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INTRODUÇÃO
Um ano de
reinvenção

2021 foi um ano bastante especial para
o Imaflora. Um ano de mudanças, reformulações e muitas conquistas. Com um
cenário ainda bastante desafiador, em
meio à pandemia e à emergência climática, o Imaflora demonstrou toda a força
e resiliência de uma organização que vem
há 27 anos buscando conciliar atividades
econômicas sustentáveis com a conservação dos recursos naturais.

o aumento absurdo do desmatamento.
Embora, historicamente, se observarmos
dados consolidados, veremos que o desmatamento avançava, em geral, ele era
interrompido onde havia áreas protegidas.
Porém, nos últimos três anos, as atividades ilegais se expandiram, mesmo dentro
dessas áreas. Sem contar as ameaças às
conquistas dos direitos trabalhistas e a
perda de espaços de participação pública.

Não foram poucos os desafios. No âmbito
político, houve um agravamento do que
vivemos em 2020, com a continuidade
dos questionamentos dos direitos e do
papel dos povos tradicionais, das tentativas de enfraquecimento do arcabouço
legal que protege tanto essas populações
quanto o meio ambiente, e das tentativas
de enfraquecimento e desqualificação
da sociedade civil. Tudo isso gerou um
quadro de retrocesso muito grande, com

Aliado a isso, em 2021 a pandemia se
agravou e seguimos trabalhando de forma
remota, com todas as dificuldades desse
cenário sobretudo para a continuidade da
atuação em campo, tão importante para
nós do Imaflora. Nesse sentido, não podemos deixar de registrar a perda de parceiros e de familiares dos colaboradores para
a Covid-19, fragilizando comunidades e
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afetando a equipe como um todo. Além
disso, ainda presenciamos o agravamento
da emergência climática, que tomou uma
dimensão de urgência cada vez maior e
deixou claro ao mundo que, ou tomamos um outro rumo, ou o planeta vai
entrar na rota de um aquecimento acima
de 1,5ºC, com inegáveis consequências
para a sociedade e a natureza, especialmente para as populações mais pobres e
vulneráveis.
Diante de tudo isso, fez-se necessário um
olhar interno, um cuidado com as pessoas,
resgatando a confiança e o bem-estar da
equipe para que pudéssemos continuar
realizando nosso trabalho com qualidade.
Assim, foi fundamental a adoção de um
novo modelo de gestão, iniciado com uma
força-tarefa de reestruturação administrativa e financeira. Para isso, contamos

com o apoio de financiadores que nos
fortaleceram e, com isso, conseguimos
reagir rapidamente. O resultado desse
esforço foi que, em 2021, repensamos
a governança interna, fizemos um novo
e robusto planejamento estratégico e
revisitamos todo o nosso modelo de
atuação.
Em relação aos serviços, passamos a oferecer plataformas digitais que atendem
aos parceiros de forma integrada, o que
inclui múltiplas soluções para questões
como restauração, certificação, ferramentas de responsabilidade socioambiental
e balanço de emissões de carbono, com
toda a robustez técnica e transparência
que o Imaflora oferece. Como destaque
podemos citar o lançamento da Carbon
on Track, um programa que abriga nesta
plataforma digital as estimativas e o

balanço de carbono de empresas do setor
agropecuário e florestal, e que já conta
com a participação da Minerva Foods,
maior exportadora de carne bovina da
América do Sul.
O Imaflora tornou-se em 2021 a primeira
certificadora socioambiental da América
Latina habilitada pela Assurance Services
International (ASI) a poder oferecer treinamento de Auditores FSC® para cadeia
de custódia e manejo florestal. Também
fomos acreditados no padrão C.A.F.E
Practices, em conformidade com o padrão
de qualidade e produção de café sustentável da Starbucks, e fomos aprovados
como verificador do Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform),
para atestar o desempenho socioambiental de fazendas individuais e grupos de
produtores.
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Com a ampliação das exigências de mercado por responsabilidade socioambiental nas cadeias produtivas as parcerias
estratégicas crescem progressivamente.
Podemos citar o trabalho realizado com
a Raízen, maior processadora de cana-de-açúcar do Brasil, no aprimoramento
da performance de seus fornecedores.
Realizamos a mensuração do balanço de
emissão de carbono no setor do café,
milho, mandioca e cacau. Fortalecemos os
mecanismos de monitoramento e verificação do desmatamento junto às cadeias da
pecuária e soja na Amazônia por meio da
atuação junto ao Ministério Público Federal (MPF), indústria e varejo. Houve ainda
a ampliação de 90%, nos últimos dois
anos, no número de empresas que fazem
parte do Origens Brasil®, rede co-criada
com o ISA e administrada pelo Imaflora.

