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20 anos de história: celebração com
olhar para os desafios atuais e futuros

Em 1995, o Imaflora foi criado em Pira-

cicaba com uma visão de futuro muito 

sólida e ambiciosa. Naquele momento, 

defender o uso dos recursos naturais 

associado a incentivos de mercado, 

como estratégia para promover a 

conservação e o desenvolvimento 

sustentável, soava como um discurso 

fora do seu tempo. Atualmente esta 

abordagem se tornou predominante 

nos esforços da sociedade para 

reduzir os impactos da produção de 

alimentos e commodities. 

Foi muito marcante relembrar – e 

comemorar – estes 20 anos de 

história. Lembramos, por exemplo, 

do primeiro plano estratégico do 

Imaflora, elaborado para o período 

1995 – 1999, cujas diretrizes se perpe-

tuaram e fazem, ainda hoje, parte da 

nossa identidade institucional. Ou, 

da decisão em 2000, de construir 

uma sede própria com madeira certi-

ficada, que se tornou uma referência 

em construções sustentáveis e um 

ambiente de trabalho de alta quali-

dade.  

E como não poderia ser dife-

rente, celebramos intensamente 

esta história! Reunimos amigos e 

parceiros em um grande seminário, 

no Engenho Central, prédio histórico 

da cidade, que terminou com uma 

bonita e alegre festa a beira do Rio 

Piracicaba. Passamos dois dias com 

a equipe, em um retiro na natureza, 

para um momento interno de reflexão 

e descanso. E, entre várias melhorias 

na sede, inauguramos, com grande 

destaque, nosso sistema de micro 

geração de energia solar, capaz de 

prover toda a energia necessária em 

nossa sede. 

Buscamos nestas celebrações a 

energia que será necessária para 

enfrentar os enormes desafios polí-

ticos, econômicos e socioambien-

tais que se apresentam em nossa 

frente. A acentuada crise econômica 

no Brasil, associada a um menor 

crescimento – e até estagnação 

em alguns setores – da certificação 

socioambiental, tem também gerado 

implicações no modelo de funcio-

namento e na saúde financeira do 

Imaflora. Já temos percebido isso 

há alguns anos mas, em 2015, os 
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Maurício Voivodic
Secretário  executivo  de 2011 a 2015

Peça central neste processo de rein-

venção e oxigenação da organização 

é a prática de rotação de lideranças, 

que também já se tornou parte de 

nossa cultura institucional. Ao longo 

de 2015 o conselho diretor conduziu 

um intenso processo de reflexão sobre 

a sucessão na Secretaria Executiva do 

Imaflora, que resultou na indicação de 

Laura Prada para assumir a posição 

no ano seguinte. Depois de acom-

panhar intensamente os primeiros 

anos da organização, e de passar 

alguns anos no Conselho, Laura Prada 

assume com energia renovada a lide-

rança do Imaflora, dando inicio ao 

quinto ciclo de secretários executivos 

formados internamente.

De minha parte fica um sentimento 

muito bom de missão cumprida. Estar 

à frente do Imaflora nestes últimos 

cinco anos foi realmente um privilégio, 

que me possibilitou enormes aprendi-

zados e momentos de grande satis-

fação profissional e pessoal. À equipe 

impactos foram maiores e chegamos 

à metade do ano com perspectiva 

concreta de déficit financeiro. Mesmo 

com sérias dificuldades de fluxo de 

caixa, conseguimos superar esta situ-

ação e fechamos o ano com balanço 

financeiro positivo graças a um grande 

esforço e comprometimento da equipe 

em otimizar ao máximo o uso de 

nossos recursos. Além disso, de forma 

alinhada à nossa missão e plano 

estratégico, diversificamos nossos 

serviços e ampliamos nossa captação 

de recursos, especialmente para áreas 

de políticas públicas e para atuação 

junto a comunidades extrativistas na 

Amazônia. 

Agora, mais do que nunca, preci-

samos conviver com a necessidade de 

estarmos constantemente nos reinven-

tando.  Pautados em nossos valores 

e nos aprendizados dos últimos 20 

anos, buscamos formas inovadoras 

para promover a sustentabilidade nos 

setores florestal e agrícola. 

do Imaflora, muito competente e 

motivada, e ao Conselho, integro e 

comprometido, meu sincero agra-

decimento pelo incondicional apoio 

durante este período.  À Laura, todo 

o meu apoio e desejo de sucesso 

para sua gestão nos próximos anos. 

Agora, vamos olhar pra frente, pois 

temos novas páginas desta história 

a serem escritas!
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entre trabalhadores
rurais, florestais e 
pessoas atendidas
pelos projetos

Amazônia
Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica
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Agropecuária

Certificação
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Acesse o mapa
interativo no site:
www.imaflora.org

IMAFLORA
Atuação do

36

masculino feminino

443

43

32

Para alcançar nossa
missão, trabalhamos
diretamente com:

Área com ações
do Imaflora

empresas e produtores do
setor florestal, agropecuário
e de carbono

parceiros

consultores
auditores externos

43

http://www.imaflora.org/imaflora-em-campo.php
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Celebrando
20 anos

2015 foi um ano especial para o IMAFLORA por se tratar 

de um marco. A organização, que nasceu em um porão, 

criou músculos e chegou aos 20 anos graças a intensi-

dade contida em cada ação, cada política desenhada e, 

sobretudo, na forma executá-la.

Atualmente com uma equipe de 68 pessoas, diretamente 

contratadas e com uma enorme rede de colaboradores, 

o IMAFLORA atua em mais de 34 milhões de hectares, 

em quatro biomas brasileiros, por meio de seus projetos 

e beneficia diretamente 112 mil pessoas, entre trabalha-

dores do campo e da floresta e atendidas pelos projetos. 

Por isso, a data foi comemorada com todos os ingredientes 

que o IMAFLORA valoriza: festa, reflexão, debate, iniciativas 

que alinham discurso e prática, e uma enorme disposição 

para fazer do mundo, um lugar melhor para todos.
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Celebrando
20 anos

O primeiro ato foi a inauguração dos painéis solares que passam a 

dar conta de todo o consumo de energia dos dois prédios da sede. 

