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Introdução

ano de 2011, no Imaflora, marcou-se como um
período de transições. Em janeiro, passamos a
executar um novo Plano Estratégico trianual
(2011-2013), que coloca desafios na direção de

um novo posicionamento institucional e de uma nova
forma de organizar nossas atividades, de modo a voltá-
las aos impactos e às mudanças que queremos causar.

Além disso, a renovação da Secretaria Executiva e
do Comitê de Gestão Estratégica foi um processo que
demandou bastante comprometimento, abertura para
mudança e paciência de toda a equipe, possibilitando
uma transição com pouca turbulência, marcada por
muitos aprendizados.

Iniciamos, em 2011, uma nova organização, cuja
estrutura institucional foi construída em torno de
nossos quatro objetivos estratégicos: certificação

O
socioambiental; projetos de desenvolvimento local;
políticas públicas e mercado. Essa nova estrutura
demanda junção de áreas, homogeneização de
abordagens e, principalmente, uma nova lógica para a
tomada de decisões estratégicas. Por tudo isso, 2011
constituiu o início de uma caminhada, que esperamos
encerrar ao final do período do atual Plano
Estratégico.

Nos resultados em campo, destacam-se a criação de
quatro novos conselhos de unidades de conservação da
Calha Norte do Pará; o estabelecimento de relações
comerciais diferenciadas e promissoras entre empresas
e comunidades extrativistas da Terra do Meio; o
primeiro ano do projeto de promoção de boas práticas
de produção de cacau, em São Félix do Xingu e a
realização de vários eventos públicos em Piracicaba,



que estimularam uma maior participação da sociedade
civil nos debates sobre políticas públicas.

Na Certificação Agrícola, as novidades foram o
desenvolvimento e a utilização-piloto do Módulo Clima
na Fazenda de Café Da Terra, adicionando-se, aos
critérios de certificação da RAS, as melhores práticas
de produção, que visem a reduzir a emissão de gases do
efeito estufa. Além disso, nesse ano, começamos a
utilizar a ferramenta da certificação em fazendas de
pecuária, por enquanto apenas no primeiro
diagnóstico, em uma fazenda no norte do Mato Grosso.
De fato, essa nova atividade apresenta grande potencial
de influenciar positivamente o setor. Em 2011, a área
certificada aumentou em 14 mil hectares, com dez
novos certificados emitidos.

No setor florestal, certificamos a Editora Saraiva,

uma das maiores no mercado de livros didáticos,
universitários e jurídicos. Além disso, realizamos os
primeiros casos de certificação de pequenos produtores
florestais, associados a programas de fomento florestal
de grandes empresas de papel e celulose, o que
representou um passo importante para ampliar as
transformações socioambientais associadas ao setor.
Nos projetos de carbono, a demanda por validação
aumentou muito e merece destaque a primeira
verificação de um projeto de REDD+ em território
indígena, o Projeto de Carbono Florestal Suruí, em
Rondônia. Esse projeto faz parte do Plano de Gestão
Territorial do povo Suruí para os próximos 50 anos e a
validação, independente do projeto, irá contribuir para
a geração de renda e a proteção do território.

Este relatório apresenta, em maiores detalhes, esses

e outros resultados das atividades do Imaflora em
2011. Entendemos que este Relatório Anual de
Atividades seja uma forma de comunicar, à sociedade,
o que o Imaflora vem realizando para alcançar seus
objetivos, direcionados a promover a mudança que
queremos causar no mundo. Além disso, este relatório
pretende constituir as bases para um produtivo
diálogo, que propomos. Aproveite a leitura e, por
favor, entre em contato conosco para tirar qualquer
dúvida, enviar comentários, sugestões e críticas.

Esse diálogo é fundamental para melhorarmos
nossa atuação e ampliarmos os impactos positivos do
Imaflora!



Atividades
por objetivo
estratégico

1.



1.1. Projetos de desenvolvimento
local sustentável

Imaflora atua em projetos que contribuem
para a criação de modelos de desenvolvimento
local sustentável, passíveis de replicação. Dentre
eles, destacam-se os desenvolvidos em São Félix
do Xingu, na Calha Norte Paraense, na Terra do

Meio, no Sul da Bahia e em Piracicaba. Nessas regiões,
atua para ampliar a transparência e a participação
social nas políticas públicas locais, para fortalecer
atores locais de modo a que promovam o uso
responsável dos recursos naturais, aliado ao aumento
de renda e à melhoria na qualidade de vida da
população.

Por meio desse objetivo, o Imaflora busca trabalhar
práticas de gestão e de uso da terra e do território que
promovam o desenvolvimento local sustentável. Nesses
projetos, buscamos utilizar todos os nossos

O
conhecimentos acumulados e as ferramentas de que
dispomos para causar uma mudança real no processo
de desenvolvimento local, fortalecendo a relação das
populações locais com o poder público e os atores
privados, de modo a que, dessa relação, resultem a
melhor qualidade de vida, associada à conservação e ao
uso sustentável dos recursos florestais e agrícolas.

Os principais resultados esperados são: o apoio à
consolidação de Unidades de Conservação, a proteção
a áreas de alto valor de conservação e o fortalecimento
e a qualificação da atividade produtiva de populações
tradicionais e de agricultores familiares, estabelecendo,
como decorrência, melhorias na qualidade de vida e
uma relação mais eficiente e harmoniosa entre a
comunidade e o meio ambiente.

As regiões prioritárias são aquelas com grande

importância para a conservação, onde o aumento da
qualidade na produção e nas normas de certificação,
ou de diferenciação nos produtos ou na produção
possa contribuir para aumento na qualidade de vida de
produtores, comunidades, trabalhadores e suas
famílias.

As atividades em Piracicaba visam a ampliar, para o
ambiente urbano, a atuação rural, em função da
presença do Imaflora no município e das
oportunidades de inovação e de aprendizado.



Unidades de
Conservação da Calha
Norte no Pará e Amapá

O Imaflora desenvolve projetos em Unidades de
Conservação, por assumir que essas áreas protegidas
podem funcionar como indutoras do desenvolvimento
local sustentável. A sua atuação busca promover a
conservação ambiental, a proteção às espécies e às
paisagens naturais, o respeito aos direitos das
populações tradicionais, a criação de alternativas
econômicas sustentáveis e o fornecimento dos serviços
ambientais à sociedade.

O Imaflora concentra sua atuação em Unidades de
Conservação na Calha Norte paraense e amapaense
por, juntas, formarem um dos maciços de florestas mais
bem preservadas do país e com grande diversidade de
populações, incluindo indígenas, quilombolas e
campesinos.

O Imaflora entende que a participação da

comunidade local no gerenciamento das Unidades de
Conservação constitui condição fundamental para
protegê-las e para gerar benefícios sociais. Com esse
objetivo, o trabalho  focou-se na formação continuada
dos conselhos gestores e das comunidades do interior e
do entorno das Unidades de Conservação, aliadas à
implantação de práticas agrícolas e florestais mais
sustentáveis.

O foco do trabalho na Calha Norte são as Florestas
Estaduais de Faro, do Trombetas, do Paru e do Amapá
e as Florestas Nacionais de Mulata, Saracá Taquerá e
Amapá, que somam 11 milhões de hectares (duas vezes
mais que a extensão do estado do Rio de Janeiro).
Ressalte-se, ainda, que o Imaflora também vem
trabalhando na formação, em legislação, do Conselho
Deliberativo da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns.

A atuação do Imaflora na região começou em 2006,
com o apoio ao governo do estado do Pará, no sentido
de realizar as consultas públicas, quando da criação
das três Florestas Estaduais da Calha Norte. Logo no
início de 2007, o Imaflora deu continuidade ao
trabalho na região, em consórcio com o governo do
estado do Pará e com ONGs parceiras. Por fim, em
2011, ampliamos nossa atuação também para as
Unidades de Conservação do Amapá, pois se
encontram conectadas às da Calha Norte paraense,
formando um corredor de biodiversidade, incluído, no
Plano Nacional de Áreas Protegidas, como de
importância biológica extremamente alta e prioritária
de ação.



público diretamente envolvido no trabalho
do Imaflora constituiu-se de 318
conselheiros e demais participantes das
reuniões dos conselhos de Unidades de

Conservação, além de 1.154 moradores do interior e
do entorno das Florestas Nacionais e Estaduais.

Como resultado importante do projeto, instituíram-
se quatro novos Conselhos de Unidades de
Conservação, abertos à participação de todas as partes
interessadas e de ativos (Florestas Estaduais do Paru,
do Trombetas e de Faro e da Flona de Mulata). Além
de instituir-se esse espaço de participação, o projeto
obteve outro impacto positivo: o processo de formação
dos conselheiros, visando a que se posicionem, com
maior embasamento técnico e jurídico, nas reuniões
dos Conselhos e em outras instâncias de participação.
Por último, deve-se citar a colaboração do Imaflora em

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

O



formular propostas e em coordenar ações para
consolidar as Unidades de Conservação.

Já no trabalho realizado diretamente com os
moradores do interior e do entorno das Unidades de
Conservação, dentre os impactos positivos, observou-se
a adoção de práticas agrícolas e florestais mais
sustentáveis, que exigiu mudanças de paradigmas, tais
como a diversificação dos roçados e a eliminação do
fogo como prática agrícola. Outro impacto foi o
fortalecimento das organizações locais, por meio de
ações tais qual reestruturar a associação do Projeto de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) Paraíso em
Alenquer, responsável pelo trabalho de regularização
fundiária e demais iniciativas nesse PDS; avançar na
estruturação da Associação de Remanescente de

Quilombos de Oriximiná (ARQMO), que agregou 34
comunidades para, junto à Prefeitura e a outros órgãos
públicos, trabalharem meios de acessar as políticas
públicas, tais qual a venda da produção local para
merenda escolar e beneficiar-se delas.

Em 2012, a previsão é que sejam efetivadas as
primeiras vendas de produtos dos agricultores
familiares locais para a alimentação escolar, de forma a
diversificar a renda das comunidades quilombolas e a
proporcionar uma alimentação mais saudável para as
crianças. E, ainda, essas mesmas comunidades devem
efetivar as primeiras vendas de castanha e de óleo de
copaíba para empresas, com base em acordos
diferenciados, que reconhecem a cultura local e as boas
práticas de manejo.



Valorização dos Recursos Florestais
como Instrumento de Consolidação
das RESEX da Terra do Meio

Executado pelo IMAFLORA, no período de
setembro de 2009 a outubro de 2011, com
financiamento do Fundo Vale e da Fundação Porticus,
o projeto teve, como objetivo fundamental, o
fortalecimento das cadeias produtivas da floresta,
manejadas por comunidades tradicionais das Reservas
Extrativistas do Rio Xingu, do Rio Iriri e do Riozinho
do Anfrísio. Para tanto, estimularam-se as boas práticas
de produção e apoiou-se a comercialização
diferenciada, com maior valor agregado, como forma
de contribuir para o processo de consolidação das
Unidades de Conservação.

A região do projeto é conhecida como “Terra do
Meio”, localiza-se no coração do Estado do Pará,
abrangendo os municípios de Altamira e São Félix do
Xingu, e é considerada, pelo Ministério do Meio
Ambiente, como região de alta prioridade para a
conservação da biodiversidade. As Reservas
Extrativistas, foco de atuação do projeto, totalizam
1,54 milhão de ha e localizam-se no município de
Altamira.

A localização



As comunidades tradicionais extrativistas,
moradoras nas três Reservas somam,
aproximadamente, 90 famílias, organizadas em três
associações (AMORA, AMORIRI e AMOREX).

Unidades de Conservação e Terras Indígenas da Terra do Meio - Pará

População beneficiada



Atualmente, vive-se uma enorme pressão, nas
Resex, por grilagem de terras e exploração ilegal de
madeira, que constituem um fator de alta
vulnerabilidade dessas áreas protegidas. Nesse
contexto, a consolidação das unidades de conservação
passa, necessariamente, pela melhoria na qualidade de
vida das populações que nelas residem, de forma a que
tenham, também, alternativas econômicas para manter-
se, de forma digna, na floresta e que continuem seu
relevante papel na proteção das mesmas.

