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Árvore Abricó de Macaco 
no Amapá.



Nossa missão é conservar as plantas, os animais e os 
ecossistemas, que formam a diversidade da vida na 
Terra, protegendo os recursos naturais de que eles 
necessitam para sobreviver.
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AO LADO:
Ninféia (Floresta Amazônica). 
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Caros Leitores,

Eis o relatório anual de atividades da TNC no Brasil para 2010!  Neste quarto ano consecutivo de 

Em 2010, a atuação da TNC ampliou sua escala. Com o espírito do dever cumprido, mas com os 

sua história no país. Um com o Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES, e outro com o Banco 

demarcamos dezenas de municípios onde a TNC atua diretamente.  

Tivemos ainda em 2010 progressos na estratégia indígena, com importantes resultados no 

Espero que este relatório dimensione nossas conquistas para todos. Agradeço aos parceiros e 

darem a oportunidade de apresentar mais um relatório de atividades, desta vez, como um marco da 

Boa leitura!

Ana Cristina Barros

Representante Nacional 

The Nature Conservancy

mensagem da 
representante nacional
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Projetos de Campo
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Extensão geográfi ca
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Ana Cristina Barros | Representante Nacional da TNC no Brasil

“Ao invés de um mapa com projetos pontuais, agora demarcamos 
dezenas de municípios onde a TNC atua diretamente”

Quem somos
The Nature Conservancy Brasil
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que liga o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e a 

Pampas e Pantanal. 

conhecimento e sua energia na conservação do patrimônio natural do país.

O Conselho Consultivo da TNC no Brasil garante a transparência e a solidez 
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Proteção para novas áreas indígenas na Austrália

TNC ajuda a recuperar habitat para ostras  no
Golfo do México

outros lugares do país, como San Francisco e New Hampshire 
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próximos anos, a TNC, os governos locais, os grupos 

indígenas e comunidades pactuarão as regras para o 

Proteção de habitats na Tanzânia pode salvar 
chimpanzés da extinção

Tanzânia) podem desparecer do planeta. Para evitar essa 

comportamento dos chimpanzés.
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AO LADO:

Na Indonésia, Área Marinha de Nusa Penida será 
preservada

Protegida Marinha de Nusa Penida, sudeste de Bali. 

o turismo desregrado e a pesca predatória. O apoio da 

captura e sugerir atividades econômicas que preservem o 

lugar para o futuro. 
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internacionais destaques

A TNC associou-se ao Grupo GEA e ao Fundo das Américas

para criar o Aquafundo, o Fundo de Água para Lima
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Fundo de água ajudará Lima a enfrentar a escassez

depende de três rios que nascem na cordilheira dos Andes:

Rimac, Chillón e Lurín, comprometidos pelo uso predatório.

o Aquafundo, o Fundo de Água para Lima. O aporte inicial é de

mesma linha do programa Produtor de Água no Brasil.

Costa Rica deverá cumprir metas da CDB

Forever Costa Rica, a 

Linden 
Trust for Conservation

China terá plano para proteger biodiversidade 

comprometer seriamente seus recursos naturais, se ele não 

Monitoramento na América Latina por Terra-I

Aplicadas do Oeste da Suíça e o King’s College, de Londres, 

terrestres na América Latina por meio de imagens de 

Conservar a natureza gera divisas para a economia 
do México
Estudo realizado pela Comissão Nacional de Áreas Protegidas 

do México com apoio da TNC revelou que conservar os 

economia. A cada dólar que o governo investe na conservação 

Devidamente protegidos, esses territórios mitigam as mudanças 

como se fossem um motor para o desenvolvimento, gerando 
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agronegócio e 
sustentabilidade

Leandro Ramos (esquerda), da TNC, conversa com 

AO LADO:

no estado de São Paulo. 
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“Nosso objetivo é que iniciativas como estas 
sejam replicadas em toda a região amazônica.”Francisco Fonseca | 
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potências agrícolas. O país possui terras, recursos hídricos, conhecimento técnico 

agenda da TNC no Brasil. 