Além da relação direta com as crenças da Instituição, houve também 

um sentido simbólico na instalação das 168 placas que transformam 

a energia solar em elétrica, a de chamar a atenção dos moradores 

e das empresas para que repliquem a iniciativa O uso de uma fonte 

limpa e renovável de energia consolida também o desejo de um 

escritório com padrões muitos altos de sustentabilidade, conquis-

tados com a iniciativa. A manhã desse dia foi seguida pelo Seminário 

“Sustentabilidade em Debate”, que contou com a presença, no palco 

ou na plateia, de muita gente que contribui para o crescimento do 

IMAFLORA.

Outros dois momentos marcaram a celebração com a equipe e o 

conselho: um retiro, em um hotel junto à natureza, para festejar as 

conquistas alcançadas nesse percurso e a participação na “Canoada 

Bye Bye Xingu”. Membros da equipe e do  Conselho Diretor do 

IMAFLORA testemunharam com tristeza e indignação, o forte 

impacto produzido pela construção da usina de Belo Monte sobre as 

populações tradicionais, comunidades do entorno, recursos naturais 

e ecossistemas. E, mais uma vez, o IMAFLORA reforçou seu compro-

misso com a defesa das populações vulneráveis, da floresta em pé, 

e do respeito aos direitos dos trabalhadores rurais e florestais. E, 

nessa linha, espera ter muito o que comemorar, sempre. 
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Principais Manchetes

ClimaClima

Políticas de interesse público

Mais informações aqui.Mais informações aqui.

Mais informações aqui.

Mais informações aqui.

Quanto emite a agropecuária?

Sociedade cobra transparência e avança 
no município

A análise feita pelo IMAFLORA para o 3º Seminário Anual 
de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa vai  
além dos cálculos. Pelo estudo, se contabilizado o balanço 
de carbono, as emissões provocadas pela agropecuária 
podem ser maiores do que indicam os números oficiais. 

Em 2015, a Câmara Municipal de Piracicaba atingiu seu 
maior grau de transparência nas informações disponíveis aos 
moradores da cidade, desde o início das avaliações feitas 
pelo Observatório Cidadão de Piracicaba. Em três anos de 
trabalho contínuo, o resultado auferido é um dos grandes mo-
tivadores dos esforços institucionais nessa direção e um dos 
destaques do ano. Há ainda o lançamento da plataforma que 
facilita ao eleitor o conhecimento de projetos em tramitação 
na Câmara e a possibilidade de opinar sobre eles. 

Florestal

Mais informações aqui.

O manejo florestal mostra resultado 
para espécie ameaçada de extinção

A retomada da comercialização do mogno por uma empre-
sa da região Amazônica mostra a importância do manejo 
florestal para as espécies ameaçadas de extinção. Depois 
de um longo tempo investindo nessa prática, a Agrocortex 
passou a deter a área com o maior número de exempla-
res da árvore no Brasil, conquistou a certificação FSC e, 
atualmente, é a única empresa do país a comercializar a 
madeira. 

Clima

Mais informações aqui.

IMAFLORA lança estudo detalhado sobre 
estágio de políticas de REDD+

O estudo “REDD+ no Brasil: status das salvaguardas so-
cioambientais em políticas públicas e projetos privados” 
foi um dos trabalhos de fôlego do IMAFLORA, em 2015. Está 
em linha com a estratégia institucional que definiu ações para 
diminuir o impacto das mudanças climáticas como prioridade, 
e sempre teve a produção e o compartilhamento de conheci-
mento como um valor. Trata-se da única análise das políticas 
de salvaguardas, nas esferas pública e privada, a partir da 
abordagem da redução das emissões dos gases de efeito 
estufa por degradação e desmatamento. 

Confira estas e outras manchetes do ano em: imaflora.blogspot.com.br

Agropecuária

Agropecuária

Mais informações aqui.

Nova adesão dá força à 
pecuária sustentável

A pecuária que não desmata, que respeita o bem-estar ani-
mal, os direitos dos trabalhadores e age em sintonia com a 
comunidade cresce com a  conquista da certificação pela 
fazenda Beef Passion. O consumidor, por sua vez, ganha 
opções para exercitar suas escolhas no ato da compra.

Identificando as oportunidades 
para o campo 

O relatório analítico do estudo para o Sistema de Estima-
tivas de Emissões de Gases de Efeito Estufa propõe uma 
agenda positiva para a agropecuária. A partir da análise 
das fontes de emissões, das possibilidades de mitigação 
oferecidas pelo campo, das alternativas ao alcance do pro-
dutor e as dificuldades encontradas por eles, o documento 
conclui que o setor pode ser grande aliado no combate 
ao aquecimento global, mas precisa de apoio em diversas 
áreas. 

Boas práticas como estratégia no 
combate ao desmatamento

A participação do IMAFLORA no Programa Pecuária Sus-
tentável na Prática está inserida no contexto da luta pelo fim 
do desmatamento e passa pela assistência aos produtores 
sobre práticas agropecuárias que otimizem o uso dos re-
cursos naturais, gerando aumento de produtividade. O IMA-
FLORA e parceiros promoveram o Dia de Campo, em Rolim 
de Moura, Rondônia, que apresentou a experiência em uma 
das fazendas escolhidas como unidade demonstrativa. 

http://www.euvotopiracicaba.org.br/
http://IMAFLORA.blogspot.com.br/2015/12/publicacao-analisa-o-estagio-das.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/10/imaflora-mapeia-praticas-agropecuarias.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/04/para-que-mais-terras.html
http://IMAFLORA.blogspot.com.br/2015/11/emissoes-da-agropecuaria-podem-ser-25_19.html
http://IMAFLORA.blogspot.com.br/2015/12/cresce-producao-da-carne-que-diz-sim-ao.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2016/02/madeireira-da-amazonia-comeca-vender-mogno-com-selo-verde.html
http://imaflora.blogspot.com.br/
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/566187429237e_0112_cartilhaREDDweb5.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/566187429237e_0112_cartilhaREDDweb5.pdf
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Principais Manchetes

Áreas Protegidas

Aqui, uma visão geral da linha de trabalho executada 
nas UCs nas quais a Organização atua. 

Florestal

Agropecuária

Agropecuária

Mais informações aqui.

Mais informações aqui.

Mais informações aqui.Mais informações aqui.

Mais informações aqui.

