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INTRODUÇÃO 
Em comparação ao ano anterior, 2012 foi um período de consolidação, estabilidade e 
crescimento no Imaflora. Se em 2011 foram necessários grandes esforços para conduzir a 
transição da Secretaria Executiva e iniciar um novo Plano Estratégico trianual, em 2012 a nova 
estrutura organizacional já estava mais consolidada e os principais recados do Plano Estratégico 
haviam sido incorporados no modo de trabalho e de tomada de decisões, permitindo um maior 
foco nas atividades dos projetos e da certificação.   

 

O resultado disso foi um crescimento consciente na área e no número de empreendimentos 
certificados pelos Imaflora, tanto no sistema FSC como na RAS e em projetos de carbono. 
Norteado pelas diretrizes do nosso Plano Estratégico, o programa de certificação socioambiental 
procurou ampliar o seu impacto, tanto em área como em pessoas beneficiadas, ao mesmo 
tempo em que buscou fortalecer o compromisso dos empreendimentos certificados com as boas 
práticas socioambientais de produção.  

 

Com isso, os impactos das atividades de certificação socioambiental alcançaram em 2012 uma 
área superior a 4,9 milhões de hectares em todo o Brasil, beneficiando cerca de 41 mil 
trabalhadores assalariados e protegendo cerca de 867 mil hectares de ecossistemas naturais.  
Os principais destaques nesta área foram: i) a retomada no crescimento da certificação florestal 
FSC na Amazônia, uma consequência da ampliação da área em regime de concessão florestal na 
Amazônia; e ii) realizamos a primeira certificação RAS do mundo de fazendas de pecuária, 
localizadas na Amazônia e no cerrado brasileiro. Aprendemos que a certificação da cadeia da 
carne e do couro tem grande potencial transformador, podendo levar a excelentes impactos 
socioambientais.  

 

Para ampliar a certificação, trabalhamos na promoção de mercados de produtos certificados: 
realizamos com sucesso a quinta edição da Feira Brasil Certificado e atuamos diretamente nas 
cadeias produtivas da madeira tropical, do café, do cacau, da pecuária e do suco de laranja.  

 

Na área de projetos intensificamos as atividades nas regiões onde já trabalhávamos e dedicamos 
bastante energia para melhorar a organização dos processos de gestão. Destaque especial ao 
Projeto Piracicaba Sustentável, que ampliou significativamente a sua abrangência, tendo 
influenciado as eleições municipais a partir da disponibilização de informações sobre os 
compromissos socioambientais de cada candidato, favorecendo assim a escolha consciente dos 
eleitores. Em parceria com outras organizações locais, lançamos também o Observatório Cidadão 



 

de Piracicaba, que se tornará importante ferramenta de transparência, controle social e 
monitoramento das políticas públicas e qualidade de vida do município. 

 

Em uma reestruturação de nossa área de comunicação, renovamos o site do Imaflora e 
passamos a interagir melhor e mais intensamente com o nosso público. Além disso, criamos 
duas novas áreas de apoio institucional: i) uma área de qualidade, que buscará uma melhoria 
contínua nos processos de gestão; e ii) uma área de monitoramento e pesquisa, que se dedicará 
a avaliar e monitorar os impactos socioambientais de nossas atividades.  

 

Por tudo isso, 2012 foi um ano bastante especial para o Imaflora. Ao apresentar em detalhes as 
nossas atividades e conquistas ao longo do ano, este relatório é a principal forma de 
comunicarmos à sociedade o que fazemos para alcançar a nossa missão e promover as 
mudanças que queremos causar no mundo. Aproveite a leitura e, por favor, nos envie suas 
dúvidas, críticas e sugestões. Isso será muito importante para ampliarmos ainda mais os 
impactos socioambientais do Imaflora. 

 

ATIVIDADES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Certificação Socioambiental 

 
Florestas Naturais – Empresarial 

A área de florestas naturais na Amazônia, manejada por empresas e certificadas FSC® pelo 
Imaflora, somam 721.321 hectares, em nove empreendimentos de manejo florestal. Após alguns 
anos de estagnação, em 2012 houve crescimento e entrada de três novas empresas que 
somaram uma área de 110.285 hectares, sendo elas a Rondobel, LN Guerra, Amata, 
representando um aumento de 18% na área certificada.  

 

Além dessas, quatro outras empresas iniciaram o processo de certificação FSC, totalizando 
242.857 hectares, das quais a empresa Florestal Santa Maria S/A com área de 70.000 hectares 
no estado do Mato Grosso foi recomendada para certificação e o certificado emitido no início de 
2013. 

 



 

Como destaque em 2012, ocorreram às primeiras certificações de áreas de manejo em 
concessão florestal federal e estadual, sendo a empresa AMATA S/A – Unidade Jamari a 
detentora da primeira certificação FSC em área de concessão federal, localizada no estado de 
Rondônia e a empresa LN Guerra Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. a detentora da primeira 
certificação FSC em área de concessão estadual, localizada no estado do Pará.  

 

Em 2012 o Imaflora se cadastrou junto ao INMETRO para realizar auditorias independentes dos 
contratos de concessão florestal previsto na lei de gestão de florestas públicas. 

 

Florestas Naturais – Comunidades 

Atualmente, o Imaflora é o único organismo no Brasil que se dedica à certificação florestal FSC 
de comunidades, formadas por populações tradicionais ou pequenos produtores que, reunidos 
em associações ou cooperativas, vivem do extrativismo. São sete comunidades certificadas na 
Amazônia, não tendo ocorrido, em 2012, novas certificações de comunidades, entretanto, duas 
comunidades do Acre iniciaram o processo de certificação FSC, que totalizam área de 25.920 
hectares e contemplam 87 membros do grupo candidato a certificação. A área sob o manejo 
comunitário no Brasil totaliza 1.591.520 hectares, com destaque à Terra Indígena do Baú no 
estado do Pará, com 1.543.460 hectares.  

 

Como estratégia para promover a certificação comunitária, está previsto para 2013 a 
implementação do “Selo FSC Comunitário”, recém-lançado pelo FSC esse selo tem o objetivo de 
diferenciar os produtos comunitários certificados no mercado, a fim de agregar valor à cadeia 
produtiva comunitária e trazer melhor rentabilidade às comunidades. 

 

Plantações Florestais 

O Brasil possuía, até o ano de 2011, cerca de 7,0 milhões de hectares de plantações florestais 
(Anuário Estatístico da ABRAF - 2012), em sua grande maioria das espécies pinus e eucalipto 
com finalidades industriais (93% do total ou cerca de 6,5 milhões de hectares), principalmente no 
setor de papel e celulose. Do total geral de áreas ocupadas com plantações florestais, 60% ou 
4,2 milhões de hectares, são certificados pelo sistema FSC. O Imaflora é responsável pela 
certificação FSC de uma área de 2,1 milhões de hectares, representando, portanto, 50% de todas 
as plantações florestais certificadas pelo sistema FSC no Brasil. 

 

No ano de 2012 houve um crescimento considerável da área de plantações florestais certificadas 
pelo Imaflora, equivalente a 577.646 hectares, o que corresponde a um índice de 37% de 



 

crescimento sobre a área total certificada no ano anterior, conforme pode ser verificado no 
gráfico abaixo. O principal motivo desse aumento se deve à certificação de três empresas do 
setor de papel e celulose: a CMPC, no estado do Rio Grande do Sul, a Fibria Unidade Aracruz nos 
estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, e a transferência do certificado da Veracel, da 
SGS ao Imaflora, com áreas localizadas no estado da Bahia. A dimensão significativa desse 
crescimento, no entanto, não pode ser tomada como uma tendência estável para os próximos 
anos, não havendo inicialmente a projeção de novos grandes casos de certificação de 
plantações. 

 

Um destaque importante, que contribuiu também com esse crescimento, em menor escala, foi a 
certificação de vários grupos de pequenos produtores florestais que participam de programas de 
fomento das grandes empresas certificadas. A certificação de áreas de fomento de pequenos 
produtores é uma tendência no setor de plantações florestais, em que grandes empresas 
certificadas têm estimulado e apoiado pequenos produtores a obterem a certificação de suas 
florestas. Do ponto de vista das transformações socioambientais, a certificação de pequenos 
produtores florestais traz impactos positivos significativos na propriedade rural, além de 
contribuir para o aumento da renda e fixação do homem no meio rural, agregando valor à missão 
Imaflora. 

 

 



 

Cadeia de Custódia Florestal 

A certificação de cadeia de custódia - CoC representa as certificações feitas  nas  indústrias  e,  
segundo dados do FSC, até dezembro de 2012 haviam sido emitidos aproximadamente 930 
certificados de cadeia de custódia no Brasil dos quais 26,7% estão sob gestão do Imaflora.  

 

Em 2012 o Imaflora emitiu 14 novos certificados de cadeia de custódia, uma certificação de 
projeto, 37 foram terminados e 12 transferidos. Apesar do crescimento da certificação de CoC no 
Brasil, o Imaflora não apresentou um crescimento expressivo em relação a novas certificações 
quando comparado ao ano anterior, fato já esperado devido o aumento do número e presença de 
diferentes certificadores principalmente no setor gráfico editoria. 

  

O setor gráfico, compreendendo as gráficas, editoras, e distribuidores de papel, continua sendo o 
de maior representatividade em 2012, representando 49% dos casos de certificação de CoC. 
Novos contatos e negociações ocorreram neste setor em 2012, como a participação do Imaflora 
do primeiro pregão eletrônico visando assumirmos a responsabilidade pela avaliação da unidade 
gráfica do Banco do Brasil, a qual se efetivou no início de 2013. 

 

Como destaque do primeiro semestre, fizemos a primeira certificação de projeto FSC na América 
Latina, o Cenário do Programa Sr. Brasil, programa de música exibido pela TV Cultura e 
apresentado por Rolando Boldrin, a qual teve uma grande repercussão na mídia nacional 
chegando a importantes veículos tais como o Jornal Folha de São Paulo, entre outros. 

 

Destaque também foi a certificação da unidade industrial da Fibria, conhecida como Unidade 
Aracruz, a qual passou a ser parte integrante do certificado multisite que engloba suas demais 
unidades industriais. Outra grande conquista de 2012 foi a retomada no aumento da certificação 
de cadeia de custódia em unidades que processam madeira tropical amazônica, refletindo o 
aumento no interesse dos mercados por madeira tropical certificada.  

 

O processo de certificação do produto carvão vegetal da empresa Cikel também merece 
destaque principalmente dado o cenário político do carvão no Estado do Pará. O Ministério 
Público do Estado emitiu um TAC o qual foi assinado por algumas siderúrgicas que 
comprometeram a não utilizar madeira de fontes desconhecidas na produção do carvão, entre 
outras exigências. Neste contexto, entendemos que a presença de carvão proveniente de 
floresta nativa certificado é uma referência no Estado do Pará e pode gerar um debate 



 

interessante que coloca a certificação FSC como uma importante alternativa para controlar a 
origem da madeira utilizada na produção de carvão e utilizada na siderurgia. 

 

Em termos de avanços institucionais, o Imaflora trabalhou em 2012 na elaboração de indicadores 
sociais para processos de certificação de cadeia de custódia, processo este que contou com a 
contribuição direta da ICM (Internacional dos Trabalhadores da Madeira e Construção Civil). 
Além disso, esforços de contratação e mudanças de procedimento, fizeram com que a aprovação 
de logomarcas passasse a ser feita em apenas um dia útil (o que antes era feito em cinco), 
colocando o Imaflora como referência em eficiência neste serviço fundamental às empresas 
certificadas. 
 

Clima e Serviços Ambientais 

Dando continuidade aos processos que estavam sendo conduzidos desde 2008, o Imaflora 
validou durante o ano passado cinco projetos de carbono nos padrões VCS – Voluntary Carbon 
Standard e CCBS – Climate, Comunity and Biodiversity Standard, sendo eles o Projeto de 
Carbono Florestal Suruí, dois projetos de REDD+ da empresa Cikel, o projeto de REDD+ da 
empresa Florestal Santa Maria e o projeto de reflorestamento da TNC em São Paulo. Estes 
somam uma área de 526.884 ha, distribuída pelos estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e 
São Paulo. Este total representa um aumento de 327% em relação ao valor acumulado desde o 
início das atividades do Imaflora com validações e verificações de Carbono, conforme 
demonstrado na figura abaixo.  

 

 

Avanço das validações de projetos de carbono
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Merecem destaque as bem sucedidas iniciativas dos empreendimentos de manejo florestal 
certificado FSC no desenvolvimento e implementação dos projetos de REDD+. Estima-se que 
mais de cinqüenta milhões de toneladas de dióxido de carbono deixarão de ser lançadas à 
atmosfera ao longo de 30 anos em função da ação conjunta desses projetos. 

 

Dois destes projetos de REDD+ foram também verificados pelo Imaflora em 2012. É possível 
afirmar que cerca de 19.5 mil ha de floresta amazônica deixaram de ser desmatados por causa 
das atividades desses projetos apenas no primeiro período de monitoramento. Este esforço 
conservacionista se traduziu na geração de quase seis milhões de créditos de carbono 
comercializáveis no âmbito do mercado voluntário. 

 

O ano foi também marcado pelas iniciativas de fazendas certificadas na norma da Rede de 
Agricultura Sustentável – RAS, para sua adaptação e mitigação dos efeitos resultantes do 
aquecimento global. Três fazendas de café no Brasil e dois grupos de produtores de chá na 
Argentina adotaram voluntariamente o “módulo clima da RAS”. As propriedades no Brasil já 
somam mais de 10 mil hectares certificados com esse enfoque; na Argentina, o número passa 
de 2,6 mil hectares. Por cumprirem este módulo, estes agricultores tornaram-se capazes de 
avaliar os riscos provenientes das mudanças climáticas tanto em suas propriedades 
agropecuárias como em suas comunidades, de analisar suas práticas para quantificar e reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa gerados pelas atividades de cultivo, colheita e 
processamento, de aumentar os níveis de carbono armazenado em suas propriedades através da 
restauração de áreas degradadas, reflorestamento e conservação do solo, ao mesmo tempo em 
que puderam considerar aspectos relacionados às alterações climáticas no delineamento de seu 
ciclo de cultivo, da semeadura a colheita. 