Com o setor produtivo como parceiro, a TNC tem como premissa o cumprimento 

15



Criando modelos para o agronegócio sustentável

possam desenvolver planos e estratégias para produzir mais e melhor e, ao mesmo tempo, 

proteger a natureza.

agronegócio e sustentabilidade

AO LADO:

parceiros da TNC na região.
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Mato Grosso avança rumo à adequação ambiental

assinou em 2010 o protocolo de cooperação técnica para o início 

permite que produtores que tenham desmatado irregularmente 

penalizados.

Paragominas sai da lista dos maiores desmatadores

deixar a lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia. 

O município reduziu e controlou seus índices de desmatamento 

ilegal e realizou o CAR em mais de 80% de seu território. 

cooperação entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos 

Mendes pelo seu esforço em se tornar um município verde.

São Felix do Xingu no páreo da lista limpa

do Xingu (PA) tem um histórico de altos índices de 

desmatamento ilegal. A TNC concentrou esforços ao 

longo de 2010 para replicar no município os avanços 

alcançados em Paragominas. Em pouco mais de um ano 

pequenos, médios e grandes produtores, governo e o 

setor produtivo para reduzir o desmatamento ilegal e 

TNC aplica a ciência a favor da conservação no Pará
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“Para nós é uma honra apoiar e participar de projetos que podem se tornar 
referência para toda a Amazônia, demonstrando que é possível combater o 

desmatamento ilegal e gerar crescimento e desenvolvimento econômico e social”Mirela Sandrini | 
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Oeste da Bahia

parceiros desenvolveram estratégias para os produtores rurais encontrarem o 

setor produtivo e as prefeituras de Luís Eduardo Magalhães e São Desidério 

aplicados em fortalecimento institucional, mapeamentos, estudos e orientação 

Biocombustível sustentável
Uma iniciativa da TNC, a empresa Adecoagro e as prefeituras de Angélica, 

paisagens produtivas através da conservação e recuperação de Áreas de 

meio da conexão de remanescentes de Mata Atlântica.

agronegócio e sustentabilidade

Típica paisagem da região do oeste 
da Bahia, com platôs e vegetação de 
Cerrado.

Trecho de densa Mata Atlântica no 

“Até o fi nal de 2010, cerca de 500 mil hectares 
de terras em 800 propriedades na Bahia já estavam 

cadastrados e em processo de adequação ao Código Florestal.”
Adolfo Dalla Pria | Especialista em Agronegócios e Conservação da TNC

Relatório de Atividades 2010 nature.org/brasil18



Diálogo Florestal alia produção e conservação

de dados georrefereciados. Esses dados servem de 

Florestal, iniciativa apoiada pela TNC desde 2003 

fóruns regionais e um encontro nacional entre os 

quatro anos. A TNC foi reeleita para o Conselho do 

Mapeamento de 10 milhões de hectares para 
adequação ao Código Florestal

Florestal. A iniciativa envolve os governos dos estados e 

as prefeituras.
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f lorestas e clima
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pelos especialistas da TNC na Amazônia ou na Mata Atlântica geram 

a Plant a Billion Trees

21



AO LADO:
Sementes são plantadas num dia de campo 

f lorestas e clima 
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Comunidade e Biodiversidade (CCB), um dos mais 

Mata Atlântica do Extremo Sul da Bahia (Cooplantar).

Produtores da bacia do rio Poço Preto aderem 
à preservação

como cercar 80 hectares de Áreas de Preservação 

Permanente, evitar o trânsito de pessoas e de animais 

Relatório de Atividades 2010 nature.org/brasil22



AO LADO:
Técnicos usam plantadeira manual com aplicador de 

úmido em volta das raízes da muda.