No debate dos novos indicadores 
para a certificação florestal

Agricultores familiares do sul da Bahia 
conquistam certificação para o cacau 

Unidades de Conservação 
com peso na agenda 

Explicando o que informa o selo

A educação como aliada da conservação ambiental

O IMAFLORA integra o Comitê Técnico de Especialistas 
do FSC® (Forest Stewardship Council®) e participa ativa-
mente das discussões dos novos indicadores genéricos 
internacionais que servirão de base para a adequação dos 
padrões atuais à realidade de cada país. A contribuição do 
Instituto nesse processo tem grande importância por ser 
a única instituição brasileira acreditada a trabalhar com as 
comunidades e populações tradicionais da Amazônia.

O acesso dos pequenos produtores a mecanismos de 
mercado que os diferenciem, associado à geração de 
renda e à conservação ambiental, é uma das frentes de 
atuação do IMAFLORA. Por isso, a conquista da certifica-
ção socioambiental por 17 grupos familiares, em 2015, é 
um dos destaques, resultado de um processo intenso de 
melhorias na produção. 

A energia dedicada à conservação de áreas protegidas foi 
enorme ao longo de todo o ano e envolveu grande parte 
da equipe. O IMAFLORA participou ativamente da Coalizão 
Pró Unidades de Conservação, incluindo o lançamento da 
campanha #UnidosCuidamos, no VIII Congresso Brasileiro 
de Unidades de Conservação. No mesmo evento, o 
IMAFLORA lançou duas publicações a respeito do tema:

 
“Facilitando parcerias comerciais éticas com 
populações extrativistas na Amazônia”

“Florestas de Valor: uso sustentável como 
estratégia para conservação”

A divulgação das práticas e dos benefícios identifi-
cados pelo selo Rainforest Alliance Certified™ ganha 
força todos os anos com a promoção e organização de 
torneios de cafés certificados, como o do ano passado 
que alcançou sua sétima edição. 

Em 2015, o IMAFLORA entrou com força na consulta pública promovida pelo Ministério da Educação para a construção da Base 
Nacional Comum Curricular. Foi a forma escolhida pela Instituição de contribuir com a campanha anual do FSC em prol da defesa 
dos recursos naturais. O objetivo é influenciar a educação básica na direção da cidadania e defesa do meio ambiente. 

Clima

Mais informações aqui.

Presente na elaboração da INDC da 
sociedade civil
O IMAFLORA foi responsável pelo estudo sobre onde, quanto 
e de que forma, o Brasil poderia reduzir as emissões de ga-
ses de efeito estufa na agropecuária. Documento elaborado 
pelo Observatório do Clima, com o objetivo de influenciar as 
metas oficiais apresentadas na COP 21, apontava os cortes 
das emissões nos setores que mais contribuem para o aque-
cimento global. 

Institucional

Mais informações aqui.

Teoria e prática marcam 
atividades dos 20 anos 

Em 2015, o IMAFLORA completou 20 anos de sua funda-
ção. A data foi marcada pela inauguração do sistema de 
captação de energia solar, que passou a abastecer toda a 
sede, e pela reflexão em torno dos rumos para a sustenta-
bilidade. 

Mais informações aqui.

Políticas de interesse público

Políticas de interesse público

Confira estas e outras manchetes do ano em: imaflora.blogspot.com.br

O Observatório Cidadão de Piracicaba também levou o 
IMAFLORA a ser selecionado para representar a sociedade 
civil no Grupo de Trabalho Federal, responsável pelo Plano 
de Ação Nacional da Parceria para Governo Aberto. A ini-
ciativa reúne 69 países e, no Brasil, o IMAFLORA está entre 
as cinco instituições selecionadas para o projeto. 

Observatório Cidadão de Piracicaba é 
selecionado para iniciativa internacional

Políticas de interesse público
Projeto local contribui com iniciativa 
para capitais brasileiras
A experiência do IMAFLORA na construção de políticas 
públicas voltadas para a transparência das ações das 
instâncias de representação da sociedade e do acesso do 
cidadão às informações, adquirida no desenvolvimento do 
trabalho junto ao Observatório Cidadão de Piracicaba, levou 
a Organização a participar da construção dos indicadores 
de transparência do projeto Cidade Transparente, coorde-
nado pelos Institutos Ethos e Amarribo Brasil. Além dessa 
colaboração, o IMAFLORA analisou os indicadores de uma 
das capitais brasileiras. 

http://www.painelflorestal.com.br/noticias/voce-e-a-floresta/imaflora-participa-de-debate-para-criacao-de-novos-indicadores-para-a-certificacao-florestal
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/11/imaflora-representara-sociedade-em.html
http://IMAFLORA.blogspot.com.br/2015/09/saem-os-vencedores-da-vii-prova-de.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/12/reconhecimento-do-trabalho-em.html
http://IMAFLORA.blogspot.com.br/2015/03/aprimoramento-de-tecnicas-leva.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/07/ainda-e-possivel-fechar-conta-do-clima.html
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-25T09%3A19%3A00-07%3A00&max-results=1&start=83&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/08/unidades-de-conservacao-e-cadeias-de.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/10/e-assim-que-o-imaflora-fecha-o-ciclo.html
http://www.imaflora.org/download.php?d=downloads/biblioteca/55f71281ebb4b_Guiacometicaweb.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5654b10c45c79_imafloralivroucsweb.pdf
http://imaflora.blogspot.com.br/


11

>Saiba mais >Saiba mais

>Saiba mais >Saiba mais >Saiba mais >Saiba mais

>Saiba mais >Saiba mais >Saiba mais >Saiba mais

Falta água, falta energia, 
falta gestão ambiental 
Os impactos são muitos e em várias dimensões que 
afetam a nossa vida e o nosso futuro de maneira 
muito mais intensa do que aparece na superfície.

Ligando os pontos entre a crise hídrica e a 
agricultura
Além de um grave problema de planejamento para 
o armazenamento de água, a crise é decorrente de 
uma seca severa.

Do bezerro ao bife: até onde chega a 
rastreabilidade da carne no Brasil?
A cadeia da carne está descoberta e ainda não 
apresentou mecanismos eficazes de transparência.

Brasil precisa modernizar pecuária para 
reduzir emissões do clima
A avaliação do cenário atual é importante como lição 
para evitar erros que comprometam o alcance das 
metas futuras. 