Para viabilizar, de forma integrada, as ações de
diversas instituições na região, em 2006, foi estruturada
a Rede Terra do Meio. Essa rede de instituições traz a
possibilidade do fortalecimento interinstitucional

regional, com oportunidades de: planejamento
regional/territorial, identificação conjunta de gargalos
regionais, posicionamento conjunto frente a ações
externas ou internas, definição de ações prioritárias,
formação de Grupos de Trabalho (GT)
interinstitucionais, divisão de agendas, planejamento
integrado e estruturação processual de uma visão
comum para o desenvolvimento regional. O Imaflora
participa da rede desde 2010, mobilizando e
envolvendo diferentes atores para participarem do
Grupo de Trabalho de produção e comercialização, que
tem, como foco principal, as cadeias produtivas,
definindo ações prioritárias e investimentos necessários
para consolidar as cadeias produtivas de produtos da
sociobiodiversidade da região.

Contexto As principais atividades do
projeto, executadas em 2011:

• Identificação de parceiros comerciais, interessados
em uma relação comercial diferenciada com as
comunidades extrativistas, e manutenção das
parcerias atuais;

• Apoio ao estabelecimento de relações comerciais
diferenciadas entre as comunidades e as empresas:
entendimento das demandas de ambas as partes
(empresa e comunidade) e facilitação da
construção de contratos diferenciados de compra e
venda entre empresa e comunidade;



• Concretização de duas parcerias comerciais
diferenciadas para os produtos comunitários da
região (óleo de copaíba e borracha), com pagamento
de “preço justo”;

• Apoio e facilitação para a construção coletiva
(ONGs, governo, comunidades, instituições de
pesquisa e outras) de um plano de ação para
fortalecer as principais cadeias extrativistas de
produtos não-madeireiros da região da Terra do
Meio;

• Apoio à realização de intercâmbios e de capacitação
sobre processamento (funcionamento de miniusinas)
e boas práticas de manejo de borracha e babaçu,
entre os produtores do Projeto Sementes da Floresta
com os extrativistas da Resex do Rio Iriri;

• Apoio à capacitação para produzir manta de
borracha seca, visando à agregação de valor ao
produto;

• Articulação e participação no Grupo de Trabalho
(GT) de Produção e Comercialização da Terra do
Meio, visando a assegurar a implementação das
diretrizes do plano de ação para fortalecer a cadeia
produtiva dos produtos não-madeireiros;

• Participação em fóruns de discussão sobre o
trabalho infantil nas cadeias produtivas
extrativistas;

• Participação em discussões com a UEBT (União
para o Biocomércio Ético) sobre protocolos
comunitários para a comercialização diferenciada e
a condução de um piloto na região.

Como principais desafios, ou dificuldades,
enfrentados em 2011, citamos os impactos decorrentes
do início da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
gerando um aumento significativo dos custos para
executar as atividades na região e um aumento,

também significativo, na pressão por atividades ilegais
dentro das Resex (principalmente com madeira e
peixe).

Por outro lado, como principais avanços, vale
mencionar que, durante o desenvolvimento do projeto,
no âmbito da rede Terra do Meio e do GT de produção
e comercialização, surgiu a demanda por desenvolver-
se uma ferramenta de certificação de origem, para os
produtos da região do corredor do Xingu, como
mecanismo de agregação de valor aos principais
produtos não-madeireiros. O Imaflora foi apontado
como a instituição com maior acúmulo de
conhecimento no tema e foi-lhe solicitado o apoio para
desenvolver essa ferramenta. Assim, elaborou-se um
novo projeto e captaram-se recursos específicos para a
nova atividade, aprovada no final de 2011, e que será
financiada até 2013 pelo Fundo Vale.



Produção e Mercado
de Cacau com
Responsabilidade
Socioambiental:
São Félix do Xingu
como local de
disseminação de
práticas inovadoras
para a Amazônia

O projeto é executado em São Félix do Xingu, no
Estado do Pará, e 2011 foi seu primeiro ano de
atividades. A extensa área geográfica do município
(segundo maior município do país e maior que alguns
países da Europa) é palco de intensos conflitos
fundiários e já foi classificado como o município com
maior índice de desmatamento no Brasil. O município
tem a maioria do seu território ocupado por terras
indígenas e unidades de conservação federais e
estaduais (76% da área). A economia local tem base na
atividade agropecuária, na extração mineral e na
extração ilegal de madeira. A área rural caracteriza-se
pela produção extensiva de gado, realizada tanto nas
grandes propriedades, como nos catorze projetos de
assentamento e nas pequenas propriedades. Os cultivos
agrícolas e o extrativismo são realizados em pequena

escala por famílias e indígenas, destacando-se a coleta
de castanha-do-pará.

O público envolvido diretamente pelo projeto são
os produtores familiares, representados pela
Cooperativa Alternativa dos Pequenos Produtores
Rurais e Urbanos (CAPPRU). Indiretamente, os
impactos gerados beneficiarão os cacauicultores do
município, pois os extensionistas de diversas
organizações participam das capacitações realizadas
pelo Imaflora. Adicionalmente, existirão benefícios
para toda comunidade, seja ela rural, seja urbana,
através da melhoria das condições de uso do solo, da
diminuição do uso do fogo, da recomposição de áreas
degradas e da produção de alimentos.

A maioria dos produtores de cacau é proveniente
de outros estados do país e se estabeleceram, em geral,



na década de 90, dedicando-se à atividade pecuária
leiteira, e que, hoje, buscam alternativas de renda
através da diversificação da produção rural.

Devido a essa complexidade, as atividades
realizadas e propostas pelo projeto fazem parte de uma
estratégia para obter resultados de melhoria contínua e
crescente no médio e no longo prazo. Na fase em que o
projeto se encontra, observa-se um avanço na
conscientização dos produtores e técnicos envolvidos
para a necessidade de adaptação dos costumes e da
produção a uma conduta mais correta e adequada às
condições atuais, visando a mitigar os impactos
negativos acumulados e a proporcionar melhorias na
qualidade de vida.

O Imaflora vem atuando de maneira participativa e
estratégica, para atender às iniciativas de geração de

renda e de governança, identificadas pelo publico-alvo
e para aliar a conservação da biodiversidade ao
desenvolvimento local. O Imaflora realizou um
planejamento participativo, com utilização da
metodologia do programa de Desenvolvimento de
Meios de Vida Sustentáveis (DMVS), com a proposta
de colocar as pessoas no centro do desenvolvimento,
ou seja, dar, a elas, o papel de agentes em um contexto
de vulnerabilidade, fazendo-as refletir sobre seus
objetivos, sobre o alcance e as prioridades das ações
para o desenvolvimento (DFID, 1999  ). Portanto,
nessa atividade, estavam reunidos os representantes da
cooperativa, que, por meio da ferramenta, indicaram
os principais recursos sociais, naturais, financeiros e
humanos disponíveis para os pequenos proprietários
de São Félix do Xingu e, a partir deles, elaboraram um

1

planejamento estratégico para a tomada de ação. Vale
destacar ainda as capacitações sobre poda e condução
do cacaueiro e sobre as boas práticas de pós-colheita
do cacau, incentivando a melhoria da qualidade e a
geração de renda adicional.

As comunidades e os parceiros locais demonstram
grande comprometimento e interesse nas atividades,
incentivando uma ação mais ampla, com a execução de
atividades mais intensivas e investimento nas ações de
benefício social, como saneamento, geração de renda e
empoderamento das organizações locais.

1. Ministério para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID),
1999. Disponível em http://community.eldis.org/.59c21877/PO-GS1.pdf



O Imaflora busca, com o Projeto “Piracicaba
Sustentável”, contribuir para a sustentabilidade do
município de Piracicaba/SP, por meio de ações de
educação ambiental, do fortalecimento da capacidade
de participação da sociedade civil local na elaboração,
na implementação e na avaliação de políticas públicas e
da criação de instrumentos de transparência e de
controle social. O Projeto foi iniciado em 2009, quando
o Imaflora decidiu intervir, de forma mais ativa, no
município.

O projeto ainda não obteve sucesso em captar
recursos para custear suas atividades, principalmente
em função de sua natureza, mais relacionada a temas
urbanos, que, portanto, requer a busca por um perfil
diferenciado de financiadores. Em 2011, o Imaflora
continuou cobrindo, com recursos próprios, 100% das

despesas do projeto, com as atividades abaixo
destacadas e com o salário de um profissional dedicado
apenas a esse projeto. Neste ano, dedicamos bastante
energia na captação de recursos para financiá-lo e
temos, ao final do ano, boas perspectivas de sucesso
para 2012, em especial com a Fundação Caterpillar.

Em 2011, ampliaram-se os temas trabalhados e as
parcerias, em relação aos anos anteriores. Ao atuar
com questões transversais, como Controle Social,
Transparência Pública e Mobilidade Urbana, o
Imaflora pode estabelecer relações de parceria com
organizações sociais e indivíduos que atuam em
diferentes áreas, como saúde, cultura, assistência social
e direitos humanos.

O maior desafio para o próximo período é
aprimorar esses processos de mobilização e proposição,

para que se transformem, efetivamente, as políticas
públicas locais, voltadas para a construção de uma
Piracicaba mais sustentável, justa, transparente e
democrática.

As principais frentes de trabalho conduzidas pelo
Imaflora, em parceria com as instituições locais, foram:

. Realizada
em outubro de 2011, com a participação de mais de
140 pessoas, a Consocial aprovou um conjunto de vinte
propostas que, se implementadas, permitirão um
avanço significativo na transparência pública, na
participação e no controle social, bem como no
combate à corrupção em Piracicaba. O Imaflora
participou ativamente da mobilização, da elaboração

1ª Conferência Municipal sobre Transparência e

Controle Social de Piracicaba (Consocial)

Projeto Piracicaba
Sustentável



de propostas e da organização da Conferência. Em
parceria com diversas organizações da sociedade civil e
com conselhos de políticas públicas, foram realizados
cinco encontros preparatórios, que se mostraram
essenciais para o sucesso da Conferência. Além disso, o
Imaflora integrou a comissão organizadora da
Consocial, contribuindo com a metodologia utilizada
no evento

Participação no Conselho Municipal de Defesa do

Meio Ambiente (COMDEMA). Em julho de 2009, o
Imaflora assumiu a presidência do Conselho, pautado
nas diretrizes de intensificação da análise das políticas
ambientais do município, na criação de um suporte
administrativo, na capacitação contínua dos
conselheiros e na valorização da diversidade das
instituições representadas. Nesse período,
intensificaram-se as ações do COMDEMA no
município. Foi elaborado um número maior de
pareceres sobre as diferentes políticas ambientais,
houve um aumento da participação de conselheiros e
convidados nas reuniões e o COMDEMA passou a
contar com o apoio administrativo e a estrutura física
da Prefeitura. Em julho de 2011, o Imaflora foi reeleito
para um período de mais dois anos na presidência do

Conselho, o que permitirá uma intensificação do
trabalho iniciado em 2009.

Para promover reflexões e debates sobre o excesso de
veículos nas ruas, o respeito aos pedestres, aos
deficientes e aos idosos, o transporte público, as
ciclovias e as ciclofaixas, dentre outras questões,
realizou-se, de 17 a 25 de setembro de 2011, a I
Semana de Mobilidade Urbana de Piracicaba. Feita,
conjuntamente, por diversas organizações da sociedade
civil, pelo poder público, por instituições de ensino e
por cidadãos interessados no tema, a semana contou
com palestras, mesas-redondas, oficinas, intervenções,
bicicletadas, passeata e atividades culturais. Como
parte da programação da semana, o I Fórum de

I Semana de Mobilidade Urbana de Piracicaba.



Mobilidade Urbana de Piracicaba, elaborou uma carta
com 38 propostas para a política municipal de
mobilidade urbana.

Fórum de Gestão de Resíduos de Piracicaba. Dando

continuidade às ações iniciadas em 2010, o Imaflora,
em parceria com outras organizações do município,
promoveu, em 2011, mais dois encontros, chamados
“Fóruns de Gestão de Resíduos de Piracicaba”, cujo
objetivo foi ampliar a participação social, elaborar
propostas e acompanhar o processo de Licitação e o
Plano Municipal de Resíduos de Piracicaba,
Participaram desses eventos 180 pessoas de mais de 80
instituições (associações de bairro, entidades de classe,
instituições do município que atuam com questões
ambientais e de resíduos, como universidades, setores
públicos, privados e organizações não-governamentais,
dentre outras). As propostas elaboradas pelos
encontros pautaram-se nos princípios de transparência,
de participação e de controle social, de redução do

volume gerado, de fortalecimento da reciclagem com
inclusão social, das ações de educação ambiental e da
existência de indicadores e de metas de gestão.