Recursos da campanha Plant a Billion Trees

Estado Hectares restaurados

700 1.750.000

Espírito Santo 350    875.000

São Paulo    227.500

   247.875

Total 1.240,10 3.100.375

(Fonte: TNC)
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Programas piloto de REDD+ na Amazônia têm 
avanços importantes

municípios de São Félix do Xingu (PA) e Cotriguaçu 

tempo, gerar renda em escala local e regional. No 

último ano, além de iniciar uma série de treinamentos 

programa piloto e avaliar o potencial de redução de 

TNC amplia restauração em 1.240 hectares de 

Plant a Billion Trees (PBT) e com as parcerias em 

diferentes esferas, a TNC avançou em 2010 com os 

e em processo de regeneração natural em território 

mineiro, sendo 1,75 milhão só em 2010. No Espírito 

município de Turvo, somando 162 mil mudas, e mais 

Centro de referência da Araucária em Faxinal 
do Céu
A parceria da TNC com a Companhia Paranaense 

de Energia (COPEL) resultou em uma lição de 

nativas, a TNC montou uma exposição permanente 

“Nossa parceria traz bons frutos para os remanescentes de floresta com araucária. 
Já comprovamos que é totalmente possível manter e restaurar as áreas com 

remanescentes florestais e adequar ambientalmente as propriedades, mostrando 
que é viável a convivência homem e ambiente.”Bernado Hakvoort | 
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Semeando conhecimento

no Espírito Santo. Em 2010, a equipe da TNC realizou ainda 

essencial para o acompanhamento e avaliação dos processos 

Plant a Billion Trees abrirá informações aos doadores

Plant a 
Billion Trees no Brasil. A campanha tem a meta audaciosa de 

plantadas, características técnicas das propriedades e os 

f lorestas e clima 

“A parceria com a TNC trouxe para nós o aporte técnico de que necessitávamos,
enriquecendo nossas ações através dos cursos, treinamentos e dias de campo 

conduzidos por profi ssionais de extrema competência.”Mônica Buono | 
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Primeiro projeto de REDD no Brasil 
completa 11 anos

os dois municípios. A ação começou com a criação de 

três reservas particulares pelo parceiro local da TNC, a 

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 

espécies de plantas e animais nativos. Sem contar no 

(REDD) no Brasil. Todo esse sucesso só foi possível graças 

American Electric Power.

Ferramenta da TNC ajuda a detectar áreas potenciais 
para projetos de carbono

TNC leva à COP 16 estudo sobre alterações no Código 
Florestal e o aumento das emissões de GEE  

apresentado pela equipe da TNC durante a 16ª Conferência 

mudança do clima. 

TNC representará sociedade civil em fóruns climáticos 
nacionais

acordo de conversão da dívida externa por investimentos na 

Treinamentos em REDD+ ajudam a 
nivelar parceiros estratégicos
A TNC começou em 2010 um programa de treinamento 

contra o avanço do desmatamento ilegal. Com recursos 

realizar três treinamentos entre os meses de maio e 

indígenas. Os treinamentos tiveram ainda o suporte 
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do Oiapoque, na Amazônia.
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água

..a bacia do Alto Paraguai é a principal 
responsável pelo abastecimento 

de água no Pantanal e áreas vizinhas com 
predomínio de Cerrado.

26 Relatório de Atividades 2010 nature.org/brasil



Water Footprint Network e a Alliance for Water 
Stewardship, iniciativas internacionais das quais a TNC faz parte.

América Latina presente na Aliança para o Uso 
Responsável da Água
A América Latina passou a contar em 2010 com o capítulo regional 

foi em San José, Costa Rica, com mais de 60 participantes do 

representam organismos regionais e multilaterais, empresas 

Blueprint começa a ser usada no Pantanal

a metodologia, a TNC fez uma ampla articulação institucional que 

no Pantanal.
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Patrocínio é exemplo na conservação da água

Água, implementado pela TNC. Este é mais um exemplo onde a conservação de 

grande apelo turístico. 

Jovens cientistas 
Estudantes aprendem a importância da conservação dos rios e nascentes para 

Hora de colher bons resultados na bacia do rio Guandú 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Os R$ 700 mil investidos na restauração e 

hectares conservados e 75 hectares restaurados. Com os recursos, foi possível 

Com o sucesso na estratégia de pagar a quem conserva e restaura, a política 

famílias no campo. 

