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Destaques

O Projeto de Carbono Florestal suruí, do Programa de Mudanças 

Climáticas do Idesam, é o primeiro e mais 
avançado projeto de REDD+ 

proposto em Terras Indígenas no brasil. É liderado pelos próprios 

índios suruí, através da Associação Metareilá do Povo Indígena suruí, e 

consiste em garantir a conservação das florestas da Terra Indígena Sete 

de setembro para a promoção do desenvolvimento social, cultural e 

econômico do Povo Paiter-surui. 

As oficinas “Sul-Sul” entre 

brasil, África e América 

Latina reuniram 88 
participantes 
de 27 países a fim 

de debater questões técnicas e 

metodológicas necessárias para 

a criação e implementação de 

estratégias nacionais de REDD+. 

Durante 2010, o Projeto 

Apuí Mais Verde realizou 

cadastramento e 

georreferenciamento de 80 

propriedades, que somam 

1.200 hectares 
de áreas 
destinadas à 
restauração 
florestal e um 

total de 18.000 
hectares que 

poderão ser mantidos sob 

regime de conservação e 

manejo florestal.

Com o Projeto 

Empoderamento de 

Organizações sociais, 

o Idesam busca formar 

28 lideranças 
comunitárias de 
14 organizações 
sociais de base 
florestal, além da 

multiplicação do conhecimento 

junto a mais de 400 
produtores rurais 
dos municípios atendidos
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Em agosto de 2008, o Idesam 

iniciou os estudos para 

realização do Plano de uso 

Público da RDs do uatumã, 

o primeiro 
de uma 
Unidade de 
Conservação 
do amazonas. 

O plano compreende todas 

as atividades de visitação e 

turismo que possam ocorrer 

na unidade de Conservação, o 

que inclui turismo de aventura, 

ecoturismo, turismo científico, 

turismo de pesca esportiva, 

entre outros.

Para apoiar a geração de 

renda das comunidades 

da RDs uatumã, o Idesam 

elaborou 14 Planos 
de Manejo 
Florestal 
Comunitário, 

com 90 hectares 
inventariados; 

55 deles inventariados para 

o manejo florestal de uso 

múltiplo.

No Total foram 326 pessoas beneficiadas em 12 
atividades de capacitação. Destas, quatro foram 

replicadas junto às associações, em 41 ações de campo, dobrando o número 

de beneficiados. Entre os temas abordados, destacam-se Manejo Florestal, 

Identificação Botânica, Associativismo e Cooperativismo, Políticas Públicas, 

Gênero, Cidadania, Educação Ambiental, Mudanças Climáticas e REDD+.

Entre os anos de 2008 e 2010, 

o Idesam teve um crescimento 

de mais de 100% na sua equipe, 

passando de nove para 23 
profissionais 
envolvidos nas 
atividades do 
Instituto.

Em 2010, o Programa Carbono Neutro do Idesam compensou 129,77 
toneladas de CO2, o que corresponde ao plantio 
de 480 árvores em 0,43 hectare na RDs do uatumã. 
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É      uma grande satisfação apresentar a vocês o relatório de atividades do 

Idesam 2009/2010. Esses últimos dois anos foram de fundamental im-

portância para o nosso crescimento e amadurecimento institucional. 

Completamos o nosso 5º aniversário contando com uma equipe (que gostamos 

de chamar de “família”) de 23 colaboradores efetivos altamente qualificados e 

motivados, uma ampla rede de parceiros e estrutura física e tecnológica adequada 

para seguirmos cumprindo nossa missão.

Ao olhar para o passado, é difícil acreditar que conseguimos fazer tanta coisa em 

tão pouco tempo. No ano de 2005, quando iniciamos nossas atividades, “éramos” 

apenas um e hoje somos mais de vinte colaboradores, contando com nossos três 

programas técnicos, o laboratório de geomática (Labgeo), nosso setor administrativo 

e a área de comunicação. Nossa “taxa de crescimento” foi acima de 100% ao ano, 

ou seja, praticamente dobramos de tamanho, em equipe e orçamento anualmente.

Neste último biênio, atingimos marcos importantes como parte de nosso tra-

balho, podendo citar a consolidação e aprovação dos Planos de Gestão e uso 

Público para a RDs do uatumã, a aprovação de instruções normativas estaduais 

importantes para o manejo florestal, o desenvolvimento de metodologias e mo-

delos para projetos de REDD+, a consolidação do Fórum Amazonense de Mu-

danças Climáticas (FAMC), a realização de intercâmbios internacionais e cursos 

de capacitação sobre diversos temas, entre tantos outros. 

Ao olhar para o futuro, enxergamos o desafio de continuar trabalhando com 

seriedade e perseverança em um mundo de constantes mudanças. Estamos con-

victos de que para promover o desenvolvimento sustentável é preciso pensar e 

atuar em diversas escalas, desde o fortalecimento de comunidades agroextrativistas 

e agricultores familiares até o apoio e formulação de políticas públicas em níveis 

municipal, estadual, nacional e internacional.

Essa tem sido a fórmula de trabalho do Idesam: atuar de forma competente e 

profissional no “ciclo completo” de nossas atividades e projetos, sempre buscando 

soluções inovadoras e parcerias para o fortalecimento e desenvolvimento social 

dos atores locais e comunidades com os quais nos relacionamos. 

Nas próximas páginas vocês encontrarão um breve resumo do que fizemos. 

Muito mais informações estão disponíveis em nossa página da internet.

Tenha uma ótima leitura!

Mariano Cenamo
Secretário Executivo

“Ao olhar para o fu-
turo, enxergamos o 
desafio de continuar 
trabalhando com se-
riedade e perseveran-
ça em um mundo de 
constantes mudanças.”
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MIssÃO
Promover a valorização e o uso sustentável 

dos recursos naturais na amazônia e buscar 

alternativas para a conservação ambiental, 

o desenvolvimento social e a mitigação das 

mudanças climáticas.

VIsÃO DE 
FUTURO
Instituição de referência internacional em 

soluções socioambientais inovadoras, efetivas 

e replicáveis para a consolidação de uma nova 

economia de baixo carbono, baseada na valorização 

e uso sustentável dos recursos naturais.



    11O IDESAM

O Instituto de Conservação e 

Desenvolvimento sustentável 

do amazonas (IDEsaM) é uma 

organização não governamental 

sem fins lucrativos, de caráter 

independente, fundada em 

2004. a sede do Instituto está 

localizada na cidade de Manaus, 

mas nossas ações se estendem 

por vários pontos do Estado do 

amazonas, alcançando também 

o Estado de Rondônia.

A produção científica resultado 

de nossas ações é disponibilizada 

por meio de publicações técnicas, 

apresentações e participações 

em congressos e cursos, como 

forma de estimular a discussão 

e o debate na busca de soluções 

criativas, originais e apropria-

das aos problemas ambientais 

e sociais da amazônia. 

Os recursos financeiros do IDE-

saM são obtidos por meio de 

doações e contratos de pesquisa 

e são investidos em programas 

focados na prevenção e redução 

do desmatamento, mitigação das 

mudanças climáticas, erradica-

ção da pobreza, promoção da 

conservação florestal e manejo 

dos recursos naturais. Todas as 

atividades, programas e fundos 

arrecadados pelo Instituto são 

monitorados por conselhos e 

auditorias independentes.
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Nossos Objetivos

 � Desenvolver, gerir, coordenar, promover, incentivar e executar projetos, 

pesquisas, estudos científicos, técnicas, produtos e serviços que promo-

vam a assistência social, educação e capacitação na área ambiental e de 

mudanças climáticas, fomentando a conservação ambiental e o desenvolvi-

mento sustentável, angariando e gerindo fundos necessários, provenientes 

de indivíduos ou entidades, nacionais e estrangeiras públicas ou privadas;

 � Prestar serviços técnicos, científicos e jurídicos relacionados ao manejo 

dos recursos naturais e à conservação e o desenvolvimento sustentável, 

e atividades correlatas;

 � Promover o combate à pobreza mediante a formação e capacitação de 

recursos humanos especializados em conservação e manejo de recursos 

naturais, desenvolvimento sustentável e atividades correlatas, bem como 

a formação e capacitação de comunitários, a democratização e o acesso 

à informação, possibilitando a geração de trabalho e renda, de modo a 

estimular a proteção ambiental, priorizando pessoas carentes e portadoras 

de necessidades especiais;

 � Organizar e executar congressos, simpósios, seminários, conferências, 

publicações técnico-científicas e cursos em geral, como forma de esti-

mular a discussão e o debate na busca de soluções criativas, originais e 

apropriadas aos problemas ambientais e sociais;

 �  Estabelecer parcerias com entes públicos ou privados, participar de con-

selhos ou órgãos colegiados que tenham objetivos institucionais asse-

melhados aos do IDEsAM, inclusive no que pertine às áreas de proteção 

ambiental, bem como visem reduzir, evitar ou compensar a emissão de 

gases de efeito estufa.
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Estrutura e Governança

O IDEsAM é administrado por um conselho autônomo, composto por indivíduos da sociedade civil relacionados à Amazônia e interessados 

em sua preservação e seu desenvolvimento. Os membros do conselho participam voluntariamente da administração e são responsáveis, 

entre outras coisas, por definir as ações que serão desenvolvidas pelo Instituto e supervisionar os programas e projetos em andamento. 

PREsIDENTE

 � Marcos Coutinho (Embrapa Pantanal)

VICE-PREsIDENTE

 � Carlos Bueno (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa)

CONsELHO DIRETOR

 � Marcos Coutinho (Embrapa Pantanal)

 � Carlos Bueno (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa)

 � Elisa Wandelli (Embrapa Amazônia Ocidental / Inpa)

CONsELHO CONsULTIVO

 � Domingos Macedo (Centro Estadual de unidades de Conservação - CEuC/ SDS-AM)

 � Marcelo Marquesini (Greenpeace Amazon)

 � Paulo Moutinho (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa)

 � Philip Fearnside (Inpa)

 � Paulo Nogueira Neto (Universidade de São Paulo- USP)

 � Roberto Borges (Forest Trends)

 � Thomas Lovejoy (The Heinz Center)

 � Tim Van Eldik (Precious Woods Amazon - PWA)

 � Werner Grau Neto (Pinheiro Neto Advogados)

COMITÊ GEsTOR

 � Mariano ColiniCenamo – Secretário Executivo

 � Carlos Gabriel Koury– Secretário Executivo Adjunto / Coordenador Administrativo

 � Mariana Nogueira Pavan – Coordenadora do Programa Mudanças Climáticas 

e serviços Ambientais.