Mais carne sustentável no mercado brasileiro
Estudos têm mostrado que boas práticas empregadas 
na pastagem e alimentação dos animais faz com que 
se reduzam em mais de 50% das emissões geradas.

Rádio Nacional da Amazônia comemora seus 
38 anos em São Félix do Xingu
Mais de quinhentas pessoas passaram pela CAMPPAX 
par dar um abraço em seus ídolos do rádio.

Artigos
publicados

Por mais participação em nossa cidade
Todos têm contribuições a dar, e na democracia, a 
participação é direito fundamental.

Mantiqueira de Minas, qualidade e 
sustentabilidade 
Por meio de uma parceria com o SEBRAE, foram 
realizados diagnósticos e planos de melhoria sobre a 
qualidade dos grãos produzidos em 75 propriedades. 

Imaflora: há 20 anos fazendo história em 
Piracicaba
Seus fundadores, professores e alunos da Esalq, 
queriam contribuir para melhorar a forma como os 
produtos florestais e agrícolas eram produzidos no país.

Esse é o momento de contribuir para a 
formação de uma nova ética global
O caminho para chegar a esta ética? Repensar o 
modo de ensinar ética. Entender que não se trata de 
“fazer a cabeça das pessoas”.

http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-03-13T05:34:00-07:00&max-results=1&start=118&by-date=false
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/colunas/2015/01/1575719-ligando-os-pontos-entre-a-crise-hidrica-e-a-agricultura.shtml
http://www.observatoriopiracicaba.org.br/share/clipping/300115_JP_Observat%C3%B3rio02-02-15-17-21-59.pdf
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/08/mantiqueira-de-minas-qualidade-e.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/10/imaflora-ha-20-anos-fazendo-historia-em.html
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-10-30T09:01:00-07:00&max-results=1&start=36&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-06-19T05:13:00-07:00&max-results=1&start=99&by-date=false
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2015/10/brasil-precisa-modernizar-pecuaria-para-reduzir-emissoes-do-clima.html
http://imaflora.blogspot.com.br/2015/11/mais-carne-sustentavel-no-mercado.html
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-10-05T06:28:00-07:00&max-results=1&start=48&by-date=false
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Experiências e vivências da equipe e conselho 
do Imaflora, uma literal imersão no Xingu
A obra tem a magnitude do Canal do Panamá. As 
consequências para o meio ambiente e para a 
população local tiveram forte impacto sobre a equipe.

Intensificação da pecuária de corte promove 
redução das emissões de Gases de Efeito Estufa
As emissões de GEE pela aplicação de insumos 
são compensadas pela redução das emissões por 
fermentação  entérica.

Dá para negociar saúde e segurança?
Em nome da competitividade de determinados 
setores grupos conservadores ameaçam o interesse 
público e a natureza.

Um balanço sobre o novo acordo 
internacional de mudanças climáticas
O Acordo de Paris, como foi denominado, poderá 
ser lembrado no futuro como um ponto de virada no 
multilateralismo.

Artigos
publicados

São Félix do Xingu: agricultores lideram troca 
de experiências em oficinas de manejo de 
cacau
Foram abordados temas como colheita e separação 
dos frutos, fermentação e estrutura ideal dos cochos.

Regulamentação reabre discussão sobre 
conceito de trabalho escravo
No bojo dessa discussão, diferentes grupos de 
interesse se enfrentam e procuram dar à questão o 
viés que melhor atende a seus interesses.

Novos estudos mostram os riscos do uso 
exagerado de agrotóxicos no Brasil
Desde 2009, somos o maior consumidor mundial de 
agrotóxicos, com a venda de 936 mil toneladas por 
safra. 

Rotulagem de ingredientes transgênicos: 
boa para quem?
O que temos visto é que a tecnologia empregada 
ainda é, preponderantemente, voltada à produção 
de sementes resistentes às pragas e aos 
agrotóxicos.

Im
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http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-07-20T06:56:00-07:00&max-results=1&start=85&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-07-01T12:59:00-07:00&max-results=1&start=94&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-29T09:10:00-07:00&max-results=1&start=51&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-10T10:04:00-07:00&max-results=1&start=64&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-05T05:01:00-07:00&max-results=1&start=109&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-12-21T07:10:00-08:00&max-results=1&start=13&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-06-08T09:11:00-07:00&max-results=1&start=101&by-date=false
http://imaflora.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-11T05:41:00-07:00&max-results=1&start=107&by-date=false
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Certificação
Florestal
SELO VIRA ATIVO PRECIOSO EM CENÁRIO 
DE INSTABILIDADE 

Cresceu, em todos os segmentos, 

a certificação socioambiental FSC® 

para as florestas em 2015.  O 

aumento no contexto das dificul-

dades enfrentadas pela economia 

brasileira é, na avaliação do 

IMAFLORA, um resultado bastante 

positivo, já que a redução dos 

investimentos, a depreciação da 

moeda brasileira, entre outros fatores 

adversos, poderiam induzir a um 

cenário de cortes de gastos com 

reflexos para as certificações. Ao 

contrário, a percepção é de que o 

selo foi encarado como um ativo 

capaz de atuar como anteparo no 

mercado, em momentos de instabili-

dade.

“Ser sustentável está na pauta das 

empresas e acho que esse diferen-

cial foi avaliado estrategicamente”, 

diz Leonardo Sobral, gerente de 

certificação florestal. Dessa pers-

pectiva, o IMAFLORA ampliou os 

serviços que presta aos empreen-

dimentos com a Certificação FSC®, 

acreditando-se ao Cerflor. 

E, pelo segundo ano seguido, o 

IMAFLORA usou a totalidade dos 

recursos do Fundo Social, desti-

nado a cobrir parte dos custos das 

auditorias de certificação das comu-

nidades e pequenos produtores, 

que de outra forma, não teriam 

acesso à ferramenta. O dado fecha 

o círculo de 2015, na medida em que 

reforça o compromisso institucional 

com a busca de um diferencial de 

mercado para os produtos florestais 

bem manejados, que respeitam os 

recursos naturais, independente do 

porte ou do seu capital de giro. 
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Certificado FSC® 

pelo Imaflora 
no Brasil

Projetos 
de Carbono

Naturais

Cadeia de
Custódia

Plantações

227

5

90,9mil
67%

32%

2,1milhões
hectares

Trabalhadores
Florestais

Beneficiados

Comunicades
certificadas FSC

*Área natural conservada

Cadeias de Custódia
Plantações

Florestas
nativas

Porto Dias
Assoc. Seringueira
Porto Dias

AMARCA 
Assoc. de Moradores e
Agroextrativistas do
Remanso de Capixaba

AMOPREX
Assoc. de Moradores e
Produtores da Reserva
Extrativista Chico Mendes

Comflona
Cooperativa Mista Flona
Tapajos 

AMPPAECM - Cachoeira
Assoc. Moradores e 
Produtores do Projeto
Agroestrativista
Chico Mendes

*Consideramos área natural conservada, todo

o manejo de floresta natural acrescido da área

destinada a conservação nas plantações florestais.