Água limpa e corrente na região de 

AO LADO:

no estado do Rio de Janeiro.

água

Relatório de Atividades 2010 nature.org/brasil28



Protocolos de monitoramento ambiental
Para avaliar os resultados da estratégia do programa Produtores 

de Águas e Floresta, a TNC, em parceria com o Museu Nacional 

e a Universidade de São Paulo, desenvolveu uma série de 

protocolos de monitoramento para diferentes componentes: 

uso da água no Espírito Santo
O governo do Espírito Santo passou a contar em 

desenvolvido pela união de esforços da TNC e 

especialistas do governo do estado.

“Embora o pagamento por serviços ambientais seja um conceito simples, a operacionalização 
ainda esbarra em difi culdades administrativas e legais. Mas com ajuda da TNC e os parceiros, 

encontramos caminhos que agilizam a implementação dos projetos”Décio Tubbs Filho | 



referência na atuação da TNC no Brasil. A entidade incentiva a criação e 

Caatinga, Pantanal e Cerrado com o apoio de parceiros estratégicos. Dar escala 

áreas protegidas

©
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Arara azul come uma 

característica do Cerrado.

AO LADO:
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“Esse projeto mostra que a Suzano está realmente alinhando 
a prática ao discurso e buscando parcerias importantes, como é o caso da TNC.”Alexandre Di Ciero | 
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áreas protegidas

Novas reservas particulares ampliam a conservação na Mata Atlântica e Caatinga
Em 2010, a TNC deu suporte ao lançamento de dois editais para apoiar a criação e 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) da Mata Atlântica, foram criadas 37 

“A criação de reservas corporativas é uma das principais estratégias de sustentabilidade
 e demonstra o compromisso ambiental das corporações.”Paulo Groke | 
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Corredeiras perto do Parque Nacional 
Chapada dos Veadeiros.

Um rio corre pelo meio do Cerrado, na 
região central do Brasil.

Empresas preservam biodiversidade com reservas 
particulares

naturais de propriedade de empresas de diferentes 

segmentos produtivos. O programa é uma iniciativa 

diretamente os principais setores produtivos do 

Suzano Papel e Celulose e TNC se unem para 
conservar áreas nativas
A Suzano Papel e Celulose e a TNC assinaram um 

convênio em 2010 para desenvolver Planos de 

empresa em São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Minas 

internacionalmente reconhecida, desenvolvida pela 

Unidade de Negócio Florestal da Suzano.

A TNC mantém no ar o site www.icmsecologico.org.br.
O canal foi criado para incentivar o repasse de recursos 
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Conservação em
terras indígenas
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Nacional, em Brasília.
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entre a modernização das capacidades governamentais com experiências locais 

pela TNC e seus parceiros, complementa nossa atuação. Detentores de vastas 

“As lideranças indígenas precisam de ferramentas 
teóricas, técnicas e políticas para o bom desempenho das 

atividades de suas organizações.”Roseninho Torres | ex-
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conservação em terras indígenas
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Jovens líderes indígenas na Amazônia ganham 
ferramentas para a gestão ambiental

indígenas de toda a região amazônica para a gestão 

aprendi durante o curso tem sido útil em atividades 

como o etnomapeamento e o monitoramento das nossas 

foram reconhecidos em 2010 com o prêmio Chico Mendes, 

Apoiando a participação política dos povos indígenas

indígenas em diversos níveis, associada ao acúmulo de 

experiências desenvolvidas em seus próprios territórios. 
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TNC e Wallace Research Foundation treinam agentes ambientais indígenas em Roraima

Gestão ambiental e territorial nas Terras Indígenas
Em 2010, os povos indígenas do Oiapoque (AP) deram importantes passos na construção de seu 

