
Promover a participação da sociedade na
gestão do município, melhorando as políticas

ambientais e contribuindo para a
conservação dos recursos naturais

Piracicaba Sustentável

PROJETO

ESSE É O IDEAL

QUE NOS
INSPIRA!
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Uma das regiões econômicas mais importantes do

país,

agricultura de alta tecnologia e setor

industrial consolidado.

que concentra 5% do Produto Interno Bruto

Nacional. Piracicaba tem crescido de forma acelerada,

conquistando papel de destaque no cenário

socioeconômico brasileiro.

O município possui características que podem ser

observadas em outras cidades de médio porte do Centro-

Sul do país, tais como concentração da população no

meio urbano,

Entretanto essa força econômica não corresponde à

preocupação ambiental. A cobertura vegetal do município,

por exemplo, é baixa, restando florestas somente em 10%

de seu território.

Importância do projeto
Localização do município no
Estado de São Paulo (Brasil)

Mapa: Wikipedia



Por que o Imaflora está trabalhando
no município de Piracicaba?

A prática do Imaflora em criar modelos de desenvolvimento

sustentável, estimulando a participação da sociedade na

melhoria das políticas ambientais, motivou-o a trabalhar com

Piracicaba, local onde está sua sede. O Instituto tem transferido

sua experiência em promover diálogos, transigir entre diversos

interesses e promover o desenvolvimento sustentável nos

setores florestal e agropecuário para implantar o Projeto

Piracicaba Sustentável.

Para isso, tem-se articulado aos diversos setores do município,

buscando construir soluções conjuntas. As organizações

parceiras desse projeto são: o Instituto Terra Mater, o Piracicaba

2010, o Iandé, o Florespi, a ESALQ/USP, o USP Recicla, a Escola

de Engenharia de Piracicaba, os Conselheiros do Conselho

Municipal de Defesa do Meio Ambiente e do Conselho Municipal

de Desenvolvimento Rural. O Imaflora tem investido recursos da

própria instituição para viabilizar o projeto.
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O Imaflora atua na elaboração de estudos sobre os

aspectos socioambientais do município, no

desenvolvimento de indicadores da qualidade

ambiental de Piracicaba, que viabilizem a participação

da população, e na elaboração e na avaliação das

políticas ambientais da cidade. Além disso, trabalha

no fortalecimento da participação da sociedade nas

políticas públicas, capacitando lideranças e apoiando

as atividades dos Conselhos de Meio Ambiente e de

Desenvolvimento Rural.

O Piracicaba Sustentável também trabalha com a

sensibilização da sociedade para as políticas

ambientais, através da divulgação dos resultados de

suas ações.

As ações do Imaflora no projeto

“A criação desta referência terá o potencial de influenciar
ações de governos e organizações da sociedade civil de outros
municípios, especialmente os de médio porte do Centro-Sul do
país e da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
proporcionando impactos positivos para além dos limites de
Piracicaba.”

Renato Morgado,

coordenador do projeto
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“Uma cidade sustentável,
em seu conceito mais amplo,
é o que todos nós queremos.
O projeto Piracicaba Susten-
tável, que vem com a pre-
missa de ser um importante
marco para essa realidade,
pautado na construção cole-
tiva de indicadores de sus-
tentabilidade pela rede
social local, conta com
nossa participação e nosso
apoio.”

Ricardo Schimdt,

Presidente da Florespi - Associação de Recuperação

Florestal da Bacia do Rio Piracicaba e Região
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O público diretamente beneficiado pelas

capacitações, pelas conferências e pelos fóruns

promovidos pelo Imaflora é composto por

membros de Conselhos Municipais, associações

de bairro, entidades de classe, estudantes,

sindicatos de trabalhadores, movimentos sociais,

cidadãos em geral, órgãos públicos e outros

formadores de opinião, além de influenciadores

de políticas públicas relacionadas à

sustentabilidade socioambiental de Piracicaba e

outros municípios, totalizando 1200 pessoas.

Entretanto o projeto impacta indiretamente toda a

população do município (377 mil habitantes),

através da melhoria das políticas ambientais.

População beneficiada
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Resultados esperados

Atuando dessa forma o Imaflora espera:

• Tornar a participação da sociedade civil na gestão de

políticas públicas de Piracicaba mais ativa;

• Fortalecer os Conselhos Municipais como espaços

efetivos de gestão compartilhada de políticas públicas

entre governo municipal, órgãos do estado e sociedade

civil;

• Contribuir para que o tema esteja

presente em políticas e nos diferentes espaços de

participação social;

• Estimular o uso das do sistema de indicadores

ambientais na elaboração, na implementação e na

avaliação das políticas ambientais.

sustentabilidade

O Imaflora é uma Organização Não-Governamental, sem fins

lucrativos, criada em 1995 para promover a conservação e o uso

sustentável dos recursos naturais e gerar benefícios sociais nos

setores florestal e agropecuário. O Instituto atua em projetos

inovadores que respeitam a diversidade social, cultural,

ambiental e econômica da região. Saiba mais: www.imaflora.org.

Como o Imaflora atua?



Contato:

3429.0837

3429.0800

imaflora@imaflora.org

www.imaflora.org

+55 19

+55 19

Realizador Financiador Institucional


