de 
produção, ainda é tão pouco adotado, mesmo após 20 
anos de sua concepção e desenvolvimento?    

Não há neste momento meios-termos quando se trata 
de conservação das florestas da Amazônia e da expan-
são das chamadas florestas de produção. Por um lado, 
a ciência sabe hoje que grandes extensões de florestas 
da Amazônia devem ter suas funções ambientais pre-
servadas para que não haja consequências graves sobre 
a regulação climática do planeta – tragédia esta que 
poderia danificar de maneira grave ou até irreversível 
processos que garantem a produtividade agrícola de 
diferentes regiões do planeta, por exemplo. Por outro, 
também é um consenso da maior parte dos setores da 

Mensagem do Secretário Executivo
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sociedade que uma das melhores formas de garantir a 
preservação destes valores ambientais é ter grandes re-
servas florestais (na Amazônia, as chamadas Unidades 
de Conservação de Proteção Integral), além de flo-
restas que podem ter um aproveitamento econômico 
desde que mantidas sobre um bom estado de conser-
vação. Esta é a missão do manejo florestal – garantir 
que as florestas mantenham suas funções elementares 
enquanto cumprem com o seu papel de sustentabili-
dade social e econômica. É neste ponto que começam 
os grandes paradoxos que conhecemos hoje, ligados à 
falta de respostas para as perguntas que foram colo-
cadas no parágrafo anterior. A sociedade brasileira 
tem de tomar hoje uma decisão fundamental no que 
se refere ao fomento aos modelos de bom uso e de 
conservação de florestas da Amazônia para que o valor 
de uso e de existência destes recursos seja garantido no 
futuro. Enquanto as questões de conservação florestal 
forem oferecidas ao cidadão comum com o rótulo de 
“meio ambiente” - como temas que não tem nenhuma 
relação com bem estar social, economia ou sustentabi-
lidade -, continuaremos a subsidiar este paradoxo. 

Estes desafios representam hoje uma nova oportunida-
de para que a sociedade brasileira finalmente integre 
a Amazônia e, mais especificamente, suas florestas, ao 
restante do país – uma missão pretensamente inicia-
da pelo governo militar brasileiro na década de 1970, 
mas implantada de uma maneira equivocada do ponto 
de vista de sustentabilidade. Em outras palavras, é 
chegada a hora de deixarmos de ser pedras, e passar-
mos a ser vidraças, em relação ao manejo dos recursos 
florestais que temos em mãos, dos quais, em última 
análise, pode depender boa parte do bem estar futuro 
da população brasileira e até mesmo da humanidade.

Marco W. Lentini
Secretário Executivo do IFT

 “A sociedade brasileira tem de
tomar hoje uma decisão 

fundamental no que se refere ao 
fomento aos modelos de bom uso 
e de conservação de florestas da 
Amazônia para que o valor de 

uso e de existência destes recursos 
seja garantido no futuro.”

Fotos: Adriano Gambarini
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O Instituto Floresta Tropical

O IFT é uma organização da 
Amazônia e para a Amazônia.  
Somos uma das últimas 
organizações independentes da 
Amazônia brasileira que se manteve 
com foco exclusivo em questões 
florestais. Como uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), prestamos contas 
ao Ministério Público Federal e 
somos avaliados com relação à 
transparência institucional. Para 
isto, construímos um bom controle 
de recursos financeiros e alto nível 
de transparência, sendo inclusive 
elogiados pela renomada empresa 
de auditoria KPMG em recente 
auditoria institucional. Veja em 
nosso Balancete Financeiro 2011-
2012 que somos apoiados por 
diversos doadores que aprovam 
projetos apresentados pelo IFT – 
todos com foco em nossa missão de 
promover boas práticas de manejo 
florestal na Amazônia.  

Proporcionamos uma experiência 
“mão-na-massa” para agentes 
do governo, trabalhadores da 
indústria madeireira, comunidades 
e pequenos produtores rurais, 

estudantes de escolas técnicas 
e universidades e tomadores de 
decisão de diversas esferas. Muitos 
nunca tiveram a experiência de ver 
e por em prática o manejo florestal.  
Construímos estas habilidades com 
a visão que estes atores promovam 
economias e comunidades de base 
florestal. Incentivamos a valorização 
e difusão de boas práticas de resgate 
dos produtos tradicionais e do 
conhecimento empírico secular de 
uso das florestas amazônicas.

Para nós, o uso múltiplo da 
floresta é uma importante fonte 
para gerar benefícios sociais e 
desenvolvimento das populações 
rurais do interior da Amazônia.  
Resta garantir que o manejo 
florestal executado seja realizado 
seguindo as melhores práticas e 
técnicas existentes, de forma a 
efetivamente conservar os recursos 
explorados a longo prazo. No 
último biênio intensificamos 
nossa atuação em comunidades do 
interior da Amazônia, apoiando 
produtores a fazerem as melhores 
escolhas quanto ao uso de seus 
recursos florestais.

Muito do que passamos em nossos 
treinamentos e sensibilizações são 
resultados de testes, experimentos 
e observações de campo realizados 
ao longo dos quase 20 anos de 
experiência acumulados pelo IFT.  
Temos o maior e mais duradouro 
programa de aprimoramento 
de manejo florestal nos trópicos 
e somos a única organização 
independente da Amazônia que 
detém um programa de pesquisa 
aplicada em manejo florestal.