O jeito indígena de conservar 

indígenas, em muitos casos, funcionam como 

regulação do regime hídrico, a geração de 

esses povos fazem a gestão de seus territórios, 

das Terras Indígenas para a Conservação dos 
Ecossistemas Florestais Brasileiros
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INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP)
Faculdade Católica do Tocantins (Facto)

da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo (Esalq/USP)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade de São Paulo (USP)

GOVERNOS E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS E 
MULTILATERAIS

Conservation Ecosystem Partnership Fund (CEPF)  - 

restauração da Mata Atlântica. Aqui, ação parceiros

ASSOCIAÇÕES, INSTITUTOS E FUNDAÇÕES 
EMPRESARIAIS  

Citigroup Foundation
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Bahia (COOPLANTAR)
Dream Foundation
Dow Chemical Foundation
Earth Foundation

Fundação Cargill
Fundação Moore
Fundação Rio Verde (MT)

Relatório de Atividades 2010 nature.org/brasil38



Prefeitura Municipal de Rio Claro (RJ)

Prefeitura Municipal de Sapezal (MT)
Prefeitura Municipal de Sorriso (MT)
Prefeitura Municipal de Tapurah (MT)

Prefeitura Municipal de Turvo (SC)
Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo (SAA)

do Espírito Santo (Seama)

Meadwestvaco Foundation

Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas (PA)
Sindicato dos Produtores Rurais de Santana do Araguaia (PA)
Sindicato dos Produtores Rurais de São Félix do Xingu (PA) 

Sindicato Rural de Santarém (PA) 
Sindicato Rural de Sorriso (MT)
Sindicato Rural de Tapurah (MT) 
Sindicato Rural de Cotriguaçu (MT) 
Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde (MT) 

Summit Foundation

UPS Foundation

GOVERNOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS NACIONAIS
Agência Nacional de Águas (ANA)
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do 
Distrito Federal (Adasa)

Museu Nacional

Prefeitura Municipal de Brasnorte (MT)
Prefeitura Municipal de Campos de Julio (MT)
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu (MT)

Prefeitura Municipal de Feliz Natal (MT)
Prefeitura Municipal de Juína (MT)
Prefeitura Municipal de Jurena (MT)
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde (MT)
Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães (BA)

Prefeitura Municipal de Nova Mutum (MT)

Prefeitura Municipal de Piracaia (SP)

Leandro Baumgarten, PhD,

como, por exemplo, na capa deste relatório.
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EMPRESAS
Adecoagro

Amaggi
American Electric Power (AEP)
Aracruz
Banco do Brasil
Bertin

Caterpillar
Celtins/Rede

Ceras Johnson
ChevronTexaco
Dow Agroscience
Fiagril

Kraft Foods

Pinheiro Neto Advogados
Rigesa/Meadwestvaco
Sadia
Suzano Papel e Celulose
Syngenta
Tyco
Veracel
Votorantim Celulose e Papel (VCP)

Xerox

ORGANIZAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  
E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Aliança da Terra

Associação Caatinga

Associação de Moradores, Agricultores e Apicultores da Lapinha, 

Associação 4 Cantos do Mundo

(ASCBENC) 
Associação dos Nativos de Caraíva (ANAC) 

Associação Mico-Leão-Dourado
Associação para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste 
(Amane)
Associação Patrimônio Natural do Rio de Janeiro (APN)
Associação Plantio Direto do Cerrado (APDC)

Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP)

Confederação Nacional de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (CNRPPN)

Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
(RBMA)

parceiros

Fundación Moises Bertoni  
Fundação SOS Mata Atlântica

Amanhagua

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 

Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE)

Valor Natural

APOIO PRO BONO

Pinheiro Neto Advogados

Xavier, Bernardes e Bragança (XBB) Advogados
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Floresta Amazônica no Oiapoque, 

41



RELATÓRIO SOBRE O EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores da
The Nature Conservancy - TNC 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes

Opinião

Outros Assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI  Antonio Carlos de Oliveira Pires

CRC-SP-5.528/O-S-RJ

Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil

Balanço Patrimonial
(Em Milhares de Reais)