Acesse o mapa interativo
no site: www.imaflora.org

FLORESTAL
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O Imaflora oferece os serviços
de certificação FSC® em parceria

com a Rainforest Alliance.

http://www.imaflora.org/imaflora-em-campo.php
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4,8
milhões
hectares

1,18

1,4 
milhão
hectares

382,6

milhões
hectares

2,4
milhões ha

109
mil ha

Plantações FSC no Brasil Florestas nativas no Brasil

Certificados
pelo Imaflora

1,1
328,3
mil ha

235,7
mil ha

milhão ha

Empreendimentos
certificados113

Projetos de carbono
validados no Brasil
pelo Imaflora

10
Projetos

VCS e FSC® 

62,6
mil ha
CCB

área de pequenos
produtores florestais
(184 proprietários)

mil ha

Área total para 
concessão florestal 
no Brasil

Área de concessão
florestal FSC no Brasil
pelo Imaflora

Florestas FSC
Certificadas
pelo Imaflora

54
41

18

Manejo
Comunitário

Manejo
Plantações

Manejo
Naturais
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Certificação
Agrícola
A PAISAGEM DA PORTEIRA 
PRA DENTRO

O ano de 2015 termina com um saldo 
bastante batalhado pelo IMAFLORA: 
cresceram as consultas para a certifi-
cação socioambiental na pecuária, o 
que indica o avanço desse segmento 
em direção à sustentabilidade. É uma 
quebra de paradigma para a agropecu-
ária brasileira, que ainda convive com 
realidades bem assimétricas no campo: 
práticas muito modernas e de gestão 
socioambiental muito boas, ao lado de 
outras que geram impactos nocivos ao 
meio ambiente, como o desmatamento, 
as emissões de gases de efeito estufa, o 
uso intenso de agrotóxicos e condições 
precárias de trabalho.  

A notícia vinda de 2015 ganha signifi-
cado maior em um ano de crise hídrica 
e no qual os registros no Cadastro 
Ambiental Rural mal superaram a fase 
inicial. Por isso, vale contrapor a esse 
quadro, as conquistas da certificação 
para o campo, até então lideradas pelo 
cultivo do café, e começam a se disse-
minar para outras culturas e cadeias 
produtivas. Os empreendimentos certi-
ficados dedicaram, em média, 30% da 
sua área para a conservação da vege-
tação nativa, da biodiversidade e dos 
recursos hídricos. Também garantiram 
direitos trabalhistas, diálogo entre as 
partes e condições dignas de trabalho 
para quase 20 mil trabalhadores rurais, 
de 718 fazendas do Brasil e da Argen-
tina. “Em todas as atividades de certifi-
cação e verificação, o IMAFLORA cons-
tatou mudanças no campo e impactos 

no fortalecimento do negócio do produtor 
rural”, diz Luis Fernando Guedes Pinto, 
gerente de certificação agrícola. A dimi-
nuição da área certificada pelo Imaflora 
em relação ao ano anterior se deve a 
atuação de uma nova organização como 
certificadora do sistema RAS-Rainfo-
rest Alliance em 2014 no Brasil. Houve a 
transferência de alguns certificados, mas 
a área total da RAS certificada no país 
teve um pequeno aumento em relação ao 
ano anterior. 

Os indicadores, se mantidos nessa 
direção, mostram o início de mudança 
da “porteira para dentro”, que continuará 
a desafiar melhorias contínuas e ganhos 
de escala bem maiores, para fazer a 
diferença a que o IMAFLORA se propõe, 
sabendo que a estrada pode ser grande, 
mas a direção está correta.
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644

CERTIFICAÇÃO
NA ARGENTINA

Distribuição da 
área certificada 
pelo Imaflora

Acesse o mapa
interativo no site
www.imaflora.org
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Área Certificada
pelo Imaflora

Área Conservada

2013

2014

2015 229,6

237,6

267,5

As propriedades certificadas 
destinam em média 30% da 
área à conservação da 
vegetação nativa.

http://www.imaflora.org/imaflora-em-campo.php
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Distribuição
da área global
certificada
pela RAS

Certificados

Países
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Trabalhadores rurais

Beneficiados

mil

156
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Áreas protegidas
O DESAFIO DE PENSAR NOVAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A AMAZÔNIA

No entender do IMAFLORA, o avanço 
do desmatamento em direção às áreas 
protegidas, bem como a ameaça ao modo 
de vida das populações locais pedem 
ações eficazes da sociedade civil em suas 
defesas. Por isso, em 2015 a Organização 
dedicou-se muito à gestão do seu apren-
dizado, com publicação e divulgação 
direcionada de livros e cartilhas sobre o 
tema. Ao mesmo tempo, intensificou sua 
participação em diversas frentes, como a 
Coalizão Pró Unidades de Conservação e 
PainelBio, apoiou os órgãos gestores das 
Unidades de Conservação da Natureza, 
participou de discussões em  instâncias 
do legislativo e tomadores de decisões, 
com o objetivo de contribuir com a formu-

lação de novos modelos de politicas 
públicas para as Unidades de Conser-
vação da Natureza em toda a Amazônia. 

Em seu trabalho no território o IMAFLORA 
manteve a estratégia de atuação do 
projeto Florestas de Valor, nos três territó-
rios em que está presente, no estado do 
Pará: a Calha Norte, a Terra do Meio, e em 
São Félix do Xingu. Embora os cenários 
guardem diferenças, o objetivo do trabalho 
é o mesmo, consolidar as áreas prote-
gidas, fazer respeitar os direitos das popu-
lações locais e o uso ético dos recursos 
naturais. “Dentro das UCs, estimulamos 
as boas práticas de manejo florestal e 
buscamos agregar valor aos produtos 
como a copaíba, a castanha-do-Brasil 
e a borracha. Já no entorno das UCs, 

trabalhamos a recuperação das áreas 
degradadas com espécies que possam 
aumentar a soberania alimentar dos seus 
moradores, incentivando a produção agro-
ecológica e a geração de renda na região”, 
explica Roberto Palmieri, gerente de polí-
ticas públicas do IMAFLORA. 

