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O projeto Florestas de Valor promove a conservação na Amazônia ao 
fortalecer as cadeias de produtos florestais não madeireiros e disseminar 
a agroecologia. Com o incentivo ao mercado ético e boas práticas no 
manejo florestal e agrícola, trabalha para gerar renda para comunidades 
extrativistas e agricultores familiares. Fortalecidas economicamente, 
essas comunidades ajudam a manter de pé a maior floresta tropical do 
mundo. Ao conectar economicamente os produtores e o mercado ético, 
o projeto ajuda a criar novas formas de desenvolvimento sustentável 
para a Amazônia.  



ÁREA DE ATUAÇÃO 
Florestas de Valor é uma iniciativa do IMAFLORA – Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e Agrícola® desenvolvida em três regiões: na Calha Norte do 
rio Amazonas, na Terra do Meio e no município de São Félix do Xingu, no Pará. A 
área de atuação concentra-se em quatro municípios paraenses: Oriximiná, 
Alenquer, Altamira e São Félix do Xingu. 
 
A principal característica desses territórios é a diversidade social e ambiental. Calha 
Norte e Terra do Meio são as áreas com os maiores contínuos de floresta tropical 
do estado do Pará, enquanto que São Félix do Xingu é uma região onde atividades 
econômicas reduziram significativamente as florestas nas últimas décadas. 

COMUNIDADES ENVOLVIDAS 
Extrativistas, quilombolas e agricultores são a expressão humana dessa região 
marcada por fortes pressões e ameaças. Somente a consolidação de modelos de 
desenvolvimento sustentáveis ajustados à realidade dessas populações é que fará 
com que elas se mantenham satisfeitas ao longo das gerações. Desenvolver e 
conservar a floresta para o futuro é o que melhor expressa nosso desejo. 



O PROJETO NA PRÁTICA 
O projeto Florestas de Valor é patrocinado pela Petrobras através do Programa Petrobras 
Socioambiental e para alcançar seus objetivos é desenvolvido em parceria com diversas 
instituições que atuam na região fortalecendo a ação em rede. 
 
Nas áreas já desmatadas, o projeto trabalha com agroecologia, restauração florestal e 
melhoria na produção agrícola. Nas áreas de floresta situadas em regiões de pressão ou 
ameaça, as atividades do projeto apoiam a geração de renda a partir da valorização dos 
produtos florestais não madeireiros, incentivando o uso responsável e a conservação da 
floresta. Atua também no interior e no entorno das Áreas Protegidas para amortecer os 
impactos e reduzir as ameaças. 
 
O projeto apoia a implantação de sistemas produtivos responsáveis, conecta extrativistas e 
empresas na lógica do mercado ético e busca sensibilizar a sociedade para o consumo 
consciente de produtos florestais e a conservação dos recursos naturais. Desenvolver e 
conservar é a melhor forma de estimular a economia na Amazônia. 



OS COMPROMISSOS DO PROJETO 

Gerar renda para comunidades extrativistas e valorizar a floresta em pé; 
 
Disseminar técnicas agroecológicas que promovam diversificação e qualificação da 
produção e que sejam capazes de frear o avanço da agricultura sobre áreas de floresta; 
 
Reduzir o uso do fogo e de agrotóxicos pelos agricultores; 
 
Recuperar áreas degradadas, sobretudo em Áreas de Preservação Permanente;  
 
Sensibilizar a sociedade sobre o consumo consciente de produtos florestais. 
 



O IMAFLORA 

O IMAFLORA® atua na Calha Norte do rio Amazonas desde 2006, na Terra do Meio desde 2009 e em São Félix 
do Xingu desde 2011 no apoio à criação e consolidação de Áreas Protegidas, práticas de produção agrícola, 
conexões e mecanismos de mercado. Sempre com forte relação com as populações locais e instituições 
parceiras. Esse acúmulo de experiência e habilidades permite ao Instituto trabalhar com modelos de 
desenvolvimento que levem em conta a economia e a conservação da floresta amazônica. 
 
Com o Florestas de Valor, o IMAFLORA® quer que as Áreas Protegidas e seu entorno contribuam para o 
desenvolvimento regional, proporcionando condições dignas às populações que ajudam a conservar os 
recursos naturais. 
 
O IMAFLORA® valoriza a atividade extrativista e fortalece a agroecologia na região, aliando conservação, 
extrativismo e produção agrícola socioambiental. Esta é a face da Amazônia que produz e conserva a floresta.  
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