 � Octávio Nogueira – Coordenador do Programa Manejo de Recursos Naturais.

 � Eduardo Rizzo – Coordenador do Programa unidades de Conservação.

O Comitê Gestor iniciou em 2010 

com o objetivo de descentralizar 

a gestão do Instituto e permitir 

a socialização das atividades 

dos projetos que acontecem 

em cada Programa. Objetiva-se 

também para o planejamento 

interno, elaboração de projetos, 

estabelecimento de parcerias 

institucionais e oferecer maior 

nivelamento institucional, além 

de acompanhar a gestão admi-

nistrativa e financeira do Idesam.
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As atividades e os programas do Instituto são implementados 

por uma equipe diversificada de profissionais que atuam nos 

programas e departamentos, monitorados pelos conselhos 

e auditorias independentes. Os profissionais do IDESAM 

atuam diretamente na coordenação e execução de proje-

tos, pesquisas e estudos científicos voltados à conservação 

e o desenvolvimento sustentável para a Região Amazônica.

Entre os anos de 2008 e 2010, o Idesam teve um cresci-

mento  exponencial  de sua equipe, passando de nove para 

23 profissionais envolvidos nas atividades, o que permitiu 

uma maior abrangência em suas áreas de atuação.

Nossa Equipe

 Estrutura 
Idesam

Conselho
Consultivo

Conselho
Diretor

Conselho
Fiscal

secretaria
Executiva

secretário
Executivo

Coordenador
Administrativo

Programa Mudanças 
Climáticas e serviços 

Ambientais

Programa 
unidades de 
Conservação

Programa Manejo 
de Recursos 

Naturais LabGEO
Departamento 

de Comunicação

setor 
AdministrativoProjeto de 

Empoderamento de 
Organizações sociais  

de base Florestal 

Parceria Idesam e  
The Forest Trust (TFT)

Políticas Públicas

Treinamento e 
Capacitação 

Desenvolvimento de 
Projetos de PsA e 

REDD+

Políticas Públicas

Planejamento e 
Estruturação de uCs

RDs do uatumã

Treinamento e 
Capacitação
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Evolução do Idesam

2004
 � Fundação do “Instituto de 
Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas”

2006
 � Primeiro Projeto Aprovado: 
“Elaboração do Plano de Gestão 
e identificação das ações 
prioritárias para implementação 
da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Uatumã”

 � 1º lugar no Prêmio samuel 
Benchimol (Projeto Apuí)

 � Elaboração do diagnóstico 
socioeconômico da RDs do 
Uatumã, identificando uma nova 
comunidade (Emanoel da serra 
do Jacamim);

 � Elaboração do diagnóstico 
biológico da RDs do uatumã.

2007
 � Cooperação GEA / Elaboração 
da PEMC / CEuC

 � Observador oficial da UNFCCC

 � Parceria com a AVINA

2008
 � Gestão Compartilhada da 
RDs do uatumã, com foco do 
Idesam no apoio à organização 
comunitária e ao manejo dos 
recursos naturais da Reserva.

 � Validação Ouro CCbA do 
Projeto de REDD Juma

2009
 � Aprovado o Plano de Gestão da RDs do uatumã, primeiro plano de gestão 
de uma unidade de Conservação no brasil que utiliza o mecanismo de 
pagamentos por serviços ambientais para apoiar a implementação da 
unidade de Conservação.

 � Parceria com Incubadora Katoomba

 � Idesam é classificado entre as 20 maiores ONGs ambientalistas do Brasil

 � Elaboração do Plano Florestal de uso Múltiplo da RDs do uatumã, que cria 
regras para o manejo sustentável dos produtos florestais madeireiros e não-
madeireiros na Reserva.

 � Workshops Sul-Sul de REDD+ (Africa e América Latina)

 � Implantação de auditoria contábil-financeira independente do Instituto.

2010
 � Cooperação com   Nature Conservation Research Centre – NCRC/Grupo 
Katoomba para Atividades no Oeste da África

 � Estruturação do PMN: Projeto de Empoderamento de Organizações sociais 
de base Florestal do Leste do Amazonas 

 � Estabelecimento do Laboratório de Geoprocessamento (LabGeo);

 � Aprovado o Plano de uso Público da RDs do uatumã, fazendo desta 
unidade de Conservação a primeira do Estado que possui um documento 
oficial de planejamento e ordenamento da atividade turística.

 � Licenciados os Planos de manejo Florestal da RDs do uatumã, os primeiros 
em terra firme de uma Unidade de Conservação do Amazonas.

 � Programa Carbono Neutro | Início da implantação de Sistemas Agroflorestais 
(SAF´s) na RDS do Uatumã permitiu a compensação de eventos como 
o Curso de REDD, o stand da sDs-AM no CasaCor 2010 e do próprio 
Instituto, recuperando áreas degradadas da unidade de Conservação.

 � Nova sede | O Idesam passa a funcionar em uma nova sede, maior e 
mais adequada ao seu patrimônio humano. O local é capaz de atender 
ao crescente número de funcionários do Instituto. Todas as emissões de 
carbono da casa são compensadas pelo PCN.

 � Organização do seminário Governança Florestal no Amazonas: Cenários para 
a Consolidação do Manejo Florestal no Estado.
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ACT Brasil - Equipe de Conservação da Amazônia

A ACT brasil é responsável pelo processo de construção participativa do projeto 

Carbono suruí, assessoria jurídica e antropológica e apoio em sistemas de Informação 

Geográfica (SIG).

Aliança Regional Amazônica (ARA)

O IDEsAM é uma das instituições que compõem a Articulación Regional Amazônica, 

criada em 2007, em são Paulo, por organizações dos países amazônicos, com o objetivo 

de discutir e combater os fatores que contribuem para o desmatamento na Amazônia.

Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé

A Associação Kanindé é responsável pela elaboração do etnozoneamento, assistência 

técnica e plano de reflorestamento no Projeto Carbono Florestal Suruí.

Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí

A associação Metareilá do Povo Indígena suruí lidera o projeto Carbono Florestal suruí.

Avina

Com apoio da AVINA, o Idesam realizou, em 2009, um acordo com o município de 

Apuí, um dos maiores responsáveis pela degradação do bioma amazônico, para reflo-

restar 1.500 hectares com árvores nativas.

Carbon Decisions International (CDI)

Participou no processo de elaboração da “Metodologia para Estimar a Redução de 

Emissões de Gases do Efeito Estufa originados por Desmatamento em Fronteira”. A 

primeira aplicação da metodologia foi no Projeto de REDD+ da RDs do Juma, validado 

em 2008 junto aos Padrões CCb – Cima, Comunidade e biodiversidade.

Nossas Parcerias
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Forest Trends

A organização, também envolvida nas atividades da Incubadora Katoomba, fornece 

apoio técnico e financeiro para a formulação e implementação do projeto Carbono 

Florestal suruí, além de ser responsável pela assessoria jurídica, capacitação em paga-

mento por serviços ambientais e contato com investidores.

Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

Em 2008, trabalhou ao lado do Instituto na elaboração da “Metodologia para Estimar 

Redução de Emissões de GEE de Desmatamento Não Planejado”.Também é parceira 

do IDEsAM na co-gestão da Reserva de Desenvolvimento sustentável do uatumã.

Fundação Bluemoon (BluemoonFund)

É financiadora do Projeto REDD+: Estudo de Oportunidades para o Sul do Amazo-

nas, buscando identificar gargalos produtivos e os vetores e atores do desmatamento, 

assim como estabelecer estimativas iniciais sobre o potencial de redução de emissões 

que poderia ser gerado com a implementação de programas e projetos para a região.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) é responsável por construir e 

gerir o Fundo suruí, que será o instrumento utilizado para administrar e repassar os 

recursos necessários para a implementação do projeto Carbono suruí.

Groupe de Recherche Et D’echanges Technologiques (GRET)

Elaboração e apoio à implementação do Projeto Empoderamento de Organizações 

sociais de base Florestal do Leste do Amazonas, que envolve atualmente 14 entidades 

e 28 lideranças.

Incubadora Katoomba

Apoio técnico e de mercado para projetos na América Latina e África a fim de forta-

lecer organizações em regiões chave para o desenvolvimento de projetos, treinamentos 

e debates políticos. Inclui os projetos Carbono Florestal suruí; Apuí Mais Verde; e o 

Curso “Elaboração de Projetos e Atividades de REDD+”.

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

O Ipam forneceu apoio administrativo na realização do Projeto REDD+: Estudo de 

Oportunidades para o Sul do Amazonas, entre 2008 e 2009, para identificar as “oportu-

nidades” para a implementação de projetos e iniciativas de REDD+ no Sul do Amazonas.
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Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Amazônico (IPDA)

Atuou na capacitação das lideranças participantes do Projeto Empoderamento. 

KPMG

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços de Audit, 

Tax e Advisory. Iniciou o programa de auditoria contábil-financeira do Idesam 2009-2010.

Ministério do Meio Ambiente MMA  

Projeto Corredores Ecológicos PCE

Apoio nas ações na Rds do uatumã na Implementação do PRObuC, instalação de 

parcelas permanentes de manejo florestal em pequena escala e fomento ao turismo

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Ribeirinhas do 

Estado do Amazonas

O MMTR é parceiro do Idesam na implementação do Projeto Empoderamento de 

Organizações sociais de base Florestal do Leste do Amazonas.

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento  

Sustentável do Estado do Amazonas (SDS-AM)

Parceria através dos termos de cooperação técnico-científica firmados com CEUC 

(Centro Estadual de Unidades de Conservação) e CECLIMA (Centro Estadual de Mudan-

ças Climáticas). Abarca a implementação de programas de monitoramento, manejo dos 

recursos naturais e fortalecimento comunitário na RDs do uatumã e a implementação dos 

sistemas Estadual de Mudanças Climáticas, Pagamento por serviços Ambientais e REDD+.

The Nature Conservancy Brasil (TNC Brasil)

Parceria na publicação do “Guia Sobre Projetos de REDD+ na América Latina”.

Tropical Forest Trust (TFT)

Acordo de Cooperação com o objetivo de viabilizar a contratação de técnicos para 

oPlano de Ação para o Comércio de Madeira da união Europeia – E.u.TTAP no brasil, 

além de fornecer apoio institucional e estrutura para a execução dos demais progra-

mas florestais do TFT.