. No
dia 09 de dezembro, Dia Internacional de Combate à
Corrupção, nove entidades da sociedade civil e
dezenas de cidadãos piracicabanos realizaram, em
frente ao terminal central de ônibus, o ato “Piracicaba
Contra a Corrupção!”. O ato foi uma manifestação
contra os frequentes casos de corrupção no Brasil e
buscou sensibilizar a sociedade e o poder público de
Piracicaba para a necessidade de avançarmos na
promoção da transparência pública, em medidas
anticorrupção, na participação e no controle sociais.

Ato Público “Piracicaba Contra a Corrupção!”



Projeto Boas Práticas
de Produção de Cacau
no Sul da Bahia

No Sul da Bahia, devido à disponibilidade de
recursos e à estratégia desenvolvida em 2010, as
atividades de campo do Imaflora estão concentradas na
Cooperativa Agrícola de Gandu, sediada no município
de mesmo nome.

A Cooperativa é uma das mais antigas da região e
polariza mais de 900 cooperados, dos quais uma parte
pequena comercializa suas amêndoas de cacau por
meio da instituição.

As principais atividades na região estão centradas na
promoção de boas práticas de produção de cacau,
visando a melhorar a condição de vida dos produtores,
através da conservação dos recursos ambientais e da
geração de renda adicional, devido à melhoria da
qualidade do produto final. A meta é aumentar-se a
produtividade e, futuramente, obter-se a certificação.

Além das capacitações realizadas juntamente com a
cooperativa e seus fornecedores, a atuação do Imaflora
na região pretende difundir o conceito da produção
mais sustentável junto à cadeia do cacau, através da
promoção de eventos, materiais e apresentações.

Dentre essas iniciativas, vale destacar a publicação
do Guia de Boas Práticas e Certificação em
Propriedades de Cacau (disponível em
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/3
80), bem como a promoção do Primeiro Fórum sobre
Sustentabilidade da Cadeia do Cacau, promovido em
São Paulo, que propôs a discussão, com as empresas do
setor cacau e chocolate, de ações que valorizem a
produção sustentável do cacau no Brasil.

Mesmo com o empenho do Imaflora em atuar na
região, existem ainda grandes desafios para a captação

de recursos e a ampliação do número de produtores e
de instituições atendidos. A região acomoda dezenas
de assentamentos rurais, bem como comunidades
tradicionais, que possuem pouco acesso à assistência
técnica. Além disso, com a oscilação dos preços do
cacau e os custos de produção, os produtores
encontram-se ou pouco motivados, ou
impossibilitados, para investimentos que possam
aumentar a produtividade e garantir, a conservação
ambiental e a melhoria nas condições de saúde, como,
por exemplo, o investimento na qualidade da água
consumida.

Nesse sentido, continuamos buscando parcerias e
apoios para, junto com as comunidades, oferecer
soluções que possam beneficiar a região.



1.2. Certificação socioambiental

Imaflora iniciou suas atividades com a
certificação florestal FSC e é membro fundador
e certificador da Rede de Agricultura
Sustentável (RAS), sistema aplicável ao setor
agropecuário. Nos últimos anos, passou a

realizar, também, auditorias de validação e verificação
de projetos de carbono, VCS e CCBA, sempre atuando
junto a sistemas independentes, voluntários e não-
discriminatórios.

A certificação socioambiental é considerada, pelo
Imaflora, um meio para promover a sustentabilidade
nos setores produtivos com os quais trabalhamos.
Entendemos que mecanismos de certificação
diferenciam os produtores comprometidos com a
sustentabilidade, reduzem os impactos socioambientais
da produção, ampliam o diálogo entre os

O
empreendimentos e as comunidades vizinhas, agregam
transparência às formas de produção e influenciam,
positivamente, o setor como um todo.

Certificação agrícola

Durante 2011, a Certificação Agrícola auditou
fazendas produtoras de café, laranja, chá, pupunha,
castanha, cacau, seringueira, uva, abacate, cenoura,
cebola, lichia, alho e cana-de-açúcar. Na área de cadeia
de custódia, foram auditadas indústrias de produção de
óleos essenciais, torrefadoras de café, armazéns gerais
de café e processadores de laranja, chá, pupunha e
cacau.

A inovação do ano foi a inclusão do Módulo Clima
no escopo da certificação da Fazenda de café DaTerra,
localizada no Cerrado Mineiro. O Módulo Clima é
composto de critérios adicionais da norma da Rede de
Agricultura Sustentável, que tratam das práticas de
produção associadas à emissão ou à captura de gases
de efeito estufa pelo empreendimento. A DaTerra foi a
primeira fazenda do Brasil a ser certificada pelo
Módulo Clima, assim como foi a primeira a se
certificar pela RAS, em 2003.

Outro destaque foi o primeiro diagnóstico
(auditoria preliminar) de uma fazenda de pecuária, no
Mato Grosso, com áreas no bioma Amazônico e no
Cerrado. A auditoria de certificação deve ocorrer no
início de 2012 e ser a primeira do mundo a certificar-se
pelo sistema da RAS.



Por outro lado, o Imaflora passou, durante o ano de
2011, por um processo de avaliação, visando a tornar-se
um organismo de certificação acreditado pela RAS. A
abertura de um sistema de acreditação na RAS
constitui um processo importante para possibilitar o
seu crescimento no mundo e o Imaflora participou de
um grupo-piloto de organizações interessadas em se
acreditarem no sistema. O organismo de acreditação
da RAS é o IOAS, organização que faz a acreditação
para o sistema orgânico IFOAM. Esse processo forçou
uma revisão minuciosa dos procedimentos internos da
equipe de certificação agrícola, resultando em ganhos
de eficiência e de organização. Após passar por todo o
processo de avaliação, a IOAS sinalizou que o Imaflora
havia cumprido todas as exigências do sistema. Assim,
a acreditação deve ser outorgada em 2012,

representando uma importante
conquista para o Imaflora.

Houve um aumento significativo da
certificação em grupo, tanto para o café
quanto para o chá, na Argentina.
Embora não tenha havido um grande
aumento no número de certificados, o
número e a área certificados
aumentaram em função do aumento do
número de membros nos grupos já
certificados. Encerramos 2011 com dez
novos certificados de produção agrícola,
totalizando 83 certificados válidos entre
Brasil e Argentina. Seis certificados
foram cancelados – Figura 1.
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Seis empreendimentos tiveram sua certificação
cancelada, num total de 1.645 hectares. Quatro
eram fazendas de café de pequeno e médio porte,
um produtor de uva e o projeto comunitário
RECA, em Rondônia. O cancelamento do RECA
deveu-se à ausência de benefícios econômicos da
certificação RAS, em contrapartida à certificação
orgânica.

A área certificada aumentou em 14 mil
hectares, totalizando aproximadamente 180 mil
hectares, sendo 28% dedicados à conservação –
Figura 2. Vale destacar que esse valor inclui 17 mil
hectares certificados de chá na Argentina, onde a
legislação de proteção florestal é inexpressiva e a
porcentagem de áreas dedicadas à conservação em
florestas é significativamente menor.

Figura 2.
Evolução da área de

empreendimentos
de produção agrícola

certificados.
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A área dos empreendimentos
certificados distribui-se 50% na
Mata Atlântica, 48% no Cerrado
e 2% na Caatinga. A maior parte
localiza-se em Minas Gerais,
seguida por São Paulo, Argentina
e Bahia. O café continua sendo o
principal cultivo certificado, com
pouco mais de 50% da área,
seguido pela cana-de-açúcar,
embora exista apenas uma usina
e uma pequena fazenda
certificadas – Figura 3.
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O número de trabalhadores em empreendimentos
certificados chegou próximo de 30 mil pessoas – Figura 4. É
um número expressivo, pois trabalhamos com cultivos de alta
demanda por mão-de-obra, apesar do avanço da
mecanização na colheita do café, da cana, da laranja e do
chá. Como esse é um processo transitório, ainda se emprega
um grande número de trabalhadores temporários, para os
quais a certificação tem um importante papel, pois garante
condições de trabalho e alojamento dignos. O número de
mulheres em fazendas certificadas também é relevante, por
volta de 20% do total – 6073 mulheres.

Figura 4.
Número de trabalhadores em empreendimentos certificados
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Verificou-se um crescimento
significativo da certificação de
cadeia de custódia,
majoritariamente de empresas da
cadeia produtiva do café (armazéns
e torrefadores), aumentando a
rastreabilidade do produto
certificado. Foram dezessete novas
empresas certificadas e apenas três
cancelamentos, totalizando sessenta
empreendimentos com certificados
válidos no final de 2011 – Figura 5.
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Certificação Florestal
Cadeia de custódia florestal

A certificação de cadeia de custódia (CoC) nomeia as
certificações feitas nas indústrias. Segundo o FSC, até dezembro
de 2011, haviam sido emitidos mais de oitocentos certificados de
cadeia de custódia no Brasil, dos quais 32% sob a gestão do
Imaflora. Em 2011, o Imaflora emitiu trinta novos certificados
de cadeia de custódia, um aumento de, aproximadamente, 12%.

Seguindo uma tendência mundial, a participação das gráficas
e dos distribuidores no aumento do número de certificação de
CoC é bastante expressiva, correspondendo a 48% dos
certificados emitidos pelo Imaflora.

O destaque do ano de 2011 foi a certificação da Editora
Saraiva, líder no segmento de Livros Jurídicos e uma das
maiores no mercado de Livros Didáticos e Paradidáticos para
Ensino Fundamental e Médio, além de destacar-se entre as mais



importantes na publicação de Livros Universitários e
de editar Obras de Referência e de Interesse Geral, de
Ficção e de Não Ficção.

Saindo do setor gráfico, os outros 52% dos
certificados de CoC, emitidos pelo Imaflora,
distribuem-se entre grandes empresas do setor de
papel e celulose (Suzano Papel e Celulose, Klabin,
Kimberly Clark, entre outras) madeira serrada e
painéis (Cikel, Cooperfloresta e Laminados Triunfo),
móveis e utensílios (Sindmóveis, Tora Brasil e
Tramontina), revendas de madeira (Léo Madeiras e
Espaço da Madeira) e instrumentos musicais (OELA),
entre outros.

Mais um destaque importante é o engajamento do
setor da construção civil em pautas relacionadas às
mudanças nos hábitos de consumo de madeira e seus

derivados. Nesse sentido, o Imaflora também tem
trabalhado para influenciar políticas de compras, no
âmbito do The Global Forest & Trade Network/WWF,
realizando processos de “verificação independente” em
construtoras e incorporadoras e suas obras, para
detectar oportunidades de mudança de consumo em
relação à madeira e seus derivados, considerando a
perspectiva socioambiental.

Como destaque do ano de 2011, temos a verificação
da política de compra da Tecnisa, uma das maiores
construtoras e incorporadoras do Brasil, com mais de
trinta anos de experiência, mais de cinco milhões de m²
lançados e mais de 10.000 clientes. A empresa, por
meio desse processo, tornou-se líder no setor, no que
se refere a processos de verificação da origem legal da
madeira utilizada nas obras da construção civil.

Plantações Florestais

O Brasil possui 6,5 milhões de hectares de
plantações florestais, essencialmente das espécies
pinus e eucalipto, com várias finalidades industriais,
entre as quais a principal é o uso no setor de papel e
celulose. Desse total, 57% são certificados pelo
sistema FSC, enquanto 42% de todas as florestas
plantadas brasileiras são certificadas pelo Imaflora.

A certificação cresce ano a ano e, em 2011,
verificou-se um pequeno crescimento da certificação
de plantações florestais no Imaflora, correspondente a
uma área de 11.650 ha, conforme se pode observar no
gráfico abaixo. Apesar de a área certificada em 2011
representar um percentual muito reduzido, são os
primeiros casos de certificação florestal FSC de



pequenos produtores que aderiram a
programas de fomento de grandes empresas
certificadas.