 

Certificação Agrícola 

Certificador independente 

Em 2012 alcançamos a condição de certificador independente do sistema de certificação 
agrícola RAS-Rainforest Alliance Certified. Para tanto, cumprimos com os requisitos de 
acreditação para certificadores da ISO 65 e os requisitos específicos da RAS. A verificação 
destes requisitos é feita anualmente pelo IOAS (International Organic Accreditation Service), 
única organização selecionada para fazer a acreditação de certificadores da RAS. O significado e 
a importância institucional desta conquista foram analisados no artigo de opinião “Certificação e 

empreendedorismo social”, disponível no blog no Imaflora. 

 

http://imaflora.blogspot.com.br/2012/05/certificacao-e-empreendedorismo-social.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/05/certificacao-e-empreendedorismo-social.html


 

A nossa acreditação é válida para certificar empreendimentos de produção agrícola e pecuária 
(fazendas e grupos de fazendas) e de cadeia de custódia (que processam ou comercializam 
produtos com origem certificada ao longo da cadeia de produção). Embora tenhamos atuação no 
Brasil e na Argentina (Província de Missiones), a acreditação nos permite trabalhar também no 
Uruguai, Paraguai e Bolívia. Até o momento o Imaflora é o único certificador credenciado para 
atuar no Brasil no sistema RAS-Rainforest Alliance Certified, mas o sistema já está aberto para 
que outras organizações se candidatem para ser certificador no nosso país. A ética da 
certificação socioambiental foi tratada em um artigo publicado no site de empreendedorismo 
social da Folha de São Paulo, também disponível no blog no Imaflora. 

  

Dados gerais  

Café e chá (na Argentina) continuam sendo as culturas com maior número de empreendimentos 
certificados. Continuamos com somente duas fazendas certificadas de cacau, um projeto com 
duas usinas de cana-de-açúcar e um grupo de cinco fazendas de uva. A grande novidade do ano 
foi a certificação da primeira fazenda de pecuária, do primeiro frigorífico e um aumento 
substantivo de auditoras de fazendas e indústrias de laranja (que somente terão o processo de 
certificação concluído no início de 2013). Todavia, durante 2012 no universo das fazendas 
certificadas também há a produção certificada de pupunha, seringueira, abacate, cenoura, 
cebola, lichia e alho. Na área de cadeia de custódia foram auditadas indústrias de produção de 
óleos essenciais, torrefadoras de café, armazéns gerais de café, um frigorífico e processadores 
de laranja, chá, pupunha cacau, exportadores e terminais portuários.  

 

O número total de certificados na área de produção agrícola subiu de 82 em 2011 para 89 em 
2012, com 22 novos certificados emitidos no ano (crescimento líquido de 8,5%). Todavia, nove 
foram cancelados, devido principalmente a falta de mercado para produtos certificados, custos 
das auditorias ou por descumprirem as normas de certificação. Também houve a transferência 
de seis certificados individuais, devido à mudança de fazendas certificadas separadamente, que 
passaram a integrar grupos certificados. Estas fazendas continuaram certificadas, mas os 
certificados individuais foram cancelados – ver figura abaixo. De todo modo, o aumento de 
empreendimentos certificados é maior que o número de certificados; pois em 2012 houve 
aumento de grupos de produtores certificados e aumento de produtores nos grupos já 
certificados; tanto para café como para chá (Argentina). No total, são por volta de 300 fazendas 

http://imaflora.blogspot.com.br/2012/11/a-etica-da-certificacao-socioambiental.html


 

certificadas. 

 
    
Evolução do número de empreendimentos certificados de Manejo Agrícola – Imaflora/Rede de Agricultura Sustentável (RAS). 

 

Houve também crescimento de certificados de cadeia de custódia, subindo de 57 para 61 no 
total, devido a 11 novos certificados, o cancelamento de cinco e a transferência de dois, pelos 
mesmos motivos das fazendas.  

Evolução da Certificação MA e MA/G
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Evolução do número de empreendimentos certificados em Cadeia de Custódia – Imaflora/Rede de Agricultura Sustentável (RAS). 

 

A área total certificada atingiu o valor de 240.841 hectares, sendo 73.713 ha dedicados à 
conservação de vegetação nativa, mantendo-se a proporção de 30% da área total. O café 
representa a maior parte da área certificada, seguidas pela pecuária, cana-de-açúcar, laranja, chá 
e cacau – Tabela 1. O número de trabalhadores impactados pela certificação no ano foi de 
35.402, sendo 18.805 permanentes de 16.597 temporários. Do total geral, 8.163 são mulheres.  

 

A realização ordinária de auditorias surpresa em uma amostra dos empreendimentos certificados 
confirmou a importância desta atividade na manutenção da qualidade do sistema de certificação. 
Em 2012 mantivemos o foco no tema social, visitando fazendas no período de safra, onde há 
maior presença de trabalhadores temporários e alojados. Neste ano, uma fazenda perdeu a 
certificação por descumprir a norma na auditoria surpresa. Um resumo e análise destas 
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auditorias foram registrados em um artigo (Melhoria contínua não pode parar) publicado durante o 
ano e disponível no blog do Imaflora.   

 

Área certificada acumulada em 2012: 
 Total Produção Colhida Conservação 

TOTAL 240.841,76 114.034,94 85.477,44 73.713,05 

Café 133.599,39 56.150,07 51.108,05 39.852,61 

Cana-de-açúcar 25.495,36 21.346,00 16.923,98 2.926,96 

Cacau 6.492,93 1.074,17 1.034,00 3.556,25 

Chá 16.559,67 7.160,77 7.056,86 3.932,24 

Uva 2.354,56 785,71 785,71 944,49 

Pupunha* 0,00 335,10 327,00 0,00 

Abacate* 0,00 432,23 348,18 0,00 

Lichia* 0,00 114,47 114,47 0,00 

Citros 15.768,62 7.352,46 7.352,46 548,98 

Alho* 0,00 33,00 33,00 0,00 

Cebola* 0,00 43,00 43,00 0,00 

Cenoura* 0,00 66,00 66,00 0,00 

Seringueira* 0,00 691,00 0,00 0,00 

Pecuária 39.970,71 18.166,23 0,00 21.804,48 

Alface 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cultivos secundários em fazendas certificadas – dados sobre área total e de conservação estão no cômputo de outros cultivos. 

 

Destaques: 1 – Pecuária 

Neste ano foram certificadas as primeiras fazendas de pecuária do Brasil e do mundo pelo 
sistema da RAS-Rainforest Alliance Certifed. São fazendas do Grupo JD, no Mato Grosso, com 
áreas nos biomas cerrado e amazônico, num total de quase 40.000 ha. Foram processos 
intensos e inovadores e que resultaram em importantes mudanças nas fazendas, que já 
possuíam bom desempenho socioambiental e agropecuário. Além de cumprir com a Norma de 
agricultura da RAS, as fazendas certificadas têm que cumprir com critérios adicionais e 
específicos para a pecuária, que tratam de rastreabilidade, manejo de pastagem, manejo de 
animais, bem-estar animal, emissão de gases de efeito estufa e outros critérios de conservação. 
Os casos destas certificações estão descritos em dois artigos, ambos disponíveis no blog do 
Imaflora: 

http://imaflora.blogspot.com.br/2012/10/melhoria-continua-nao-pode-parar.html


 

“Pecuarista faz adequações socioambientais e conquista selo verde em pleno bioma Amazônia” 
“Cresce certificação socioambiental na cadeia da carne” 

 

Além das fazendas, também houve a certificação de cadeia de custódia de um frigorífico do 
Grupo Marfrig, em Tangará da Serra – MT. Isto permite garantir a rastreabilidade da carne, couro 
e outros produtos oriundos dos animais das fazendas certificadas. A partir disto, trabalhamos 
com o Marfrig e o Carrefour para que a carne chegasse ao consumidor final no varejo. Embora 
isto não tenha se concretizado em 2012 para o mercado nacional, um compromisso entre todos 
os envolvidos foi assinado para viabilizar o produto final certificado, como detalhados em dois 
textos publicados no blog do Imaflora.   

“Frigorífico no Brasil será o primeiro no mundo a comercializar carnes com o selo Rainforest Alliance Certified” 

“Imaflora prestigia assinatura da parceria entre Carrefour e Marfrig para comercialização da primeira linha de carnes 

no mundo com o selo Rainforest Alliance Certified” 
 

Destaques: 2 - Certificação em grupo 

Houve um crescimento significativo da certificação em grupo, principalmente de produtores de 
café, com aumento de produtores nos grupos já existentes e novos grupos certificados. O 
incentivo da política de compras e atividades de capacitação de produtores da Nespresso tem 
sido um dos principais motivadores deste aumento. Já temos grupos com mais de 50 
produtores, num novo fenômeno, que inclui tanto produtores de cooperativas, como produtores 
independentes que se unem com o único fim de se certificar. A união implica em uma 
organização entre os produtores e resulta em custos significativamente menores para os 
produtores, individualmente.  

 

Para conquistar a certificação, estes grupos têm que cumprir com a norma geral da RAS e uma 
norma adicional para administradores de grupos. Com isto, estamos atingindo um novo público, 
de médios e pequenos produtores, havendo até casos isolados de produtores familiares e 
assentados, com produção de café de 10 ha. Um estudo foi desenvolvido durante o ano para 
estudar o perfil destes produtores e será publicado em 2013. Tanto a certificação em grupo 
como a individual de café geraram mudanças socioambientais relevantes em fazendas, com 
exemplos em relações de gênero, diminuição de resíduos, cumprimento da lei ambiental e bem-
estar de trabalhadores. Estes temas foram relatados nos seguintes artigos: 
“As mulheres na agricultura e a certificação” 

“Cooperativa certificada pela Rede de Agricultura Sustentável elimina lixão de comunidade” 

“A agricultura no campo e no Congresso” 

“Time for greater focus on gender impacts of certification” 

http://imaflora.blogspot.com.br/2012/05/pecuarista-faz-adequacoes.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/10/cresce-certificacao-socioambiental-na.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/06/frigorifico-no-brasil-sera-o-primeiro.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/06/imaflora-prestigia-assinatura-da.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/06/imaflora-prestigia-assinatura-da.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/07/as-mulheres-na-agricultura-e.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/06/cooperativa-certificada-pela-rede-de.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/a-agricultura-no-campo-e-no-congresso,cb8839160467b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.isealalliance.org/online-community/blogs/time-for-greater-focus-on-gender-impacts-of-certification?utm_source=ISEAL+Community&utm_campaign=be1d3c0037-ISEAL_Community_July_2012&utm_medium=email


 

 

Na Argentina, também houve aumento nos grupos de produtores, com importantes mudanças, 
que foram relatadas por nossos auditores nos seguintes artigos: 
“A certificação unindo concorrentes no campo: o exemplo dos produtores de chá da Argentina” 

“Un gran logro conjunto de los Grupos productores de té certificado RAS en Misiones – Argentina” 

 

Destaques: 3 - Laranja 

Em função de um trabalho de médio prazo, no final do ano intensificaram-se as auditorias em 
fazendas e indústrias de laranja. Isto decorre do interesse de indústrias de bebidas da Europa em 
oferecer suco certificado em redes de fast food. Assim, o que era uma possibilidade se tornou 
uma intensa realidade, com auditorias em fazendas e fábricas dos principais grupos de suco de 
laranja do país. As fazendas estão concentradas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais (Mata 
Atlântica e Cerrado) e a certificação pode causar importantes mudanças sociais e ambientais; 
uma vez que o setor emprega grande quantidade de mão-de-obra (colheita 100% manual) e usa 
uma quantidade muito grande de agrotóxicos.   

 

Capacitação de Auditores Internos e Externos do Imaflora 

Como de costume, houve diversas atividades de treinamento e atualização de auditores, que 
incluiu dois workshops, encontro de auditores líderes e formação na norma ISO 14.001:2004 
para a maior parte dos líderes. Também tivemos auditores internos capacitados para atuarem 
como líderes em outros sistemas de certificação, como Bonsucro (cana-de-açúcar), RSB 
(biocombustíveis) e RTRS (Soja). 

 

Desenvolvimento Local 

 
A ação do Imaflora em Desenvolvimento Local se apóia no pressuposto de que o papel das ONGs 
é criar referências para serem replicadas por meio de políticas públicas e por ações dos 
movimentos sociais, organizações de base e outras instituições do terceiro setor. 

 

Neste sentido, atuamos na Amazônia, especialmente no Estado do Pará em três regiões que 
possuem situações distintas: 

 

São Félix do Xingu - áreas já desmatadas, onde o foco é agricultura sustentável e restauração 
florestal; 

http://imaflora.blogspot.com.br/2012/10/a-certificacao-unindo-concorrentes-no.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/10/un-gran-logro-conjunto-de-los-grupos.html


 

Terra do Meio - áreas florestais na fronteira do desmatamento, ameaçadas, onde as atividades 
de geração de renda a partir do uso e proteção da floresta são fundamentais e urgentes;  

Calha Norte - áreas florestais pouco ameaçadas, mas com potencial futuro de ameaça, onde o 
trabalho é em geração de renda a partir do uso sustentável e proteção da floresta.  

 

Em todas as situações estendemos que a criação e fortalecimento das instâncias de participação 
social como os conselhos gestores de Unidades de Conservação (UCs), conselhos municipais e 
estaduais de meio ambiente e o fortalecimento da atuação em rede é fundamental para que se 
crie capital social e a sociedade empoderada possa efetivamente contribuir com a conservação 
ambiental.  

 

Outro projeto do Imaflora em desenvolvimento local é no município de Piracicaba com ênfase no 
fortalecimento da capacidade de participação da sociedade civil local na elaboração, 
implementação e avaliação de políticas públicas e da criação de instrumentos de transparência e 
controle social. 

 

Mais detalhes sobre esses quatro projetos de desenvolvimento local estão apresentados a 
seguir. 
 

Projeto São Félix do Xingu 
 

Objetivos 

O projeto Cacau São Felix do Xingu tem como objetivo a melhoria de vida das comunidades por 
meio da produção de um cacau de qualidade e adoção de boas práticas socioambientais e 
obtenção de valor agregado. O Imaflora busca estratégias para beneficiar as comunidades 
envolvidas na produção de cacau na região, envolvendo a difusão de técnicas e práticas de 
manejo ecológico do cultivo, podas do cultivo, planejamento da propriedade, adequação 
ambiental, tratamento de resíduos domésticos, saúde e segurança no trabalho, e boas praticas 
de pós-colheita. Com a adoção destas práticas sustentáveis, pretende-se melhorar a geração de 
renda, possibilitando com que os produtores possam investir na adequação socioambiental de 
suas propriedades. 