Finalmente, essas pontas se fecham com 
a comercialização ética dos produtos do 
extrativismo. E, para tanto, dedicamos 
energia extra, na busca de empresas que 
topassem o compromisso com produtos 
que carregam os valores dos serviços 
ambientais prestados pela floresta e mais 
a riqueza da sociobiodiversidade dessas 
áreas protegidas, atualmente, as últimas 
fronteiras do desmatamento.



21

PROTEGIDAS
Áreas

Pessoas diretamente 
envolvidas e
beneficiadas

2.611

UCs com projetos

Municípios

10

69

30
milhões
hectares

Área em unidades
de conservação

da natureza e
terras indígenas

Acesse o mapa “Atuação do
Imaflora em áreas protegidas
destinadas a conservação e
ao uso sustentável”

http://www.imaflora.org/media/mapa_areas_protegidas.jpg
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Mercado e 
assistência técnica
PEQUENOS PRODUTORES E 
GRANDES COMPROMISSOS 

Para o IMAFLORA, o trabalho com 
mercados agrícolas e assistência técnica, 
significa encurtar a enorme distância entre 
os pequenos produtores e os agricultores 
familiares aos mercados diferenciados 
e às técnicas rurais, que dificilmente 
chegam às regiões mais remotas e mais 
pobres do país. 

O trabalho está focado nas cadeias 
produtivas do café, do cacau e da carne. 
Por meio de parcerias com associações, 
cooperativas, agências de fomento, 
empresas privadas e com outras ONGs, o 
IMAFLORA consegue ampliar sua atuação 
geográfica, chegando ao interior de São 
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 

Pará e Rondônia, com treinamentos, 
cursos e assistência técnica em práticas 
agrícolas sustentáveis. “Atingimos um 
público bastante representativo. Há locais 
em que o acesso à extensão rural é inexis-
tente. E as barreiras são maiores para o 
agricultor familiar “, diz o engenheiro agrô-
nomo Eduardo Trevisan Gonçalves, secre-
tário executivo adjunto. 

Os mercados, tanto o interno quanto 
o externo, têm dado mais atenção aos 
produtos que carregam as singularidades 
locais, como um sabor ou aroma típicos. 
Ao mesmo tempo querem qualidade e 
garantias de que o nome corporativo 
estará protegido de práticas danosas ao 

meio ambiente, especialmente quando se 
trata das grandes empresas com compro-
missos internacionais, que usam a matéria 
prima brasileira.  Fazer a conexão entre 
essas duas pontas, está entre os grandes 
desafios do IMAFLORA, com impactos 
positivos em toda a cadeia de valor. 
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PENSAR GLOBALMENTE E AGIR LOCALMENTE 
MOSTRA RESULTADOS

Ao estender seu trabalho a uma área 
urbana, Piracicaba, o IMAFLORA pretende 
contribuir com a cidade onde foi fundado 
e que abriga sua sede, desde então. Às 
questões socioambientais foram acres-
cidas a importância da participação dos 
moradores nas decisões que lhes dizem 
respeito e do controle social sobre as 
ações dos poderes públicos, o que pres-
supõe um alto grau de transparência das 
instituições que legislam e executam em 
nome do cidadão.

Junto com os parceiros que compõe o 
Observatório Cidadão de Piracicaba, o 
IMAFLORA promoveu cursos para apro-
ximar conselheiros municipais, membros 

de organizações da sociedade civil e 
demais interessados dos conteúdos 
técnicos, como o orçamento público. Parti-
cipou de seminários e encontros, conhe-
cendo iniciativas similares, dialogando, 
trocando experiências e buscando novas 
ferramentas para engajar o morador nas 
discussões sobre a cidade e aprimorar 
mecanismos para avaliar os indicadores 
de meio ambiente, de qualidade de vida 
e de transparência da Prefeitura e da 
Câmara Municipal. Por esse trabalho, o 
Observatório foi convidado a integrar a 
coalizão Cidade Transparente, que atua 
nacionalmente.

Desse ano, dois momentos merecem 
destaque: a constatação de que a Câmara 
melhorou seu desempenho no que diz 
respeito às informações disponíveis para 
a população, a partir dos indicadores 
usados pelo Observatório Cidadão de 
Piracicaba. Isso mostra a importância 
do trabalho e da abertura ao diálogo. O 
segundo momento foi o lançamento da 
plataforma #euvotopiracicaba, uma inicia-
tiva internacional, descrita nesse relatório 
para quem quiser saber mais. Ambos 
refletem o amadurecimento da iniciativa 
e sua capacidade de aprimoramento 
contínuo. 

Projeto Piracicaba
Sustentável
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Clima
O NOVO ACORDO E OS VELHOS DESAFIOS 

A substituição do Protocolo de Kyoto por 
um novo acordo global para o clima daria 
o tom da agenda ambiental em 2015. O 
assunto já estava presente em boa parte 
das políticas do IMAFLORA, com peso 
grande no Planejamento Estratégico do 
último triênio (2013 – 2016), mas ganhou 
uma nova estatura na pauta interna da 
Instituição, diante do cenário de urgência 
na COP21, quando não se via possibi-
lidade de consenso em torno do limite 
para o aumento da temperatura na Terra.

Mais do que nunca, o IMAFLORA somou 
esforços com entidades do terceiro setor, 
compartilhou conhecimento, estudou 
metodologias, buscou novos saberes, fez 

e refez cálculos, escreveu artigos, aceitou 
o debate, com a intenção de contri-
buir da forma mais propositiva possível 
com alternativas para uma agropecu-
ária mais eficiente.  Juntamente com o 
Observatório do Clima, o Projeto SEEG 
foi mantido e replicado para o Peru e 
Índia.  O relatório analítico de 2015 incluiu 
a relevante abordagem de carbono no 
solo, ainda pouco discutida no inventário 
nacional. Sobre cenários futuros e proje-
ções, o Imaflora estimou o potencial de 
redução de emissões do setor agropecu-
ário para 2030, subsidiando a chamada 
INDC da sociedade civil, apontando as 
metas brasileiras para o Acordo de Paris . 