A questão do fomento a pequenos
produtores é uma tendência no setor de
plantações florestais: 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 grandes impactos
positivos sobre a propriedade rural, entre eles,
o aumento na renda e a fixação do homem no
meio rural.
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Florestas Naturais - Empresas

A área de florestas naturais na Amazônia, manejada
por empresas e certificadas pelo Imaflora, soma 611.036
hectares, em sete empreendimentos de manejo florestal.
Em 2011, não houve crescimento e entrada de novas
empresas, mas a estimativa, para os próximos dois anos, é
dobrar esse número.

Em 2011, várias áreas de concessão florestal federal e
estaduais foram licitadas e a expectativa, confirmada por
alguns contatos, é que os concessionários de florestas
públicas busquem a certificação florestal FSC.

Como destaques, em 2011, o processo de recertificação
da Cikel, agora denominada CKBV Florestal Ltda., e o
início do processo de avaliação para certificar a empresa
Rondobel, de médio porte e atuante no Pará.



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 oito
comunidades certificadas na Amazônia, não tendo
ocorrido, em 2011, novas certificações de comunidades.

A área sob o manejo comunitário totaliza 1.591.520
hectares, dos quais 1.543.460 correspondem à Terra
Indígena do Baú. Essa comunidade teve seu processo
de recertificação realizado em 2011, porém, devido a
alguns problemas, o certificado foi suspenso, embora
deva ser reemitido em 2012, caso a comunidade
cumpra as pré-condicionantes.Já na reserva dos índios

Kaiapós, que trabalham com a coleta de castanhas, a
certificação tem funcionado como uma forma de
blindagem contra as pressões exercidas sobre a área.

O Programa, iniciado em 2009, tem, por objetivo,
aperfeiçoar o potencial dos mecanismos existentes para
reduzir as emissões por desmatamento e degradação
(REDD) e outras atividades de uso do solo. O
programa tem duas vertentes: a) o fortalecimento das
políticas públicas relacionadas ao pagamento por
serviços ambientais e b) a certificação de projetos no
mercado voluntário de carbono.

Em 2011, verificou-se uma grande demanda por
validação e verificação de projetos de carbono, pelos

Certificação de Carbono (VCS e CCB)

padrões VCS (Verified Carbon Standards) e CCB
(Climate, Community and Biodiversity Alliance). O
Imaflora conduziu, ao todo, seis processos de avaliação
(validação e verificação) em quatro empreendimentos,
nos Biomas Amazônia e Mata Atlântica.

O Imaflora realizou a primeira verificação de
carbono em um território indígena, o Projeto de
Carbono Florestal Suruí, do povo indígena Paiter
Suruí, no Nordeste de Rondônia. O projeto faz parte
do Plano de Gestão, desenvolvido pelos Suruí para os
próximos cinquenta anos, que incluiu uma validação
independente.



1.3. Mercado e desenvolvimento de
cadeias produtivas sustentáveis

trabalho do IMAFLORA na área de mercado
visa a influenciar cadeias produtivas, para que
a demanda por produtos florestais e agrícolas,
seja no setor privado, seja em compras

públicas, resulte em transformações na cadeia
produtiva, causando impactos socioambientais
positivos nas áreas de produção.

O foco dessas atividades são as cadeias produtivas
de alta relevância, ou seja, aquelas responsáveis por
grandes impactos socioambientais, ou que podem ser
grandes promotoras de benefícios para pequenos
produtores, ou para comunidades tradicionais. Em
2011, o Imaflora trabalhou com tal abordagem nas
cadeias produtivas de madeira tropical e de café.

O
Madeira tropical

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

O principal projeto do Imaflora na área de mercado
de madeira tropical é o TAA — The Amazon
Alternative, em andamento desde 2010 e com
conclusão prevista para o final de 2012. 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 principal objetivo do programa é estimular o
aumento da área certificada e de produtos certificados
FSC, tanto no mercado nacional quanto no holandês e
europeu. No Brasil, o Imaflora e o IFT (Instituto
Floresta Tropical) são as únicas organizações não-
governamentais a atuar no programa.

As principais ações do Imaflora no programa
focam-se na realização de um estudo inédito sobre o
mercado nacional de madeira tropical certificada FSC,
em que se analisarão a oferta, a demanda e o potencial
de consumo de madeira tropical no país, além da
realização de cursos e de publicações relacionados ao
tema Certificação FSC.



Em 2011, as principais atividades, realizadas pelo
Imaflora, no âmbito do programa foram:

• Início de um estudo nacional sobre o mercado
de madeira tropical certificada FSC;

• Elaboração do conteúdo de uma publicação
sobre os requisitos sociais para a certificação
FSC, que será lançada em 2012;

• Realização de diversos cursos e de
sensibilizações sobre o tema Certificação
Florestal FSC na Amazônia e concessões
florestais, conforme quadro ao lado:

Nome do Curso

Curso de certificação FSC em
Cadeia de Custódia

Curso de requisitos sociais na
certificação FSC

Curso de certificação e manejo florestal
FSC para empresas na Amazônia

Curso de certificação FSC para
comunidades na Amazônia

Sensibilização sobre manejo e
concessão florestal

-

-

IFT – Instituto Floresta Tropical

-

IFT – Instituto Floresta Tropical

Parceria Duração

1 dia

2 dias

5 dias

3 dias

1 dia

Participantes

17

10

21

15

22

TOTAL 85



Vale destacar a importância de um doador, como o
atual, financiando essas ações que promovem a
certificação florestal FSC. Esses recursos permitiram,
ao Imaflora, em 2011, potencializar as ações de
treinamento na área, socializar o conhecimento,
acumulado pelo instituto, sobre a certificação, através
da publicação, e iniciar um estudo inédito sobre o
comportamento do mercado brasileiro de madeira
certificada.

Com relação aos desafios enfrentados pelo projeto,
destacam-se três principais pontos que
comprometeram um melhor desempenho do projeto: a
crise mundial, o desaquecimento do mercado de
madeira tropical e, principalmente, a competição da
madeira certificada com a madeira ilegal (ou
falsamente legalizada), levando o setor ao desestímulo.

Contando com o apoio financeiro do Fundo
Mundial para a Biodiversidade (GEF) e da
Nestlé/Nespresso, o objetivo deste projeto é aumentar
a demanda dos consumidores e das empresas por cafés
sustentáveis, provenientes de regiões ricas em
biodiversidade. A partir das atividades de promoção,
do desenvolvimento de mercado e de treinamentos —
iniciadas em 2005 —, a área certificada em
propriedades cafeeiras, no Brasil, avançou mais de
400%.

Essa área de atuação do Imaflora demanda uma
forte parceria com empresas, tanto na parte de
financiamento (Nespresso), quanto na da execução das

atividades, já que as exportadoras de café possuem
grande interesse na mobilização de produtores com o
objetivo de certificar seus produtos.

Este projeto também se destaca por funcionar
como agente de disseminação do conceito de
certificação em grupo, na área agrícola, uma vez que
por meio dessa estratégia, uma série de produtores de
pequena escala puderam agregar-se ao processo.

Em 2011, entre as mais de 50 atividades realizadas,
destacamos:

A divulgação do projeto Café e Biodiversidade e
dos conceitos de sustentabilidade e certificação foi o
primeiro passo para despertar o interesse do público-

Promoção

Projeto Café e Biodiversidade



alvo. Em 2011, participamos de alguns eventos, bem
como promovemos outros, que contemplavam os
diferentes elos da cadeia produtiva do café:

• Dia de campo da Cooperativa “Coopermonte”
(mais de 350 produtores);

• IV Prova de Cafés Certificados Imaflora/
Rainforest Alliance Certified (produtores e
técnicos);

• 1º Simpósio de Certificação da Coocacer
(produtores, técnicos e agentes de mercado);

• 6º Espaço Café Brasil (cafeterias, restaurantes e
consumidor final);

• Fórum Produção, Conservação e Lucratividade
(técnicos);

• Entrevista no Canal Rural (diversos públicos).

Desenvolvimento de Mercado

O aumento na demanda por cafés sustentáveis —
foco do projeto global — deve manter sinergia com o
desenvolvimento da certificação nos países produtores.
Nessa atividade, reforçamos antigas alianças e
construímos novos relacionamentos com instituições
estratégicas na cafeicultura nacional. Dentre elas:

• Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro;
• Cooperativa Capal (Araxá/MG);
• Cooperativa Cooxupé (Guaxupé/MG);
• Cooperativa Coopermonte (Monte

Carmelo/MG);
• Cooperativa Expocaccer (Patrocínio/MG);
• Corretora de Café Gonzalez;
• Associação Hans Neumann.

Treinamentos

Os treinamentos têm, por objetivo, transformar a
percepção dos profissionais do agronegócio. Por meio da
transferência dos conceitos preconizados pela Norma RAS,
pretendemos criar capacidade técnica suficiente para
assistir os cafeicultores interessados na certificação. Em
2011, atingimos um público superior a 200 técnicos. Dentre
os treinamentos realizados, destacamos:

• Curso online sobre certificação de café, em parceria
com o site CaféPoint;

• Norma RAS e Norma de Grupos para os técnicos da
Cooperativa Cooxupé;

• Norma RAS para técnicos da Cooperatica Coocacer;
• Normas RAS para técnicos da exportadora Stockler.



1.4. Políticas de interesse público

Políticas Florestais:
Concessões e
Fundo Nacional de
Desenvolvimento
Florestal

Imaflora cumpriu, em 2011, o último ano do mandato de
representante do GT Floresta, do Fórum Brasileiro de ONGs e
Movimentos Sociais (FBOMS), no Conselho Gestor de Florestas
Públicas (CGFLOP), organizado e presidido pelo Serviço Florestal

Brasileiro. Com a posição de suplente do IMAZON, o Imaflora participou,
em 2011, de duas reuniões em Brasília, quando se discutiram os novos
editais de licitação de Concessões Florestais, previstos para lançamento em
2012. Além disso, nessas reuniões, também se debateu sobre os desafios
para implementar concessões no Brasil, além de propostas para agilizar mais
os processos.

Em 2012, o Imaflora buscará renovar sua participação nesse colegiado,
com o intuito de intensificar sua participação e sua influência na
implementação dessa política pública, uma vez que o período passa a ser
fundamental pois, finalmente, existe a perspectiva de um aumento
significativo de escala nas áreas de concessão florestal no Brasil.

Além disso, o Imaflora possui um assento titular no Conselho Consultivo

O



do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal
(FNDV), também organizado e presidido pelo
Serviço Florestal Brasileiro. Esse fundo, composto
principalmente por recursos provenientes da
arrecadação dos royalties das concessões
florestais, poderá tornar-se um importante
mecanismo de fomento florestal no Brasil, desde
que as concessões ganhem escala. Em 2011,
primeiro ano de existência do Conselho, o
Imaflora participou de duas reuniões em Brasília,
cujo foco foram a revisão dos procedimentos para
o uso do fundo e as orientações para os critérios
de seleção de projetos. Em 2012 o Imaflora
continuará participando desse Conselho
Consultivo.

Código Florestal

m 2011, influenciamos o processo de definição
do Código Florestal no Congresso de algumas
formas, comentadas a seguir:

A iniciativa do diálogo sobre questões ambientais
entre ONGs e empresas de base florestal acabou
produzindo um documento contendo propostas sobre o
Código ao Congresso Nacional. O documento foi
acordado inicialmente e enviado à Câmara por 34

E
ONGs e 30 empresas de base florestal, após um
processo de negociação que durou oito meses. A
proposta apoia-se nos estudos que indicam que o
Brasil possui um banco de ativos e passivos florestais
em áreas privadas, cujo saldo geral indica um superávit
de área florestal no país, em todos os biomas. Em
seguida, apresenta uma lógica que busca equilibrar
exigências e restrições com incentivos para proteger as
florestas (priorizando as mais ameaçadas) e para
restaurar as áreas essenciais para a conservação do
solo, da água e da biodiversidade. Busca inverter a
lógica de que a floresta, em uma fazenda, hoje possa
valer mais derrubada do que de pé. Os documentos
completos da proposta, seu posicionamento e a lista de
organizações que o subscrevem estão disponíveis em
www.dialogoflorestal.org.br.

Diálogo Florestal



No trabalho do Diálogo, participamos da
construção da sua proposta, seu lançamento, e suas
discussões públicas na Câmara e no Senado.
Destacamos as reuniões entre os membros do diálogo,
quando, por diversas vezes, foi necessário alinhar os
acordos entre as ONGs e as empresas, especialmente
na fase de negociações no Senado.