 

Território 

O município de São Felix do Xingu, possui umas das maiores extensões do Brasil, comportando 
11 Terras Indígenas e 4 Unidades de Conservação. Nos últimos anos o município se destacou 



 

pelos altos índices de desmatamento geralmente associada ao avanço da pecuária e pela 
violência no campo causada pela luta pela terra. Dados recentes apontam que grande parte do 
desmatamento de janeiro de 2012 ocorreu em áreas de assentamentos, aumentando a 
relevância de tornar a atividade agropecuária mais eficiente nas pequenas propriedades. Por 
outro lado, produtores de São Félix do Xingu que passaram a investir em cacau há cerca de 15 
anos tem levado o município a ganhar importância no balanço socioeconômico e na produção de 
cacau no estado do Pará. 

 

Em conseqüência da grande extensão de pastos degradados presentes na área, esta é uma das 
regiões onde se tem a oportunidade de expandir a área cultivada, por meio da recuperação com 
o plantio de cacau consorciado com outras espécies nativas. Mesmo assim, é essencial que 
sejam incluídos cultivos em plantio consorciado, que permitam ao produtor diversificar as fontes 
de renda, sendo que uma das possibilidades já existentes na região é a comercialização de 
polpas de frutas nativas. 
 

Público alvo 

Os produtores envolvidos no grupo piloto (grupo de 30 produtores familiares que se mantém 
ativos nos processos de capacitação) têm o cacau como principal fonte de renda. Este grupo 
piloto está associado à CAPPRU, uma cooperativa que possui uma estrutura organizacional 
bastante enxuta para atender a demanda crescente de assistência técnica e de garantir um 
gerenciamento de toda produção internamente.    

 

Resultados 

No segundo ano do projeto foi realizada uma programação intensiva de cursos técnicos para os 
produtores e técnicos do município de São Felix do Xingu. O número de capacitações superou o 
planejado inicialmente no projeto devido à necessidade dos produtores de acessarem a 
assistência técnica básica para produção de cacau, o que conseqüentemente reduzia os avanços 
para obtenção de um produto de qualidade. Precisávamos garantir resultados significativos logo 
na primeira safra de 2013. Dentre as atividades destacam-se:  

 

A oficina de treinamento para atendimento em primeiro socorros e de segurança no trabalho 
(elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);  

 Capacitação e acompanhamento em Agricultura Biológica (manejo integrado de pragas, 
coleta de microorganismos eficientes, aplicação de biofertilizantes);  



 

 Oficina de planejamento e adequação ambiental (criação do programa ambiental para as 
propriedades);  

 Treinamentos de interpretação e de inspeção com a Norma RAS.  

 Capacitação dos produtores em práticas de pós-colheita (fermentação e secagem das 
amêndoas);  

 Oficina de podas de formação, manutenção e fitossanitárias;  

 Intercâmbio dos produtores de São Félix do Xingu para visitar iniciativas de destaque no 
Sul da Bahia; 

 Produção de material técnico em DVD com orientações das oficinas de capacitação 
realizadas no município. 

 

Os principais resultados alcançados a partir do conjunto de atividades destacam-se: 

Acesso dos produtores à técnicas de melhoria da qualidade do cacau - foi pela primeira vez que 
os produtores conheceram práticas e técnicas básicas do processo de beneficiamento pós 
colheita (fermentação e secagem), bem como técnicas para melhoria da produtividade e 
ferramentas para a adequação ambiental de suas propriedades. 

 

Geração de um grupo de “produtores-inovadores” que se destacam dentro do grupo piloto - são 
aqueles que estão adotando o maior numero de tecnologias recomendadas por estes cursos, por 
exemplo, a construção de cochos (estruturas para fermentação adequada) antes do período de 
maior safra para atender a demanda do mercado e a utilização da biocalda. Dentre esses 
produtores-inovadores do grupo piloto já existem casos onde as mudanças são notáveis, como a 
melhora da qualidade das amêndoas e a redução de perda de birros com a utilização da biocalda. 

 

Adoção das práticas preconizadas por produtores que não participaram das capacitações – foi 
observado também que algumas das práticas recomendadas estão sendo adotadas inclusive por 
produtores que não fazem parte do grupo piloto. Um bom exemplo é a utilização da calda 
biológica por diversos produtores na região do Xadá, alguns destes observaram bons resultados 
com a produção de hortaliças orgânicas.   

 

Grupo de 17 produtores já conhece suas principais necessidades para adequação socioambiental 
(tomando como base a Norma RAS) - O desafio é encontrar motivação e recursos para colocar 
em prática as ações requeridas. 

 



 

Publicações 

Artigo sobre o projeto em painel na conferência da: International society of Tropical Foresters, 
Yale Student Chapter. 
Vídeo de divulgação do projeto 

 Artigo para o blog do Imaflora: 
Cacau é receita para gerar renda e frear o desmatamento no Pará 

Intercâmbio deve aumentar a produtividade do cacau nas lavouras familiares, em São Félix do Xingu 

 

Projeto Terra do Meio 

 

Objetivo 

O projeto Terra do Meio tem como objetivo incentivar e fortalecer alternativas econômicas a 
partir de produtos da floresta manejados tradicionalmente por comunidades, de forma a 
contribuir para a geração de renda destas populações, melhoria da qualidade de vida, e para 
manutenção do seu modo de vida.  

 

Território  

A região conhecida como “Terra do Meio” possui uma área de 8,5 milhões de hectares 
protegidos, e é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma região de alta 
prioridade para conservação da biodiversidade. A região localiza-se no sudoeste do Estado do 
Pará, entre os rios Xingu e Iriri, abrangendo os municípios de Altamira e São Félix do Xingu.  

 

A atuação do Imaflora na região da “Terra do Meio” ocorre desde 2009 em parceria com o ISA - 
Instituto Socioambiental,  sendo o foco principal do projeto 3 Reservas Extrativistas: Resex 
Riozinho do Anfrísio, Resex Rio Xingu e Resex Iriri, que juntas totalizam aproximadamente 1,5 
milhões de hectares. 

http://elti.fesprojects.net/Proceedings/istf_2012.pdf
http://alturl.com/dkpye
http://imaflora.blogspot.com.br/2011/09/cacau-e-receita-para-gerar-renda-e.html
file:///C:/Users/mauricio/Documents/Imaflora/1%20-%20SE/Relatorios%20anuais/•%09http:/imaflora.blogspot.com.br/2012/11/intercambio-deve-aumentar-produtividade.html


 

 

Público alvo 

O público alvo são populações extrativistas tradicionais, residentes nas Reservas Extrativistas 
cuja categoria de Unidade de Conservação foi criada exatamente com objetivo de assegurar o 
direito a terra a estas populações, permitindo que estas continuem vivendo das atividades 
econômicas que tradicionalmente executam, e desta forma conservar os recursos naturais 
mediante a sua exploração sustentável. 

 

Números do Projeto: 

RESEX Tamanho (ha) # Famílias 
Moradoras 

# Famílias envolvidas no 
projeto comercialização 
diferenciada 

Riozinho do Anfrísio 736 mil ha 57 21 



 

Rio Iriri 398 mil ha 63 26 

Médio Xingu 404 mil ha 50 10 

TOTAL 1,5 mil ha 170 57 (33%) 

 

Produto Preço (R$) comercializado antes do Projeto Preço (R$) comercializado 
após o Projeto 

Copaíba R$ 14,00 / litro R$ 25,00 / litro 

Borracha R$ 1,80 / Kg R$ 4,00 / Kg 

Castanha R$ 52,49/Hectolitro  R$ 90,00/Hectolitro  

 

Resultados 

Incidência em espaços públicos de discussão e articulação multi-institucional na região da Terra 
do Meio. 

  

Participação mais efetiva e influência nos espaços públicos de discussão e articulação multi-
institucional na região da Terra do Meio, permitindo construção coletiva de agendas, otimizando 
recursos, reduzindo dependência das comunidades de uma única instituição e contribuindo com 
a continuidade das atividades GT comercialização e produção, do Plano de Ação e do GT de 
Mercados Institucionais; 

 

Apoio à criação de um fundo experimental de capital de giro para o babaçu e castanha: O fundo foi 
desenhado para funcionar como um capital de giro que permite que a associação compre o 
produto dos extrativistas na reserva, com pagamento à vista ao produtor. Atualmente a maior 
parte da produção extrativista é comercializada junto aos regatões, configurando-se em uma 
relação de dependência de crédito, com poucos benefícios econômicos para os extrativistas. O 
capital de giro vem como uma alternativa a este modelo, onde o extrativista ao entregar o seu 
produto para a associação recebe o pagamento à vista, permitindo que este produto seja 
comercializado para as empresas parceiras com pagamento de um preço superior ao preço 
praticado no mercado local. Com o pagamento pelas empresas parcerias, o capital de giro 
retorna para a Associação.  

 



 

Desenvolvimento do mercado local: Elaboração de rótulos e embalagens para teste de aceitação do 
mercado local, com desenvolvimento de logomarca e embalagens dos produtos e das 
associações das Resex da Rede TM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitação do processo de desenvolvimento de uma ferramenta de mercado para valorizar a região e 
agregar valor à produção extrativista. 

 

O Imaflora iniciou o projeto de estudo de viabilidade de criação de uma ferramenta de 
certificação de origem para a região do Corredor Xingu, motivado pela demanda de atores 
regionais e em função da maioria dos sistemas de certificação independente terem se mostrado 
até então pouco acessíveis para maioria das comunidades, em função do alto custo e pouca 
aplicabilidade da norma para a realidade deste público. 

 

O novo sistema em desenvolvimento visa à certificação dos produtos oriundos de territórios de 
populações tradicionais que valorizam a diversidade socioambiental e relações éticas de 
comércio. O sistema pretende reconhecer os serviços e virtudes desses territórios e populações 
na manutenção do patrimônio socioambiental.  

 

As principais atividades realizadas em 2012 foram:  



 

 Realização de um diagnóstico sobre o estado da arte dos sistemas de certificações 
existentes e identificação de gargalos e oportunidades destes sistemas, aplicáveis às 
comunidades e pequenos produtores, que possam ser replicados durante o processo de 
criação da Certificação de Origem do Xingu; 

 Pesquisa de mercado sobre a aceitação e valor da “Marca Xingu” e da Certificação de 
Origem do Xingu, junto ao setor empresarial com foco nas empresas do setor de 
cosmético e alimentício; 

 Mapeamento de todas as instituições que atuam no corredor do Xingu, e que trabalham 
com o tema cadeias produtivas, com potencial de se envolverem na construção da 
Certificação de Origem do Xingu. 

 

Publicações 

                              

 

Publicação das Cartilhas de Boas Práticas de Produção de Borracha e Babaçu: Foram impressas 
2.000 exemplares das cartilhas de babaçu e borracha, cujo objetivo foi padronizar e difundir a 
adoção de boas práticas de manejo e beneficiamento entre os diversos extrativistas que 
manejam o babaçu e a borracha nas três Reservas Extrativistas da Terra do Meio. Como grande 
parte dos extrativistas são analfabetos, a cartilha foi produzida com poucos textos e diversas 
ilustrações. As cartilhas podem ser acessadas no formato digital no site do Imaflora: 
www.imaflora.org. 

 

Livro Áreas Protegidas: O Imaflora foi autor de dois capítulos do Livro “Áreas Protegidas - Série 
Integração, Transformação e Desenvolvimento“ lançado pelo Fundo Vale em 2012. Os capítulos 
foram “Instrumentos Econômicos - Valorização da produção extrativista como instrumento de 
consolidação de áreas protegidas: a experiência da TM” e “Gestão de UCs, desafios e 
Oportunidades – A formação dos conselhos das Florestas Estaduais de Faro, Trombetas e do 
Paru”. O objetivo da publicação foi reunir e divulgar a experiência de comercialização e 
valorização econômica dos recursos florestais extrativistas realizados na Terra do Meio, com 

http://www.imaflora.org/


 

potencial de replicação para outras regiões da Amazônia e a promoção da gestão participativa na 
Calha Norte.  O livro está disponível para download no site do Imaflora: www.imaflora.org. 

 

Programa Florestabilidade: O Imaflora participou na elaboração do conteúdo e com entrevistas 
para os vídeos da série “Florestabilidade: Educação para o Manejo Florestal”, que é um programa 
educativo, da Fundação Roberto Marinho, exibido no canal Futura, que tem como objetivo 
divulgar e estimular ações sustentáveis em áreas florestais. O programa mostra experiências 
bem-sucedidas no manejo de recursos das florestas pela população ribeirinha, apresentando a 
experiência nas Resex da Terra do Meio com o manejo e processamento do Babaçu e copaíba. 

 

Confira no youtube os vídeos de boas práticas na produção de Copaíba e Babaçu do Programa 
Florestabilidade que contaram com a participação do Imaflora. 

 

Projeto Unidades de Conservação da Calha Norte Paraense 

 

Objetivos 

O projeto Calha Norte tem como objetivo fortalecer o extrativismo e a agricultura sustentável 
como vetores de desenvolvimento para Calha Norte paraense e contribuir na consolidação dos 
22 milhões de hectares protegidos por lei nesse território. Para isso, o Imaflora desenvolveu 
ações de formação continuada e apoio às populações locais aos técnicos da SEMA-Pará e aos 
conselheiros das Unidades de Conservação para implantação de instrumentos locais de gestão 
ambiental, para adoção de práticas agrícolas e florestais mais sustentáveis, para fortalecimento 
da organização comunitária e para acesso a políticas públicas.  

 

Território 

A Calha Norte paraense é a porção noroeste do estado, limitada ao sul pelo rio Amazonas, a leste 
pela divisa com o estado do Amapá, a norte pela Guiana e Suriname e a oeste pela divisa com o 
estado do Amazonas. Somam 22 milhões (cerca de quatro vezes o estado do Rio de Janeiro) de 
hectares de áreas protegidas continuas considerando as sete Unidades de Conservação 
estaduais, as quatro Unidades de Conservação federais, os cinco territórios indígenas e os 
Territórios Quilombolas. Os municípios que compõe a Calha Norte são Almeirim, Prainha, Monte 
Alegre, Alenquer, Curuá, Óbidos, Oriximiná e Faro.  