Ativo 2010 2009 Passivo 2010 2009

Ativo Circulante Circulante
1.565 1.522 Contas a Pagar 414 

856 518 81 
Adiantamento para viagens 17 1 537 
Adiantamento a Parceiros 366 Provisão para férias e 13o salario 1.513 1.217 
Depósitos caução 30 1.826
Despesas Antecipadas 1 - Depósito de Caução 24    - 

-

Total do Ativo Circulante 4.272 2.167 Total do Passivo Circulante  5.509 3.441 

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo
1 1

Imobilizado
Terrenos 760 760 

167 167 
Móveis e utensílios 233 212

238 Patrimônio Social
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 10         522        1.571 

1.318     (243)   (1.135)
Veículos 383 
Equipamentos telefônicos

(1.663) (1.360)

Total do Ativo Não Circulante 1.516 1.709 Total do Patrimônio Social         279         436 

Total do Ativo 5.788 3.877 Total do Passivo     5.788 3.877 
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Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil

Demonstração do Resultado do Exercício
(Em Milhares de Reais)

2010

Receita operacional bruta 24.711 22.715
23.450 
1.261 336 

Total da Receita 24.711 22.715

Despesas operacionais (24.978) (23.851)
Despesas com Pessoal

(1.186)
Recrutamento (43) (1)
Encargos (4.065) (3.546)

Despesas com Honorários e Contratos
Contratos administrativos e de suporte operacional PF e PJ (325)
Contratos de conservação com terceiros (2.207) (357)
Repasse a parceiros (2.706) (4.161)

Viagens (1.631)
Comunicação (552) (636)
Publicidade e Eventos (141)
Materiais e Equipamentos de Escritório (335) (150)
Despesas gerais de ocupação de prédio (851)
Depreciação e amortização (303) (205)
Outros

Manutenção de veículos (57) (54)
Locação e Manutenção de Equipamentos (78) (77)
Treinamentos e Encontros (546) (420)

(67) (468)
Outras despesas gerais (16)

(267) (1.135)
Receitas  não operacionais

Receita de Aluguel 23 -
Receita Eventual 1 -

(243) (1.135)

Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Em Milhares de Reais)

2010
Fluxo de caixa proveniente das operações

            (243)            (1.135)

pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização               303                205 

                10 
                86                 (12)

156 (663)

Aumento (redução) nos ativos:
                  -                251 

Adiantamento para viagens               (16)                    2 
Adiantamento a parceiros             (270)                     - 

                  - 
Depósitos caução                  81 
Despesa antecipada                 (1)                     - 

         (1.724)                347 

Redução (aumento) nos passivos:
Contas a pagar

                18                 (20)
              112               (333)

Provisão para férias e 13o salario                245 
              633 

Depósito de Caução                 24                     - 

           2.068             1.181 

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais               500                865

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
            (118)               (170)

Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos             (118)               (170)

Aumento no caixa e equivalentes 382 695
Variação líquida no exercício

           2.040             1.345 
           2.422             2.040 

Disponibilidades líquidas geradas/aplicadas  382 695
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

protegendo plantas, animais e os ecossistemas naturais que representam a diversidade de vida no 

escritório regional para a América Latina.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

término de cada exercício social.

regime de caixa.

d) Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo valor de custo ou de 

Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 
(Em Milhares de Reais)

Eventos

Saldos em 31 de dezembro de 2008 1.583

(12)
(1.135)

Saldos em 31 de dezembro de 2009 436

(243)
86 

Saldos em 31 de dezembro de 2010 279 

da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

Ainda conforme a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 14, a entidade 

Pronunciamento Técnico CPC 01.