Toda esta expertise técnica gera 
demanda por parte de entidades 
governamentais, comunidades, 
empresas e outras organizações 

Missão

Promover a adoção de boas prá-
ticas de manejo florestal, contri-
buindo para a conservação dos 
recursos naturais e a melhoria da 
qualidade de vida da população.

Visão

O desenvolvimento de um setor 
florestal justo, sustentável e in-
clusivo na Amazônia Brasileira, 
amparado por uma indústria for-
temente baseada na construção de 
capacidades técnicas e na legali-
dade, e reconhecedor das comu-
nidades tradicionais como uma 
importante fonte de conhecimen-
to e de suprimento de produtos 
oriundos da sóciobiodiversidade.   

que contratam o IFT para estudos 
técnicos florestais.  Também 
estamos infiltrados em fóruns 
especializados para a discussão de 
desafios na área florestal – uma 
forma de ampliarmos o alcance das 
nossas lições aprendidas. •

“O IFT tem toda 
uma reputação de 
excelência na área, 
o que nos respalda, 

de certa forma, 
qualificando o trabalho 

desenvolvido”

Fagner Vicente
Coordenador do GT do INCRA 

em Anapu-PA



6

Relatório Bianual 2011/2012 | IFT

O IFT cultiva valores como:

Transparência. Buscar a excelência 
no uso e na gestão de quaisquer 
recursos utilizados em suas ações, 
promovendo sua divulgação e tor-
nando públicos os seus resultados, 
de forma que as lições aprendidas 
estejam disponíveis a toda a socie-
dade.

Sustentabilidade. Promover boas 
práticas de manejo florestal buscan-
do o contínuo aprimoramento de 
sua sustentabilidade ecológica, eco-
nômica e social, de modo a incen-
tivar o uso múltiplo dos produtos e 
dos serviços florestais. 

Inovação e inclusão. Buscar conti-
nuamente alternativas que possam 
resolver os desafios de conservação 
e de uso florestal com a menor 
complexidade possível, dissemi-
nando estas lições e informações de 
uma forma acessível aos trabalha-
dores e produtores amazônicos. 

Dinamismo. Manifestar inquietação 
com os desafios postados ao bom 
uso das florestas amazônicas ainda 
não solucionados, adaptando novos 
sistemas e tecnologias, e promo-
vendo a investigação e a pesquisa 
aplicadas aos problemas existentes. 

Ética e justiça. Defender o princípio 
de que os benefícios da exploração 
da floresta e as responsabilidades de 
conservação têm de ser comparti-
lhadas, de forma justa e proporcio-
nal, por toda a sociedade, de forma 
a prover maior bem-estar social.

Abordagem

O IFT cumpre a sua missão através 
de estratégias que visam:

Divulgar os benefícios do manejo 
florestal de uso múltiplo junto a 
produtores de diferentes tama-
nhos, escalas, culturas e tecnolo-
gias;

Disseminar para as diferentes au-
diências os princípios de planeja-
mento e de conservação florestal 
que tornam possível o bom mane-
jo da floresta, independentemente 
dos recursos e dos equipamentos 
disponíveis em cada caso;

Replicar técnicas, informações, 
conhecimentos e lições aprendi-
das que possam ser cruciais na 
execução, no planejamento, nas 
escolhas, nas discussões ou nas 
reflexões sobre as possibilidades 
de uso e de conservação florestal 
por empreendimentos públicos 
e privados de diferentes escalas e 
naturezas;

Multiplicar conhecimentos, infor-
mações, práticas ou princípios a 
todos os interessados em temas de 
uso múltiplo de florestas naturais 
amazônicas através de replicado-
res de manejo florestal.  

Foto: Roberta Gravina

Foto: Acervo do IFT
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Estratégias

Para cumprir sua missão, o IFT se dedica às seguintes estratégias:

2
3

4
5

Capacitação e Treinamento

Sensibilização em manejo florestal

Extensão florestal comunitária

Pesquisa florestal aplicada

Capacitar atores do setor florestal (de 
trabalhadores da exploração florestal a ges-
tores) para planejar, implantar, monitorar e 
disseminar o bom manejo florestal.

Desmistificação do manejo florestal, de-
monstrando a estes atores os benefícios 
sociais, econômicos e ecológicos destas 
práticas. 

Apoiar, tutorear e assessorar produtores 
florestais de pequena escala e comunidades 
tradicionais em suas escolhas produtivas 
relacionadas direta ou indiretamente ao uso 
e à conservação de florestas. 

Aprimorar o manejo florestal, tornando-o 
mais rentável, minimizando seus impactos 
e aliando-o dinamicamente à conservação. 

Estudos técnicos florestais

Executar e apoiar a geração de informa-
ções estratégicas para o desenvolvimento 

do setor florestal e para o planejamento 
público ligado ao uso e conservação das 

florestas. 

2
3

4
5
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1. Capacitação & Treinamento

Estratégias

Nosso Programa de Capacitação e
Treinamento, que em 2014 
completa 20 anos de existência, foi 
desenvolvido para incorporar as 
lições aprendidas em pesquisas e 
testes realizados pela instituição e o 
conhecimento tradicional empírico 
de seus instrutores e colaboradores.

“O IFT tem uma didática 
sem igual. Todos são ouvidos, 

recebem e compartilham 
informações e na sequência 
vivenciam tudo na prática.”