No dia 7 de novembro, entrou no ar a primeira
plataforma de ativismo digital do Brasil, voltada para o
meio ambiente: a www.revela.org.br. Baseada na
tecnologia da plataforma Ushahidi, de software livre,

utilizada para o mapeamento de situações de perigo,
em emergências ou calamidades (usada pela Cruz
Vermelha no terremoto do Haiti, por exemplo), a
Revela permite a inclusão de informações simultâneas
e em tempo real por qualquer pessoa que disponha,
naquele momento, de um telefone ou computador.
Com isso, constrói-se, de forma colaborativa, um
grande mapa georreferenciado, que alerte para
informações sobre desmatamentos, queimadas,
contaminações de rios, de solos, ameaças às espécies
em extinção, para citar alguns exemplos. A iniciativa
partiu de um grupo de comunicadores e artistas, que
ganhou o apoio das ONGs Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola — Imaflora — e
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia —
Imazon — e de David Kobia, o desenvolvedor da

Plataforma Revela

Ushahidi, listado, pela revista Technology Review, do
MIT, como uma das 35 pessoas mais inovadoras do
mundo. O lançamento da plataforma foi acompanhado
de três filmes, disponíveis nas redes sociais, na web e
na MTV, para explicar como funciona a plataforma e
para mobilizar o público jovem sobre o Código
Florestal. Os roteiros são de Caco Galhardo e a
direção, de Bia Guedes e Gustavo Guimarães. O
objetivo da iniciativa foi tocar, principalmente, o
público jovem, muito sensível às causas
socioambientais, mas que dispõe de poucos canais para
exercer seu ativismo e expressar suas propostas.

A Revela foi lançada em um momento muito
desafiador para o Brasil: próximo à Rio +20 e à
definição do Código Florestal no Congresso. Além
desses temas, espera-se que a Revela sirva como



plataforma de comunicação e engajamento para outros
temas, postos no dia-a-dia de cada um: a reciclagem do
lixo, o saturamento dos aterros sanitários, a poluição
atmosférica, entre outros. Por meio do envio de um
torpedo, um e-mail, uma fotografia tirada de um
aparelho celular, qualquer pessoa poderá participar,
visando ao fortalecimento da cidadania e da
democracia.

Embora seja um projeto muito inovador e
promissor, a Revela não atingiu os seus objetivos em
2011. Devido a problemas no seu desenvolvimento
tecnológico e no conceito do seu uso, a plataforma não
se tornou totalmente funcional e não conseguiu engajar
o público e influenciar o Código Florestal. Em 2012, a
sua estrutura e estratégia precisarão ser revistas.

Participamos de algumas manifestações sobre o
Código em Piracicaba, de maneira coordenada com
outras lideranças locais, em especial os estudantes da
Esalq e outras ONGs. Também contribuímos para a
discussão pública, por meio da publicação de artigos
de opinião e da adesão a movimentos coletivos, como
o Floresta Faz Diferença e o Comitê Nacional em
Defesa das Florestas.

Outras atividades



m 2009, o Imaflora iniciou sua participação na
Conferência das Partes (COP), da ONU, a
respeito das Mudanças Climáticas. Em 2011, a
COP 17 ocorreu em Durban – África do Sul, de

28 de novembro a 09 de dezembro. Nesse ano, o
Instituto participou oficialmente como organização
observadora registrada na UNFCCC. Neste ano, o
Imaflora não apresentou uma agenda específica para o
evento, porém, ao longo da Conferência, seu
representante participou de diversas reuniões com as
demais organizações da sociedade civil, envolvidas na

Políticas de Clima e
Participação na COP-17

temática de mudanças climáticas e nas discussões
sobre mercado de carbono, florestas, agricultura e
clima.

A principal contribuição do Imaflora na discussão
internacional sobre mudanças climáticas tem sido na
área de salvaguardas socioambientais de REDD+.
Após ter facilitado o processo nacional multissetorial
de elaboração de salvaguardas, o Imaflora elaborou,
em 2010, um guia metodológico, que orienta sobre
como conduzir processos multissetoriais participativos
e que consigam envolver, de forma efetiva, os povos
indígenas e as comunidades locais. Esse guia,
traduzido para quatro idiomas, tem despertado
interesse nos participantes das COPs desde 2010, em
especial de representantes de países de floresta
tropical, onde também existem processos para elaborar

E

as salvaguardas. O guia tem influenciado esses
processos em alguns países, como Papua Nova Guiné,
Equador, Peru e, em especial, República Democrática
do Congo. Neste país, formou-se um grupo da
sociedade civil para conduzir processo semelhante ao
realizado no Brasil, e o seu coordenador visitou o
Imaflora, em 2011, em busca de orientações, uma vez
que se decidiu utilizar o processo brasileiro, como
referência metodológica.

Além disso, também na área do debate
internacional sobre salvaguardas socioambientais de
REDD+, o Imaflora participa do Comitê
Internacional de Normas do Sistema Social and
Environmental Standards for REDD+ (REDD+
SES). Esse sistema desenvolveu um conjunto de
Princípios e Critérios e um pacote de procedimentos

Mudanças
Climáticas



para serem utilizados por países que queiram
desenvolver suas salvaguardas socioambientais, através
de processos com ampla participação da sociedade. No
Comitê Internacional de Normas, o Imaflora busca
garantir que esse sistema seja robusto e tecnicamente
consistente e possa ser reconhecido internacionalmente
como referência para países de florestas tropicais. Os
países/estados envolvidos com a iniciativa, até o
momento, são: Equador, Nepal, Tanzânia, Central
Kalimantan (Indonésia) e Acre (Brasil).

No Brasil, o Imaflora acompanhou, em 2011, a
discussão do governo federal para a elaboração de uma
Estratégia Nacional de REDD+. Além disso,
participou de uma oficina técnica no Mato Grosso para
discutir a formulação de uma política estadual de
REDD+. O Imaflora ainda é membro-fundador e tem

acompanhado as atividades do Observatório de
REDD+, uma rede da sociedade civil que busca
acompanhar as políticas e as iniciativas de REDD+ no
Brasil, estabelecendo e divulgando referências
socioambientais para elas.



Influência em Sistemas
de Certificação

m junho de 2011, o Imaflora participou da 6ª
Assembleia Geral do FSC, em Kota
Kinabalu, Malásia. Com três representantes
presentes, o Imaflora atuou de forma ativa

para influenciar e fortalecer o sistema. Destaque para a
aprovação de uma moção apresentada pelo Imaflora,
que busca maior efetividade e transparência na
execução das moções aprovadas na AG.

O texto abaixo, um resumo dos resultados da
Assembleia, foi publicado em 06/07/2011, no site
Sociedade Sustentável.

Terminou, na última sexta-feira, em Kota Kinabalu,
Malásia, a 6.ª assembléia-geral do FSC, evento que

ocorre a cada três anos e traça os rumos do sistema de
certificação florestal mais reconhecido e de maior
inserção de mercado no mundo. Em um sistema
democrático de tomada de decisões, a assembleia do
FSC reconhece e respeita os interesses dos três
principais setores envolvidos com a questão florestal:
os ambientalistas, as empresas e os movimentos sociais.

Este ano, a assembleia teve uma missão singular:
avaliar o gigantesco crescimento do FSC no mercado
nos últimos anos e definir as medidas necessárias para
garantir que esse crescimento não afete a sua
credibilidade no médio e no longo prazos. Esse
crescimento, nos últimos cinco anos, ocorreu em
função da permissão de se misturarem materiais
certificados com não-certificados, para a fabricação de
produtos mistos, o que possibilitou um grande

Forest Stewardship Council (FSC)

E



crescimento de produtos FSC no mercado
internacional. Os materiais não-certificados devem
seguir as normas de madeira controlada, que visam a
garantir que a madeira não é ilegal e não vem de áreas
de desmatamento.

Em Kota Kinabalu, o sistema foi colocado em
xeque, especialmente pelas ONGs ambientalistas, que
questionaram fortemente o quanto o FSC tinha
realmente o controle sobre a madeira nesses casos,
apontando falhas no sistema que, se não resolvidas,
representariam um forte risco à credibilidade do FSC,
no longo prazo. Após dias e dias de intensa discussão,
os membros do FSC aprovaram uma moção que
representa uma correção de rumo no sistema de
madeira controlada. Se bem implementada, a moção
certamente fortalecerá o FSC, inclusive sua imagem no

mercado de produtos florestais.
Além desse, outros assuntos marcaram a discussão

na assembleia-geral do FSC, entre eles, a questão do
uso de biotecnologia e transgênicos em florestas
certificadas, prática vetada pelo FSC. Mesmo após
muita discussão e insistência por parte de empresas
florestais, os membros do FSC decidiram por não
reabrir o diálogo sobre transgenia em florestas
certificadas. O acesso à certificação por parte de
pequenos produtores e comunidades florestais também
foi um tema de grande relevância, durante a semana
passada.

Foi aprovada uma moção para que o FSC invista
energia e recursos nos próximos três anos para criar
condições que ampliem o acesso e a certificação de
pequenas florestas e comunidades extrativistas.

Mais do que as 26 moções aprovadas, que definem
os rumos do FSC para os próximos anos, o principal
resultado da assembleia-geral foi o fortalecimento do
próprio sistema. Os membros que participaram —
representantes das maiores ONGs ambientalistas, das
principais empresas do setor florestal e de movimentos
sociais de todo o mundo — saem de Kota Kinabalu
com um sentimento de missão cumprida. Como as
decisões são tomadas por consenso, no FSC, não
existem vitoriosos ou derrotados. Todos os que
participaram são corresponsáveis pelos resultados
alcançados e, portanto, se sentem parte do sistema.
Isso fortalece o FSC, garantindo a continuidade do
sistema de certificação florestal de maior credibilidade
do mundo.



Rede de Agricultura Sustentável (RAS)

O Imaflora é membro-fundador da RAS e faz parte
de seu Conselho Diretor. Além disso, atua, no Brasil,
como organismo de inspeção da RAS (cujas atividades
já foram descritas no item 2.2 deste relatório). A
participação no Conselho Diretor da rede permite um
nível elevado de influência em suas decisões
estratégicas e operacionais.

A RAS teve, em 2011, um ano de grandes
transformações, causadas, em especial, pelo grande
crescimento do sistema no mundo, experimentado nos
últimos anos, cada vez com maior reconhecimento no
mercado internacional de commodities agrícolas. A
principal alteração no sistema, para dar conta desse

crescimento, foi a abertura para um sistema de
acreditação de organismos certificadores, processo que
pode ter grande influência na credibilidade da RAS e
em seu potencial de promover mudanças
socioambientais em campo. Essa abertura demandou,
do conselho diretor, um acompanhamento próximo e
uma grande dedicação para elaborar os documentos e
as políticas.

Além disso, a RAS criou novas instâncias de
governança para lidar com os processos de elaboração
e revisão de normas e políticas de certificação. Assim,
foram criados um Comitê Internacional de Normas —
do qual a associada do Imaflora, Laura Prada, participa
— e um Comitê Técnico Operacional, em que também
há um assento para o Imaflora. A participação nessas
instâncias de governança da RAS demanda grande

dedicação por parte da Secretaria Executiva e de toda
a equipe agrícola do Imaflora. Essa participação é
considerada, hoje, um investimento importante do
Imaflora em um sistema que consideramos
transformador, gerador de mudanças socioambientais
no setor agrícola.

O Imaflora continua representando a RAS no
conselho diretor da ISEAL Alliance (organização que
agrega os principais sistemas de certificação
socioambiental do mundo). Em 2011, essa participação
esteve voltada, principalmente, a contribuir para a
solução de desafios internos da ISEAL, relacionados à
sua governança e à gestão organizacional.



Uso do
Fundo Social

2.



“Fundo Social do Imaflora” foi criado quando

da fundação do Instituto. O Fundo tem, como

objetivo, apoiar, financeiramente,

empreendimentos de comunidades e de

produtores familiares que mantenham algum tipo de

relacionamento com o Imaflora.