 

http://www.imaflora.org/
http://www.youtube.com/watch?v=2ZEJ-z6CS38
http://www.youtube.com/watch?v=fHUtzMh7Mno


 

 
Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Terras Quilombolas da Calha Norte Paraense. 

 

Público alvo 

As ações desse projeto envolveram diretamente 416 conselheiros e demais participantes dos 
conselhos das Unidades de Conservação e 1267 moradores das comunidades localizadas no 
interior e entorno das Unidades de Conservação. 

 

Resultados 

Os resultados da atuação do Imaflora em apoio ao governo do estado do Pará e ICMBio e 
contando com parceiros fundamentais como Imazon, Conservação Internacional, IFT e CPI-SP ao 
final de 2012 que destacamos são: 

 

Os conselhos das Florestas Estaduais de Faro, do Trombetas e do Paru e Floresta Nacional de 
Mulata instituídos e ativos; 

 

Os conselheiros das Unidades de Conservação da Calha Norte paraense e outras lideranças mais 
bem preparados para participarem da gestão dessas UCs o que amplia a transparência da gestão 
de áreas públicas protegidas e envolve a população local em atingir os objetivos dessas áreas. 



 

Algumas ações tem destaque como a denúncia dos conselheiros às ações clandestinas dentro 
das Florestas Estaduais; 

 

As práticas agrícolas em algumas comunidades do interior e entorno das Unidades de 
Conservação são mais compatíveis com a conservação ambiental. Alguns agricultores 
implantaram roças sem fogo e estão diversificando sua produção com a implantação de 
sistemas agroflorestais de forma a evitar o desmatamento de novas áreas; 

 

Promoção de boas práticas de manejo florestal não madeireiro por meio de duas parcerias 
comerciais que consideram boas práticas de manejo do ponto de vista ambiental e boas relações 
comerciais do ponto de vista socioeconômico. Uma das parcerias é com uma empresa de 
castanha. A outra empresa é com copaíba; 

 

Fortalecimento da organização das comunidades locais com a renovação da diretoria da 
Associação do PDS Paraíso e reestruturação e fortalecimento da associação da cooperativa do 
Quilombo; 

 

Organização das comunidades quilombolas e articulação com prefeitura para viabilizar a venda 
da produção agrícola local para a merenda escolar por meio da PNAE – Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 
 

Projeto Piracicaba Sustentável 
 

Objetivos 

O projeto Piracicaba Sustentável, iniciado em 
2009, busca contribuir para a 
sustentabilidade do município através do 
fortalecimento da capacidade de participação 
da sociedade civil local na elaboração, 
implementação e avaliação de políticas 
públicas e da criação de instrumentos de 
transparência e controle social. 

 

O ano de 2012 foi um marco para o projeto, pois, nesse ano, o Imaflora passou a contar com o 
apoio da Fundação Caterpillar para as ações da instituição em Piracicaba. Esse aporte viabilizou 



 

a contratação de duas novas pessoas para compor a equipe dedicada ao projeto além de 
viabilizar a infraestrutura e a contratação dos serviços fundamentais para a realização das 
atividades, o que permitiu a intensificação das ações e impactos alcançados. 
 

Território 

Todo o município de Piracicaba incluindo suas questões urbanas. Piracicaba está localizada na 
região central do Estado de São Paulo. Com 137000 hectares de área e população de 377 mil 
pessoas Piracicaba possui características de municípios de médio porte do Centro-sul do país 
como: concentração da população no meio urbano, agricultura de alta tecnologia e setor 
industrial consolidado. É um município de destaque no cenário socioeconômico paulista e 
brasileiro com o 48º maior Produto Interno Bruto do País e o 15º maior do estado (IBGE 2010).  
 

Público Alvo 

O público alvo desse projeto são membros de organizações da sociedade civil (associações de 
bairro, entidades de classe, entidades ambientalistas, entre outras), órgãos públicos, empresas, 
conselhos municipais, cidadãos em geral e outros formadores de opinião e influenciadores de 
políticas públicas relacionados a sustentabilidade socioambiental de Piracicaba. 

O público diretamente beneficiado pelas atividades de 2012 foi: 

 180 pessoas no lançamento do Programa Cidades Sustentáveis, adesão de 5 candidatos 
e 15 partidos políticos ao Programa Cidades Sustentáveis; 

 35 pessoas no Curso de Formação para Conselheiros Municipais (17 mulheres e 18 
homens); 

 60 pessoas no I Encontro Municipal de Conselheiros; 

 807 pessoas nas Palestras e Oficinas; 

 11.044 acessos aos sites (Blog do Projeto, Eleições e Portal dos Conselhos); 

 2.210 acessos aos vídeos no Youtube. 
 

Resultados  

Fortalecimento dos Conselhos Municipais 

Com o objetivo de fortalecer os conselhos municipais de Piracicaba 
como espaços de participação e incidência em políticas públicas, o 
projeto trabalhou na elaboração de diagnósticos, capacitações e na 
produção de um website. 

 



 

O primeiro resultado foi o diagnóstico sobre 20 conselhos em atividade no município que foi 
disponibilizado para a prefeitura, conselheiros e demais interessados a fim de conhecer o perfil 
dos conselhos e conselheiros. O Portal dos Conselhos de Piracicaba 
(www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br) foi lançado em setembro e disponibiliza informações sobre suas 
reuniões, atividades, decisões, pautas, atas, composição e contatos. Até o final de 2012, 14 
conselhos (70% dos conselhos municipais) utilizavam o Portal, que obteve 1857 acessos. 

 

Com foco na formação continuada dos conselheiros municipais, foram realizados o I Encontro 
Municipal de Conselheiros de Piracicaba; e o Curso de Formação Continuada para Conselheiros 
Municipais. Participaram do Encontro 60 representantes de 20 conselhos do município. Já o 
curso para conselheiros foi realizado em seguida e contou com a participação de 35 pessoas. 

 

As avaliações aplicadas revelaram que 79% dos participantes do I Encontro Municipal de 
Conselheiros afirmaram se sentir mais preparados para atuar em seus conselhos após o 
Encontro e 97% afirmaram que esse tipo de evento deve ocorrer periodicamente; e 100% dos 
participantes do Curso de Formação de Conselheiros afirmaram se sentir mais preparados para 
atuar em seus conselhos após o curso e 100% afirmaram que esse tipo de evento deve ocorrer 
periodicamente. 

 

Um dos impactos do I Encontro Municipal dos Conselhos foi o compromisso da Prefeitura 
Municipal no envio a Câmara de Vereadores de projeto de lei de criação do Fórum Municipal dos 
Conselhos. 

 

Eleições Municipais 

Com o objetivo de fortalecer o tema da sustentabilidade no processo 
eleitoral, comprometer os candidatos a Prefeito e os partidos 
políticos com uma agenda de sustentabilidade para o município e 
melhor informar a população sobre as propostas dos candidatos, o Imaflora realizou duas ações.  

No dia 18 de maio, em parceria com o Sesc (Serviço Social do 
Comércio) e 13 organizações da sociedade civil, o Imaflora 
lançou o Programa Cidades Sustentáveis em evento que contou 
com a presença de mais de 180 pessoas. Já lançado em 
diversas cidades brasileiras, o Programa busca conquistar a 
adesão do maior número de candidatos às prefeituras de todos 
os estados do Brasil e de presidentes de partidos políticos a 

file:///C:/Users/mauricio/Documents/Imaflora/1%20-%20SE/Users/roberto/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/roberto/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK2442/www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br


 

uma agenda completa de sustentabilidade para as cidades, baseada em 12 eixos temáticos. O 
Programa é uma ação conjunta do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, Rede Nossa São 
Paulo e Rede Brasileira de Cidades Justas e Sustentáveis. 

 

Já o Site Eleições 2012 (www.eleicoespiracicaba2012.org.br) foi 
elaborado pelo Imaflora em parceria com a OSCIP Pira21, com o 
objetivo de divulgar as propostas de todos os candidatos a Prefeito e 
a relação das mesmas com a sustentabilidade do município. No site 
foram disponibilizadas as propostas de todos os candidatos para 
cada um dos 12 eixos do Programa Cidades Sustentáveis e os 
compromissos dos candidatos a Prefeito com as ações previstas na 
Agenda 21 de Piracicaba. Foram 1.756 acessos em 2012.  

 

Palestras, Oficinas e Elaboração de Materiais Educativos 

Visando difundir os instrumentos, experiências e informações geradas pelo projeto, foram 
realizadas 20 palestras e oficinas sobre temas como “participação e controle social”, 
“transparência pública”, “cidades sustentáveis” e “gestão ambiental participativa”. As palestras 
e oficinas foram realizadas em eventos e locais variados, com destaque para instituições de 
ensino, e contaram com um público total de 807 pessoas. 

 

Além disso, as aulas do Curso de Formação de 
Conselheiros foram gravadas pela TV USP (emissora 
mantida pela Universidade de São Paulo). A transmissão 
dessas aulas pela TV Universitária foi realizada de 
setembro a dezembro e todas as gravações serão 
disponibilizadas em formato de vídeos-aula na internet.  
Três vídeos-aula já estão disponíveis no youtube:  
O Papel dos conselhos e conselheiros municipais 

Cidadania e Democracia participativa 

Participação e monitoramento do orçamento público 

 

 

Observatório Cidadão de Piracicaba  

Lançado no dia 05 de dezembro, o Observatório Cidadão de Piracicaba 
nasceu com a proposta de ser uma inovadora ferramenta de controle 

http://www.eleicoespiracicaba2012.org.br/
http://www.youtube.com/watch?v=Bc5YLcue_EA
http://www.youtube.com/watch?v=bFKVnnorlMQ
http://www.youtube.com/watch?v=Wl-v6Qts5b8


 

social, que sirva como um dos principais mecanismos de análise e sistematização das políticas 
públicas do município e da qualidade de vida local.  

 

Já estão disponíveis no Portal do Observatório (www.observatoriopiracicaba.org.br) diversas 
informações e indicadores sobre três temas: Transparência Pública, Espaços de Participação 
Social e Meio Ambiente 

 

O Observatório é realizado por uma rede composta pelas seguintes 
entidades: CASVI, Florespi, Imaflora, OAB, PASCA, Pira 21 e 
UNESP/Araraquara. No dia do lançamento do Observatório foi assinado 
um termo de cooperação entre essas entidades, contendo o objetivo, 

governança e as responsabilidades assumidas. 

 

Comdema 

Em 2012 o Imaflora continuou a frente da presidência do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba (COMDEMA). 
Nesse período, foram discutidos temas como: orçamento público 
para a gestão ambiental do município, gestão de resíduos, 
saneamento básico, arborização urbana, uso e ocupação do solo, 
dentre outros. O Imaflora, através do projeto Piracicaba 
Sustentável, tem contribuído para a intensificação da análise das 
políticas ambientais do município, criação de um suporte administrativo, capacitação continua 
dos conselheiros e valorização da diversidade de instituições representadas. 

 

Outras Ações 

De 17 a 22 de setembro foi realizada a II Semana de Mobilidade Urbana de Piracicaba A semana 
que debateu a questão a partir de várias perspectivas (transporte público, acessibilidade, 
participação social, ciclovias e ciclofaixas), teve o Imaflora como uma das instituições 
organizadoras. 

 

Além disso, o Imaflora participou e facilitou reuniões e ações periódicas com entidades e 
cidadãos interessados na implementação das propostas aprovadas pela 1ª Conferência 
Municipal de Transparência e Controle Social de Piracicaba. Tais propostas buscam intensificar a 
transparência pública, o controle social e o combate à corrupção no município. 

 

http://www.observatoriopiracicaba.org.br/


 

 

Outros Impactos Alcançados 

Além dos impactos específicos de algumas ações já citados acima, outros impactos alcançado 
em 2012 foram: 

 Aumento da transparência pública, através da disponibilização on-line da lista de imóveis 
alugados pela Prefeitura Municipal; 

 

 Compromisso público da Câmara de Vereadores com a reformulação do Portal da 
Transparência da instituição. Em cumprimento a esse compromisso, foi constatado que 
as informações sobre os contratos assinados pela Câmara foi publicado em seu website 
com acesso livre para consulta por qualquer cidadão. Também foram disponibilizadas 
informações sobre os salários de todos os funcionários da Câmara e sobre licitações; 

 

 Implementação de 2,4 km de ciclofaixas pela Prefeitura Municipal e anúncio da criação 
de mais 5,8 km; 

 

 Avanço na tramitação, na Câmara de Vereadores, de dois Projetos de Lei relacionados as 
propostas aprovadas pela 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social. 

 

Mercado – Desenvolvimento de cadeias produtivas  
 

Segundo o plano estratégico do Imaflora, o trabalho na área de mercado visa influenciar cadeias 
produtivas para que a demanda por produtos florestais e agrícolas, seja no setor privado ou em 
compras públicas, resulte em transformações na cadeia produtiva, causando impactos 
socioambientais positivos nas áreas de produção. 

 

A principal atividade desta área em 2012 foi a realização da 8ª edição da Feira Brasil 
Certificado, em São Paulo. A Feira contou com 32 expositores, dentre eles produtores florestais 
e agrícolas certificados, empresas processadoras de produtos certificados e organizações da 
sociedade civil que apoiam a certificação. Foram 1834 visitantes inscritos, sendo que para 59% a 
Feira atendeu as expectativas e para 21% a Feira superou as expectativas.  

 

Além do espaço de exposição de empresas e produtos, a Feira novamente incluiu um Fórum de 
Debates que contou com diversos painéis de discussão sobre temas variados e relacionados a 



 

assuntos de sustentabilidade nos setores florestal e agrícola. O conteúdo programático do Fórum 
foi bastante elogiado pelos participantes que afirmaram ser a busca por mais conhecimento a 
principal razão para visitarem a Feira.  

 

A cobertura da mídia foi bastante expressiva, colocando a certificação florestal e agrícola em 
grande evidência nos veículos nacionais de divulgação. Foram 161 matérias publicadas em 89 
veículos diferentes, dentre eles destaque para Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Época, 
Exame, Revista Globo Rural e duas entrevistas para o Canal Rural e o Canal Terra Viva.  