União Europeia

A União Europeia é a principal financiadora do Projeto Empoderamento de Organi-

zações sociais de base Florestal do Leste do Amazonas.
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TRaBaLHO



20  RELATóRIO DE GEsTãO 2009-2010 IDEsaM

O Programa Mudanças Climáticas e serviços Ambientais tem como objetivo principal 

criar e fomentar mecanismos e instrumentos de pagamentos por serviços ambientais como 

estratégia para redução do desmatamento e promoção da conservação florestal. Seus pro-

jetos estão relacionados à Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal 

(REDD+), reflorestamento no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 

dos mercados voluntários de carbono e/ou instrumentos correlatos à Convenção da ONu 

sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). O Programa tem atuado também no desenvolvimento 

de novas estratégias para a produção sustentável e desenvolvimento local, através da implan-

tação de sistemas agroflorestais, intensificação pecuária e agricultura de baixo impacto. As 

atividades do PMC estão divididas em três grandes eixos: (i) desenvolvimento e implantação 

de projetos; (ii) políticas públicas e mercados; (iii) treinamento e capacitação.

MaPa

Programa Mudanças Climáticas 
e serviços ambientais (PMC)
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O Projeto de Carbono Florestal suruí é o primeiro e mais avançado projeto 

de REDD+ proposto em Terras Indígenas no brasil. O projeto é liderado pelos 

próprios índios suruí, através da Associação Metareilá do Povo Indígena suruí, e 

consiste em garantir a conservação das florestas da Terra Indígena Sete de Setem-

bro para a promoção do desenvolvimento social, cultural e econômico do Povo 

Paiter-surui. A TI sete de setembro possui uma área de cerca de 248.000 hectares 

e fica localizada no norte de Rondônia, uma das regiões com maiores taxas de 

desmatamento da Amazônia. 

O Idesam é responsável pela coordenação técnica da construção dos cenários 

de linha de base, quantificação e monitoramento dos estoques de carbono da Terra 

Indígena e elaboração do Documento de Concepção do Projeto (DCP), assim 

como conduzir a validação e certificação do projeto no CCB e no VCS.

Financiamento: 
Forest Trends/Incubadora Katoomba; 
Equipe de Conservação da Amazônia 
(ACT-Brasil).

apoio: 
Associação de Defesa Etnoambiental 
Kanindé; Fundo brasileiro para a 
Biodiversidade (Funbio) e Associação 
Metareilá do Povo Indígena suruí

Projeto Carbono 

Florestal suruí
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Entre os anos de 2008 

e 2009, foi realizada uma 

série de atividades dentro 

do “Projeto REDD+: Estudo 

de Oportunidades para o 

Sul do Amazonas”, envol-

vendo os municípios de 

Apuí, boca do Acre, Lábrea, 

Manicoré e Novo Aripuanã, 

em uma região importante 

e estratégica para impedir 

o avanço do desmatamento 

na Amazônia. Destes cinco, 

quatro ocupam as primei-

ras posições no ranking de 

municípios com maior área 

desmatada do Amazonas, 

Financiamento: Fundação Bluemoon (Bluemoon Fund)

apoio: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
Parceria: Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), o Instituto Internacional de 
Educação do Brasil (IIEB), a Instituição Indígena OPIAJBAM, de Boca do Acre, a Secre-
taria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS), o Instituto 
de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (IDAM), a COIAB, o Sindicato dos 
Produtores Rurais do Sul do Amazonas (SINDISUL- Apuí) e as prefeituras de todos os 
municípios envolvidos.

tendo a pecuária extensiva como principal atividade indutora do desmatamento.

O estudo conduziu diagnósticos fundiários, ambientais e socioeconômicos e buscou iden-

tificar os gargalos produtivos e vetores do desmatamento, assim como gerou estimativas 

iniciais sobre o potencial de redução de emissões advindo da implementação de projetos 

para o controle do desmatamento na região. Foram gerados elementos importantes para 

subsidiar a criação de políticas públicas e programas voltados à redução do desmatamento 

utilizando mecanismos de REDD+. O Projeto foi finalizado no primeiro semestre de 2010. 

Projeto REDD+: Estudo de 
Oportunidades para o sul  
do amazonas
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No início de 2009, o Idesam lançou um projeto-piloto de pagamento por 

serviços ambientais para os proprietários rurais que queiram se comprometer 

com a conservação e restauração florestal. O Apuí Mais Verde pretende envolver 

agricultores e pecuaristas do município de Apuí para a conservação florestal e o 

reflorestamento de suas áreas, recuperando o solo e as nascentes de rios. A meta 

inicial do projeto é promover a conservação de 10.000 hectares de florestas e 

reflorestar uma área de no mínimo 1.500 hectares em cerca de 200 propriedades 

rurais até 2015, de forma atrelada ao incentivo de boas práticas e intensificação 

na produtividade pecuária e na agricultura. 

Durante 2010 foi realizado o cadastramento e georreferenciamento de 80 pro-

priedades, que somam 1.200 hectares de áreas destinadas à restauração florestal 

e um total de 18.000 hectares que poderão ser mantidos sob regime de conser-

vação e manejo florestal. Foram iniciadas também as primeiras atividades para a 

definição de modelos de produção pecuária de baixo impacto, que cumpram com 

requisitos ambientais, boas práticas e maior produtividade. 

apoio: 
Fundação Avina

Parceria: 
Prefeitura Municipal de Apuí

O projeto pretende estudar a viabilidade 

técnica e econômica desses modelos, 

que serão instalados durante 2011, de 

forma a usá-los como instrumentos de 

incentivo para atender às necessidades 

econômicas dos produtores e, ao mes-

mo tempo, promover a regularização 

ambiental das propriedades. 

Projeto apuí Mais Verde
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Em 2010, foi iniciado o processo de validação da “Me-

todologia para Estimar Redução de Emissões de GEE de 

Desmatamento Não Planejado”, elaborada e apresentada 

para validação pela CarbonDecisions Internacional (CDI), 

a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e o IDESAM. A 

metodologia foi construída durante a elaboração do Pro-

jeto Juma e estabelece todos os passos necessários para 

estimar e monitorar reduções de emissões em projetos 

de REDD+.

O processo de aprovação e credenciamento da metodo-

logia junto ao Verified Carbon Standards (VCS) é um passo 

Parceria: Carbon Decisions Internacional (CDI); 
Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

indispensável para projetos que queiram se certificar junto 

ao VCs. As empresas que estão conduzindo o processo 

de aprovação são a Rainforest Alliance e a bureau Veritas. 

Ambas as certificadoras já deram pareceres positivos e 

espera-se concluir a aprovação final até julho de 2011. A 

validação desta metodologia permitirá, de forma pioneira, 

a elaboração, implementação e validação de projetos de 

REDD+ voltados ao mercado voluntário em todo o mundo.

Metodologia para Projetos REDD+  
no Verified Carbon Standards (VCS)
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A valorização e produção de bens e serviços ambientais 

através do manejo de recursos naturais é um caminho fun-

damental para a conservação da floresta e a promoção do 

desenvolvimento econômico das populações tradicionais 

da Amazônia. Em função disso, o IDEsAM dedica esforços 

para que as comunidades amazônicas possam melhorar sua 

capacidade de geração de renda, aproveitando, de forma efi-

ciente e sustentável,os recursos madeireiros, não-madeireiros, 

hídricos, faunísticos e energéticos.

Atuando de forma transversal aos demais programas do 

Idesam, o PMN promove ações voltadas a:

MaPa

 � Estruturação de arranjos produtivos locais;

 � Integração de cadeias produtivas ligando produtores 
florestais ao mercado;

 � Valorização da floresta em pé através do manejo 
florestal de uso múltiplo;

 �  Fortalecimento de organizações comunitárias 
e formação de lideranças; e

 � Certificação e verificação legal de origem de 
produtos florestais e agroextrativistas.

 � Certificação e verificação legal de origem de 
produtos florestais e agroextrativistas.

Programa Manejo de Recursos 
Naturais (PMN)

Municípios e Associações comunitárias beneficiadas pelo projeto Empoderamento.
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O objetivo do projeto foi realizar um levantamento de 

dados e análise do potencial florestal (madeireiro e não-

madeireiro) de duas Unidades de Conservação Estaduais 

situadas no interflúvio dos Rios Madeira e Purus, no Estado 

do Amazonas, as Florestas Estaduais (FLOREST) de Canutama 

e Tapauá. Envolveu ainda uma análise preliminar das opor-

tunidades existentes para o desenvolvimento de projetos e 

atividades de mitigação de mudanças climáticas e pagamentos 

por serviços ambientais em sete unidades de conservação 

estaduais do interflúvio dos rios Purus e Madeira (FLOREST 

Canutama, FLOREsT Tapauá, REsEX Canutama, PAREsT 

Matupiri, RDS Rio Madeira, RDS Igapó-Açu e RDS Matupiri).

Como resultados, o Idesam acredita que os dados sobre o 

potencial florestal levantados serão capazes de indicar, no plano 

de gestão das FLOREsT Canutama e Tapauá, o potencial de 

instalação de Concessão Florestal.  Além disso, os indicadores 

de potencialidade de instalação de projetos de pagamento 

por serviços ambiental podem contribuir na elaboração dos 

planos de gestão das sete unidades de conservação.

Financiamento: 
Fundação Amazônia de Defesa da Biosfera (FDB).

Potencialidade Florestal e 
Oportunidades de Pagamentos por 
Serviços Ambientais no Interflúvio 
dos Rios Purus e Madeira no Estado 
do amazonas
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O projeto visa fortalecer a capacidade coletiva das 

organizações sociais envolvidas. O objetivo é torná-las 

capazes de consolidar seus interesses socioeconômicos, 

participar da criação e implementação de políticas públi-

cas florestais e acessar programas de apoio e fomento às 

atividades florestais. Para isso, o Idesam apoia e promove 

debates regionais sobre políticas públicas, viabilizando o 

acesso dessas organizações a programas de governo, e 

incentiva a inclusão de jovens e mulheres nos arranjos 

produtivos, além de fortalecer a região para o desenvol-

vimento do setor florestal, gerando emprego e renda 

através de atividades sustentáveis.

Projeto Empoderamento das 
Organizações sociais  de Base 
Florestal do Leste do amazonas

?
Temas abordados nas oficinas 

1. Políticas públicas, gênero, cidadania e educação ambiental;

2. Associativismo e cooperativismo;

3. Criação de organização social e princípios de liderança;

4. Administração e gestão institucional;

5. Contabilidade institucional;

6. Elaboração de projetos acesso a editais;

7. Legislação Ambiental e florestal;

8. Agroecologia;

9. Manejo florestal de impacto reduzido;

10. Comercialização: produtos e acesso a editais.
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Resultados esperados 

 �  14 organizações sociais fortalecidas em sua capa-
cidade de gestão;

 �  Formação de 28 lideranças comunitárias;

 �  Multiplicação do conhecimento junto a mais de 
400 produtores rurais;

 �  Fóruns regionais e fórum estadual implantados 
(on-line);

 �  Aperfeiçoamento de arranjos produtivos locais;

 �  Implantação de áreas pilotos de sistemas agroflorestais;

 �  Estabelecimento da “pedra fundamental” do Centro 
de Informações Florestais.