Denny Gyn Lima Pereira

Técnico em Silvicultura e trabalha com recuperação de florestas

Foto: Acervo do IFT



Estratégias

Alcançamos o número 
de aproximadamente

5.700
pessoas capacitadas 

38

Gerenciamento de 
Exploração de Impacto 

Reduzido (GE)
e

Manejo Florestal 
para Tomadores de 

Decisão (TD)
são os cursos in-situ mais 

procurados

Salto no número de 
treinandos em 2012

se deve ao aumento de 
demanda por cursos

 ex-situ 1255 pela FFT (1994-2002) e 4435 pelo IFT

Técnicas Especiais 
Pré-Exploratórias 

(TPE)
 foi o curso ex-situ

mais procurado

do público nos 
cursos in-situ foi 
composto por 
mulheres.

Somando todos os cursos a 
proporção fica em 27%

9
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2. Sensibilização

Objetivo:

Ações que demonstram os benefí-
cios do bom manejo diminuindo o 
custo de acesso a informações sobre 
o manejo florestal para a sociedade.

Abordagem:

 ›  Destacar benefícios do bom 
manejo para rentabilidade da 
exploração e conservação.

 ›  Esclarecer o manejo e assuntos 
correlatos (concessões florestais, 
certificação florestal etc.).

Públicos-alvo:

Empresários do setor florestal, 
comunidades tradicionais e agricul-
tores familiares.

1.974
pessoas atingidas

63% a mais que no 
biênio 2009-2010

Foto: Acervo do IFT

Foto: Acervo do IFT
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Estratégias

O IFT enxerga a comunicação como um 
importante instrumento na disseminação 
de sua missão e valores.  Em 2011, criamos 
uma Assessoria de Comunicação e lança-
mos páginas nas midias sociais.  Fomos 
destaque em vários episódios do programa 
Florestabilidade - iniciativa da Fundação 
Roberto Marinho que usa a metodologia 
do Telecurso para levar o manejo florestal 
para escolas de educação básica da Ama-
zônia.  Em maio de 2012 nosso Gerente 
Operacional Iran Pires foi entrevistado 
no programa Conexão Futura, onde falou 
sobre boas práticas de manejo florestal.  Em 
reportagem sobre Paragominas na revista 
National Geographic de dezembro de 2011 
(“O que fazer quando a madeira acaba”), o 
trabalho do IFT foi destaque.  Em março 
de 2012, a revista Globo Rural entrevistou 
nosso Secretário Executivo Marco Lentini 
na reportagem “Lucro Verde na Floresta” 
e na revista Terra da Gente o fotógrafo 
Adriano Gambarini dedicou 10 páginas 
para falar e mostrar fotos do nosso trabalho.  
Os esforços de comunicação continuam.  
Estamos em fase de finalização de dois 
videos institucionais que ajudarão o IFT a 
alcançar públicos novos e, assim, despertar 
o interesse da sociedade civil pelo manejo 
florestal sustentável.

facebook.com/InstitutoFlorestaTropical 
twitter.com/IFTAmazonia 

www.florestabilidade.org.brforam estudantes 
e professores de 
instituições de ensino

comunidades 
e pequenos 
proprietários rurais

54
37

das ações foram 
realizadas no entorno 
de nossas sedes em 
Belém e Altamira50

10% em Almerim 

10% em território quilombola

5% em Manaus

4% na região da BR-163

6% empresários madeireiros 

3% governo
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3. Pesquisa

O IFT vem liderando pesquisas 
científicas importantes que servem 
para:

 ›  Comprovar a rentabilidade 
econômica do manejo florestal.

 ›  Determinar impactos ecológicos 
da exploração em espécies sensíveis 
e no crescimento futuro da floresta.

 ›  Investigar os possíveis avanços 
e aprimoramentos técnicos 
para tornar o manejo florestal 
continuamente mais rentável.

Áreas temáticas prioritárias para o IFT

 › Avaliação dos impactos ecológicos da 
exploração sobre espécies sensíveis e 
sobre o crescimento e regeneração da 
florestal.

 › Manejo de produtos florestais não 
madeireiros e em modelos de uso 
múltiplo da floresta.

 › Aprimoramento da exploração de 
impacto reduzido, adaptando-o a 
novas necessidades e especificidades.

 › Relações de espécies da fauna com a 
exploração madeireira convencional e 
exploração de impacto reduzido (EIR).

 › Investigação dos possíveis avanços 
e aprimoramentos técnicos e em 
engenharia para tornar o manejo 
florestal continuamente mais rentável.

 › Atividades pós-exploratórias 
e de aproveitamento da floreta, 
como tratamentos silviculturais e 
reflorestamentos.

 › Serviços ambientais, quantificações e 
estudos de carbono e estudos ligados à 
redução de emissões de desmatamento 
tropical e degradação florestal 
(REDD).

12

 “Se o IFT não existisse, o manejo florestal 
no Brasil não teria alcançado a credibilidade, 

não teria formado massa crítica. O IFT 
mostrou que extração de impacto reduzido não 
é desmatamento, mostrou que se eu planejar, 
se extrair com os devidos cuidados, a floresta 

continua de pé.”