 

Além disso, em 2012 a equipe também se concentrou em desenvolver atividades nas cadeias 
produtivas da Madeira Tropical, Café, Pecuária, Cacau e Suco de Laranja. 

 

Uma estratégia comum de trabalho para todas as cadeias é a promoção de treinamentos, 
realização de reuniões e encontros entre produtores, fornecedores e compradores, bem como 
análise e divulgação de informações que possam se difundir e influenciar as cadeias tendo em 
vista seu comprometimento com a melhoria socioambiental das áreas de produção. 

 

Madeira Tropical 

 

A Cadeia da Madeira: 

O trabalho do Imaflora com a cadeia produtiva da madeira tropical visa reduzir a ilegalidade e 
aumentar a sustentabilidade das formas de produção. Para isso, atuamos de modo a influenciar a 
demanda por madeira certificada, fazemos capacitações para técnicos e comunidades que 
atuam na região, e desenvolvemos estudos estratégicos para influenciar o setor. 

 

Objetivos do projeto: 

O principal projeto do Imaflora na área de mercado de madeira tropical é o TAA - The Amazon 
Alternative, em andamento desde 2010 com previsão de conclusão em 2013. O TAA é um 
projeto do governo Holandês, FSC Holanda e empresas holandesas, numa parceira público-
privada Holandesa, de incentivo à Certificação Florestal FSC na Amazônia. 

 

O objetivo do projeto é estimular o aumento da área certificada e de produtos certificados FSC, 
tanto no mercado nacional quanto no mercado holandês e europeu.  

 



 

No Brasil o Imaflora e o IFT (Instituto Floresta Tropical) são as únicas organizações não 
governamentais que atuam no programa, sendo as principais ações do Imaflora focadas na 
realização de cursos e treinamentos, publicações técnicas e pesquisa de mercado, relacionados 
ao tema certificação FSC. 

Principais Resultados Alcançados em 2012: 

 

Publicações: 

“Os requisitos sociais do Padrão FSC para Manejo Florestal em Terra Firme na Amazônia 
Brasileira”, é uma publicação que sistematiza o conhecimento acumulado no Imaflora de mais de 
15 anos com auditorias de certificação na Amazônia, que reúne, pela primeira vez e com riqueza 
de detalhes, todas as questões sociais que precisam ser consideradas para que um 
empreendimento possa se adequar à certificação FSC. 

 

Lançado em abril de 2012, durante a feira “Brasil Certificado”, a publicação permite reduzir a 
ausência de informações técnicas e permitir que produtores florestais, interessados em adequar 
suas atividades, possam ter um material para consultar e identificar, com clareza, aquilo que 
precisa ser adequado em suas operações florestais.  

A publicação está disponível no nosso site: www.imaflora.org.  

 

Pesquisa de Mercado: 

Acertando o Alvo 3 – Desvendando o mercado brasileiro de madeira Amazônica certificada FSC: 
Treze anos após a publicação do primeiro “Acertando o Alvo”, publicado em parceria com as 
ONGs Amigos da Terra e Imazon, o Imaflora lança o Acertando o Alvo 3, estudo inédito sobre o 
consumo da madeira amazônica certificada. O estudo traça, pela primeira vez, um amplo 
panorama do setor madeireiro certificado FSC na Amazônia brasileira. 

 

A publicação estará disponível no nosso site, à partir de março de 2013: www.imaflora.org. 

http://www.imaflora.org/
http://www.imaflora.org/


 

                                      
 

Treinamentos e Capacitações: 

De acordo com levantamento realizado pelo IFT, existe uma enorme carência de profissionais 
preparados para disseminar, implementar, monitorar e planejar o manejo florestal na Amazônia 
brasileira, inclusive com conhecimento específico sobre certificação Florestal. 

 

Este projeto permitiu ao Imaflora potencializar as ações de treinamento na região, com a criação 
e realização de 11 cursos ministrados na Amazônia com foco na promoção da certificação 
florestal FSC, capacitando 186 profissionais envolvidos diretamente com o manejo na Amazônia 
Brasileira, destacando entre este público, empresas e comunidades produtoras florestais, 
consultores e órgãos governamentais de assistência técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de certificação FSC por região: 

Tipo de Curso Local Data # 
Participantes 

Certificação FSC de Manejo 
Florestal para empresas 

 
Paragominas/Pará 

05 a 10 10/12/2010 13 

 
Paragominas/Pará  

05 a 10/12/2011  21 



 

 
Paragominas/Pará 

26 a 30/12/2012 14 

Certificação FSC de Cadeia de 
Custódia 

 Rio Branco/Acre 19/05/2011 18 

 Belém/ Pará  30/05/2012 25 

Requisitos sociais na certificação 
FSC do Manejo Florestal 

 Belém/ Pará  06 e 07/05/2011 10 

 Belém/ Pará  04 e 05/06/2012 14 

Certificação FSC de Manejo 
Florestal para comunidades 

 Xapuri/Acre  16 a 18/05/2011 15 

 Xapuri/Acre  22 a 24/05/2012 19 

 Santarém/Pará  26 a 28/06/2012 16 

Sensibilização sobre manejo, 
certificação e concessão florestal 

Belém/ Pará 30/03/2011 22 

 TOTAL 187 
 

Cadeias produtivas agropecuárias 

2012 foi o ano em que a área diversificou sua atuação para pecuária, partindo do princípio que o 
setor tem grande importância no cenário socioambiental do país. Acreditamos que a pecuária 
conduzida com responsabilidade pode gerar grandes impactos positivos aos ecossistemas e as 
pessoas que vivem nele. As atividades relacionadas às cadeias produtivas do cacau e do café 
tiveram um ano de amadurecimento e consolidação, permitindo a ampliação de suas atividades e 
parcerias. 

 

Café 

De todas as cadeias agrícolas desenvolvidas pelo Imaflora destaca-se a do café, devido ao 
número de ações executadas e resultados obtidos. Embora o trabalho com café esteja bastante 
fundamentado com a promoção e capacitação para implementação da Norma RAS junto a 
grupos de produtores, uma grande novidade foi o início das atividades com café na Amazônia, 
especialmente no município de Apuí em parceria com a ONG IDESAM - Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e a empresa de consultoria agrícola Via Verde. 

 

Na Amazônia, o projeto tem duração de três anos e tem como objetivos principais o aumento da 
produtividade e da qualidade do café, melhores opções de mercado e sombreamento das 



 

lavouras com espécies alternativas. Para o Imaflora, o fundamental é utilizar da nossa expertise 
com café para gerar opções de renda às comunidades locais oferecendo opções ao modo de 
produção tradicional que normalmente se baseia na pecuária extensiva, desmatamento e uso do 
fogo. 

 

As atividades de capacitação de grupos de produção de café também merecem um grande 
destaque, já que em 2012 atuamos de maneira incisiva com uma serie de grupos de produtores: 

 

No último ano, as ações com café atingiram diretamente 3629 pessoas distribuídos da seguinte 
maneira: 
 

Atividade Quantidade Homens Mulheres 

Reuniões com Stakeholders (produtores, exportadores, 
torrefadores) 

26 83 12 

Treinamentos (especialmente envolvendo produtores e 
técnicos) 

16 106 34 

Visitas técnicas 5 25 6 

Dias de campo 2 2200 800 

Apresentações em eventos 2 370 88 

Total  2701 928 

 

Mercado de café certificado 

Resultado de um contínuo processo de capacitação de técnicos, visitas e parcerias com 
empresas, dentre elas a Nespresso, a certificação em grupos evoluiu de maneira significativa em 
comparação aos últimos anos. Atualmente, 44% de toda a área certificada é representada pela 
modalidade de grupos, acréscimo significativo em comparação com os outros anos. 

 

Evolução da área de café certificada no Brasil e participação da modalidade Grupos. 



 

 
 

Cacau 

A cadeia produtiva do cacau brasileiro apresenta características distintas dos demais países 
produtores. O Brasil é o único grande produtor (sexta maior produção) que também apresenta 
um grande consumo (quarto maior consumidor global de chocolate), no entanto o setor produtivo 
enfrenta uma serie de desafios (baixa produtividade, endividamento, falta de união entre 
produtores). Esta situação faz com que o preço do cacau comercializado no país seja um dos 
mais altos do mundo dificultando a agregação de valor através de certificações. 

 

Embora os preços sejam considerados altos pelo mercado, devido às baixas produtividades, 
muitas vezes não gera renda suficiente aos produtores de maneira que possa garantir seus 
investimentos no sentido de agregar mudanças socioambientais significativas nas fazendas. 

 

Neste sentido, o Imaflora adotou a estratégia de aproximação com empresas que atuam no 
mercado nacional, procurando aumentar o comprometimento delas com o apoio às comunidades 
que produzem cacau no Brasil. Embora ainda não existam resultados concretos junto ao setor, 
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foram realizadas reuniões com as seguintes empresas: Cacau Show, Chocolat du Jour, Delfi 
Cocoa, Barry Callebaut, Kraft, Nestlé e Unilever.  

 

No sul da Bahia, o Imaflora desenvolveu treinamentos e capacitações direcionados para um 
grupo de produtores da Cooperativa Agrícola de Gandu (COOPAG), a única cooperativa originada 
antes da crise da vassoura de bruxa que continua em operação.  

 

Realizou-se um diagnostico em 20 propriedades de cooperados da COOPAG em relação aos 
critérios da Norma RAS, trata-se de um grupo piloto de pequenos e médios produtores que 
desenvolvem um projeto de cacau de qualidade junto ao Instituto Cabruca (parceiro local do 
Imaflora). O diagnostico apontou que os principais desafios recorrentes são a falta de tratamento 
do esgoto doméstico e o manuseio inadequado de agroquímicos. 

 

Com o objetivo de divulgar a tecnologia para que os produtores apliquem em suas próprias 
residências, realizamos uma capacitação a respeito da construção de um sistema de tratamento 
de esgoto domestico com o conceito da Bacia de Evapotranspiração. A construção deste 
sistema beneficiou aproximadamente 150 pessoas que utilizam as estrutura de uma igreja e uma 
escola municipal na comunidade Cachoeira Alta no município de Gandu.  

 

Ainda no Sul da Bahia iniciou-se em 2012 uma cooperação com a Organização de Conservação 
de Terras (OCT), que atua com acompanhamento técnico de agricultores familiares e assentados 
inseridos na APA do Pratigi. Em 2012 foram realizados dois treinamentos neste projeto que visa 
capacitar a equipe técnica da OCT, beneficiando cinco grupos de 20 produtores para a adoção 
das boas praticas recomendadas pela Norma RAS. 

 

Investiu-se na divulgação dos projetos com a participação em eventos como: Salon du Chocolat 
em Salvador, SOBER Nordeste em Ilhéus, ISTF-Yale em New Haven (EUA), CBSAF em Belém, e 
Rio +20.  

 

Suco de laranja 

O último ano se destacou pela evolução significativa da área de laranja certificada, numero de 
empresas envolvidas, bem como na exportação do suco certificado. Este resultado se deu 
principalmente pela demanda por parte de uma rede de restaurantes européia bem como pelo 
investimento por parte da equipe de mercado na realização de reuniões e visitas com agentes da 
cadeia.   



 

Empresas e áreas certificadas 

Nome Produção 
de laranja 

Fabricação 
de suco 

Exportação 
de suco 

Importação 
de suco 

Distribuição Varejo 

Cutrale x x x x   

Citrossuco x x x x   

Cambuhy  x      

Louis Dreyfus 
Commodities 
Agroindustrial 

x x x    

Fair and organic 
Products Trading 
B.V  

  x x   

Hildebrand 
Alimentos Ltda 

 x     

Wild    x x  

Coca Cola     x  

Pepsi     x  

McDonalds Europa      x 

Itochu - Japão     x  

 

Pecuária 

Para a pecuária, a certificação da primeira fazenda de criação de gado e do primeiro frigorífico do 
país, ambos no Mato Grosso, foi um divisor de águas em 2012. O trabalho abriu novas fronteiras 
para conquistas na cadeia de custódia da carne. Vale destacar que o couro proveniente destas 
fazendas foi selecionado pela Gucci para compor sua linha de bolsas lançada em Paris, em 2013. 
Com isso, a grife italiana marcou sua estreia no “Desafio Tapete Verde”, que pretende despertar 
a indústria da moda para a sustentabilidade. 
 

Também merece atenção a parceria com a ONG NWF (National Wildlife Federation), que 
viabilizou visitas a propriedades com produção pecuária nos municípios de Canarana (MT), Alta 
Floresta (MT), Paragominas (PA), Apuí (AM) e São Félix do Xingú (PA). Esta experiência permitiu 
a equipe conhecer iniciativas ligadas à sustentabilidade e realizar reuniões com produtores, 
visando informar e promover práticas mais sustentáveis de produção pecuária, além de conhecer 



 

as principais demandas locais. Outro destaque foi o evento realizado em São Félix do Xingu que 
contou com mais de 40 pessoas ligadas à produção pecuária familiar local. 

 

Ainda na pecuária, o Imaflora tornou membro efetivo no GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária 
Sustentável) com o objetivo de se aproximar de outras entidades e empresas ligadas ao tema, 
divulgar a certificação socioambiental e contribuir com parâmetros que evocam à nossa cultura e 
missão. 

 

Foram realizazadas reuniões com uma serei de empresas do setor, entre elas se destacam o 
Marfrig, McDonalds Estados Unidos, Sindicato Rural de Paragominas. 

 

Políticas de interesse público 
 

Sistemas de Certificação 
 

FSC 

O Imaflora continua mantendo sua posição de ator relevante no sistema de certificação FSC, 
tanto na esfera nacional quanto internacional. A participação do Imaflora no sistema FSC é 
orientada para influenciar o sistema para que este seja aplicável a realidade brasileira e de modo 
que seus impactos socioambientais positivos sejam ampliados. Para isso, nas oportunidades 
existentes, aportamos ao sistema a experiência da organização, acumulada ao longo dos últimos 
17 anos.  