Financiamento: união Europeia
Parceria: Groupe de Recherche Et D’echanges 
Technologiques (GRET) e Movimento das Mulheres 
Trabalhadoras Ribeirinhas (MMTR).

Nossa meta é formar 28 lideranças comunitárias por meio 

de 14 organizações sociais de base florestal. Essas lideranças 

participam de oficinas de capacitação em Manaus e retor-

nam para suas comunidades a fim de promover oficinas de 

multiplicação para seus associados. O projeto articulará a 

realização de fóruns de debate estadual e regional com o 

foco em discutir e propor políticas públicas voltadas para a 

realidade dos pequenos produtores rurais. 
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A criação de Unidades de Conservação (UCs) constitui 

a principal estratégia de conservação da biodiversidade da 

Amazônia, almejando o ordenamento territorial e a utiliza-

ção sustentável dos recursos naturais, evitando a prática da 

grilagem de terras e garantindo os direitos dos moradores 

tradicionais. O atual desafio é a consolidação destas áreas, 

com implantação de programas de gestão eficientes para 

assegurar a conservação da natureza.

O Programa unidades de Conservação do Idesam desen-

volve estudos e projetos para subsidiar a consolidação de 

uCs, buscando garantir que as regras de uso dessas áreas 

funcionem e que os benefícios cheguem aos moradores 

tradicionais e à natureza. A atuação do Idesam teve início 

em 2006, com a elaboração do Plano de Gestão da Reserva 

de Desenvolvimento sustentável do uatumã. Em 2008, o 

Idesam ampliou sua atuação através do estabelecimento de 

uma parceria com o Centro Estadual de unidades de Con-

servação do Amazonas (CEUC) para apoiar a gestão da RDS 

do Uatumã. Neste contexto, trabalhamos na implantação de 

programas previstos no Plano de Gestão da RDs com foco 

em monitoramento ambiental, manejo de recursos naturais, 

geração de renda e organização comunitária, além de conduzir 

capacitações voltadas à formação profissional de comunitá-

rios. Em paralelo, o PUC atua na identificação dos entraves 

na legislação vigente e fomenta discussões para solucionar 

tais problemas, viabilizando o estabelecimento de políticas 

públicas aplicáveis à realidade das unidades de Conservação 

da Amazônia e das populações existentes nestas áreas.

Programa Unidades 
de Conservação (PUC)

Em 2010,o instituto foi responsável pela elaboração do 

mapeamento participativo do Uso dos Recursos 

Naturais da Floresta Estadual de Maués. Este estudo 

serviu de base para a revisão do Plano de Gestão desta uC. 

O diagnóstico, realizado com apoio do CEuC/sDs-AM, serviu 

de base para definição da área para concessão florestal da 

FLOREsTA de Maués, isolando as áreas de uso comunitário 

agrícola e extrativista. A FLORESTA de Maués deve ser a 

primeira do Estado do Amazonas a receber uma concessão 

para uso florestal em escala empresarial.
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A gestão compartilhada (co-gestão) é uma política am-

biental que há mais de dez anos vem sendo discutida para 

definir arranjos de gestão de áreas protegidas que permitam 

a interação entre governos e organizações da sociedade civil. 

Entre 2008 e 2010, o Idesam firmou um termo de gestão 

compartilhada da RDs do uatumã com o CEuC, órgão da 

secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável do Amazonas (SDS-AM). O acordo foca as 

atividades do Idesam em atividades de manejo de recur-

sos naturais, geração de renda, organização comunitária e 

monitoramento ambiental. Nesta linha de ação, o Idesam 

desenvolveu uma série de atividades, descritas a seguir.

Nosso Trabalho

Cooperação Técnica para apoio 
à Implementação da Reserva de 
Desenvolvimento sustentável  
do Uatumã
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Manejo Florestal de Uso Múltiplo

O conceito de manejo florestal de uso múltiplo para as comunidades contempla 

uma gestão florestal como um sistema complexo e integrado. A Gestão Integrada 

para Manejo dos Recursos Florestais para a RDs do uatumã propõe a regulari-

zação e o ordenamento da atividade extrativista tradicionalmente praticada na 

região, garantindo o uso dos mais de 30 produtos madeireiros e não-madeireiros 

historicamente já produzidos na calha do Rio uatumã.

Através de oficinas participativas com órgãos governamentais e institutos de 

pesquisa, utilizando o conhecimento tradicional aliado ao conhecimento técnico à 

legislação vigente, foram construídas regras para o uso múltiplo de madeira, galhos 

e folhas; frutos e sementes; cipós; exudatos do tronco (como copaíba, breus, leite 

do Amapá); orquídeas e bromélias, cascas e raízes etc.

Para apoiar a geração de renda das populações, o Idesam elaborou 14 Planos 

de Manejo Florestal Comunitário, com 90 hectares inventariados; 55ha deles in-

ventariados para o manejo florestal de uso múltiplo; estruturando os moradores 

com equipamentos de proteção individual (EPIs). Elaborou-se também um Plano 

de Comercialização da Madeira Manejada.

Para capacitação dos profissionais envolvidos no manejo florestal, o Idesam 

ofereceu cursos de Capacitação em Manejo Florestal Comunitário, capacitando 

36 comunitários de 12 comunidades e de Identificação Botânica, capacitando 34 

comunitários de sete comunidades. 

Reserva de Desenvolvimento 
sustentável do Uatumã

Diferentes formas 
de uso público 

dentro da Reserva

O uso Público compreende 

todas as atividades de visitação 

e turismo que possam ocorrer 

na unidade de Conservação. O 

Plano de uso Público da RDs 

do uatumã ordena as atividades 

relacionadas ao turismo de base 

comunitária, turismo de aventura, 

ecoturismo, turismo científico, tu-

rismo de pesca esportiva e turismo 

histórico. É a primeira unidade de 

Conservação do brasil a ter um 

Plano de Pesca Esportiva.

Financiamento: Ministério do 
Meio Ambiente – Projeto Cor-
redores Ecológicos (MMA-PCE); 
Fundação Amazonas sustentável 
– FAs;
apoio: Centro Estadual de uni-
dades de Conservação do Ama-
zonas – CEuC
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Ordenamento Turístico

O uso Público em unidades de Conservação Estaduais do 

Amazonas está previsto no sistema Estadual de unidades de 

Conservação (sEuC/sDs, Lei Estadual nº 53, de 05 de Junho 

de 2007), que determina que a atividade deva estar embasada 

por um Plano de Uso Público, documento oficial sobre o or-

denamento e a orientação das diferentes formas de uso 

público dentro da Reserva. Em agosto de 2008, O Idesam 

iniciou os estudos para realização do Plano de uso Público da 

Nosso Trabalho

RDs do uatumã, o primeiro de uma unidade de Conservação 

estadual do Amazonas. Os objetivos do turismo para a uC foram 

delineados e divididos para preparar a RDs do uatumã para ser 

“explorada” de forma sustentável, favorecendo o envolvimento 

das comunidades locais nas atividades relacionadas com o uso 

público e proporcionando o conhecimento da Reserva e seus 

objetivos de conservação, bem como seus valores naturais e 

histórico-culturais e os consequentes benefícios.

as atividades propostas estão divididas em três categorias:

 � Educação: visitação à base de apoio, canteiro de plantas medicinais, identificação de pegadas de animais, troca 

de experiências culinárias, apresentação de lendas amazônicas, construção e visitação de museus com espécies 

remanescentes de manejo (insetos, serpentes, orquídeas etc.), educação patrimonial, entre outras.

 � Projetos sustentáveis: participação em festas comunitárias; degustação de frutas em pomares comunitários; 

oficinas de extrativismo e artesanato; caminhadas para conhecimento da comunidade e visitação a projetos de 

meliponia, piscicultura, peixes ornamentais, manejo florestal sustentável e agrofloresta.

 �  atividades Físicas: trilha em campinas e serra característica da região e lagos e/ou cachoeiras, onde será 

possível desenvolver atividades de contemplação da natureza, natação, banhos de cachoeira, arvorismo, caiaque, 

trekking e mountain bike.
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agroecologia e agricultura Tropical

Os moradores da RDs do uatumã possuem como base de sua economia 

o agroextrativismo (agricultura de subsistência em pequena escala, pesca e 

extrativismo florestal). A agricultura representa a principal atividade produtiva 

e rentável das comunidades da RDS do Uatumã, tendo importância também 

na subsistência e alimentação dos ribeirinhos. A produção de mandioca para 

a fabricação de farinha é o carro-chefe da economia. O sistema é baseado 

na derruba da floresta, queima, produção e abandono da área para pousio.

Visando apoiar um modelo de agricultura mais rentável, sustentável e de 

baixas emissões de carbono, o IDESAM atua na implantação de Sistemas 

Agroflorestais, com ênfase na produção de espécies que visem à geração 

de renda e segurança alimentar dos ribeirinhos, ao mesmo tempo em que 

contribuam para a conservação da Reserva.

atividades realizadas:

 � Circuito Agroecológico, onde 22 comunitários realizaram visita técnica a institutos 

de pesquisa (INPA, CEPLAC, EMBRAPA), extensão (IDAM) e produtores rurais de 

Manaus e região (REATA – Rede de Agricultores Tradicionais do Amazonas) para 

adquirir novas técnicas e conhecimentos em produção e organização comunitária.

 �  Curso de capacitação em manejo de solos tropicais, com participação de 34 

produtores.

 �  Implantação de três viveiros florestais, com ênfase na produção frutícola (capaci-

dade de 1.500 mudas/ano); produção de mudas de Pau-Rosa (2.000 mudas/ano) 

e produção de mudas nativas da Amazônia (5.000 mudas/ano). 

 �  Implantação de 1 hectare de sistema agroflorestal com espécies fruteiras (abacaxi, 

guaraná, açaí, cacau) e espécies com fins não madeireiros (pau-rosa, castanheira, 

seringueira etc.) consorciadas com espécies adubadoras (embaúba, ingá, feijão de 

praia etc.) e espécies madeireiras (louro, paricá, mogno, cumaru, entre outras).