Jorge Yared 
Pesquisador

Foto: Roberta Gravina
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Boletins

Em 2011, lançamos uma nova série 
de Boletins Técnicos que compilam 
resultados preliminares de pesqui-
sas e testes realizados no CMF Ro-
berto Bauch, além de observações 
de campo e notas de expedições 
realizadas pela equipe que possam 
de alguma forma servir a socieda-
de. A série é voltada a estudantes, 
tomadores de decisão, jornalistas, 

profissionais florestais, instrutores 
de manejo florestal acadêmicos ou 
práticos e demais atores com inte-
resse em temas ligados ao manejo 
de recursos naturais, especialmente 
florestais, na Amazônia. 

O objetivo é até 2014 publicar 12 
boletins técnicos.
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Boletim #1: Acordos Empresa-Co-
munidade: recomendações técnicas 
para acordos legais e justos entre em-
presas madeireiras e comunidades 
florestais na Amazônia.

Empresas madeireiras da Amazônia 
tem buscado áreas florestais comu-
nitárias já regularizadas como alter-
nativa de acesso a recursos florestais 
para suprir a indústria.  Geralmen-
te, estas empresas não adotam boas 
práticas de manejo, causando a re-
dução da cobertura vegetal e indi-
retamente diminuindo a frequência 
da fauna que é um meio de subsis-
tência das famílias.  Os produtores 
comunitários têm aceitado tais 
acordos, geralmente sem nenhum 
tipo de apoio institucional ou jurí-
dico, seduzidos pelas promessas de 
melhorias na infraestrutura local, 

Boletim #2: Avaliação de Danos e Des-
perdícios provocados pela Exploração 
Madeireira em Florestas Amazônicas: um 
método prático para avaliar a qualidade 
da exploração

Apesar do avanço nas tecnologias 
capazes de detectar a degradação 
florestal em vastas áreas (i.e. siste-
mas de monitoramento estratégico), 
ainda são necessárias checagens de 
campo para determinar o nível de 
adoção das práticas de manejo.  O 
método apresentado neste boletim 
para a avaliação de danos e desperdí-
cios da exploração tem sido testado 
há mais de 10 anos pelo IFT em seu 
programa de capacitação e treina-
mento e tem se mostrado como uma 
ferramenta acessível e prática para 
avaliar o desempenho da explora-
ção madeireira.  Com este método, 

de geração de renda e de auxílios 
pontuais como o transporte para os 
centros urbanos.  Esta publicação 
aborda questões sobre os elemen-
tos indispensáveis que devem ser 
levados em consideraçãoquando co-
munidades, associações, assentados 
e famílias decidem criar acordos, 
através de contratos legais, com em-
presas para a exploração de seus re-
cursos florestais.  Entre as recomen-
dações está a de que as comunidades 
busquem cursos de capacitação que 
permitam às mesmas avaliar a sele-
ção de espécies para a exploração e o 
respeito às árvores remanescentes e 
de futura colheita, com base em seus 
conhecimentos adquiridos nestas 
capacitações e contratem um técni-
co florestal capacitado em MF-EIR.

empreendimentos florestais podem 
melhorar em relação à diminuição 
dos impactos ecológicos sobre a flo-
resta, aumento do valor futuro das 
espécies comerciais e diminuição de 
seus custos operacionais.
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Boletim #3: Recomendações Técnicas 
para a criação de um Programa de Se-
gurança e Saúde do Trabalho em Em-
preendimentos Florestais Manejados

Se não houver preocupação espe-
cial com os aspectos de segurança 
na exploração, a atividade florestal 
pode não melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, em especial dos 
pequenos produtores que comecem 
a fazer o manejo florestal.   Os sub-
sídios para a elaboração deste traba-
lho foram coletados através de dois 
métodos: (i) atividades operacionais 
da própria equipe do IFT testando 
os aspectos de segurança e (ii) duas 
oficinas realizadas com profissionais 
da área de segurança atuantes no se-

Boletim #4: Almeirim Sustentável: lições 
aprendidas e desafios ao desenvolvimento 
de base florestal em um município típico 
do interior da Amazônia Brasileira

O projeto Almeirim Sustentável 
nasceu da necessidade de testar e 
estabelecer um pacote de ações es-
truturantes que pudessem apoiar as 
políticas públicas já em andamento 
em direção à sustentabilidade socio-
econômica e ambiental.  A primeira 
lição aprendida é que não existe 
uma receita única que funcione 
para todos os municípios.  Várias 
outras lições valem a pena ser com-
partilhadas: 1) há grandes lacunas 
de informação no que se refere ao 
manejo de produtos florestais não 
madeireiros e mais pesquisa apli-
cada é necessária; 2) precisamos 
aumentar o conhecimento sobre o 
mercado junto aos produtores e so-
bre a produção junto aos comprado-
res e criar alternativas de diferencia-
ção dos produtos comunitários no 

tor florestal da Amazônia, em 2004.  
Nesta publicação recomendamos 
que as iniciativas de fomento a ativi-
dades florestais, tanto governamen-
tais como independentes, venham 
embutidos de ações que treinem os 
trabalhadores e os gestores florestais 
sobre como estruturar programas de 
SST e monitorar sua eficácia.