 

Na esfera nacional, o Imaflora acompanha o trabalho da Iniciativa Nacional do FSC (FSC-Brasil), 
sendo um membro da câmara econômica. Em 2012, participamos da Assembléia Geral do FSC 
Brasil e apoiamos tecnicamente as iniciativas de harmonização do padrão genérico para 
plantações florestais e da norma complementar para pequenos produtores de plantações 
florestais (fomentados). No âmbito internacional, o Imaflora integra o Grupo de Trabalho para o 
desenvolvimento de indicadores genéricos internacionais, norma que está em processo de 
elaboração e que terá grande relevância para todo o sistema. Mais informações sobre este 
processo podem ser acessadas no site do FSC. 

 

RAS 

A equipe do Imaflora teve participação no desenvolvimento das normas e políticas do sistema de 
certificação da Rede de Agricultura Sustentável, atuando na revisão de documentos e na 

https://ic.fsc.org/international-generic-indicators.472.htm


 

elaboração de propostas para a melhoria do sistema. Destaque para a participação na revisão de 
todo o sistema de cadeia de custódia e na elaboração da nova Política de Certificação.  

 

Além disso, o Imaflora atua, por meio do Secretário Executivo, do Conselho Diretor da RAS, que 
se reúne presencialmente duas vezes por ano e é responsável pelo direcionamento estratégico e 
operacional do sistema RAS. Em 2012, os principais temas discutidos no Conselho Diretor da 
RAS foram a abertura do sistema de acreditação e a elaboração de uma teoria de mudança para 
a RAS.  

 

ISEAL 

Em representação ao Conselho Diretor da Rede de Agricultura Sustentável e à Rainforest 
Alliance, o Imaflora integra o conselho diretor da ISEAL. A participação do Imaflora na ISEAL é 
orientada para ampliar a credibilidade, a seriedade e os impactos socioambientais positivos dos 
sistemas de certificação do mundo. O Imaflora contribui nas discussões da ISEAL a partir de sua 
experiência de 17 anos atuando com sistemas de certificação socioambiental no Brasil. Os 
principais temas que foram discutidos na ISEAL em 2012 foram a elaboração de um código de 
garantias (Assurance Code) e de Princípios de Credibilidade para sistemas de certificação. Além 
disso, o Conselho Diretor da ISEAL trabalhou intensamente na revisão do posicionamento 
estratégico da organização, terminando o ano com uma nova missão institucional e quadro 
estratégico que subsidiará a elaboração de um Plano Estratégico tri anual, previsto para ocorrer 
em 2013. 

 

ÓLEO DE PALMA 

O Imaflora participou e foi um apoiador institucional da Semana Técnica da Palma Sustentável, 
organizada pelo IMAZON e pelo PROFOREST em Belém, em outubro de 2012. Este evento foi um 
marco para o setor que está em plena expansão no Brasil, em especial no Estado do Pará, e 
enfrenta grandes desafios para que se estabeleça a partir de princípios de sustentabilidade e 
possa gerar transformações socioambientais positivas (ao invés de negativas) na região onde 
será implantado. Ao longo de 2013 o Imaflora irá aprimorar sua estratégia de atuação neste 
setor.  

 

UEBT 

O Imaflora se tornou associado da União para o Biocomércio Ético (UEBT, na sigla em inglês), 
organização sem fins lucrativos, que promove o uso de ingredientes da biodiversidade, a partir de 
uma coleta sustentável, do respeito aos conhecimentos tradicionais e da divisão justa dos 

http://www.isealalliance.org/our-work/codes-of-good-practice/assurance-code
http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/our-credibility-principles
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/10/evento-discute-producao-sustentavel-de.html


 

benefícios do produto extraído ao longo da cadeia produtiva. A isso a UEBT dá o nome de 
“Abastecimento com respeito”. 

 

Como membro, o Imaflora assume o compromisso de fortalecer o biocomércio ético em suas 
ações institucionais. A associação à UEBT reforça a direção do trabalho que o instituto 
desenvolve junto às populações extrativistas em seus diversos projetos.  

 

O sistema UEBT define critérios para regular o mercado de produtos da biodiversidade e a 
associação do Imaflora a este sistema permitirá o desenvolvimento de projetos e trabalhos 
específicos para promover melhores relações de mercado entre empresas e comunidades 
tradicionais.  

 

Construção civil / Olimpíadas 

O setor de construção civil continua, a exemplo de 2011, expandindo os relacionamentos e 
relevância nas discussões acerca da importância do controle da origem da madeira utilizada em 
obras. O exemplo disso foi a aproximação do Imaflora com atores relevantes na pauta de uso de 
madeira certificada em construções sustentáveis no Brasil em momentos distintos. O Evento 
Casa Viva, de legado educacional que ocorreu na PUC/RJ, na qual estiveram presentes alunos e 
corpo docente com o objetivo de discutir as construções sustentáveis.  

 

Um segundo momento, de grande importância, foi a participação ativa em três reuniões junto à 
AECOM, empresa de arquitetura responsável por assessorar o Comitê Olímpico e a prefeitura do 
Rio de Janeira na elaboração do projeto do Parque Olímpico do RJ. O avanço das discussões 
acerca da certificação da madeira a ser utilizada nos jogos olímpicos encontra-se em fase de 
especificação de material.  

 

O Imaflora viabilizou ainda a visita da AECOM a uma empresa certificada na Amazônia, a Cikel no 
Pará, visando clarear aos especificadores os benefícios e importância do manejo florestal como 
alternativa de conservação da floresta e promoção de benefícios sociais. Nas discussões sobre 
indicadores de sustentabilidade do projeto do Parque Olímpico o Imaflora foi o propositor de dois 
indicadores tai como: o uso de madeira tropical certificada FSC, além da certificação FSC total 
ou parcial do projeto Olímpico. Tais indicadores estão sendo analisados pelo comitê técnico, 
quem estuda a viabilidade de suprimento e efetivação da proposta junto ao consórcio construtor. 

 

Políticas de Mudanças Climáticas 



 

Em 2012 o Imaflora assumiu dois importantes papeis políticos no contexto das mudanças 
climáticas: o de membro do “Observatório do Clima” e de conselheiro nos workshops realizados 
entre Embrapa e a iniciativa internacional “Animal Change - An Integration of Mitigation and 
Adaptation options for sustainable Livestock production under climate Change”, financiada pela 
União Européia.  

 

Observatório do Clima é uma rede que reúne entidades da sociedade civil com o objetivo de 
discutir a questão das mudanças climáticas no contexto brasileiro; promove encontros com 
especialistas na área e diversos atores sociais para estimular o governo brasileiro a assumir 
compromissos e criar políticas públicas efetivas em favor da mitigação e adaptação do Brasil aos 
efeitos ocasionados pelas alterações climáticas. A adesão do Imaflora ao Observatório do Clima 
foi uma etapa importante. A rede constitui um espaço rico para articulação de representantes de 
vários setores, tendo-se o propósito de influenciar políticas públicas de REDD+ no país. Já a 
iniciativa Animal Change, objetiva apresentar uma visão integrada dos possíveis cenários da 
pecuária frente às mudanças climáticas, de forma a subsidiar os produtores em suas ações de 
adaptação e mitigação, como também auxiliar os processos de construções de políticas públicas 
associando clima e agricultura. 

 

Além disso, em 2012 o Imaflora continuou atuando no Comitê Internacional de Normas da 
iniciativa REDD SES, que desenvolve normas e orientações para países e estados que queiram 
desenvolver suas políticas redução de emissões de desmatamento e degradação florestal. Em 
2012 este comitê trabalhou na elaboração e revisão dos Princípios e Critérios e definiu as 
diretrizes para a institucionalização da iniciativa. Além disso, acompanhou a adoção dos 
Princípios e Critérios REDD SES no Estado do Acre, Equador, Nepal, Tanzania, Liberia e Central 
Kalimantan, na Indonésia.  

 

Sustentabilidade na produção de carvão vegetal 

O Imaflora integrou o GT carvão sustentável, iniciativa organizada pelo Ethos, Avina e WWF para 
promover a sustentabilidade na produção de carvão vegetal utilizado na indústria de ferro gusa. 
Frente aos desafios socioambientais de produção de carvão vegetal no Brasil, um setor em que 
se destacam as notícias que o vinculam a atividades de desmatamento e de condições precárias 
de trabalho, esta iniciativa propôs aos principais produtores desta cadeia um compromisso pela 
busca da regularização socioambiental da atividade. Este compromisso prevê, como um 
componente principal, a adoção de uma ferramenta de verificação de origem do carvão, de modo 
que a cadeia produtiva possa ser auditada de forma transparente e independente, garantindo as 
boas práticas de produção desde a floresta até fábrica de ferro gusa. 

http://www.redd-standards.org/


 

 

O Imaflora apoiou a elaboração desta ferramenta, propondo um mecanismo de verificação 
modular em que as empresas caminharão ao longo dos anos rumo a práticas sustentáveis de 
produção, iniciando a caminhada a partir da garantia da eliminação das práticas indesejáveis de 
desmatamento e condições precárias de trabalho.  Esta ferramenta deverá ser finalizada, testada 
e entrará em operação em 2013. 

 

USO DO FUNDO SOCIAL 
 

O “Fundo Social do Imaflora”, criado no ano de fundação do Instituto, tem como objetivo, apoiar, 
financeiramente, empreendimentos de comunidades e de produtores familiares que mantenham 
algum tipo de relacionamento com o Imaflora. 

 

O Fundo é alimentado pela cobrança de um adicional de 5% em todos os serviços de certificação 
oferecidos para empresas, seja na área agrícola ou florestal. O volume disponível para o uso 
anual é calculado somando-se os rendimentos financeiros do fundo com 50% do valor arrecadado 
no ano anterior. 

 

O recurso tem sido destinado historicamente a apoiar comunidades e pequenos produtores por 
meio do pagamento de parte (ou totalidade) dos custos do processo de certificação 
socioambiental (RAS e FSC), uma vez que o IMAFLORA acredita que estes sistemas de 
certificação devem ser acessíveis do ponto de vista financeiro a todos os públicos inclusive os 
menos capitalizados, possibilitando a promoção de melhorias nas práticas socioambientais e na 
qualidade de vida dos produtores, a partir da agregação de valor aos produtos e 
consequentemente do incremento de renda.  

 

O recurso excedente anual do Fundo (que não foi utilizado para custear a certificação) tem sido 
ainda destinado desde 2011 ao “Financiamento de Pequenos Projetos Comunitários”, que 
fortaleçam as atividades do público-alvo, em consonância com a missão, os objetivos e o Plano 
Estratégico vigentes no IMAFLORA. 

 

O valor utilizado em 2012 foi de R$ 72.108,96 para subsidiar custos da certificação e de R$ 
10.781,00 para fomentar projetos comunitários. 

 



 

A tabela seguinte apresenta a relação e localização dos empreendimentos comunitários e os 
projetos beneficiados em 2012: 
 

# Projeto ou Comunidade Beneficiada Tipo de Apoio Local/Região 

1 Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Chico Mendes (PAE CACHOEIRA) 

Pagamento dos custos de certificação de 
Madeira tropical comunitária  

 Xapuri / AC 

2 Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Porto Dias (PAE PORTO DIAS) 

Pagamento dos custos de certificação de 
Madeira tropical comunitária  

Acrelândia / AC 

3 AMARCA - Associação de Moradores e 

Agroextrativistas do Remanso de Capixaba 

Pagamento dos custos de certificação de 
Madeira tropical comunitária  

Capixaba / AC 

4 Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Equador (PAE EQUADOR) 

Pagamento dos custos de certificação de 
Madeira tropical comunitária  

 Xapuri / AC 

5 Associação dos Moradores e Produtores da RESEX 
Chico Mendes (AMOPREX) 

 

Pagamento dos custos de certificação de 
Madeira tropical comunitária  

Xapuri / AC 

6 Associação de Pequenos Produtores Rurais Fé em 
Deus (APPRFD) 

 

Pagamento dos custos de certificação de 
Madeira tropical comunitária  

Xapuri / AC 

7 Cooperativa dos Produtores Florestais 

Comunitários (COOPERFLORESTA) 

 

Pagamento dos custos de certificação de 
Madeira tropical comunitária  

Xapuri / AC 

8 Ervateira Putinguense Pagamento dos custos de certificação de erva 
mate na Mata Atlântica de pequenos 
produtores. 

Putinga / RS 

9 Cooperativa Mista dos Produtores da RDS do rio 
Iratapuru (COMARU) 

 

Pagamento dos custos de certificação de 
castanha e breu de população extrativista. 

Laranjal do Jarí / 
AP 

10 Comunidade Kayapó na Terra Indígena do Baú Pagamento dos custos de certificação de 
castanha de população indígena. 

Altamira / PA 

11 Associação dos Moradores da Reserva Extrativista 
Rio Iriri (AMORERI) 

Formação de um capital de giro para compra da 
Babaçu na Resex Iriri a fim de viabilizar a 
cadeia na região. 

Altamira - Terra 
do Meio / PA 

13 Cooperativa Mista Extrativista dos Quilombolas do 
Município de Oriximiná (CEQMO) 

Compra de sistema de rádio e telefonia para a 
cooperativa 

Oriximiná - Calha 
Norte / PA 

14 Feira Brasil Certificado Apoio à participação de 5 comunidades e 
pequenos produtores certificados na Feira 

- 

 

  



 

MAPA DE ATUAÇÃO  

 

 

  



 

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
 

Secretaria Executiva e gestão 
 

Equipe de gestão 

O Comitê de Gestão e Estratégia trabalhou ao longo de 2012 nas decisões operacionais da 
organização e em assuntos de gestão de pessoas e gestão financeira da organização. A maior 
dedicação do CGE foi direcionada a revisão dos parâmetros de gestão de pessoas, cujo resultado 
será finalizado no início de 2013 e já será utilizado como base para o processo de avaliação anual 
de desempenho. Além disso, o CGE iniciou o trabalho de revisão do Regimento Interno do 
Imaflora. 

 

Conselho Diretor 

Foram eleitos pela Assembleia Geral para ingressar o Conselho Diretor do Imaflora o Ricardo 
Abramovay, Tasso Azevedo e Laura Prada. Os dois últimos tiveram participação fundamental na 
história do Imaflora quando fizeram parte de sua equipe executiva. Com isso, o Conselho Diretor 
é fortalecido pela história institucional guardada por ambos e expressada em suas excelentes 
contribuições nas duas reuniões do ano. Ricardo Abramovay, sociólogo e professor da USP, vêm 
trazendo ao Conselho excelentes reflexões sobre o papel da organização – e dos instrumentos de 
certificação – na influencia aos setores produtivos.  