NOTA 4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

América Capitalização, que representam garantias de aluguel para os escritórios da TNC e moradia 

NOTA 5 – IMOBILIZADO:

R$

31/12/2010

R$
Taxa de

Descrição Custo Depreciação Líquido Líquido Depreciação

Terrenos 760 - 760 760 -

167 (74) 10%

Móveis e utensílios 233 (121) 112 114 10%

equipamentos
238 143 158 10%

Benfeitorias em 

imóveis de terceiros
10

(7) 3 4 4%

Softwares e equipa-
1.318 

340 470 20%

Veículos 383 (331) 52 75 20%

Equipamentos

telefônicos
(57) 12 10%

em andamento
- - - - -

3.178 (1.663) 1.515

Contador Diretor Financeiro Associado

Luis Felipe Mendes

Representante Legal

Ana Cristina Fialho de Barros
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NOTA 6 – PROJETOS DE CONSERVAÇÃO:

2010

(a) 1.271 1.158

Consórcio PCJ 3 35

(c) 1.430 -

(d) -

(e) 430 -

3.224

Progresso, Paragominas e São Felix do Xingú. O FUNDO VALE se compromete a repassar a TNC o 

Convênio acima mencionado é demonstrada como segue:

Em R$

2010

Saldo anterior                                                                               1.158   -

1.256

Recursos aplicados                                                                            (1.246)

Saldo dos recursos de convênios a aplicar (passivo) 1.271 1.158

Apresentação no ativo

 Bancos c/movimento                                                                                   1.063

 Adiantamento a Parceiros

(18) (1)

1.271

Convênio acima mencionado é demonstrada como segue:

Em R$

2010

Saldo anterior 35          -

           - 41

Recursos aplicados                                                                    (32) (6)

Saldo dos recursos de convênios a aplicar (passivo) 3 35

Apresentação no ativo

 Caixa Econômica Federal. 332/003/8001 3 35

  Bancos c/movimento                                                                                                                              3 35

desmatamento na região por meio de imagens de satélite.

Convênio acima mencionado é demonstrada como segue:

Em R$

2010

Saldo anterior 0 0

1574 0

Recursos aplicados                                                                    (144) 0

Saldo dos recursos de convênios a aplicar (passivo) 1.430 0

Apresentação no ativo

 Bancos c/movimento                                                                                                                             

308 0

350 0

Adiantamento a Parceiros                                                 772 0

1.430 0

Relacoes Exteriores do Reino Unido, para o fortalecimento do cumprimento do Código Florestal 

para reduzir o desmatamento na Amazônia Brasileira.

Em R$

2010

Saldo anterior 0 0

0

Recursos aplicados                                                                    0

Saldo dos recursos de convênios a aplicar (passivo) 90 0

Apresentação no ativo

 Bancos c/movimento                                                                                                                             

158 0

158 0

monitorar o desmatamento na região por meio de imagens de satélite.

Em R$

2010

Saldo anterior 0 0

430 0

Recursos aplicados                                                                    

Saldo dos recursos de convênios a aplicar (passivo) 430 0

Apresentação no ativo

Adiantamento a Parceiros 430 0

430 0

NOTA 7 – PATRIMÔNIO SOCIAL:

NOTA 8 – COBERTURA DE SEGUROS:

sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada 

consequentemente não foram examinadas pelos auditores independentes.

NOTA 9 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam ter um efeito diferente 

nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a administração entende que o valor 
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ESCRITÓRIOS DA TNC NO BRASIL

Rio de Janeiro/RJ
Rua Lauro Muller, 116, sala 3.405

Botafogo, Rio de Janeiro/RJ 22290-160

(21) 2159-2826

Brasília/DF
SRTVS Quadra 701, conjunto D, bloco B, loja 246

Brasília/DF 70340-907

(61) 3421-9100

Cuiabá/MT
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Centro

Empresarial Maruanã, salas 1004 e 1005

Cuiabá/MT 78050-000

(65) 3642-6793

Curitiba/PR
Rua Padre Anchieta, 392

Mercês, Curitiba/PR 80410-030

(41) 2111-8775

Belém/PA
Avenida Nazaré, 280

Nazaré, Belém/PA 66035-170

(91) 4008-6200

São Paulo/SP

São Paulo/SP 01227-200

(11) 3627-9814

brasil@tnc.org