 �  Elaboração do Plano de Comercialização Agrícola, realizando um senso de toda 

a produção da Reserva, um Mapa Agrícola da RDs, com o local de produção e 

época de safra de cada cultura, realizando ainda um estudo mercadológico das 

espécies produzidas na RDs do uatumã nas principais feiras agrícolas de Manaus-

AM. A elaboração deste estudo contou com apoio e financiamento da Fundação 

Amazonas sustentável

Parcelas 
Permanentes de 
Monitoramento 

Como forma de obter informações 

para garantir a manutenção dos recursos 

florestais nas áreas de manejo madei-

reiro da RDs do uatumã, o Idesam 

instalou Parcelas Permanentes de  

Manejo Florestal em três áreas de 

manejo florestal distintas. O sistema 

consiste em três parcelas permanentes 

com 5 hectares cada, além de nove 

sub-parcelas inseridas nas parcelas pa-

readas com outras nove alocadas em 

área testemunha por área de manejo 

para avaliação da regeneração natural. 

Os dados gerados pela mensuração 

das parcelas permanentes subsidiarão 

estudos sobre impacto do manejo 

florestal, dinâmica florestal, avaliação 

da legislação florestal, entre outros.
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Monitoramento ambiental

A filosofia do Idesam compreende que a produção agrí-

cola sustentada e o manejo dos recursos naturais exigem 

processos de monitoramento para acompanhamento da 

resposta do ambiente frente às intervenções realizadas 

e para ser utilizado como aprendizado para as tomadas 

de decisões futuras. Neste contexto, as atividades pro-

movidas pelo Idesam na RDs do uatumã acompanharam 

a implantação de sistemas de monitoramento ambiental. 

Em 2009, o Idesam iniciou atividades de monitoramen-

to ambiental na RDs do uatumã apoiando o CEuC na 

implantação do Programa de Monitoramento da 

Biodiversidade e do Uso de Recursos Natu-

rais em Unidades de Conservação Estaduais 

do amazonas – ProBUC e implantação de Parcelas 

Permanentes para Avaliação dos Impactos do Manejo 

Madeireiro Comunitário. Ambas atividades foram apoia-

das pelo Projeto Corredores Ecológicos do Ministério 

do Meio Ambiente.

Na RDs do uatumã, o ProbuC começou a ser implantado 

em 2009 e,no segundo semestre de 2010, foram capacitados 

33 comunitários em 4 protocolos de monitoramento. Além 

disso, foram abertos 80 km de trilhas para monitoramento 

de fauna na RDs. O Idesam apoiou integralmente a implan-

tação deste Programa na RDS do Uatumã nas definições 

do que seria monitorado (protocolos de monitoramento), 

na sensibilização e identificação dos monitores ambientais 

moradores da Reserva, na implantação das estruturas para 

monitoramento, no acompanhamento do monitoramento 

praticado pelos moradores, na revisão dos processos em 

funcionamento e na sistematização das informações de campo 

referentes ao segundo semestre de 2010.

ProBUC

É um programa delineado pelo Governo do Estado do 

Amazonas (através do Ceuc) e tem como objetivo com-

preender o status da biodiversidade, avaliando de que forma 

ela está sendo aproveitada e seus níveis de ameaça. Estas 

informações podem viabilizar o planejamento de medidas 

mitigadoras e preventivas, no sentido de assegurar a proteção 

da biodiversidade e garantir a exploração sustentada dos re-

cursos naturais, subsidiando a gestão destas áreas protegidas. 

(www.ceuc.sds.am.gov.br)

Financiamento: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
através do Projeto Corredores Ecológicos.

Nosso Trabalho

apoio à Gestão

O Idesam realizou nos últimos anos uma série de ativi-

dades ligadas ao apoio da gestão da RDs do uatumã. Essas 

atividades são transversais aos programas de gestão que o 

Instituto executa na Reserva e buscam garantir melhores re-

sultados na implementação das ações e apoiar os moradores 

da Reserva a desenvolverem seu sistema de auto-gestão da 

unidade e de suas atividades. Entre as principais, destacamos 

a participação no Conselho Deliberativo da RDs do uatumã 

como 1º secretário desde 2008; a realização de um Curso de 

Capacitação comunitária em Cooperativismo e Associativismo 

para 18 comunitários; e o acompanhamento da extração de 

madeira com técnicas sustentáveis na extração para cons-

trução das unidades habitacionais dos moradores da RDs 

do Uatumã beneficiários do Crédito-Instalação do INCRA.

Financiamento: Programa Corredores Ecológicos 
- Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
apoio: Fundação Amazonas Sustentável (FAS).
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O Programa Carbono Neutro Idesam (PCN), 

iniciado em janeiro de 2010, foi criado com o intuito de 

mitigar as mudanças climáticas a partir da compensação de 

emissões e contribuir com o desenvolvimento sustentável 

local. Assim, visa à implantação de Sistemas Agroflorestais 

(SAFs) em áreas degradadas na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) do Uatumã, com o objetivo de perenizar 

a produção agrícola e florestal local através de um modelo 

de desenvolvimento social de “baixo-carbono”, de forma a 

gerar “créditos de compensação” para compensar a emissão 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) de parceiros interessados.

A criação deste Programa foi incentivada por dois moti-

vos principais: 

I) Ser coerentes em nossas ações e objetivos, reduzindo 

os impactos ambientais gerados por nossas atividades. 

Sendo assim, a partir de 2010, o Idesam é “Carbono 

Neutro”, ou seja, compensa todas as emissões de 

GEE geradas por suas atividades (desenvolvimento de 

projetos, viagens, realização de eventos e consumo de 

energia no escritório).

II) A grande demanda identificada junto aos produtores 

da RDs do uatumã por produção agrícola susten-

tável, que possa lhes garantir segurança alimentar e 

geração de renda.

Programa Carbono Neutro IDEsaM
Programa Carbono  
Neutro Idesam (PCN)
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O Programa Carbono Neutro IDEsAM 

iniciou com a compensação das emissões 

das atividades e programas do próprio 

Instituto, evoluindo posteriormente 

para ações voltadas a clientes externos, 

oferecendo a empresas, realizadores de 

eventos, clientes e parceiros interessados 

o serviço de inventário de emissões de 

GEEs e compensação das emissões atra-

vés da implantação de sAFs na Reserva 

do uatumã.No primeiro ano, além das 

emissões relacionadas às atividades do 

Idesam, o PCN também compensou as 

seguintes emissões:

 � stand da sDs durante o CasaCor 

Amazonas (Manaus, Out/Nov2010)

 � I Curso para elaboração de Pro-

jetos e Atividades de REDD+  

(Iranduba, Mar2010)

 � seminário de Governança Florestal 

(Manaus, Nov/2010)

Estes eventos, somados às emissões 

institucionais, totalizam 129,77 tone-

ladas de CO2 compensadas, o que 

corresponde ao plantio de 480 árvores 

em 0,43 hectares na RDs do uatumã.
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PaRTICIPaÇÃO 
EM FÓRUNs
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O IDEsAM participa ativamente em discussões de temas relacionados às suas 

linhas de atuação. Presente nas diversas escalas, o Instituto sempre busca contri-

buir nos debates trazendo uma visão completa, de quem trabalha tanto em escala 

internacional, quanto local. Consideramos a participação em fóruns e grupos de 

trabalho fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas que contri-

buam de maneira eficaz para a mitigação de mudanças climáticas e preservação 

das florestas. Em sua área de atuação, o IDESAM participa também de conselhos 

deliberativos a fim de usar a experiência dos profissionais do Instituto na tomada 

de decisões nos locais em questão. Nesse sentido, o Instituto integra o Conselho  

Deliberativo de Mosaico Apuí e da Reserva de Desenvolvimento sustentável do 

uatumã. Paralelamente, integra o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Ama-

zonas (CEMA-AM), colegiado que elabora, aprova e fiscaliza a implementação da 

Política Estadual de Meio Ambiente no Amazonas.

Fórum amazonense de 
Mudanças Climáticas 
(FaMC)

Em 2009, foi instituído o Fórum Amazonense de Mudanças 

Climáticas (FAMC) para ser uma instância de articulação 

entre Governo do Estado e sociedade civil sobre mudanças 

climáticas. O IDESAM foi eleito coordenador da Câmara Te-

mática de uso do solo, Florestas e serviços Ambientais (CT 

Florestas), posição garantida na reeleição do ano seguinte.

Em 2010, a CT Florestas focou a discussão e estruturação 

de um marco legal sobre serviços ambientais do Amazonas. 

O objetivo desta metodologia foi criar uma lei que tivesse 

ampla participação da sociedade e que suas demandas e 

sugestões pudessem ser incorporadas desde o início de seu 

desenho, sendo traduzidas então para a linguagem jurídica. 

A versão final da minuta será lançada em 2011, quando 

se iniciam também as consultas públicas sobre a mesma. A 

previsão de finalização da lei é novembro, quando deve se-

guir para tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas.
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articulação Regional 
amazônica (aRa)

A Articulação Regional Amazônia (ARA) é uma rede com-

posta por 34 instituições não governamentais presentes em 

seis países da bacia Amazônica. Foi criada por líderes sociais 

e organizações da sociedade civil como resposta aos desafios 

que a Floresta Amazônica encontra. Um dos eixos de traba-

lho do ARA é “Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais”, 

onde se tratam também as questões relacionadas à redução 

de emissões por desmatamento e degradação florestal.

O Idesam é coordenador do grupo de trabalho de REDD+ 

e iniciou, em 2010, o desenvolvimento de um documento 

regional que apresentasse o status atual do desenvolvimento 

de políticas e atividades de redução em cada um dos países 

do Bioma Amazônica, bem como desafios e principais entra-

ves.  O estudo tem previsão de ser concluído no primeiro 

semestre de 2011.

CERBaC – Conselho da 
Reserva da Biosfera da 
amazônia Central

O Idesam é membro atuante do CERbAC representando 

a região leste da Reserva da biosfera, onde situa-se a RDs 

do uatumã. A Reserva da biosfera da Amazônia Central foi 

aprovada em setembro de 2001 com uma área de 208.600 

km2. Tem por elemento estrutural de seus territórios o 

conjunto de áreas protegidas contínuas localizadas no mé-

dio e baixo Rio Solimões, baixo Purus, Madeira e Negro, e 

médio Amazonas e alto rios urubu e uatumã. . seu principal 

objetivo é a conservação dessas porções estratégicas de 

cobertura florestal, de imensa biodiversidade. 