mercado; 3) a falta de capacidade 
de gestão local tende a prejudicar o 
desempenho das emergenciais de 
embargo de impostos pelo governo 
federal; 4) é importante fortalecer 
alianças e sensibilizar o público lo-
cal para a sustentabilidade das ações 
no longo prazo; 5) ações de forta-
lecimento técnico e de assistência 
técnica rural (agrícola e florestal) 
devem tomar uma parcela impor-
tante dos recursos destinados aos 
projetos e programas de municípios 
verdes; 6) produtores estarão me-
nos vulneráveis se contiverem uma 
ampla gama de produtos agrícolas e 
florestais; 7) a segurança alimentar e 
assistência mínima em saúde são ba-
ses para o início da discussão sobre 
a conservação florestal com comu-
nidades que não possuem condições 
mínimas; 8) priorizar iniciativas de 
capacitação e formação de talentos 
florestais nas comunidades rurais da 
Amazônia.
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Boletim #5: Produção de telhas de 
madeira (cavacos) por comunidades 
rurais da Amazônia: uma alternati-
va de renda para o pequeno produtor 
florestal no manejo florestal comu-
nitário e familiar

Compilamos as vantagens do uso 
do cavaco, de forma a resgatá-lo 
como uma boa opção para a cons-
trução civil rural e para a geração 
de renda a pequenos produtores, 
clamando a atenção das agências 
licenciadoras para a necessidade 
de regulamentações específicas que 
simplifiquem o acesso dos produ-
tos florestais originados tradicio-
nalmente ao mercado formal.  De-
monstramos que a produção e uso 
de telhas de madeira (cavaco) apre-
senta vantagens para a cobertura de 
casas e estruturas rurais no interior 

da Amazônia, além de ser uma op-
ção de renda interessante para pe-
quenos produtores rurais.  Há ne-
cessidade de: (i) adaptar as atuais 
políticas de incentivo ao manejo 
florestal comunitário e familiar de 
forma a promover o uso e agregação 
de valor de produtos madeireiros e 
não madeireiros de acordo com as 
tradições existentes, resgatando-os 
e tirando-os da informalidade;  (ii) 
realizar estudos técnicos e orientar 
os extensionistas florestais quanto 
à produção de produtos florestais 
tradicionais; (iii) incentivar a valori-
zação e difusão de boas práticas de 
resgate de produtos tradicionais e do 
conhecimento empírico secular de 
uso das florestas amazônicas; e (iv) 
promover a pesquisa em espécies 
florestais de menor valor econômico 
para o uso e produção do cavaco.

Apoio ao programa de Paisagens Sustentáveis do USFS

Estima-se hoje que entre 14% e 20% das emissões 
globais de gases de efeito estufa (GEEs) sejam oriundas 
de desmatamento. Por esta razão, o Serviço Florestal 
dos Estados Unidos (USFS) criou o programa de 
Paisagens Sustentáveis com o objetivo de contribuir 
para o manejo em nível de paisagem de forma a 
diminuir a magnitude destas emissões. No Brasil, 
o IFT é um dos parceiros deste programa, servindo 
desde 2011 como a organização responsável por um 
projeto focado no desenvolvimento de tecnologias 
voltadas ao inventário de carbono de florestas 
naturais para a futura calibração do sensor LiDAR, o 
que permitiria a estimativa de carbono ao nível de 

paisagem. Um objetivo secundário do projeto, que 

conta com a supervisão técnica do pesquisador 
do USFS Dr. Michael Keller, é a formação de uma 
comunidade de entidades voltadas à prática no 
uso destas ferramentas, além da disseminação das 
mesmas através de extensão, assistência técnica e 
capacitação. O IFT tem aprendido novas técnicas 
de contabilidade e mensuração de carbono em 
florestas naturais através deste projeto, de forma que 
estes novos conhecimentos e experiências originem 
produtos técnicos e novos cursos de capacitação e 
treinamento para equipes de campo interessadas em 
realizar inventários de carbono de florestas naturais. 
Provavelmente este novo pacote de ações do IFT 
passará a ser oferecido a partir de 2014.
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José Pereira dos Santos, o Zé 
da Ieda, morador do PDS 
Virola Jatobá, Anapu, Pará

Foto: Roberta Gravina



19

Estratégias

4. Extensão Florestal Comunitária

Extensão florestal comunitária 

Oferecemos um pacote de ferra-
mentas das diferentes estratégias 
do IFT, mas com ações exclusivas 
voltadas ao fomento do manejo 
florestal comunitário e familiar, que 
resultem na adoção do uso múltiplo 
da floresta por produtores de pe-
quena escala e comunidades.  Neste 
pacote estão incluídos:

1) Modelos demonstrativos

2) Competências técnicas

3) Estudos técnicos e pesquisa

4) Estrutura da cadeia de produção 
de produtos

5) Diagnósticos e prospecção de 
territórios

6) Capacitação de multiplicadores 
nas comunidades

Onde atuamos em 2011-2012

Objetivo:

Promoção do uso múltiplo da flo-
resta em comunidades da Amazô-
nia brasileira com o intuito de que 
as comunidades e os produtores fa-
miliares de pequena escala adotem 
de fato este tipo de manejo.

Assentamentos e Territórios Quilombolas:

1. PDS Virola Jatobá
2. PA Mojú I e II / Comunidades 
Santo Antônio e São Mateus
3. ARQMO

Unidades de Conservação:

4. FLONA Purus
5. RESEX Chico Mendes
6. RESEX Ituxi
7. RESEX Verde para Sempre
8. RESEX Riozinho do Anfrísio
9. RESEX Mapuá
10. RESEX Terra Grande Pracuúba
11. RESEX Gurupá-Melgaço
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5. Estudos Técnicos

O IFT é uma das últimas 
organizações independentes 
da Amazônia (que se 
manteve) com foco 
exclusivo em questões 
de uso florestal e recebe 
oferta de trabalhos técnicos 
em um amplo cardápio 
florestal por parte do 
governo, empresas e outras 
organizações.