Essas ações descritas no relatório 
anual, ganham densidade especial-
mente quando olhadas em seu conjunto, 
confrontadas com o planejamento para o 
ano e com as demandas mundiais pelo 
desenvolvimento, baixas emissões. Para 
Marina Piatto, engenheira agrônoma, que 
coordenou boa parte das ações na área, 
“em 2015 fortalecemos as bases para o 
próximo triênio, agora devemos focar na 
implementação das práticas de baixas 
emissões e alto sequestro de carbono em 
escala para alcançar as metas propostas 
no Acordo de Paris”. 
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Resumo Financeiro
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Resumo financeiro
ANO POSITIVO EM AMBIENTE 
DE DIFICULDADE

2015 foi um ano de grandes desafios no 
campo financeiro.  O País vem atraves-
sando um momento econômico delicado, 
com implicações de conjuntura econô-
mica, redução do PIB, inflação de dois 
dígitos, queda de produção, entre outros 
elementos que impactaram a economia.

Essa turbulência e seus efeitos na econo-
mia, impactaram as receitas e os custos 
operacionais do Imaflora em 2015, exigindo 
maior empenho, eficiência, austeridade e 
muita disposição para superar dificuldades 

e manter o equilíbrio econômico da institui-
ção. O resultado foi positivo, com um supe-
rávit operacional de 4% (R$ 758 mil, sem 
considerar o resultado financeiro e aporte 
nos Fundos), e crescimento das receitas 
totais em 5%, em números absolutos.

Isso foi possível porque a queda de receita 
em algumas áreas foi compensada pelo 
aumento em outras, o que contribuiu para 
assegurar um crescimento nas receitas 
totais, comparadas à 2014.

Mais detalhes podem ser conferidos em 
nossas demonstrações contábeis (link) e 
informes financeiros a seguir
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2014 2015
RECEITAS TOTAIS  16.193.574  17.113.091 

Receitas certificação  10.568.513  10.352.760 

Receita de financiadores  5.625.061  6.760.331 

DESPESAS TOTAIS  14.654.204  16.355.401 

Custos Operacionais  12.378.987  13.277.144 

Despesas Indiretas  2.275.217  3.078.257 

RESULTADO OPEREACIONAL BRUTO  1.539.370  757.690 

Arrecadação Fundo Social  296.181  256.009 

RESULTADO OPEREACIONAL LIQUIDO  1.243.188  501.681 

Ajustes de anos anteriores (baixas de devedores duv., títulos cancelados, etc)  185.145  157.067 

Dedução Resultado de projetos (invest. de veiculos/barcos /equipto)  126.688  -   

Rend. Financeiro Fundo Social  118.301  79.300 

RESULTADO LIQUIDO FINAL  813.055  265.314 

Resumo Financeiro

Clique aqui para acessar as Demonstrações Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/media/Demonstrações_contábeis.pdf
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Ervateira Putinguense
Grupo Picada Africana
Coop Dos de Mayo
OCT APA Pratigi (RAS)

Surui Vertificação CCB Participação Comunidades 
na Reunião FSC Olimpíadas

Arimum
Oficinas Cablocas
Asmopreura
Comflona FM
RDS Rio Negro
COMARU

Pequenos moveleiros
de Rio Branco (AC)

Comflona COC 

Beneficiados pelo Fundo Social

25
Aldeias

FUNDO SOCIAL
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R$ 140 mil
Certificação comunitária

R$ 56,3 mil
Processamento de
madeira FSC comunitária

R$ 38,4 mil
Agricultura familiar

R$ 4,3 mil
Escola de luteria

R$ 4,3 mil
Apoio ao FSC comunitário

R$ 10,7 mil
Verificação de carbono



O IMAFLORA divulga anualmente seu balanço social, 
com base na seleção de indicadores do modelo do Insti-
tuto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), 
do Instituto Ethos, e em conformidade com as normas 
contábeis para balanço social (NBC T 15), entidades sem 
fins lucrativos e com a norma que apresenta a Demons-
tração do Valor Adicionado (NBC-TG-09), que evidencia a 
riqueza criada pela Instituição bem como sua distribuição.

Com isso, o IMAFLORA torna públicas suas informações 
sobre os impactos da Organização junto à sociedade.

A íntegra do balanço social pode ser conhecida aqui.

Balanço Social
OS VALORES INSTITUCIONAIS 
NO BALANÇO SOCIAL

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/balan%C3%A7o_social_2015.pdf
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Perfil da 
Organização

SECRETARIA EXECUTIVA

ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO

Maurício de Almeida Voivodic

Eduardo Trevisan Gonçalves

Amanda Santos Duarte

Débora C. Perineti Pardo Daltroso

Edenilson Garcia

Fábio Casarin

Janaina Nascimento Joaquim

João Carlos Fortunato Junior

José Marcos Carvalho

Laudicena Aparecida Vaz Teixeira

Margarete Bertochi

Milton Paulo Ferreira

Robson Feichas Vieira

Rodrigo Ruguê

Rosângela Sáttolo Salvador

Fátima Nunes

Jaqueline T. M. Queiroz Lourenço

Marina Jordão Bragion

Priscila Mantelatto

Adriana Graziela Moraes

Akif Raimundo de Jesus

Alessandro Rodrigues

Alexandre Sakavicius Borges

Ana Gabriela Abe Angeli

Ana Patrícia Cota Gomes

Andressa C.de Resende Neves

Bruno Brazil de Souza

Ciniro Costa Junior

Cláudia Dantas Feliciano

Daniele Renata Rua

Daniella Macedo

David Escaquete

Debora Cristina Perineti Pardo Daltroso

Edson Teramoto

Eduardo Vinicius Silva Borges

Ellen Keyti Cavalheri

Evelin Fagundes

Felipe José Cerignoni

CORPO TÉCNICO

EQUIPE
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CORPO TÉCNICO
Guilherme de Andrade Lopes