Participação em Fóruns
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POLÍTICas 
PÚBLICas
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Um dos eixos de atuação mais abrangentes do IDESAM é a definição de Políti-

cas Públicas que contribuam para a preservação do Meio Ambiente e promovam 

maior qualidade de vida para as populações tradicionais que habitam a região.

A consolidação de unidades de Conservação é um dos vários caminhos de-

fendidos pelo Instituto, que, além de identificar possíveis entraves na legislação 

vigente, também atua no fomento de discussões para o avanço na implementação 

e gestão das áreas protegidas. 

Na temática das Mudanças Climáticas, o Idesam participa ativamente na discussão, 

construção e implementação de políticas públicas em diversos níveis. Em escala 

internacional, participamos nas Conferências das Partes (COPs) e reuniões corre-

latas da UNFCCC, tendo em foco as negociações sobre florestas e uso da terra. 

Em nível regional, participamos de redes como a Articulação Regional Amazônica 

(ARA) e o Fórum Latino-Americano de REDD+, buscando sempre socializar e 

intercambiar nossos projetos, experiências e lições aprendidas com outros atores 

na América Latina e Caribe.

PL 5.586/2009 
(PL REDD+)

O Idesam participou ativamente do 

processo de discussão e elaboração 

do projeto de lei 5.586/2009, proposto 

pelo deputado Lupércio Ramos, que 

“Institui o Sistema Nacional de Redu-

ção de Emissões por Desmatamento 

e Degradação, Conservação, Manejo 

Florestal sustentável, Manutenção e 

Aumento dos Estoques de Carbono 

Florestal (REDD+)”. O objetivo do PL 

é regulamentar as ações de REDD+ 

no brasil, bem como criar um siste-

ma nacional de REDD+ que permita 

o desenvolvimento de atividades 

subnacionais e a integração destas 

a uma estratégia nacional.

Durante todo o ano de 2010 

aconteceram diversas reuniões e 

audiências públicas com o objetivo 

de reunir segmentos da sociedade 

para discutir e construir as bases 

de um futuro sistema nacional de 

REDD+. Além de participar das 

discussões, o Idesam apresentou 

também propostas para criação de 

um sistema nacional de registro de 

REDD+ e estratégias de alocação de 

redução de emissões baseadas em 

um sistema de estoque e fluxo, que 

poderia aplicar-se como metodologia 

para divisão das reduções nacionais 

entre o governo federal e os estados.

Força Tarefa dos 
Governadores sobre 
Clima e Florestas 
(GCF)

O IDEsAM é participante ativo nos trabalhos da Força 

Tarefa, e atualmente é coordenador e ponto focal das ativi-

dades do GCF entre os estados brasileiros. O GCF é uma 

iniciativa conjunta de Estados e Províncias dos EuA (Califórnia, 

Wisconsin e Illinois), Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Pará e 

Mato Grosso), Indonésia (Aceh, Papua, Kalimantan do Leste, 

Kalimantan do Oeste e Kalimantan Central), Nigéria (Cross 

RiverState) e México (Campeche e Chiapas), criada a fim de 

implementar mecanismos de incentivo para a redução de 

emissões do desmatamento e degradação florestal (REDD+) 

entre seus estados participantes. 

O IDEsAM participa das reuniões anuais do GCF e atua 

em colaboração com os estados brasileiros membros. 
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Grupos de Trabalho de 
REDD+ do Ministério  
do Meio ambiente

Outro processo importante ocorrido em 2010 sobre re-

gulamentação de REDD+ no brasil foi a iniciativa de criação 

de grupos de trabalho (GTs), capitaneados pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), que reuniu sociedade civil e ór-

gãos governamentais para discutir as bases de um possível 

“Regime Nacional de REDD+”.

Foram criados três grupos: arranjos institucionais; distri-

buição de benefícios, dominialidade e salvaguardas; e fontes 

de recursos e mecanismos financeiros. A ideia é que os 

encaminhamentos definidos por estes grupos orientem o 

Governo Federal na estruturação e implementação do sis-

tema Nacional de REDD+. No final de 2010, os resultados 

das discussões foram entregues formalmente à Casa Civil. 

O IDEsAM participou das discussões dos três grupos e irá 

continuar acompanhando o processo durante o ano de 2011.

Grupo de Trabalho  
de Manejo Florestal  
do amazonas

OIDEsAM começou a participar do GT de Manejo Flores-

tal no Amazonas em 2009. sua primeira contribuição foi a 

proposta para sanar a questão fundiária em áreas de manejo 

florestal comunitário dentro de Unidades de Conservação 

do Estado, que converteu-se na Instrução Normativa 01 de 

2009. O diálogo promovido pelo GT entre manejadores e 

segmentos do governo é muito importante para evolução 

do manejo no Amazonas.

Grupo de Trabalho de 
Turismo em Unidades 
de Conservação

Fundado em janeiro de 2010 pela sDs-AM, o GT de Turismo 

em Unidades de Conservação foi estabelecido na expectativa 

de fundamentar a legislação necessária para regulamentar a 

prática do turismo nas uCs do Estado, discussão que gerou o 

Decreto de n. 30.873 de 28 de dezembro. O segundo propó-

sito foi identificar Unidades de Conservação com iniciativas 

promissoras para promover o Turismo de base Comunitária 

(TBC) no Amazonas. A partir do último bimestre de 2010, 

iniciou-se a discussão para a estruturação de editais para 

concessão de atividades e empreendimentos turísticos nas 

uCs do Amazonas.

O GT formou-se a partir da demanda provocada pelas 

instituições não governamentais promotoras de atividades de 

ordenamento turístico na uCs do Estado. O IDEsAM contri-

buiu através do projeto técnico do Plano de uso Público da 

Reserva e desenvolveu, em parceria com a FAs,um projeto 

para a implementação do Turismo Comunitário na Reserva. 

O IDEsAM busca apoio para implementação deste projeto 

e promover o desenvolvimento sustentável e a geração de 

renda às populações do Rio uatumã.
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EVENTOs E 
REUNIÕEs
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O Idesam acredita na importância da participação em eventos nacionais e internacionais que discutam 

assuntos relacionados à sua área de atuação, não só no sentido de trazer experiências que obtiveram 

sucesso no exterior como também levar para discussão a realidade local. 

Entre os vários eventos onde garantiu participação e representação do Amazonas/brasil, podemos 

citar o simpósio do TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), realizado 

em setembro de 2010 em Curitiba, com o tema “O valor da natureza para o desenvolvimento local”, e 

o Workshop “Compensação e Pagamentos por serviços ambientais para Comunida-

des na américa Central”, que aconteceu em Honduras entre os dias 9 e 13 de agosto de 2010. 

O Instituto levou a estes eventos a experiência adquirida ao longo demais de cinco anos trabalhando 

diretamente na Amazônia.

Além da participação, o Idesam foi responsável, entre 2009 e 2010, pela realização de eventos que 

tiveram grande repercussão entre organizações e sociedade civil interessados na gestão e discussão 

sobre Meio Ambiente, tanto em nível local, quanto internacional. 

Governança Florestal no amazonas

Com o objetivo de construir propostas para o aprimoramento da gestão flo-

restal no estado do Amazonas, foi realizado entre os dias 18 e 19 de novembro 

de 2010 o seminário Governança Florestal no amazonas: Cenários 

para a Consolidação do Manejo Florestal no Estado.

O evento contou com 142 participantes, de 36 organizações dos setores públi-

co, privado e sociedade civil, com destaque para a presença de representantes de 

organizações de base comunitária de 16 municípios do Estado do Amazonas. O 

evento foi organizado pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento sustentá-

vel do Amazonas (Idesam) e pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas 

(CNS), em parceria com a SDS, IDAM, SEAFE, CEUC, Lucas Mill, Amata, FAS, União 

Européia, GRET, MMTR, GTZ, APEFEA, CREA, EsT/uEA.

Tendo como base encaminhamentos obtidos em outros eventos e fóruns de debate, 

o Seminário ressaltou a necessidade de melhoria do sistema de gestão florestal do 

amazonas para a viabilização do manejo florestal, mecanismo fundamental para o cres-

cimento econômico e a promoção da conservação ambiental no interior do Estado. 

O evento contou com palestras e debates com autoridades do segmento florestal 

dos setores público, privado e comunitário e, ao final do evento, foram elaboradas 

propostas para a melhoria da gestão florestal no estado, que foram apresentadas para 

a nova gestão do Governo do Amazonas, que toma posse a partir de janeiro de 2011.
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Oficinas “Sul-Sul” 
entre Brasil, África  
e américa Latina  
sobre REDD+

O IDEsAM, em parceria com a Fundação Amazonas sustentável 

(FAS), o Woods Hole Research Center/Forum on Readiness for 

REDD+ e o Meridian Institute, com apoio financeiro da Fundação 

Gordon e betty Moore, realizou, em 2009, no Amazonas, dois 

importantes intercâmbios/oficinas sobre REDD+ entre países 

do Hemisfério Sul. O objetivo das oficinas foi criar um espaço 

de discussão e envolvimento entre atores de diferentes países 

sobre REDD+, tendo como pano de fundo as experiências 

práticas que estão em andamento no Estado do Amazonas.

Os eventos aconteceram em dois momentos: o primeiro 

reuniu 41 participantes de 10 países diferentes da América 

do sul e Estados unidos; e o segundo encontro contou com 

a participação de 47 participantes, de 17 países diferentes da 

África de Sudoeste Asiático. Em ambos as oficinas foram de-

batidas questões técnicas e metodológicas necessárias para a 

elaboração e desenvolvimento de projetos, assim como implica-

ções de diferentes arcabouços legais e políticos para a criação 

e implementação de estratégias nacionais de REDD+. Como 

“aula prática”, foram realizadas visitas de campo às Reservas 

do uatumã e do Rio Negro, onde estão sendo implementa-

das atividades de conservação florestal e desenvolvimento de 

comunidades por IDEsAM e FAs, respectivamente.

Eventos e Reuniões

side Events 
Convenção das Nações 
Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC)

Observador oficial da Convenção do Clima (UNFCCC) 

desde 2007, o Idesam participou da COP15 (Copenhage) e 

COP16 (Cancun),  respectivamente em 2009 e 2010,. Em 

ambas, acompanhou tanto os processos de negociação quanto 

os eventos e discussões paralelas, relatando-os através de 

um blog diário, fotos e vídeos. 

Durante a COP15, apresentou o side event “Voices of  

Latin America: Regional and Amazonian Initiatives on Climate 

Change and REDD”, em parceria com a Articulación Regional 

Amazônica (ARA) e a Plataforma Climática Latinoamerica-

na (PCL) onde explorou as limitações e oportunidades da 

América Latina desde a escala continental até a escala de 

ações e projetos. 