 ›  Apoio e aconselhamento 
técnico ao ICV no programa 
PRODEMFLOR (Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do 
Manejo Florestal), iniciativa de 
fomento a boas praticas de manejo 
florestal no estado de Mato Grosso. 
O programa inclui o suporte 
a confecção de documentação 
técnica para a aprovação de 
planos de manejo florestal 
(PMFS e POAs), construção de 
competências técnicas junto a 
gestores e trabalhadores florestais 
e iniciativas voltadas ao aumento 
da transparência no setor florestal 
estadual.

 ›  Consultoria de conteúdo no 
tema de manejo florestal de 
produtos madeireiros para o 
projeto Florestabilidade, liderado 
pela Fundação Roberto Marinho 
com o apoio do Fundo Vale para o 
Desenvolvimento Sustentável e o 
Serviço Florestal Brasileiro. 

 ›  Avaliador da qualidade do 
manejo florestal e das necessidades 
em termos de fortalecimento de 
competências técnicas da equipe 
de campo de empreendimento 
florestal no leste do estado do 
Pará, contratado pela consultoria 
florestal internacional contratado 
por uma consultoria florestal 
internacional.

 ›  Avaliação do potencial e dos 
limitantes para o desenvolvimento 
do manejo florestal comunitário 
e familiar em três reservas 
extrativistas (Ituxi, Verde para 
Sempre e Chico Mendes) e uma 
Floresta Nacional (Purus), além de 
recomendações para a construção 
de competências técnicas para o 
manejo florestal, contratado pelo 
Banco Mundial.

 ›  Avaliador da qualidade do 
manejo florestal e das necessidades 
em termos de fortalecimento de 
competências técnicas da equipe 
de campo de empreendimento 
florestal sendo apoiado pelo IFC na 
região de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolívia.

2011 - Presente 2012

2011
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Foto: Adriano Gambarini
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Projetos em Execução

Lista de atuais doadores, área de atuação dos projetos,
total de fundos e data de término do projeto.

Extensão Florestal Comunitário 

Capacitação e Treinamento 

Sensibilização

Pesquisa

Estudos Técnicos Florestais
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Apoio a expansão do manejo 
florestal sustentável como 
alternativa econômica, social e 
ambiental ao desmatamento 
e degradação florestal na 
Amazônia brasileira

Financiador: BNDES/Fundo Ama-
zônia

Resumo do Projeto: O projeto visa 
contribuir para a redução das emis-
sões de GEE oriundas da degrada-
ção florestal e do desmatamento ao 
promover o melhor uso dos recur-
sos florestais da Amazônia, através 
do aprimoramento da capacidade 
técnica dos atores envolvidos no se-
tor florestal, da sensibilização sobre 
os benefícios das boas práticas de 
uso florestal e do aumento do nível 
de conhecimento sobre o manejo 
florestal de uso múltiplo de produ-
tos madeireiros e não madeireiros.

Almeirim Sustentável: um novo 
paradigma de município verde, 
fase II

Financiador: Fundo Vale para o De-
senvolvimento Sustentável

Resumo do Projeto: A proposta do 
IFT, em parceria ao Instituto Peabi-
ru, é de desenvolver em Almeirim 
um novo paradigma de município 
verde. O projeto almeja o fortaleci-
mento das cadeias produtivas agro-
florestais, o aumento da segurança 
alimentar e do bem estar social e 
o desenvolvimento de atividades 
econômicas rurais complemen-
tares nas comunidades da região, 
ao mesmo tempo em que presta 
assistência qualificada, gera recur-
sos humanos, induz sensibilização 
pública, e difunde conhecimentos e 
tecnologia suficientes para incenti-
var o bom uso dos recursos naturais 

locais. Tais iniciativas estão sendo 
executadas concomitantemente a 
ações importantes de consolida-
ção das unidades de conservação 
e aprimoramento nos sistemas de 
monitoramento estratégico sendo 
realizadas por outros parceiros do 
Fundo como o Imazon e Imaflora.

Alternativa amazônica: 
sensibilização e capacitação 
para o desenvolvimento das 
concessões e da certificação 
florestal

Financiador: ICCO e Kerk in Actie 
(Holanda)

Resumo do Projeto: The Amazon 
Alternative (ou “A Alternativa para 
a Amazônia” em português) é um 
projeto do governo holandês, FSC 
Holanda e empresas holandesas, 
em uma parceira público-privada 
Holandesa, de incentivo a Certifi-
cação Florestal FSC na Amazônia 
Brasileira, Boliviana e Peruana. O 
foco do programa é aumentar a 
área certificada e, em consequência, 
o aumento de produto certificado 
no mercado nacional, holandês e 
europeu. O IFT coexecuta o projeto 
no Brasil em parceria ao Imaflora, e 
sua atribuição é realizar serviços de 
treinamento e capacitação para em-
presas e comunidades que venham 
a aderir formalmente ao programa e 
assumam compromissos de bus-
car a certificação florestal, além de 
executar oficinas de sensibilização 
junto a públicos chaves no que se 
refere a manejo florestal.
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Programa de desenvolvimento 
florestal comunitário

Financiador: Doador prefere o ano-
nimato

Resumo do Projeto: O projeto, apro-
vado em agosto de 2012, tem dois 
eixos principais: (i) Apoio ao IFT 
em suas iniciativas de disseminação 
e de aprimoramento de boas práti-
cas de manejo florestal na Amazô-
nia Brasileira, incluindo apoio ins-
titucional; (ii) Apoio ao Programa 
de Fortalecimento de Boas Práticas 
Agroflorestais na Amazônia Orien-
tal (PAMA, IFT Altamira) em sua 
fase de formatação, fortalecimento e 
consolidação.