O Fundo Social é alimentado pela cobrança de um

adicional de 5% em todos os serviços de certificação

oferecidos para empresas, seja na área agrícola, seja na

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 valor utilizado em 2011 foi de R$ 147.150,00 para

subsidiar custos da certificação e de R$ 81.378,00 para

fomentar projetos comunitários.

O recurso é destinado, prioritariamente, a apoiar

O
esse público por meio do pagamento de parte dos

custos do processo de certificação socioambiental

(RAS e FSC), uma vez que o Imaflora acredita em que

essa certificação possa promover melhorias nas práticas

socioambientais e na qualidade de vida dos produtores,

a partir da agregação de valor aos produtos manejados

e o consequente incremento de renda. Além disso, o

Imaflora trabalha com a premissa de que os sistemas de

certificação devem ser acessíveis a qualquer fazenda ou

empreendimento florestal que adote boas práticas e

cumpra os critérios de certificação, independente do

seu tamanho, da sua localização ou do perfil do

proprietário.

Diante da importância do Fundo, em 2006, o

Imaflora foi finalista no prêmio Empreendedor Social

Ashoka-Mckinsey, com o objetivo de viabilizar a



elaboração de um plano de negócios para manter a
certificação florestal a comunidades e pequenos
produtores, que implicou um estudo detalhado para
manter o fundo social, no longo prazo.

Contudo, diante da redução do número de
empreendimentos comunitários certificados, ao
longo dos últimos anos, a partir de 2011, o Imaflora
decidiu destinar o recurso excedente anual do
Fundo (que não foi utilizado para custear a
certificação) 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.

A tabela ao lado apresenta os empreendimentos
comunitários e os projetos beneficiados em 2011:

Lista de beneficiários
do Fundo Social em 2011 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Projeto de Assentamento Agroextrativista
Chico Mendes (PAE CACHOEIRA)

Apoio à certificação de Madeira tropical comunitária Xapuri - AC

PROJETO PRODUTO / PROJETO LOCAL

Projeto de Assentamento Agroextrativista
Porto Dias (PAE PORTO DIAS)

Apoio à certificação de Madeira tropical comunitária Acrelândia - AC

AMARCA - Associação de Moradores e
Agroextrativistas do Remanso de Capixaba

Apoio à certificação de Madeira tropical comunitária Capixaba - AC

Projeto de Assentamento Agroextrativista
Equador (PAE EQUADOR)

Apoio à certificação de Madeira tropical comunitária Xapuri - AC

Terra Indígena do Baú (TI Baú) Apoio à certificação de Castanha comunitária Altamira - AP

Cooperfloresta - Cooperativa dos Produtores
Florestais Comunitários

Apoio à certificação de Madeira tropical comunitária Rio Branco - AC

OELA - Oficina Escola de Lutheria da Amazônia
Apoio à certificação de Instrumentos musicais

de jovens carentes Manaus - AM

Projeto Surui REDD+
Apoio à certificação de Créditos de carbono de

um projeto indígena Cacoal - RO

Projeto Sementes da Floresta
Apoio a capacitação para estruturar a cadeia produtiva
de coleta de sementes florestais para comercialização

de produtos extrativistas
Altamira - PA

Projeto Gandu
Apoio para a reforma de armazém de cacau

da cooperativa Sul da Bahia

Fundo rotativo borracha Terra do Meio
Apoio para a criação de um capital de giro para compra da

borracha das 3 Resex na TM, a fim de viabilizar a
comercialização do produto com uma empresa.

12

13

Cooperativa de São Félix do Xingu Apoio a compra de equipamentos para
beneficiamento de castanha

São Félix do
Xingu

Sementes do Xingu
Apoio para realizar uma oficina para coletadores de
sementes na região de Altamira e apoiar a compra

de equipamentos de coleta
Terra do Meio



Novidades
na Gestão

3.



om a antecipação do término do mandato de
Luís Fernando Guedes Pinto, que ocupou a
posição de secretário executivo de 2005 a 2010,
Mauricio de Almeida Voivodic substitui-o, em

janeiro de 2010, e indicou Eduardo Trevisan Gonçalves
para a posição de secretário executivo adjunto.
Durante todo o primeiro semestre do ano, Luís
Fernando apoiou a transição na secretaria executiva,
sendo fundamental para possibilitar a boa continuidade
das ações e dos processos.

O Comitê de Gestão Estratégica (CGE) foi
formado por Mauricio e Eduardo, pela Secretaria
Executiva, José Marcos de Carvalho, como gerente
administrativo e financeiro, Luis Fernando, Gerente de
Certificação Agrícola, e Patrícia Cota Gomes,
Coordenadora Sênior de projetos. O CGE reuniu-se ao

C

Secretaria Executiva e
equipe gerencial

longo do ano, a cada 15, 20 dias, e tratou de
tomar decisões operacionais, necessárias para
a gestão da organização, assim como de dar o
apoio à reestruturação das diferentes áreas
de trabalho.  O CGE também apoia a
Secretaria Executiva, no relacionamento com
o Conselho Diretor e na preparação das
reuniões de Conselhos e a Assembleia Geral.
Na área gerencial, outra novidade, na
composição da equipe, foi a indicação de
Leonardo Sobral para a posição de Gerente
de Certificação Florestal, responsável pelas
áreas de certificação de manejo florestal e
plantações, comunidades, cadeia de custódia
e de projetos de carbono.

Conselhos

Em 2011, foi aprovada a renovação na presidência
do Conselho Diretor. André Villas-Bôas assumirá a
presidência do Imaflora, a partir de janeiro de 2012, e
Célia Cruz, a vice-presidência. Além disso, os
conselheiros Marcelo Paixão e Marilena Lazzarini
pediram o seu afastamento do conselho diretor e
permanecem, agora, como associados e membros do
conselho consultivo. Ricardo Abramovay foi convidado
a tornar-se associado do Imaflora e integrará o
Conselho Diretor, a partir de 2012.

Em reunião desse Conselho, foi recomendado, à
Secretaria Executiva, que trabalhasse para fortalecer a
composição e o papel do Conselho Consultivo na
estrutura de governança do Imaflora, de modo a
garantir momentos de reflexão e debate com os
conselheiros consultivos sobre temas estratégicos que
desafiam o Instituto. Isso implicou reservar os temas
mais operacionais e estatutários às reuniões apenas
com membros do Conselho Diretor.



Destaques da
Comunicação

4.



urante o ano, a comunicação buscou incluir a
diversidade de pessoas, de percepções e de
culturas com as quais trabalha em seus canais.
Nesse processo, a participação e a interação

com os públicos do Imaflora foi uma preocupação
constante. Para isso, diversificamos os espaços e os
formatos de interação, explorando as redes sociais
(https://twitter.com/Imaflora e
http://www.facebook.com/imaflora). A inserção do
Imaflora nessas redes tem conquistado um número
crescente de pessoas que o acompanham, totalizando
3020 seguidores no Twitter e 997 amigos no Facebook,
ao final de 2011.

O compromisso de sistematizar e de compartilhar o
conhecimento, construído junto a diversos parceiros,
esteve presente em 10 publicações, 5 vídeos, 11 artigos,

D
27 eventos, 213 matérias publicadas, sendo 15 na
grande imprensa, com destaque para a série de
matérias realizadas, na Calha Norte, pelo programa
Repórter Eco, da TV Cultura. Todos esses produtos
estão disponíveis para consulta e download no site
www.imaflora.org e são registrados em creative
commons, podendo ser copiados e utilizados para
qualquer finalidade, desde que citada a fonte.

Além das matérias supracitadas, foram realizados
19 processos de consulta pública, divulgadas na região
onde os empreendimentos certificados se inserem,
provocando entrevistas realizadas em rádio de longo
alcance e outros veículos de médio e grande porte.
Essa mudança no formato e na abordagem das
consultas resultou em maior participação e
transparência nos processos do Imaflora.

Qualidade das relações:
foco da comunicação do
Imaflora em 2011



Publicações 2011
Artigos de opinião publicados no ano:

• Janeiro – Qualidade e Certificação – Cafepoint -
Oséias Mendes da Costa

• Fevereiro - Luz e esperança para o Código Florestal
– Envolverde - Luís Fernando Guedes Pinto

• Fevereiro - O mundo da certificação socioambiental
vai mudar, e muito. – Sociedade Sustentável - Luís
Fernando Guedes Pinto

• Fevereiro - Novo código florestal é uma grande
oportunidade – Jornal de Piracicaba - Luís
Fernando Guedes Pinto

• Abril - A importância da participação social nas
ações de REDD no Brasil – Sociedade Sustentável e
Envolverde - Maurício de Almeida Voivodic

• Abril - O Setor de Plantações Florestais e as
Comunidades Locais: desafios e perspectivas. –
Sociedade Sustentável – Ricardo Camargo Cardoso

• Abril - Compra de terras por estrangeiros –
Envolverde - Luís Fernando Guedes Pinto

• Julho - Mercado Internacional valoriza
sustentabilidade na produção de cacau – Cafepoint -
Matheus Couto

• Julho – Os novos rumos da certificação florestal
FSC – Sociedade Sustentável – Mauricio de
Almeida Voivodic

• Setembro - Agricultura Sustentável ou Agricultor
Sustentável? – Cafepoint – Rodrigo Cascalles

• Setembro - Cacau é receita para gerar renda e frear
o desmatamento no Pará - Cafepoint – Eduardo
Trevisan

• Guia de Boas Práticas e Certificação em
propriedades de cacau

• Norma para a Agricultura Sustentável
• Política de Certificação para propriedades agrícolas
• 7 Radares Imaflora (boletim externo de informação

sobre nossas atividades)
• Vídeo “O que são unidades de conservação”

(divulgado em 2011, produzido em 2010)
• Vídeo “O trabalho em unidades de conservação”

(divulgado em 2011, produzido em 2010)
• Vídeo “A criação das unidades de conservação”

(divulgado em 2011, produzido em 2010)
• Vídeo “A consolidação das unidades de

conservação” (divulgado e produzido em 2011)
• Vídeos das entrevistas realizadas durante o

Seminário Imaflora

Acreditamos em que os próximos dois anos serão
intensos, mas fundamentais para construir o alicerce
desse novo modelo de comunicação do Imaflora,
proposto no planejamento estratégico 2011-2013.

Outros materiais publicados
durante o ano:



Indicadores de
Desempenho

5.



sentido dos indicadores é medir e monitorar o
desempenho institucional quanto aos
resultados operacionais e aos aspectos
internos. A avaliação quantitativa dos

resultados externos é anual, em função dos programas
de certificação, conforme a tabela abaixo. Esse
processo de monitoramento ainda não inclui os
resultados quantitativos das atividades de projetos, e
isso limita bastante o nosso conhecimento, o registro e
o monitoramento do desempenho.

Além disso, o sistema de monitoramento não avalia
os impactos das ações do Imaflora. A necessidade de
um sistema de monitoramento de impactos foi
identificada no Plano Estratégico e estamos
trabalhando para desenvolver e implementar uma
primeira fase dele em 2012.

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

Indicadores externos



2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total de empreendimentos certificados com verificação de
práticas socioambientais*

Área total de empreendimentos certificados com verificação de
práticas socioambientais

Número de famílias, de comunidades e de agricultores familiares

Estados do país com empreendimentos certificados

Biomas com empreendimentos certificados

Maior área certificada

Menor área certificada

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

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

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

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

58

2.848.825ha

148

13

Mata Atlântica,
Amazônia e Cerrado

1.543.460ha

69ha

325.849ha

35%

1.927.034ha

18.860

63

2.941.214ha

219

14

Mata Atlântica,
Amazônia e Cerrado

1.543.460ha

14ha

352.527ha

35%

401.093ha

19.993

88

3.001.902ha

310

14

Mata Atlântica,
Amazônia e Cerrado

1.543.460ha

14ha

439.470ha

39%

261.060ha**

22.099

107

2.885.882 ha

380

14

Mata Atlântica,
Amazônia,

Caatinga e Cerrado

1.543.460ha

14 ha

494.659,24 ha

35,63%

265.580,30 ha

28.720

132

3.800.115 ha

395

15

Mata Atlântica,
Amazônia,

Caatinga e Cerrado

1.543.460,00ha

4,21 ha

1.677.634,34ha

35%

921.294,77ha

78.302

140

2.292.300 ha**

392

15

Mata Atlântica,
Amazônia,

Caatinga e Cerrado

277.852 ha

4,21 ha

662.520 ha

35,89%

268.838 ha

82.712

* 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 será reativado em 2012. Para fins de comparação, contabilizando esse certificado na soma, a área total certificada seria de 3.835.760 ha.