Em Cancun, o Instituto retomou a parceria com ARA e 

PCL no side event “Biodiversity and climate change: regional 

view on REDD+ readiness and forest governance in Amazon 

Basin”. O evento teve mais de 200 participantes e discutiu 

a necessidade de articulação entre os países amazônicos 

para o estabelecimento de uma agenda política concreta 

para REDD+.
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Mesa Redonda “Gestão 
Compartilhada em 
Unidades de Conservação 
do amazonas”

Em 2009, o Idesam promoveu, com apoio do WWF-brasil, 

da Fundação Amazonas sustentável e do Centro Estadual de 

Unidades de Conservação (Ceuc/SDS-AM), a Mesa Redonda 

“Gestão Compartilhada em Unidades de Conservação do 

Amazonas”. O evento ocorreu durante o VI Congresso Bra-

sileiro de unidades de Conservação, em Curitiba. Na mesa 

redonda foram ouvidas as posições dos órgãos federal e esta-

dual de unidades de conservação – ICMbio e CEuC –, assim 

como a posição dos moradores tradicionais (Manoel Cunha, 

CNS) e representantes de ONGs atuantes em Unidades de 

Conservação, o Idesam e a Kanindé – Associação de Defesa 

Etno Ambiental, que possui atuação em uma região singular 

onde envolve a Terra Indígena 07 de Setembro (Povo Suruí) 

e um Parque Nacional.

seminário: a Política  
do Clima no Brasil

Em maio de 2010, o Idesam, juntamente com outras 35 

organizações da sociedade civil que fazem parte do Observa-

tório do Clima (OC) se reuniram a fim de cobrar do governo 

a regulamentaçãoda Política Nacional sobre Mudança do 

Clima (Lei nº 12.187/2009), sancionada pelo presidente Lula 

em dezembro de 2009. Conforme o anúncio, a regulamenta-

ção seria realizada por grupos de trabalho específicos, com 

ampla participação da sociedade civil, e concluída em 90 dias. 

Com apoio da Frente Parlamentar Ambientalista e do Inter-

legis, as ONGs que formam a coalizão pelo clima e realizaram 

no dia 5 de maio em brasília o seminário:  A Política do Clima 

no brasil. O objetivo é discutir formas de ajudar o governo 

a tirar do papel o conjunto de leis anunciado às vésperas 

da COP 15. As ONGs também querem que o governo se 

manifeste sobre a revisão do Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas e o Fundo Nacional sobre Mudança no Clima. 

Participaram do evento representantes dos ministérios do 

Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores e 

Casa Civil, além de deputados e senadores.
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CURsOs E 
CaPaCITaÇÕEs
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Cursos e Capacitações
O Idesam atua na formação principalmente de comunidades do interior do 

Amazonas, com o objetivo de promover inclusão social, organização comunitária 

e geração de renda para as populações tradicionais. O Instituto acredita ser fun-

damental prepará-los para a nova realidade de organização, produção e comercia-

lização de produtos extrativistas. Para isso, realizamos diversos cursos e oficinas 

de treinamento e capacitação, sempre realizadas de maneira prática e aplicada, 

vinculando conhecimentos científicos à necessidade local. A metodologia desen-

volvida nos cursos oferecidos tem permitido uma melhor fixação e aplicação do 

conhecimento ao dia a dia dos moradores. Para a realização dos cursos, o Idesam 

firma parcerias e projetos.

Além de comunitários, trabalhamos também na formação e capacitação de pes-

quisadores, técnicos e representantes do governo, entre outros atores envolvidos 

na preservação do meio ambiente, visando aprofundar conhecimentos técnicos e 

metodológicos fundamentais para o desenho de atividades, projetos e programas 

voltados para a Conservação e o Desenvolvimento sustentável.

O Idesam tem ampla experiência na organização de eventos e cursos nos temas 

relacionados a REDD+  (Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação 

Florestal) e mudanças climáticas. Desde 2005, organizamos cursos e treinamentos 

para públicos diversos, abordando diferentes aspectos relacionados a mudanças 

climáticas e florestas. Muitos deles são focados para atores específicos, como 

povos indígenas e comunidades tradicionais, atores governamentais, academia e 

setor privado, e outros eventos são abertos para a sociedade civil e outros pú-

blicos interessados.

Para saber mais sobre 

os cursos e capacitações 

promovidos pelo instituto, 

entre em contato conosco 

pelo e-mail: 

treinamento@idesam.org.br. 
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Elaboração de Projetos 
e atividades de REDD+ 

O IDEsAM, em parceria com a Carbon Decisions Interna-

tional e o Grupo Katoomba, realizou,em março de 2010, no 

município de Iranduba (AM), o “I Curso para Elaboração de 

Projetos e Atividades de REDD+”. O objetivo principal do 

curso foi informar e aprofundar conhecimentos técnicos e 

metodológicos fundamentais para o desenho de atividades, 

projetos e programas de REDD+. O treinamento envolveu 

diversos especialistas, que apresentaram as bases conceituais 

e metodológicas para projetos de REDD+, questões políti-

cas e jurídicas, e o status nacional e internacional sobre a 

regulamentação do REDD+.

O curso contou com a participação de 31 pessoas de 

diversas nacionalidades (brasil, EuA, Peru, bolívia, Equador 

e Espanha), de diversos setores e 22 instrutores de grande 

renome, tanto do setor governamental quanto não gover-

namental. O evento contou com o apoio da secretaria de 

Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do 

Amazonas (SEPLAN), do Forest Trends, da Fundação Avina 

e da Fundação blueMoon; e com a colaboração da Fundação 

Amazonas Sustentável (FAS) e do Fórum Latinoamericano 

de REDD+. A proposta do Idesam é manter a realização do 

Curso e lançar uma nova edição em 2012.

Compreensão de 
Políticas Públicas, 
Gênero, Cidadania e 
Educação ambiental

Como parte do Projeto de Empoderamento de Organi-

zações sociais de base Florestal do Leste do Amazonas, as 

Oficinas de Formação de Lideranças para Compreensão de 

Políticas Públicas, Gênero, Cidadania e Educação Ambiental, 

buscam proporcionar a troca de experiências e informa-

ções entre as diferentes associações, além de preparar as 

lideranças para ministrar oficinas de multiplicação sobre os 

temas propostos previstas para ocorrer na localidade de cada 

associação participante. O projeto Empoderamento teve os 

cursos para as 27 lideranças de 14 organizações comunitárias 

participantes do projeto organizados pelo Idesam e conduzi-

dos pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Amazônico 

(IPDA), ocorrendo em Manaus e contando com palestrantes 

de órgãos de governo e organizações da sociedade civil. A 

partir daí, foram realizadas oficinas multiplicadoras em cada 

Associação contemplada, onde os participantes levam para as 

suas comunidades os temas discutidos. O Idesam acompanha 

todas essas atividades.

Cursos e Capacitações
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Manejo Florestal 
e Identificação 
Botânica

Na capacitação dos profissionais envolvi-

dos no manejo florestal, o Idesam ofereceu 

cursos de Capacitação em Manejo Florestal 

Comunitário, capacitando 36 comunitários 

de 12 comunidades em técnicas de seguran-

ça na atividade madeireira e exploração de 

impacto reduzido. Foram apresentados aos 

manejadores técnicas de inventário florestal, 

derruba direcionada e cubagem de madeiras. 

O Idesam também realizou o Curso de 

Identificação Botânica, onde se buscou 

conciliar o conhecimento tradicional co-

munitário em identificação de árvores ao 

modelo científico de identificação botânica, 

de modo a aproximá-lo das exigências para 

o licenciamento florestal. Foram capacitados 

34 comunitários de sete comunidades.

Programa CLaslite

O Idesam e o Instituto Carnegie para a Ciência, localizado na universidade 

de stanford na Califórnia-EuA, realizaram em março de 2010,em Manaus, o 

treinamento do uso do programa CLAslite. Estiveram presentes 22 partici-

pantes de 12 instituições governamentais, não governamentais e acadêmicas 

dos Estados do Amazonas e Pará, que utilizam imagens de satélite no trabalho 

de pesquisa, monitoramento e fiscalização de atividades florestais.

O CLAslite é um programa totalmente automatizado, de fácil interface que 

permite usuários iniciantes em Sistemas de Informação Geográfica conduzir 

análises que durariam dias se feitos em outros programas para sensoriamento 

Remoto. O poder do programa está em sua capacidade de converter o verde 

aparentemente uniforme da densa cobertura florestal tropical nas imagens 

básicas de satélites em mapas bem detalhados, que podem ser imediatamente 

estudados para detectar o desmatamento, a extração madeireira e outros 

eventos de perturbação florestal.

O Idesam já está utilizando o CLASlite para detectar a dinâmica de ex-

ploração madeireira na Terra Indígena sete de setembro, em Rondônia. 

Para projetos de REDD+, o programa funciona como uma ferramenta im-

portante para identificar padrões de intervenções humanas na florestas ao 

longo do tempo, e compreender como atuam os agentes do desmatamento 

na região de interesse.
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COMUNICaÇÃO
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Nenhum ativista ou organização, por mais influente que seja 

tem a capacidade de “salvar o Planeta” agindo individualmente. 

Por esse motivo, é cada vez mais importante buscar o diálogo 

e a parceria com outras pessoas e instituições, formando uma 

verdadeira rede de Meio Ambiente. Neste cenário, o Idesam 

sempre busca compartilhar, com todos os interessados, as infor-

mações coletadas pertinentes à conservação e desenvolvimento 

sustentável do Planeta, para que nossas estratégias e parceiras 

possam ser definidas mais claramente. 

Nesse intuito, além de levar essas informações através de sua 

participação em palestras e eventos, sejam eles locais, nacionais 

ou internacionais, o Idesam também faz uso de diversas ferra-

mentas que potencializam esse trabalho. uma delas é a publi-

cação de documentos e relatórios que servirão de base para a 

proposta de ações e implementação de políticas públicas na área 

ambiental. Todas as publicações do Instituto estão disponíveis 

no site idesam.org.br.

A internet também se mostra uma grande aliada nessa busca. 

Através da divulgação e reprodução de notícias e informações 

em nosso site e do uso das redes sociais, como Twitter e Face-

book, buscamos popularizar esse tipo de conteúdo, para que 

ele não fique restrito apenas a pessoas que já incluíram em sua 

agenda a temática ambiental. O objetivo do Idesam é incentivar 

o interesse da sociedade civil em buscar informações sobre 

Meio Ambiente, principalmente relacionadas à Amazônia, onde 

o Idesam atua.