 

Projeto de apoio ao manejo 
florestal comunitário em 
Santarém

Financiador:  Fundação Gordon e 
Betty Moore

Resumo do Projeto: O IFT tem ser-
vido como apoiador técnico e de 
execução do manejo florestal da 
empresa Maflops (Santarém, Pará) 
para acompanhar a exploração nos 
assentamentos rurais Moju I e II, no 
município de Santarém (PA), para 
que sirvam como um caso exemplar 
de co-manejo de base florestal entre 
comunidades, governo e a indústria 
madeireira.

Aumentando a capacidade 
técnica para apoiar a medição, 
documentação e verificação de 
REDD+, contabilidade de 
carbono e coleta de dados em 
áreas da Amazônia brasileira  

Financiador:  Serviço florestal dos Es-
tados Unidos (USFS-IP) e a Agên-
cia Estadunidense para o Desenvol-
vimento Internacional (USAID)

Resumo do Projeto: Os objetivos do 
projeto são: (i) aumentar a capaci-
dade da equipe técnica do IFT de 
conduzir levantamentos em campo 
para apoiar a medição, documen-
tação e verificação de REDD+ e 
contabilidade de carbono na região 
da Amazônia brasileira; (ii) aumen-
tar a capacidade da equipe técnica 
do IFT para realizar treinamentos 
sobre técnicas relacionadas a medi-
ção, documentação e verificação de 
REDD+ e contabilidade de carbono 
na região da Amazônia brasileira; 
(iii) gerar dados de até 13 áreas na 
Amazônia brasileira  sobre carac-
terísticas da estrutura florestal para 
calibrar e validar os dados adquiri-
dos através do LiDAR.

Forest Enterprise Cluster

Financiador: Serviço florestal dos Es-
tados Unidos (USFS-IP) e a Agên-
cia Estadunidense para o Desenvol-
vimento Internacional (USAID)

Resumo do Projeto: Iniciativa embe-
bida dentro da iniciativa de clusters 
da USAID, está sendo implemen-
tada como uma parceria entre o 
Serviço Florestal Estadunidense 
(Programas Internacionais), o Ima-
zon, o IFT, o IPE e o IEB. Dentro 
da iniciativa, os principais objetivos 
do IFT são a promoção do manejo 
florestal na Amazônia e o fortaleci-
mento da capacidade institucional 
do IFT, colaborando em direção 
à sua estabilidade a longo prazo. 
Ações no escopo deste projeto 
incluem capacitação e treinamento, 
extensão, pesquisa aplicada, apri-
moramento de materiais técnicos, 
contratação de profissionais chaves 
para a instituição e rotinas de forta-
lecimento institucional. 
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Foto: Adriano Gambarini
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Demonstrativos Financeiros e Balancetes

Opinião

Em nossa opinião, as demostrações financeiras acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Instituto Floresta Tropical - IFT em 31 de dezembro de 2012, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Manaus, 25 de julho de 2013

KPMG Assurance Services Ltda.

CRC AM-000246/O-5 F-AM

Luciano Medeiros

Contador CRC SP-138148/O-3 T-AM
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 e 2011 
(em reais)

Ativo 2012 2011
Caixa e equivalentes de caixa 218.194 353.105
Recursos vinculados a projetos 2.174.692 1.192.030
Adiantamentos concedidos 157.241 78.462
Outras contas a receber 23.530 -
Total do ativo circulante 2.573.657 1.623.597
Imobilizado 115.268 137.968
Intangível 2.782 3.669
Total do ativo não circulante 118.050 141.637
Total do ativo 2.691.707 1.765.234

Passivo 2012 2011
Fornecedores 43.824 167.638
Obrigações sociais e trabalhistas 1.469 62.896
Obrigações tributárias 1.792 36.011
Obrigações com recursos de projetos 1.945.340 945.995
Outras contas a pagar 53.243 -
Total do passivo circulante 2.045.668 1.212.540

Patrimônio líquido
Patrimônio social 552.694 326.808
Superávit acumulado 93.345 225.886
Total do patrimônio líquido 646.039 552.694
Total do passivo e patrimônio líquido 2.691.707 1.765.234
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Demonstações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em reais)

2012 2011
Superávit do exercício 93.345 225.886
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 93.345 225.886

Patrimônio social Superávit acumulado Total
Saldos em 1º de janeiro de 2011 120.076 206.732 326.808
Incorporação do superávit acumulado 206.732 (206.732) -
Superávit do exercício - 225.886 225.886
Saldos em 31 de dezembro de 2011 326.808 225.886 552.694
Incorporação do superávit acumulado 225.886 (225.886) -
Superávit do exercício - 93.345 93.345
Saldos em 31 de dezembro de 2012 552.694 93.345 646.039

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em reais)