Heidi Cristina Buzato

Helga de Oliveira Yamaki

Jonas Gebara Muraro Serrate Cordeiro

Junia Karst Caminha Ruggiero

Karina Daroque Orlando

Léo Eduardo de Campos Ferreira

Leonardo Martin Sobral

Lisandro Inakake de Souza

Lorena Mangabeira

Lourenço Stivali Teixeira

Luis Fernando Guedes Pinto

Luiz Antônio Carvalho e S. Brasi Filho

Maraline de Azevedo Bedran

Marcos Bastos Planello

Marcos Froes Nachtergaele

Mariana Finotti

Mariana Pertile Kantovitz

Marina Piatto

Matheus Teixeira Pires de Couto

Michelle Camille Barreto

Nathalia da Mota Passo Vicente Ribeiro

Oséias Mendes Costa

Rafael Antônio Breviglieiro

Renato Pellegrini Morgado

Ricardo Camargo Cardoso

Roberto Palmieri

Sonia Maria de Souza

Talita de Souza Bardini

Tharic Galuchi

Vinicius Guidotti de Faria

Perfil da 
Organização
EQUIPE



33

Adalberto Veríssimo
Associado e membro do Conselho Diretor 

Adauto Tadeu Basílio
Associado e membro do Conselho Fiscal 

André Villas-Bôas
Associado do Conselho Diretor 

Célia Cruz
Associada e presidente do Conselho Diretor

Erika Bechara 
Associada e membro do Conselho Fiscal

Fábio de Albuquerque
Associado e membro do Conselho Consultivo

Laura Prada
Associada e membro do Conselho Diretor

Marcelo Paixão
Associado e membro do Conselho Consultivo

Maria Zulmira de Souza
Associada e membro do Conselho Diretor

Marilena Lazzarini 
Associada e membro do Conselho Consultivo

Conselhos e
Associados

Mario Mantovani
Associado e membro do Conselho Consultivo

Ricardo Abramovay
Associado e membro do Conselho Diretor

Rubens Mazon 
Associado e membro do Conselho Fiscal

Rubens Ramos Mendonça
Associado e membro do Conselho Consultivo

Sérgio A. P. Esteves
Associado e membro do Conselho Diretor

Tasso Rezende de Azevedo 
Associado e Vice-presidente do Conselho Diretor
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MEMBROS DE FÓRUNS,
REDES E ENTIDADES

• Coalizão Pro-UCs

 

• The Access Initiative

• Comite Gestor do SISUC

• Consórcio Águas do Cerrado: 

UICN, Ipê, Imaflora, Tribanco, OPA, 

Cooxupé, Federação dos Cafeicul-

tores do Cerrado

• Consórcio Calha Norte: SEMA/

Pará, Ideflor/Pará, Imazon, Conser-

vação Internacional, Instituto 

Floresta Tropical, ECAM e Funbio

• Diálogo do Cacau

• Diálogo Florestal

• Observatório do Clima

• REDD SES

• Observatório do Código Florestal

• RAS (Rede de Agricultura Susten-

tável)

• FBOMS - Fórum Brasileiro de 

ONGs e Movimentos Sociais para 

o Meio Ambiente e o Desenvolvi-

mento - GT Florestas. 

• FSC Brasil - Conselho Brasileiro de 

Manejo Florestal

• FSC Internacional

• GRSB-GTPS Joint Working Group 

on Forests

• Moratória da Soja: Grupo de 

Trabalho da Sociedade Civil - 

Amigos da Terra Amazônia Brasi-

leira, Articulação Soja Brasil, 

Conservação Internacional, 

Greenpeace, IPAM, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Santarém, 

The Nature Conservancy, WWF 

Brasil - Fundo Mundial para a 

Natureza. 

Parceiros
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Parceiros

MEMBROS DE FÓRUNS, REDES E ENTIDADES

• PainelBio

• Projeto Cacau São Felix do Xingu: 

CAMPPAX - Cooperativa Alterna-

tiva Mista de Pequenos Produtores 

do Alto do Xingu, ADAFAX Asso-

ciação para desenvolvimento da 

Agricultura Familiar no Alto Xingu, 

IIEB - Instituto Internacional de 

Educação do Brasil, CEPLAC - 

Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira

• Rede Terra do Meio: FUNAI, 

FVPP, GIZ, ICMBio, IDEFLOR, 

IMAFLORA, INCRA, IPAM, ISA, 

RESEX Xingu, Resex Rio Iriri, 

Resex Riozinho do Anfrísio, SAGRI, 

SEMAT, SEMSA, UFPA, UFPA-

LAET, UFPA-CNX, USP, WWF, 

ADAFAX, TNC, IFT, Movimento 

de Mulheres (MMXT), GT de 

Produção e Comercialização da 

Rede Terra do Meio. 

• TFA 2020



36

Parceiros
PARCERIAS BILATERAIS
• Amigos da Terra - Programa 

Amazônia Brasileira 

• CEPEA-Esalq

• COOPERFLORESTA 

• ESALQ - USP 

• Federação dos Cafeicultores do 

Cerrado

• ICMBio 

• Global Canopy Program 

• ICV (Instituto Centro e Vida) 

• IDESAM –  Instituto de Conser-

vação e Desenvolvimento Susten-

tável do Amazonas - projeto CAFÉ 

Apui 

• IFT - Instituto Floresta Tropical 

• ISA - Instituto Socioambiental 

• Lastrop/ESALQ-USP

• OCT - Organização de Conser-

vação de Terras (OCT) 

• Oxford Centre for Tropical Forests 

- Universidade de Oxford 

• Projeto GII - Universidade de 

Oxford, USP, Universidade 

Michigan e CCAFS-CGIAR 

• Projeto Sementes da Floresta / 

Associação Cultura Franciscana 

• Rainforest Alliance 

• Sebrae-MG 

• Solidariedad

• Sustentabilidade.com.br 

• UNESP Botucatu 

• 4C



Estrada Chico Mendes, 185 

CEP 13426-420  | Piracicaba | SP 

Tel.: +55 19 3429.0800 

imaflora@imaflora.org 

www.imaflora.org

O Relatório do IMAFLORA é publicado anualmente para 
dar transparência as suas ações. Caso tenha alguma 
dúvida ou contribuição para ajudar a aprimorá-lo, por 
favor, entre em contato conosco.

Acompanhe-nos ao longo do ano:

https://www.facebook.com/imaflora
https://twitter.com/imaflora
http://imaflora.blogspot.com.br/
http://imaflora.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