 

Gestão da área de projetos 

2012 foi um ano marcante para a integração e consolidação da área de projetos do Imaflora. Com 
uma equipe de 15 pessoas, a área conduz projetos de desenvolvimento local na Amazônia, 
especialmente na Calha Norte Paraense, Terra do Meio e São Felix do Xingu, bem como o Projeto 
Piracicaba Sustentável e Mercados, com foco nas cadeias produtivas do café, cacau, pecuária e 
madeira tropical. 

 

Aparentemente distinta em objetivos, a área cresceu em maturidade através da consolidação do 
Núcleo de Projetos que conduziu processos de captação conjunta de recursos, melhoria dos 
processos de controle e prestação de contas junto a financiadores, aplicação de metodologias e 
ferramentas de gestão, aprovação de uso do fundo social para pequenos projetos e busca de 
estratégias de integração da área de projetos. 

 



 

Monitoramento e Pesquisa 

Neste ano, o Imaflora investiu em novas iniciativas no plano da pesquisa científica, aumentando 
os esforços para medir os impactos socioambientais dos nossos projetos, com o fim de avaliar 
as nossas estratégias e ações e poder ter uma incidência mais qualificada em políticas públicas. 
Em agosto de 2012 houve a contratação da pesquisadora Elisa Hardt Alves Vieira e sua 
incorporação a frente de trabalho coordenada pelo Luis Fernando Gudes Pinto e Maurício 
Voivodic. A meta global do setor de Monitoramento e Pesquisa é avaliar o sucesso nas 
mudanças socioambientais que o Imaflora pretende alcançar, incorporando pesquisadores e 
instituições parceiras de ensino e pesquisa.  

 

Foram realizadas atualizações bibliográficas a respeito da avaliação e seleção de indicadores de 
impactos de projetos, como as publicações sobre a Teoria de Mudanças e o Código de Impactos 
da ISEAL. Essas revisões auxiliaram nos exercícios internos de reflexão a respeito dos objetivos, 
resultados e impactos desejados pelo Plano Estratégico 2011-2013. Essa reflexão inicial irá 
facilitar nosso próximo passo na identificação de indicadores de impactos institucionais. O 
desafio será ampliar essa reflexão para os projetos setorizados do Imaflora, como o exercício 
realizado com a equipe do Projeto Terra do Meio. Seguindo a proposta metodológica da ISEAL, 
foi selecionado um conjunto de indicadores sócio-econômicos e ambientais desse Projeto, os 
quais foram organizados em um questionário de avaliação e acompanhamento dos impactos 
esperados.  

 

No final de 2012 foi iniciada a primeira fase de uma proposta de pesquisa que avalia a 
contribuição da certificação do café na conservação de habitats de refúgio do Cerrado Mineiro. 
Essa proposta foi desenvolvida com o apoio de pesquisadores da Universidade de São Paulo - 
USP e da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. A primeira fase do projeto engloba uma 
escala local/regional das paisagens estudadas, comparando fazendas certificadas e não 
certificadas e suas bacias de influência dois anos antes e seis anos depois da obtenção do selo 
agrícola pelas fazendas certificadas. A comparação entre as áreas e períodos tem como principal 
estratégia a avaliação de mudanças das medidas estruturais da paisagem que valorem 
quantidade, qualidade e disposição da vegetação natural e os tipos de uso e cobertura das matas 
de galeria. Os primeiros passos foram dados com a criação de uma base de dados 
georreferenciada formada por imagens de satélite, fotográficas aéreas, dados cartográficos e 
limites das propriedades em estudo. O próximo passo será o mapeamento do uso e ocupação da 
terra e aplicação das métricas de valoração da conservação das paisagens estudadas e 
avaliação dos benefícios ou eventuais limitações decorrentes da certificação sócio-ambiental.  

 



 

Dentro de uma linha de pensamento mais amplo, foi iniciada a criação de um Sistema de 
Informação Geográfica que tem como missão inicial o levantamento, a organização e a 
sistematização de informações geográficas dos empreendimentos e projetos Imaflora inseridos 
nos diferentes Estados do País. Foi criada uma base de dados formada pelas coordenadas 
geográficas de localização das áreas, representada na forma de mapa digital para 
disponibilização no site do Imaflora. Em seguida, iniciou-se a coleta e sistematização de dados 
internos e externos a respeito dos limites físicos de cada unidade. Além de ajudar na 
interpretação, interação e monitoramento de impactos, a espacialização das ações do Imaflora 
por si só já trouxe auto-conhecimento e transparência externa para a Instituição. O grande 
desafio está no acesso aos dados existentes e na incorporação de novas práticas de inclusão 
dessas variáveis no processo. 

 

Durante o segundo semestre, o Imaflora recebeu a visita do economista Karim Omar Lara Ayub a 
partir de um intercâmbio com a Universidade de Oxford. Durante três meses foi realizada a 
avaliação do perfil dos produtores de café certificados tanto em grupo como individualmente. 
Este estudo concluiu que a certificação em grupo atinge um novo perfil de produtor – médio e 
pequeno empresário, mas ainda não atinge o produtor familiar. O próximo passo é a publicação 
desses resultados. 

 

Assim como essa parceria para o intercâmbio de alunos, foram estabelecidas outras 
colaborações entre o Imaflora e instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, 
como: a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - através do prof. Dr. Gerd Sparovek e da 
Markesalq - Grupo de Pesquisa e extensão em Marketing e Gestão da ESALQ; a Universidade 
Federal do ABC e CEBRAP – através do prof. Dr. Arilson Favaretto e do grupo de pesquisa em 
Gestão de Territórios; a Universidade Estadual de Campinas – através da profa. Dra. Rozely 
Ferreira dos Santos; a Universidade de São Paulo – através do prof. Dr. Jean Paul Metzger e do 
Programa de Pós-graduação em Ecologia; e a Universidade da Califórnia – através do 
intercâmbio de pesquisa. 

 

Qualidade 

Em 2012 iniciamos a estruturação de uma área de Qualidade no Imaflora, com abrangência 
institucional e supervisionada pela Secretaria Executiva, deixando de ser direcionada somente a 
certificação.  Neste ano a dedicação foi na elaboração de um Plano de Trabalho que servirá de 
guia para as atividades que serão desenvolvidas e para contribuir no alcance dos Objetivos 
Estratégicos do Imaflora. 

 



 

A área de Qualidade destinava-se apenas a certificação com grande foco na certificação agrícola. 
Isto em função do processo de acreditação para se tornar um organismo certificador perante a 
Norma da RAS e segundo a ISO 65, e que fora concedida oficialmente neste ano. Com o aumento 
da abrangência de atuação, a área, fortaleceu suas atividades com a certificação florestal, 
realizou os primeiros trabalhos com a área de projetos e passou, efetivamente, a ser subordinada 
a Secretaria Executiva. Essas atividades estão sendo norteadas pelos objetivos da qualidade 
elaborados, e em constante revisão, com um olhar para o plano estratégico e para as demandas 
provenientes das áreas (certificação e projetos).   

Principais atividades da Qualidade: 

 

Certificação Florestal 

Apoio na auditoria de monitoramento da acreditação realizada pela ASI (Accreditation Services 
International): duas auditorias de escritório e uma auditoria em certificado de Cadeia de 
Custódia. 

 

Início do Processo de Acreditação através do INMETRO para se tornar um Organismo de 
Auditoria Florestal Independente para avaliar as Concessões Florestais na Amazônia. 

Oficina para Levantamento de Melhoria nos Processos. 

 

Certificação Agrícola 

Acompanhamento da auditoria de acreditação realizada pelo IOAS (International Organic 
Accreditation Services). 

 

Reativação e coordenação do Comitê da Qualidade que segue em pleno funcionamento. 

 

Projetos 

Participação na reunião de integração, com uma pauta exclusiva sobre o tema qualidade. 

 

Comunicação 2012: fortalecendo relações 

Encerramos 2012 celebrando inovações e avanços em um MODELO DE COMUNICAÇÃO EM 
REDE, conforme fora definido no Plano Estratégico. Foi um ano de muitas mudanças, em que nos 
adaptamos para inaugurar e aprimorar os canais de interação, melhorar os processos de 
divulgação e reestruturar a equipe para trabalhar nesse novo cenário. 

 



 

Desse modo, conseguimos caminhar em direção a um diálogo aberto e continuo que nos ajuda a 
fortalecer as relações com nossos públicos e dar visibilidade e transparência as nossas ações e 
seus impactos.  

 

Para isso, trabalhamos experimentando uma participação mais ativa nas redes sociais, onde 
cerca de 6600 pessoas optaram por estar em contato conosco. Esse número cresce diariamente 
desde o 4º trimestre de 2010 quando esses espaços foram inaugurados. Ao longo do ano 
estudamos o perfil de nossos públicos, o tipo de assunto com o qual trabalhamos que mais os 
interessam, as notícias mais acessadas e o estilo da interação e passamos a atendê-los com 
mais qualidade, postando informações mais adequadas a cada perfil.  
 

 

Ainda falando em inovação nos canais de comunicação, modificamos nosso site, para que 
refletisse a atuação do Imaflora, contemplando todas as áreas de maneira equilibrada e para que 
ampliasse o acesso e a participação dos nossos públicos. Trabalhamos em um layout mais 
atrativo, com mensagens mais curtas e objetivas, facilitando a navegação. Também nos 
preocupamos em desenvolvê-lo utilizando uma tecnologia de fácil manutenção. Além disso, 
separamos as notícias, que passaram a ser postadas somente no blog, onde podem ser 
comentadas ou compartilhadas e mantivemos os destaques no site. Desse modo, conseguimos 
mensurar a quantidade de visualizações e comentários nas postagens e permitimos que os 
visitantes se inscrevessem para receber notícias do Imaflora por e-mail. Essas alterações 
conquistaram a atenção de mais de 43.000 pessoas visitantes durante o ano. 

 

Evolução no número de seguidores do Twitter em 2012
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Evolução no número de amigos do Facebook
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Curtições à notícias Links compartilhados



 

Outro destaque foi a melhoria nos processos de divulgação. Ao longo desse ano, 
experimentamos vários processos e sistemas (tecnologias) para direcionar e aprimorar nossas 
divulgações. Investimos tempo, energia e recursos a fim de mapear nossos públicos e analisar o 
seu comportamento em relação a nossas mensagens, assim buscamos um “sistema de gestão 
de relacionamentos, o CRM” e um software que pudesse ser integrado a ele para direcionar 
nossas mensagens via e-mail somente aos interessados.  

 

Esses dois sistemas têm permitido mensagens mais direcionadas e tem nos possibilitado um 
retorno muito maior em relação a nossas divulgações. Nesse ano, foram cerca de 831 
mensagens recebidas por e-mail de nossos públicos de interesse. Somente nos 37 processos de 
consulta pública que conduzimos, recebemos 146 respostas mediadas pela comunicação. Nos 
processos de consulta pública, também incorporamos inovações que incluem melhoria nas 
mensagens, aproximação com os técnicos e, no fim desse ano, começamos a trabalhar na 
avaliação sistemática desse processo. 

 

As inovações nos processos de divulgação também foram incorporadas pelos projetos, onde os 
resultados podem ser percebidos na visibilidade que conquistaram. Para isso, trabalhamos com 
um mailling específico e com assessoria de imprensa também direcionada. Foram 
aproximadamente 540 matérias publicadas, sendo 
algumas em veículos de abrangência nacional como o 
Estadão, Folha de São Paulo, G1, Globo Ecologia, 
Dinheiro Rural, Exame, TV Cultura, Globo News, etc. 

 

Vale destacar o aumento das demandas espontâneas 
que chegaram ao Imaflora e os temas que foram 
destaque, tais como a Pecuária, o Cenário Certificado, 
o Cacau (São Félix), a Laranja, o Prêmio 
Empreendedor, etc. temas congruentes com nosso 



 

ideal definido no plano estratégico 2011-2013. 

 

Foram 13 artigos publicados, 41 releases, 55 entrevistas, 5 encontros com jornalistas e 1 
coletiva de imprensa. Somado ao trabalho da assessoria a comunicação trabalhou em 125 
divulgações (cerca de 10 divulgações por mês). 

 

Para tanto, a equipe precisou se reestruturar, analisando processos e redistribuindo suas 
atividades. Desse modo, 2012 a comunicação partiu de três para cinco pessoas. Com a saída do 
assistente de comunicação, passamos a terceirizar a criação e trouxemos para a equipe duas 
pessoas com perfis mais administrativos, já que vários processos da área eram dessa natureza. 
Também contamos com a contratação de nossa assessora de imprensa que trabalhará também 
na produção de conteúdo.  

 

As mudanças também incluem a forma de fazer. Realizamos reuniões semanais para que todos 
estejam integrados e comprometidos com a melhoria da comunicação, analisamos 
semanalmente nossos processos e mensalmente fazemos uma análise mais aprofundada sobre 
nossas práticas. Desse modo, podemos corrigir o que não está funcionando e aprimorar ainda 
mais o que tem dado resultado.  

 

Nosso trabalho tem sido marcado pelo ciclo da inovação, em que experimentamos novas 
ferramentas e processos, medimos os resultados (Google analytics, relatórios gerenciais, 
constant contact, estatísticas dos blogs, etc.) e incorporamos melhorias nos canais de 
comunicação e ferramentas que nos ajudam a formar e fortalecer a imagem do Imaflora. 

 

Sendo assim, a análise crítica dos processos e dos resultados de comunicação tem gerado 
reflexão na equipe que está cada dia mais alinhada com os objetivos da área e comprometida 
com o aprimoramento de suas práticas para fortalecer as relações com os públicos do Imaflora.   

 

Administração 

Considerando que os anos 2010 e 2011 foram de muitas mudanças no Imaflora, tanto em 
estrutura, na equipe, nos processos, bem como avanços tecnológicos, etc... a Administração em 
2012 dedicou e focou suas ações ao completo suporte e atendimento das necessidades das 
áreas e da equipe, buscando melhorar a qualidade dos seus serviços, melhor atender as 
demandas, com eficiência e rapidez, e de forma alinhada com as áreas. 