Nota 2012 2011
Receitas de serviços prestados 12 607.022 788.373
Custos com prestação de serviços 13 (280.134) (317.787)
Superávit bruto 326.888 470.586

Despesas com pessoal 14 (68.685) (90.942)
Despesas gerais e administrativas 15 (156.776) (169.370)
Despesas tributárias (19.303) (8.355)

Superávit antes do resultado financeiro líquido 82.123 201.919
Receitas financeiras 25.778 34.613
Despesas financeiras (14.556) (10.646)

Resultado financeiro líquido 16 11.222 23.967
Superávit do exercício 93.345 225.886
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Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em reais)

Ativo 2012 2011
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do exercício 93.345 225.886
Ajustes por: 
     Depreciação e amortização 31.075 17.209

124.420 243.095
(Aumento) redução de ativos
     Recursos vinculados a projetos (982.662) (406.353)
     Adiantamentos concedidos (78.779) 5.076
     Outras contas a receber (23.530) -
Aumento (redução) de passivos
     Fornecedores (123.814) 161.594
     Obrigações sociais e trabalhistas (61.427) 5.923
     Obrigações tributárias (34.219) 13.776
     Obrigações com recursos de projetos 999.345 121.360
     Outras contas a pagar 53.241 -

(251.844) (98.624)
Caixa liquido (aplicado nas) proveniente das 
atividades operacionais (127.424) 144.471

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (7.487) (117.124)
Caixa liquido aplicado nas atividades de inves-
timento (7.487) (117.124)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (134.911) 27.347
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 353.105 325.758

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 218.194 353.105
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Maximiliano Roncoletta

Denys Pereira

Edson José Vidal da Silva

Iran Pires

Luís Fernando Guedes Pinto

Manoel Pereira Dias

Suely Aparecida Toka Agostinho

Jorge Alberto Gazel Yared

Rosilene Ferreira Dantas

Nélio Elias Dantas

Verônica Oki Igacihalaguti

Assembléia Geral

Assembléia Geral

Presidente do Conselho Diretor

Vice-Secretário Executivo

Vice-Presidente do Conselho Diretor

Conselho Diretor

Conselho Diretor

Conselho Diretor

Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Assembleia Geral, Conselho Diretor e Conselho Fiscal do IFT

Equipe

Alan Cunha Do Amaral 
Técnico de Informática II

Alfredo Da Costa Viana 
Parataxonomista Florestal II

Amildo Gloria De Jesus 
Auxiliar de Parataxonomista Florestal

Ana Luiza Violato Espada 
Engenheiro de Projetos I

Andre Maria De Oliveira Miranda 
Técnico Instrutor I 

Arivaldo Almeida De Souza 
Operador Instrutor  I  (motosserra)

Basileu Araujo Rodrigues Junior 
Assistente de Logistica Operacional

Iran Paz Pires 
Gerente Operacional

Joao Adriano Melo De Lima 
Técnico Instrutor II 

José Antonio De Sousa Nascimento 
Coordenador Administrativo

Jose Roberto Carvalho Rodrigues 
Cozinheiro

Josefa Maria Da Silva 
Serviços Gerais

Josiane Cristina Ribeiro Marques 
Assistente Contabil  I

Juliana Larissa Fernandes Santos 
Aprendiz - Administrativo

Camila Brenda Braz Da Silva 
Assistente Administrativo III

Celso Dos Santos Couto 
Técnico Instrutor  I 

Cesar De Souza Pinheiro 
Técnico Instrutor  I 

Claudia Cristina Rocha Da Silva 
Serviços Gerais

Fatima Araceli De Oliveira 
Assistente Contabil  II

Herberto Ueno Seelig De Souza 
Engenheiro de Projetos I

Hilda Maria Peixoto De Araujo Correa 
Assistente de Recursos Humanos
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Roberta Gravina

Marco Watanabe Lentini

Ana Luiza Violato Espada

Sônia Bentes Machado

Estúdio Ovelha Negra

Adriano Gambarini

Roberta Gravina

Acervo do IFT

Responsáveis pelo relatório
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Kelly Elaine Martins Da Silva 
Assistente Contabil  II

Laécio Fernandes De Araújo 
Operador Instrutor  I  (trator)

Lindomar Ferreira Santiago 
Operador Instrutor  II  (motossera)

Manoel Barbosa Da Conceição 
Operador Instrutor  I  (trator)

Manoel Rodrigues Vitorino 
Auxiliar de Parataxonomista Florestal

Mara Cristina Da Silva Lameira 
Assistente Executiva II

Marlei Monteiro Nogueira 
Técnico Instrutor  I 

Miguel Alves De Jesus 
Parataxonomista Florestal II

Neuton Pereira Dutra 
Parataxonomista Florestal

Paulo Amorim Da Silva 
Gerente de Estudos Estratégico

Paulo Ferreira Da Costa 
Operador Instrutor II   (trator)

Paulo Roberto Da Gama Bittencourt 
Coordenador Operacional

Rone Do Carmo Parente Brito 
Técnico Instrutor II 

Ronildo Do Nascimento Sousa 
Assistente de Compras II

Sonia Maria Bentes Machado 
Gerente Administrativo/Financeiro

Valderez Vieira 
Operador Instrutor  I  (motosserra)

Vicente Silva Da Costa 
Auxiliar Técnico

Walason De Oliveira Pinheiro 
Assistente Administrativo I
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Doadores In-Kind