Os aspectos internos, tanto
ambientais quanto sociais, constituem
uma preocupação institucional, que
conduz à busca pela coerência entre as
condutas externas e as internas. 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 dessa
postura ainda não está amparada em
políticas, mas em práticas.

Essas informações estão sintetizadas
na tabela ao lado.

Indicadores internos 2007 2008 2009 2010 2011Indicadores
246

25,52

65

Consumo de água (m³)

Consumo de energia
elétrica (Kwh)

Consumo de papel
para impressão
(x1000 folhas)***

349
(286+63)*

40,2
(27,6+12,5)*

69

376

42,4

75

435

48.7

80.5

499

50,4

157 3,34%

Aumento relativo (%)

41,86%
(16,27)**

57,6%
(8,42%)**

07/08 08/09 09/10 10/11

7,7%

5,46%

8,7%

15,69%

14,87%

7,33%

14,7%

3,4%

95%

* Consumo normal + consumo na obra;
** Aumento relativo sem o gasto com a obra;
*** Não considera impressões externas e impressão de livros e materiais em gráficas.



Os consumos de energia e de água foram
consistentes com o crescimento do Imaflora. O
aumento do consumo de água deveu-se,
principalmente, à substituição do consumo de água
mineral engarrafada pelo de água filtrada. A razão
para o aumento no consumo de papel para impressão,
em 2011, estava sendo analisado até o momento do
fechamento deste relatório. Não há registros de
aumento de impressão nessa quantidade.
Os indicadores sociais internos são organizados no
modelo do Balanço Social do IBASE. Serão
apresentados no relatório público.

– Edifício construído com madeira certificada FSC;
– Edifício que procura minimizar a necessidade de
iluminação artificial;
– Existência de sanitário seco, que não consome água
e onde os resíduos são decompostos e, depois, 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 o uso por outras
entidades;

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



Balanço Social

6.
Seguindo a prática adotada nos últimos anos,
incluímos em nosso relatório anual o Balanço
Social seguindo a metodologia desenvolvida
pelo IBASE. O objetivo em divulgar estas
informações é aumentar a transparência sobre
a gestão interna da organização, assim como
sobre os impactos de nossas atividades
externas. Ao final destas tabelas existem
explicações para algumas das informações
disponibilizadas.



1 - Identificação

Nome da instituição: IMAFLORA-Inst Man e Cert Flor e Agricola Tipo/categoria (conforme instruções): ONG

Sem fins lucrativos?  [X ] sim  [  ] não Isenta da cota patronal do INSS?  [  ] sim  [ X ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [X ] não

De utilidade pública?  [X ] não Se sim, [  ] federal  [  ] estadual  [  ] municipal

2 - Origem dos recursos
2010 2011

Valor (mil reais) Valor (mil reais)% sobre receita % sobre receita

Receitas Totais

a. Recursos governamentais (subvenções)

b. Doações de pessoas jurídicas

c. Doações de pessoas físicas

d. Contribuições

e. Patrocínios

f. Cooperação internacional

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos

h. Recursos Proprios

i. Fundo Social

j. Fundo Patrimonial

k. Outras receitas

9.912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10.515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Natureza jurídica:[X ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade

Possui registro no:  [ X] CNAS  [  ] CEAS  [  ] CMAS

Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ X ] não

Notas:
Os respectivos valores de origem
de recursos estão detalhados na
Parte 7 (Resumo Financeiro)
do Relatório Anual.



3 - Aplicação dos recursos
2010 2011

Valor (mil reais) Valor (mil reais)% sobre receita % sobre receita

Despesas Totais

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

Operacionais

Impostos e taxas

Financeiras

Capital (máquinas + instalações + equipamentos)

Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância)

8.625

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9.861

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4 - Indicadores sociais internos *1
(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))

2010 2011
Metas 2012

Valor (mil reais) Valor (mil reais)% sobre receita % sobre receita

a. Alimentação

b. Educação

c. Capacitação e desenvolvimento profissional

d. Creche ou auxílio-creche

e. Saúde

f. Segurança e medicina no trabalho

g. Transporte

h. Bolsas/estágios

i. Seguro de vida

j. Confraternização

Total - Indicadores sociais internos

173

48

31

9

258

9

7

11

18

19

583

1,75%

0,48%

0,31%

0,09%

2,60%

0,09%

0,07%

0,11%

0,18%

0,18%

5,88%

218

47

68

10

336

9

14

23

27

44

796

2,07%

0,45%

0,65%

0,10%

3,20%

0,09%

0,13%

0,22%

0,26%

0,42%

7,15%

manter

aumentar

aumentar

manter

manter

manter

manter

manter

manter

manter

0

Notas:
Os respectivos valores de aplicação
dos recursos estão detalhados na
Parte 7 (Resumo Financeiro) do
Relatório Anual.

Notas:
Item b:

Item j:

Meta aumentar, a partir de
maior estimulo e proatividade da
organização.

Corresponde a despesas
com reuniões internas com toda a
equipe, confraternizações mensais
e anual, sendo que em 2011 houve
um evento externo com toda a
equipe e convidados (Seminário
Imaflora), impactando assim no
aumento do custo deste ítem.



Nº total de alunos (as)

Nº de alunos (as) com bolsas integrais

Valor total das bolsas integrais

Nº de alunos (as) com bolsas parciais

Valor total das bolsas parciais

Nº de alunos (as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade
(Ações e programas aqui listados são exemplos,
ver instrução)

2010 2011
Metas 2012

Valor (mil reais) % sobre
receita

32,90%

16,82%

1,34%

8,70%

11,29%

2,63%

73,68%

Adequação socioambiental de empreendimentos florestais.  *2

Adequação socioambiental de empreendimentos agricolas. *3

Adequação socioambiental de empreendimentos de comunidades
e produtores familiares *4

Treinamento e Capacitação

Incentivo a Políticas Públicas

Incentivo ao Consumo Responsável

Valores totais

R$ 3.261
2,1 milhões de hectares

18.674 trabalhadores rurais

R$ 1.667
162 mil hectares

24.000 trabalhadores rurais

R$ 133
1,6 milhão de hectares

395 famílias

R$ 862
Sem método

de mensuração

R$ 1.119
Sem método

de mensuração

R$ 261
Sem método

de mensuração

R$ 7.303

Valor (mil reais) % sobre
receita

34,04%

17,14%

0,95%

15,99%

4,23%

74,00%

R$ 0
Aumentar área
e beneficiários

R$ 0
Aumentar área
e beneficiários

R$ 0
Aumentar área
e beneficiários

R$ 0
aumentar.

R$ 0
aumentar.

R$ 0

R$ 3.579
2,3 milhões de hectares

21.947 trabalhadores rurais

R$ 1.802
178 mil hectares

29.383 trabalhadores rurais

R$ 100
1,591 milhão de hectares

392 famílias

R$ 1.681
Sem método

de mensuração

R$ 445
Sem método

de mensuração

R$ 174
Sem método

de mensuração

R$ 7.781

6 - Outros indicadores 2010 2011 Metas 2012

Notas:
a) Todos os valores deste
quadro referem-se aos custos
operacionais das atividades,
sem considerar os gastos da
Administração e Direção.

b) Item Incentivo a Políticas
Públicas: A redução verificada
em 2011 se deve a
reclassificação da categoria de
alguns projetos, os quais com a
implementação do novo PLano
Estratégico Trianual, passaram a
ser controlados dentro do
Programa de Desenvolvimento
Local.



7 - Indicadores sobre o corpo funcional 2010 2011 Metas 2011

Nº total de empregados (as) ao final do período

Nº de admissões durante o período

Nº de prestadores (as) de serviço

% de empregados (as) acima de 45 anos

Nº de mulheres que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por mulheres *5

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens

Nº de negros (as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros (as) *5

Idade média dos (as) negros (as) em cargos de chefia

Salário médio dos (as) negros (as)

Nº de brancos (as) que trabalham na instituição

Salário médio dos (as) brancos (as)

Nº de estagiários (as)

Nº de voluntários (as)

Nº portadores (as) necessidades especiais*

Salário médio portadores (as) necessidades especiais

49

11

43

13,00%

22

36,00%

36

R$ 3.791

40

R$ 4.993

5

0,00%

0

R$ 2.313

44

R$ 5.302

2

0

0

N/A

55

7

52

13,00%

24

33,00%

39

R$ 4.200

40

R$ 5.538

5

0,00%

0

R$ 2.640

50

R$ 5.450

3

0

0

N/A

aumentar

manter

aumentar

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

vide nota

aumentar

manter

vide nota

vide nota

Notas:

1) O nº de negros(as) corresponde
ao somatório do nº de pessoas
classificadas/autodeclaradas como
de cor de pele preta e parda; e o nº
de brancos(as) como o somatório do
nº de brancos(as) e amarelos(as),
ambos conforme informados
anualmente na RAIS.
Salario homens e mulheres na
mesma função é igual.

2) Mulheres e homens, negros ou
brancos com mesmo cargo,
percebem salarios iguais.

3) Mudança de critério para
definição de cargo de chefia,
impactou na redução do % em 2011.

4) Itens da linha 4 a 16 e linhas 19 e
20: O Imaflora estimula e valoriza a
diversidade em sua equipe. Não
foram definidas metas para estes
indicadores uma vez que o Imaflora
reconhece a complexidade deste
tema e irá buscar, ao longo dos
próximos dois anos, um maior
aprofundamento no tema que
possibilite a elaboração de uma
política pró-ativa de valorização de
diversidade em sua equipe.



A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização
da diversidade entre alunos (as) e/ou beneficiários (as)? *10

8 - Qualificação do corpo funcional *6 2010 2011 Metas 2012

Nº total de docentes

Nº de doutores (as)

Nº de mestres (as)

Nº de especializados (as)

Nº de graduados (as)

Nº total de funcionários (as) no corpo técnico e administrativo

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

Nº de graduados (as)

Nº de graduandos (as)

Nº de pessoas com ensino médio

Nº de pessoas com ensino fundamental

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

Nº de pessoas não-alfabetizadas

0

NA

NA

NA

NA

49

22

18

5

2

2

0

0

0

NA

NA

NA

NA

55

24

22

5

2

2

0

0

0

0

0

0

0

aumentar

aumentar

aumentar

manter

diminuir

diminuir

manter

manter

9 - Informações relevantes quanto à ética,
transparência e responsabilidade social 2012 Metas 2013

Relação entre a maior e a menor remuneração.*7

O processo de admissão de empregados(as) é: *8

17,5

29% por indicação | 71% por seleção/concurso

manter

diminuir a proporção de contratação por indicação

A instituição desenvolve alguma política ou ação de
valorização da diversidade em seu quadro funcional? *9

[    ] sim, institucionalizada
[ x ] sim, não institucionalizada      [    ] não

Se "sim" na questão anterior, qual?
[ x ] negros     [ x ] gênero     [ x  ] opção sexual
[    ] portadores (as) de necessidades especiais
[    ] _______________________

[ x ] sim, institucionalizada
[    ] sim, não institucionalizada
[    ] não

[    ] sim, institucionalizada
[ x ] sim, não institucionalizada      [    ] não

[ x ] negros     [ x ] gênero     [ x  ] opção sexual
[    ] portadores (as) de necessidades especiais
[    ] _______________________

[ x ] sim, institucionalizada
[    ] sim, não institucionalizada
[    ] não

Notas:

Relação entre a maior e a menor
remuneração - COM Beneficios: 6,9

Relação entre a maior e a menor
remuneração - SEM Beneficios: 17,5



[    ] não são considerados
[ x ] são sugeridos      [ x ] são exigidos

[    ] não ocorre      [    ] ocorre em nível de chefia
[ x ] ocorre em todos os níveis

[    ] não ocorrem      [ x ] ocorrem regularmente
[    ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[    ] todas ações/atividades  [    ] ensino e pesquisa
[    ] experimentação animal/vivissecção
[ x ] não tem

[    ] não são considerados
[ x ] são sugeridos      [ x ] são exigidos

[    ] não ocorre      [    ] ocorre em nível de chefia
[ x ] ocorre em todos os níveis

[    ] não ocorrem     [ x ] ocorrem regularmente
[    ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[    ] todas ações/atividades  [    ] ensino e pesquisa
[    ] experimentação animal/vivissecção
[ x ] não tem

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos
e de responsabilidade social e ambiental: *11

A participação de empregados (as) no planejamento da instituição:

Os processos eleitorais democráticos p/a escolha dos
coordenadores (as) e diretores (as) da organização: *12

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética
para o acompanhamento de:

Se "sim" na questão anterior, qual?
[    ] negros     [    ] gênero     [    ] opção sexual
[    ] portadores(as) de necessidades especiais
[ x ] comunidades e agricultores familiares

[    ] negros     [    ] gênero     [    ] opção sexual
[    ] portadores(as) de necessidades especiais
[ x ] comunidades e agricultores familiares

10 - Outras Informações

*1 - manter significa ter o mesmo nível de investimentos,
seguindo as politicas e benefícios existentes. Aumentar
significa ter aumento do benefício ou do investimento
relativo na política.