Em nosso site estão disponíveis os links para todas essas 

ferramentas, incluindo nossos canais no youtube, Vimeo e Flickr. 

Guia sobre Projetos de REDD+ 
na américa Latina

Lançado inicialmente em inglês durante a COP15 (2010), 

em Copenhagen,e posteriormente em português, o Guia 

apresenta informações detalhadas sobre 17 projetos-

piloto em desenvolvimento e implementação em seis 

países da América Latina e traz informações específicas 

sobre os aspectos técnicos, metodológicos e financeiros 

adotados por esses projetos. Como conclusão, apre-

senta informações sobre os custos médios de geração 

de reduções de emissões dos projetos analisados e os 

fatores que influenciam nesta variação. 

O Guia teve forte repercussão em um momento crítico 

de indefinição das negociações sobre REDD+ na UN-

FCC. uma de suas principais contribuições foi mostrar 

que projetos subnacionais de REDD+ são plenamente 

factíveis e já estão gerando diversos benefícios para a 

mitigação das mudanças climáticas e para a conservação 

de florestas na América Latina. 

STATUS do projeto

Desenho Implementação Em validação validado venda de 
créditos

linha de base    

histórica modelada ou projetada

instituição proponente do projeto   

Governo ONG Setor privado

fontes de financiamento

mecanismo de mercado doações

CO-BENEfícios

Conservação da 
biodiversidade

Melhoria da qualidade de vida 
das comunidades

Conservação de 
bacias hidrográfi cas

Recuperação de 
matas ciliares

créditos gerados/ano

X anos
Y tCO2e

W tCO2e/a
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Indica a quantidade esperada de reduções de 
emissões a serem geradas pelas atividades do 
projeto em um determinado período de tempo.

guia sobre 

PROJETOS de REDD+
na américa latina

Mariano Colini Cenamo 
Mariana Nogueira Pavan  
Ana Cristina Barros  
Fernanda Carvalho

Realização

Apoio

casebook-cover.indd   1 04.08.10   14:51:46
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Estudo de Oportunidades 
para a Região sul  
do amazonas

Este documento apresenta os resultados do projeto “REDD+: 

oportunidades para o Sul do Amazonas”, estudo que foi conduzido 

pelo Idesam entre 2008 e 2009. A área de concentração do projeto 

englobou cinco municípios do sul do Estado do Amazonas: Apuí, 

boca do Acre, Lábrea, Manicoré e Novo Aripuanã.

O documento é dividido em quatro seções. Na primeira, são 

apresentados os resultados dos diagnósticos de caracterização 

da região, com a situação fundiária, demográfica, das atividades 

econômicas e uso da terra em cada um dos municípios. A se-

gunda seção apresenta a dinâmica e os processos econômicos 

associados ao desmatamento. A terceira parte engloba estudos 

quantitativos de linha de base e emissões de carbono, assim como 

os atuais estoques de carbono florestal na região e o potencial 

de emissões. A última seção apresenta recomendações para a 

construção de um arcabouço legal e operacional que poderia 

estruturar a implementação de projetos de REDD+ e PsA, ana-

lisando-os estrategicamente dentro do contexto de negociações 

internacionais da uNFCCC e mercados voluntários de carbono.

Rede Florestal  
do amazonas

A Rede Florestal do Amazonas é 

uma rede social voltada para atores 

da área florestal no Amazonas, com 

o objetivo de compartilhar experi-

ências, discutir assuntos relevantes 

e fomentar negócios sustentáveis.

Além de notícias e eventos, a 

ferramenta tem em sua estrutura 

um fórum onde são discutidos di-

versos temas relacionados a Manejo 

e Desenvolvimento sustentável, 

como política e legislação florestal, 

florestas e desenvolvimento muni-

cipal, comercialização de produtos 

florestais e projetos desenvolvidos 

na Amazônia.

A Rede foi lançada como um dos 

resultados do seminário Governança 

Florestal no Amazonas: Cenários para 

Consolidação do Manejo Florestal 

no Estado, ocorrido em novembro 

de 2010, iniciativa conjunta entre 

IDEsAM, GRET, Movimento das Mu-

lheres Trabalhadoras Ribeirinhasdo 

Amazonas e união Europeia.

Comunicação

Mariano Colini Cenamo

Gabriel Cardoso Carrero

Pedro Gandolfo Soares

Série 

relatórioS  
técnicoS nº 1

Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+)

ESTUDO DE OPORTUNIDADES  
PARA A REGIÃO SUL DO AMAZONAS
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GEsTÃO 
FINaNCEIRa
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GEsTÃO FINaNCEIRa
A evolução na produção técnica e científica do Idesam caminhou simultaneamente 

com o incremento de projetos e entradas de recursos no Idesam, assim como a con-

solidação de processos de gestão institucional.

Os anos de 2009 e 2010 o Idesam desenvolveu 18 projetos envolvendo 23 parcerias 

e colaborações institucionais com uma entrada de recursos superior a quatro milhões 

de reais.

A gestão financeira do Idesam ocorre com cada projeto sendo um centro de custos, 

e as movimentações de manutenção institucional um centro de custo à parte. No biênio 

relatado as entradas de recursos do Idesam foram por projetos e por pela inscrição no 

Curso de REDD, sendo parte dos recursos que entraram destinados para a manutenção 

institucional, conforme previstos nos contratos de cada projeto.

buscando maior clareza no uso dos recursos movimentados pelo Idesam, optou-se 

por apresentar as despesas institucionais neste relatório em uma tabela à parte da ta-

bela de custos de execução de projetos. Como o Idesam obteve entrada de recursos 

somente pelos projetos, então as despesas de manutenção institucionais vieram também 

destas fontes, conforme demonstradas na Tabela de Aplicação de Recursos dos Projetos.

O quadro de Evolução Institucional Idesam apresenta os importantes passos dados para 

a solidificação do funcionamento do Instituto. Um importantíssimo passo foi a parceria 

com a KPMG para realizar a auditoria administrativa-contábil deste biênio. O relatório 

de avaliação de nossa contabilidade está disponível em nosso site1. 

1 Até a impressão do relatório a auditoria não havia sido concluída.

Evolução Organizacional Idesam entre 2008 e 2010

Estruturação de Equipe Administrativa

Consolidação da Equipe Técnica (CLT)

Aquisição de software Administrativo-Contábil

Formação de Conselho Fiscal

Auditoria Contábil KPMG

Planejamento Estratégico 2009 - 2012

Procedimentos Internos Operacionais

Regimento Interno

Comitê Gestor Idesam (vide pg. 13)
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ORIGEM DOs RECURsOs IDEsaM 2009 - 2010

FINaNCIaDOR 2009 2010 TOTaL

ACT - Amazon Conservation Team
                       

-   
        76.000,00         76.000,00 

ADs - Agência de Desenvolvimento  
sustentável do Amazonas

16.770,00 -  16.770,00

AMATA
                       

-   
          5.000,00           5.000,00 

Programa Carbono Neutro
                       

-   
              277,23               277,23 

CECLIMA/sDs - Centro Estadual  
de Mudanças Climáticas

        10.000,00                        -           10.000,00 

CEuC/sDs - Centro Estadual de unidades de 
Conservação do Amazonas / Gordon & betty 
Moore Foundation

                       
-   

        20.000,00         20.000,00 

FAs - Fundação Amazonas sustentável       147.324,02         78.968,65       226.292,67 

FT - Forest Trends         37.242,25       181.532,58       218.774,83 

Fundação Avina         39.412,92       165.852,10       205.265,02 

Fundação Bluemoon (Bluemoon Fund)         59.218,92                        -           59.218,92 

IFT - Instituto Floresta Tropical           9.788,38                        -             9.788,38 

Inscrições Curso REDD
                       

-   
        26.126,30         26.126,30 

IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia         35.127,23         34.422,00         69.549,23 

LuCAsMILL
                       

-   
          5.000,00           5.000,00 

MMA - Programa Corredores Ecológicos       129.416,92       206.121,20       335.538,12 

MMA - Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural sustentável

        32.493,47         67.469,00         99.962,47 

sDs - secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento sustentável do Amazonas

      200.000,00                        -         200.000,00 

sEPLAN - secretaria de Estado de Planejamento  
e Desenvolvimento Econômico

                       
-   

          8.000,00           8.000,00 

TFT - The Forest Trust       492.434,56       649.784,08   1.142.218,64 

TNC - The Nature Conservation         42.243,74           7.958,25         50.201,99 

união Européia
                       

-   
      561.855,29       561.855,29 

Woods Hole Research Center / Gordon & betty 
Moore Foundation

      636.520,94                        -         636.520,94 

Rendimentos         55.977,26         34.627,87         90.605,13 

 TOTaL de Entradas 1.943.970,61   2.128.994,55   4.072.965,16 

Gestão Financeira 



62  RELATóRIO DE GEsTãO 2009-2010 IDEsaM

aPLICaÇÃO DOs RECURsOs NOs PROJETOs

ITENs DE DEsPEsas 2009 2010 TOTaL

Viagens e Hospedagens       590.717,95       342.132,54       932.850,49 

Consultoria Técnica: consultores, prestadores  
de serviço (Pessoa Física e Jurídica)

      542.575,52       959.029,44   1.501.604,96 

Taxa Administrativa       356.890,90       243.217,55       600.108,45 

Estudos Técnicos         29.400,00         37.159,52         66.559,52 

Impostos e Taxas         57.686,00       126.877,95       184.563,95 

Despesas bancárias           7.292,15         13.387,02         20.679,17 

Diária para Ações de Campo         30.948,10         88.506,97       119.455,07 

Material de Consumo       106.013,54         80.068,80       186.082,34 

Máquinas e Equipamentos         58.996,37       136.215,29       195.211,66 

 Locação de bens       155.400,00                        -         155.400,00 

TOTaL - aplicação de Recursos nos Projetos   1.935.920,53   2.026.595,08   3.962.515,61 

aPLICaÇÃO DOs RECURsOs - MaNUTENÇÃO INsTITUCIONaL

Despesas 2009 2010 TOTaL

Administrativas       178.680,08       198.045,48       376.725,56 

Tributárias           3.627,77         13.297,13         16.924,90 

Financeiras           2.237,14           7.301,96           9.539,10 

Encargos e Tributos de Projetos         28.736,77         28.562,96         57.299,73 

Pessoal:  folha de pagamento e encargos         82.916,98       433.285,44       516.202,42 

Outros                        -           16.617,43         16.617,43 

TOTaL - Manutenção Institucional       296.198,74       697.110,40       993.309,14 