 



 

Gestão Predial, Infraestrutura e TI 

Em 2012 a chegada de 07 novos funcionários e estagiários criou uma demanda por novos postos 
de trabalho, e isso a necessidade de um novo estudo de espaços para criação de novos postos. 
O estudo permitiu a geração de 10 novos postos no Prédio 1, com uma grande e complexa 
movimentação de pessoas e realocação física das áreas de Certificação Florestal, Agrícola e 
Projetos.  

 

Ainda na parte de TI – Infraestrutura 2012 foi mais um ano de grandes investimentos, visando 
melhoria nas comunicações internas e externas do Imaflora, com a equipe e com seus clientes e 
parceiros. Principais investimentos: 

 

Implantação de novo link de acesso a internet de 10Mbps 

Aquisição de novo servidor “VIRTUAL” e redistribuição dos antigos para montagem de ambiente 
de virtualização de servidores 

Expansão Central telefônica. 

 

Sistemas de Informação 

Em 2012 foram adquiridos e implementados novos módulos do Sistema WR-Radar, visando 
melhorias nos processos de Faturamento e de Controle de OS dos Auditores externos. 

 

Estas melhorias compreenderam: (a) Implementação, via Modulo de Compras do RADAR, do 
sistema de emissão eletrônica das Ordens de Serviços dos auditores externos, permitindo assim 
padronização, maior eficiência, melhorias de controles e confiabilidade nos dados. 

 

E (b) implementação, via modulo Comercial do Radar, do processo de Pedido de Clientes que 
tem por finalidade controlar de forma mais completa todos os faturamentos, em cada ciclo 
comercial, e de forma automática, gerenciar as liberações de faturamentos totais ou parciais, 
propiciar unificação na entrada de dados, eliminar retrabalhos e melhorar os controles. 

 

Gestão de Pessoas 

Nesta área o grande destaque foi a internalização e implementação da Folha de Pagamento, que 
a partir de 2012 passou a ser processada internamente, através do novo Sistema de Folha 
“Sênior-Rubi” que opera de forma integrada ao Sistema WK-Radar, que também passou a rodar a 
contabilidade internamente. 



 

 

Com isto, os desafios foram: (a) o processo de custeio da folha que deve alimentar 
automaticamente o sistema contábil, já segregando os custos de Folha por Projeto/Área, (b) 
controle e recolhimento dos encargos diretos e (c) interatividade com os órgãos trabalhistas e 
governo para transmissão eletrônica dos dados de folha. 

 

Finanças e Contabilidade 

Em 2012 assumimos a internalização da Contabilidade, cujos processos de balanço e 
demonstrações contábeis passaram a ser elaborados e emitidos pelo próprio Imaflora. Esta 
mudança exigiu uma grande reestruturação das atividades na equipe, preparo, atualização e 
eficiência para atender nos prazos as conectividades com governo para transmissão eletrônica 
de dados contábeis. 

 

Além disso, em função do aumento das atividades de Projetos nos últimos anos, as demandas 
mais freqüentes de analises financeiras, preparação de orçamentos para financiadores, e 
estudos de custos, fez-se necessário a designação de um Analista Financeiro com atuação 
exclusiva no controle financeiro dos projetos e suporte, trabalhando diretamente com a área de 
projetos. Esta designação possibilitou informações financeiras mais rápidas e precisas, uma 
melhor assessoria aos Gestores de Projetos, maior agilidade no processo de prestação de contas 
junto aos financiadores, bem como maior suporte na elaboração de orçamentos e Editais para 
novos projetos. 
 

INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

Indicadores externos 

O sentido dos indicadores é medir e monitorar o desempenho institucional frente resultados 
operacionais e aspectos internos. A avaliação quantitativa dos resultados externos do Programa 
de Certificação é medida e avaliada anualmente desde 2005 e apresentada anualmente com 
dados dos últimos cinco anos.  

 

Neste ano, pela primeira vez, estamos experimentando uma tabela para informar também 
indicadores quantitativos de desempenho da área de projetos de desenvolvimento local. Não foi 
possível resgatar as informações destes indicadores para anos anteriores, entretanto planejamos 
utiliza-los nos próximos anos para possibilitar comparações futuras. 
 



 

Indicadores das atividades de projetos de Desenvolvimento Local: 

 2012 

Número de propriedades privadas com projetos 53* 

Número de Unidades de Conservação com projetos 10 

Área total de propriedades privadas com projetos 364.479 ha* 

Área total de Unidades de Conservação com projetos 10.326.273 ha 

Número de beneficiários diretos dos projetos  1.269** 

Estados do país com projetos 4 (PA, AP, BA e SP) 

Municípios 13 

Biomas Amazônia e Mata Atlântica (Urbana – 
Piracicaba e Rural - BA) 

Produtos da Sociobiodiversidade: Castanha-da-amazônia, látex da seringueira, 
óleo de copaíba, babaçu, cacau. 

* A maior parte das Propriedades Particulares são Territórios Quilombolas coletivos: Território Quilombola Boa Vista, Território 
Quilombola Água Fria, Território Quilombola Trombetas, Território Quilombola Erepecuru, Território Quilombola Alto Trombetas, 
totalizando 361.852 ha. 

** 171 pessoas referentes à Terra do Meio estão estimadas, pois os indicadores do projeto são medidos por número de famílias 
(57 famílias diretamente beneficiadas). Em consenso, chegou-se ao número de três pessoas por família diretamente beneficiadas. 
57 x 3 = 171. 

 

Municípios computados: Piracicaba, Belém, Almeirim, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Faro, Altamira, São Felix do 
Xingu, Porto Grande, Gandu, Piraí do Norte. 

 

Unidades de Conservação computadas: Flota de Faro, Rebio Trombetas, Flona Saracá-Taquera, Flota do Trombetas, Flona de 
Mulata, Flota do Paru, Resex Riozinho do Anfrísio, Resex Iriri, Resex Xingu, Flona do Amapá. 



 

Indicadores das atividades da área de Certificação Socioambiental: 

Total de empreendimentos certificados com verificação de práticas socioambientais – empreendimentos florestais certificados pelo Imaflora/FSC e 
agrícolas, certificados pelo Imaflora/RAS – Rede de Agricultura Sustentável. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Total de empreendimentos certificados com verificação de práticas socioambientais* 88 107 132 140 150 

Área total de empreendimentos certificados com verificação de práticas socioambientais 3.001.902ha 2.885.882 ha 3.800.115 ha 2.292.300 ha** 4.971.400,76 ha 

Número de famílias de comunidades e agricultores familiares 310 380 395 392 392 

Estados do país com empreendimentos certificados 14 14 15 15 12 

Biomas com empreendimentos certificados Mata Atlântica, 
Amazônia e 
Cerrado 

Mata Atlântica, 
Amazônia, 
Caatinga e Cerrado 

Mata Atlântica, 
Amazônia, 
Caatinga e Cerrado 

Mata Atlântica, 
Amazônia, 
Caatinga e Cerrado 

Mata Atlântica, 
Amazônia, Catinga 
e Cerrado 

Maior área certificada 1.543.460ha 1.543.460ha 1.543.460,00ha 277.852 ha 1.543.460,00ha 

Menor área certificada 14ha 14 ha 4,21 ha 4,21 ha 69 ha 

Área de ecossistemas naturais protegidos ou sendo recuperados em empreendimentos 
certificados (somente considera plantações florestais e agricultura) 

439.470ha 494.659,24 ha 1.677.634,34ha 662.520 ha 867.403,78 ha 

Proporção média da área de ecossistemas protegidos ou sendo recuperados em 
empreendimentos certificados (somente considera plantações florestais e agricultura) 

39% 35,63% 35% 35,89% 37,64% 

Área de ecossistemas naturais sob manejo certificado (** em 2008 passamos a contabilizar 
as áreas efetivamente sob manejo) 

261.060ha 265.580,30 ha 921.294,77ha 268.838 ha 2.659.615 ha 

Número de assalariados em empreendimentos empresariais certificados (não inclui safristas 
e terceiros) 

22.099 28.720 78.302 82.712  41.789*** 

*Não são contabilizados os certificados de cadeia de custódia.  

**Esta área é menor do que a de 2010 uma vez que em 31 de dezembro de 2011 o certificado FSC da TI do Baú (1.543.460 ha) estava cancelado. Entretanto, ao final do ano a comunidade apresentou 
evidências de cumprimento das não conformidades e, portanto, seu certificado foi reativado em 2012.  

***Em 2010 e 2011 foi, erroneamente, contabilizado o número de trabalhadores em certificados de cadeia de custódia.  



 

 

Indicadores internos 
 

Os aspectos internos, tanto ambientais quanto sociais, são uma preocupação institucional, 
buscando a coerência entre conduta externa e interna. Para tanto, o Imaflora toma uma série de 
medidas para minimizar os impactos ambientais em seu escritório e procura proporcionar 
condições de trabalho satisfatórias e motivadoras. Parte desta postura ainda não está amparada 
em políticas, mas em práticas.  

 

Estas informações são acompanhadas anualmente e estão sintetizadas na tabela abaixo.  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indicador Geral  Per Capita Geral  Per Capita Geral  Per Capita Geral  Per Capita Geral  Per Capita Geral  Per Capita 

Consumo de Água (m³) 246 8,79 286 8,17 376 8,36 435 8,53 499 8,91 618 9,51 

Variação Consumo   16% -7% 31% 2% 16% 2% 15% 4% 24% 7% 

Consumo de Energia 
Elétrica (KW/h) 

25,52 0,91 27,6 0,79 42,4 0,94 48,7 0,95 50,4 0,90 54,7 0,84 

Variação Consumo   8% -13% 54% 19% 15% 1% 3% -6% 9% -6% 

Consumo de Papel para 
impressão (x1000 
folhas) * 

65 2,32 69 1,97 75 1,67 80,5 1,58 157** 2,80 106 1,63 

Variação Consumo   6% -15% 9% -15% 7% -5% 95% 78% -32% -42% 

* Não considera impressões externas e impressão de livros e materiais em gráficas. 

** O consumo de papel em 2011 foi excessivo e pode significar um erro interno de medição. De qualquer maneira, em 2012 
reduziu para os padrões normais. 

Medidas para a minimização de consumo de recursos naturais e a produção de resíduos 

 

 Edifício construído com madeira certificada FSC; 

 Edifício que procura minimizar a necessidade de iluminação artificial; 

 Existência de sanitário seco, que não consome água e os resíduos são decompostos e 
usados como adubo no jardim; 

 Existência de composteira para a decomposição de resíduos orgânicos; 



 

 

 Separação do lixo reciclável; 

 Uso de pilhas recarregáveis nas máquinas fotográficas; 

 Uso de tonners recarregáveis nas impressoras;  

 As impressoras mais utilizadas imprimem dos dois lados do papel; 

 Os três automóveis próprios são movidos a álcool; 

 Uso de papel de impressão certificado FSC; 

 Consumo de café certificado pela Rede de Agricultura Sustentável;  

 Equipamentos eletrônicos obsoletos são, preferencialmente, doados para uso por outras 
entidades; 

 

BALANÇO SOCIAL 
Visando melhor atender aos requerimentos e aos indicadores Econômicos, Sociais e Ambientais para 
Balanço Social, este ano o Imaflora elaborou o seu a partir da seleção de indicadores recomendados pelo 
modelo “IBase” (para organizações sociais) e pelo modelo ETHOS, além de atender as normas de 
contabilidade NBC T 15 (Normas para Balanço Social) e  NBC T 10.19 (Normas contábeis para Entidades 
sem Finalidades de Lucro). Nesta edição também foram contemplados dados financeiros extraídos das 
Demonstrações Contábeis do Imaflora. 

 

Todavia, identificamos ainda outros indicadores recomendados pelo Modelo Ethos, e a oportunidade de 
incluir a “Demonstração do Valor Adicional – DVA”, conforme previsto na Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC-T-3.7, que não estão presentes nesse documento, mas serão objeto de um estudo 
para a próxima Edição do Balanço Social. 
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GESTÃO FINANCEIRA 
 

Resumo financeiro 2012 
 REALIZADO   

  (JAN A DEZ) %  

RECEITAS 13.034.788  100%  

Certificação Florestal 6.533.943 50%  

Certificação Agrícola 2.879.690 22%  

Projetos / institucional 3.372.204 26%  

Outras Receitas 245.673 2%  

DESPESAS 11.844.077  100%  

Folha Pagamento 6.394.760 54%  

Viagens 1.794.823 15%  

Consultores/ Auditores externos/Espec. 1.597.563 14%  

Publicações /Comunicação / Eventos 276.749 2%  

Desp. Indiretas+Telecom+ Desp. Financ. 277.313 2%  

Impostos Diretos (Cofins)  582.751  5%  

Adm (Adm+Sede+Financ) 626.406 6%  

Outras Despesas 293.712 2%  

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.145.103 9%  

Custo Administrativo + Indiretos 1.681.453 14%   
 
Uso dos Fundos do Imaflora em 2012 

Fundo Social  

Saldo Inicial 1.022.636 

Créditos Rend. Financ.                          68.582  

Incorporação s/ Fat 2012                        255.192  

Utilização em 2012 (Certificação)                          -68.158  

Utilização em 2012 (Feira Brasil Cert)                         -3.951  

Utilização em 2012 (Proj. Comunid)                          -10.781  

Saldo Final (31-Dez-2012) 1.263.519 

Fundo Patrimonial  

Saldo Inicial 1.510.848  

Créditos: Rend. Financ.                     81.219,15  

Saldo Final (31-Dez-2012) 1.592.067 

 
Investimentos em infraestrutura e equipamentos 

INVESTIMENTOS EM 2012   153.553,49  

MOVEIS E UTENSILIOS        8.589,68  

COMPUTADORES     34.025,81  

MAQUINAS E QUIPAMENTOS        9.058,54  

SERVIDORES DE DADOS     13.883,80  

BENFEITORIAS SEDE        7.830,00  

ASFALTO     42.057,00  

CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO     17.000,00  

SOFTWARES     21.108,66  

Evolução de receitas 
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RECEITAS POR ÁREA 

CERT AGRICOLA CERTIF. FLORESTAL INSTITUCIONAL



 

 

 

PARECER DOS AUDITORES 
Clique aqui para acessar as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas. 
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Clique aqui para acessar as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas. 
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