*2. Despesas do programa de certificação florestal para
empresas. (de acordo com a missao do Imaflora, as
atividades de certificação trazem beneficios para a
sociedade,contribuindo para a adequação socioambiental
de produtores. Os valores correspondem aos gastos
operacionais das atividades de certificação.

*3. Despesas do programa de certificação agrícola para
empresas. (de acordo com a missao do Imaflora, as
atividades de certificação trazem beneficios para a
sociedade,contribuindo para a adequação socioambiental
de produtores. Os valores correspondem aos gastos
operacionais das atividades de certificação.

*4. Despesas dos programas de certificação florestal e
agrícola para comunidades e agricultores familiares.

*5 Foram considerados cargos de chefia (liderança)
aqueles que excercem funções de gestão e liderança de
equipe.

*6 A intenção é estimular o aumento do nível de
escolaridade da equipe, o que não significa a
impossibilidade de entrada de pessoas com baixa
escolaridade ou formação inicial.

*7 17, 5 vezes para Salários comparativos tomando-se
apenas remuneração total e 6,9 vezes entre o menor e
maior, comparando-se remuneração total mais benefícios
totais.

*8. O IMAFLORA possui uma política de admissão que
permite a realização de processo seletivo público ou
processo de avaliação individual para contratações.
Em 2011 de 7 novas contratações 2 profissionais, que já
atuavam como consultores, foram contratados
diretamente, tendo sido dispensados do processo de
seleção via Edital público, entretanto foram submetidos ao
mecanismo de avaliação/qualificação.

*9 O IMAFLORA possui uma política de gênero
desatualizada, que consideramos obsoleta. Portanto,
entendemos que ela não tem mais o caráter de política. O
IMAFLORA tem entre seus valores formais o
reconhecimento e valorização da diversidade.

*10 Se refere ao Fundo Social, recurso oriundo de
serviços prestados de empresas, destinados para o
subsídio de serviços de certificação para comunidades e
agricultores familiares e outros projetos para este público.

*11 O IMAFLORA tem critérios norteadores para seleção
financiadores e empreendimentos candidatos a
certificação. também faz uma análise de seus potenciais
parceiros, mas não possui critérios escritos para tal. Exige
e monitora cumprimento de aspectos legais, remuneração
e condições de segurança do trabalho similares aos dos
funcionários do IMAFLORA.

*12 Os processos democráticos se referem a escolha de
novos membros para os conselhos diretor, fiscal e
consultivo e para a presidência do conselho diretor. O
mesmo ocorre para a Secretaria Executiva, feito pelo
Conselho Diretor



Resumo
Financeiro
2011

7.



RESULTADO OPERACIONAL GERENCIAL REALIZADO (JAN A DEZ) %

RECEITAS TOTAIS R$ 10.514.796
Certificação Florestal

Certificação Agricola

Projetos

Outras Receitas

5.511.357

2.125.943

2.642.821

234.674

52,4

20,2

25,1

2,2

DESPESAS R$ 9.861.548
Certificação Socioambiental

Projetos de Desenvolvimento Local

Cadeias Produtivas

Politicas de Interesse Publico

Comunicação

Secretaria Executiva

Administração

5.481.561

1.681.011

173.815

444.896

300.199

282.854

1.497.212

56%

17%

2%

5%

3%

3%

15%

R$ 653.248RESULTADO OPERACIONAL 6,2%
DEDUÇÕES:

Incorporação Fundo Social

Investimentos em Ativo Fixo

Incoporação Rendimento Financeiro Fundo Patrimonial

Ajustes Provisões

311.364

119.145

118.423

83.471

R$ 20.845RESULTADO LÍQUID0



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO IMAFLORA

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

CERTIFICAÇÃO
AGRÍCOLA

CERTIFICAÇÃO
FLORESTAL

INSTITUCIONAL PROJETOS RECEITAS
FINANCIAMENTO

48%

11%

4%

6%
4%

5%

7%

9%

3% 2%
1%

ORIGEM POR

FINANCIADOR DOS

RECURSOS UTILIZADOS

EM PROJETOS | 2011

FUNDO VALE

PORTICUS

ICCO INSTITUCIONAL

ICCO - TAA

RA - GEF

OVERBOOK

NESTLÉ - NESPRESSO

EMBAIXADA BRITÂNICA

IMAFLORA

FUNDO SOCIAL

DIVERSOS



Movimentação de fundos em 2011:

SALDO INICIAL R$ 939.994
Creditos Rend. Financ.

Incorporação s/ Fat 2011

Utilização Cert. Comunidades

Utilização Projetos Comunidades

89.268

222.096

- 147.150

- 81.378

FUNDO SOCIAL

Saldo Fundo Social 31-Dez-2011 R$ 1.022.830

SALDO INICIAL R$ 1.132.426
Incorporação resultado 2010

Creditos: Rend. Financ.

Saldo Final Cta. Aplic. Financ. Dez/2011

Saldo Cta. Ativo Fixo (Terrenos)

260.000

118.423

1.510.848

523.717

FUNDO PATRIMONIAL

Saldo Fundo Patrimonial 31-Dez-2011 R$ 2.034.565

Contingências Atualizadas:

Fiscal:

Trabalhistas:

1.156.204

551.204

605.000

Investimentos em Ativo Fixo 2011:

Computadores / impressoras / monitores

Reestruturação prédio 1

Melhorias em infra estrutura

Softwares

Câmeras digitais / gps / etc

TOTAL DE INVESTIMENTOS EM ATIVO FIXO

42.429

54.051

11.458

7.618

3.590

119.145



Demonstrações
contábeis em
31 de dezembro
de 2011 e 2010

8.





Perfil da
Organização

9.





Quadro Resumo de
Funcionários em 2011:

Nº. de funcionários em Dez-2011

Admissões em 2011

Desligamentos em 2011

Licença Maternidade

Licença Sabática

Quantidade de Mulheres

Quantidade de Homens

Estagiários

55

7

1

3

2

24

31

4

Distribuição dos funcionários
por área institucional:

Certificação

Projetos

Suporte a Certificação

Comunicação

Secretaria Executiva

Administração

22

9

7

3

2

12

40%

16%

13%

5%

4%

22%

Comunicação
Beatriz Borghesi
Priscila Mantelatto
Thiago D´Ángelo

Corpo Técnico
Amanda Cotelesse Souto
Akif Raimundo de Jesus
Alessandro Rodrigues
Alexandre Sakavicius Borges
Ana Patrícia Cota Gomes
Bartira Mileo Amado
Bruno Brazil de Souza
Cláudia Dantas Feliciano
Cristiane da Silva

Daniele Renata Rua
Daniella Macedo
David Escaquete
Edson Teramoto
Eduardo Gonçalves Trevisan
Ellen Keyti Cavalheri
Evelin Fagundes
Guilherme Lopes
Heidi Cristina Buzato
Helga de Oliveira Yamaki
Isabel Garcia Drigo
Leonardo Martin Sobral
Léo Eduardo de Campos Ferreira
Lisandro Inakake de Souza
Lorena Mangabeira
Luciana Papp

Luis Fernando Guedes Pinto
Luiz Antonio Brasi
Marcos Froes
Marcos Planello
Mariana Ribeiro Balieiro
Marina Piatto
Matheus Couto
Maurício Voivodic
Oséias Mendes Costa
Renato Pellegrini Morgado
Ricardo Camargo Cardoso
Roberto Palmieri
Rodrigo Cascalles
Sonia Maria de Souza
Tália Manceira Bonfante
Tharic Galuchi



ICCO - Organização Interclesiástica de
cooperação para o desenvolvimento

Financiadores de projetos

Fundo Vale

ICCO & Kernk in Actie / The Amazon
Alternative

Porticus

Nestlé/Nespresso

Global Environment Facility (GEF)

The David and Lucille Packard Foundation

The Overbrook Foundation

Conservação Internacional

Embaixada Britânica

National Wildlife Federation

Climate and Land Use Alliance

Institucional

Financiadores

Feira Brasil Certificado - Amigos
da Terra Amazônia Brasileira,
Rainforest Alliance, FSC
Internacional e Rede de Agricultura
Sustentável.

Moratória da Soja – Grupo de
Trabalho da Sociedade Civil – Amigos
da Terra Amazônia Brasileira,
Articulação Soja Brasil, Conservação
Internacional, Greenpeace, IPAM,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Santarém, The Nature Conservancy,
WWF Brasil - Fundo Mundial para a
Natureza.

Consórcio Calha Norte –
SEMA/Pará, Ideflor/Pará, Imazon,

Parcerias multiinstitucionais
Conservação Internacional, Instituto
Floresta Tropical.

Projeto Cacau Bahia – Instituto
Cabruca, Cooperativa Agrícola de
Gandú, OCT - Organização de
Conservação de Terras do Baixo Sul da
Bahia, Fundação Odebrecht.

Projeto Cacau São Felix do Xingu
– CAPPRU – Cooperativa Alternativa
dos Pequenos Produtores Rurais e
Urbanos; ADAFAX Associação 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



Membro de Fóruns, Redes e Entidades
Comitê de Acompanhamento dos Pactos Conexões

Sustentáveis: ETHOS, Repórter Brasil, ISA, Amigos da
Terra Amazônia Brasileira, Orsa Florestal, Mov. Nossa
São Paulo, Instituto Akatu, Carrefour, Wall-Mart,
IMAZON, Pão de Açúcar.

COSAG / FIESP – Conselho Superior do
Agronegócio.

Diálogo do Cacau
FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e

Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento - GT Florestas.

SOS Florestas
Comitê nacional em defesa das florestas
Floresta Faz diferença
Fórum Amazônia Sustentável.
FSC Internacional

FSC Brasil - Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal.

GT Manejo Florestal Comunitário.
Rede de Biocombustíveis - Amigos da Terra-

Amazônia Brasileira, Conservação Internacional,
DIEESE, ECOA, ICV (Instituto Centro Vida), Quatro
Cantos do Mundo, Imazon, Inesc, M’Bigua
(Argentina), Mater Natura, Repórter Brasil e Vitae
Civilis.

Red Puentes Brasil – IBASE (Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas), IDEC (Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor) e Instituto
Observatório Social.

Rede de Agricultura Sustentável - Conservación y
Desarrollo (Equador), Fundación Interamericana de
Investigación Tropical – FIIT (Guatemala), Instituto

Para La Cooperación y Autodesarrollo – ICADE
(Honduras), Fundación Natura (Colômbia),
ProNatura Sur (México), Rainforest Alliance (EUA e
Costa Rica), SalvaNATURA (El Salvador).



Parcerias Bilaterais
ABIC – Associação Brasileira da Indústria do Café
ESALQ – USP
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
ICMBio
IFT – Instituto Floresta Tropical
ISA – Instituto Socioambiental
Instituto Cabruca
Rainforest Alliance
Sustentabilidade.com.br

UNESP Botucatu
WR São Paulo Eventos e Congressos
COOPERFLORESTA
Cooperativa Agrícola de Gandú
Oxford Centre for Tropical Forests – Universidade de Oxford
Global Canopy
UEBT – Union for the Ethical Bio Trade
Projeto Sementes da Floresta / Associação Cultura Franciscana



Imaflora - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola
+55 19 3429.0800 | Estrada Chico Mendes,185

Piracicaba-SP-Brasil
www.imaflora.org