Em relação à emergência climática, o
Imaflora levou à COP-26 soluções concretas para alavancar a agricultura de baixa
emissão e alto sequestro de carbono,
trazendo novos modelos de produção que
promovem o aumento da produtividade, a
manutenção da floresta em pé e a eliminação do desmatamento.
2021 foi, para nós, um ano de iniciativas
e atuação em diversas frentes. Desde
pequenos produtores e comunidades, até
grandes empreendimentos, passando por
iniciativa privada, governos e organizações do terceiro setor. O Imaflora traz em
seu DNA a construção de soluções multi
atores, articulando para aumentar a capacidade de diálogo entre eles.
Marina Piatto,
Diretora-executiva do Imaflora

Foto: Makro comunicação
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PESSOAS
BENEFICIADAS
Entre trabalhadores rurais, florestais e
pessoas atendidas pelos projetos

MIL

Destaques de

2021

Nos dedicamos a
estudos e pesquisas
Assista a nossa
retrospectiva
clicando aqui

As principais notícias
que foram manchete
ao longo do ano.

Apoiando seus cultivos

Publicações sobre produção
de madeira na Amazonia

Mostramos para o
mundo que é possível
conciliar produção
e conservação

Manejo de 100.000 pés de cacau com biofertilizantes e caldas fitossanitarias.
Inauguração do viveiro construído para a AMPPF.

Participacao do Imaflora no evento
sobre alimentação da ONU

Buscamos novos
sistemas de verificação

Apoiando
seus cultivos

Novo sistema de verificação
de SAFs implantado

Inauguração do
viveiro de mudas
do PDS Paraiso.

Fizemos o chamado para uma realidade
mais sustentável através da informação.
Tendência arquitetônica, empresas de madeira processada
para construção civil estão em busca de certificação.

ARQUITETURA DO AMANHÃ

Compartilhamos
conhecimento

A000541

Compartilhamos
conhecimento
TASQ de
agricultura
regenerativa

Incentivamos parceiros preocupados
com a sustentabilidade e redução carbono
Lançamento do HubAgroambiental
Lançamento do Carbon On Track

Oferecendo novas
ferramentas
Lançamento do
Terra On Track

Criamos o nosso próprio selo
Verficação do mel - Padrões Imaflora

Imaflora é primeira organização da
América Latina habilitada pela ASI
a treinar auditores FSC®

Levando seus
produtos para mais
consumidores
Safra record de cumaru
na Calha Norte

Incentivamos
parceiros preocupados
com a sustentabilidade
e redução carbono
Lancamento do
Projeto Cacau 2030

Compartilhamos
conhecimento
Iniciando e
encerrando ciclos

Lançamento dos vídeos e
publicações dos Caminhos
da Floresta
Imaflora certifica mais
uma empresa madeireira
detentora de Concessão
Florestal Federal

Florestas de Valor 3
Assinatura do terceiro
projeto com a Petrobras

Cobramos mudanças
Congresso da União Internacional
para a Conservação da Natureza
aprova moções de proteção
ao Cerrado e a Amazônia

Buscamos novos
sistemas de verificação

Apoiando seus cultivos

Imaflora volta a oferecer
auditorias de verificação para
o Sistema SAI Platform

Cooperativa de produtores de açaí
expande área certificada de manejo
sustentável no Amapá / Campanha açaí

Compartilhamos
conhecimento
Accountability Framework completa
dois anos e inspira ações por cadeias livres
de desmatamento na Amazônia e no Cerrado

Incentivamos parceiros
preocupados com a
sustentabilidade
e redução carbono
Klabin é a primeira empresa
do Brasil a conquistar três
certificações FSC® simultâneas
por Serviços Ecossistêmicos
em Santa Catarina

Fizemos o chamado para
uma realidade mais sustentável
através da informação

Mostramos para o mundo que é
possível conciliar produção
e conservação

Participação no lançamento
do portal Proteja

Participacao do Imaflora na COP26 /
Para conciliar agro e floresta | Opinião - O Globo

Compartilhamos
conhecimento
MPF e ONGs fazem parceria
para apoiar efetivação do
TAC da Carne no Pará

Reforçamos o
seu protagonismo
Cooperativa de extrativistas na
Amazônia une conservação
ambiental e renda
DIA DO COOPERATIVISMO

Cobramos
mudanças dos
responsáveis
por elas
Levando seus
produtos para
mais consumidores
Projeto de manejo salva
pirarucu da extinção e traz
de volta a pesca no AM

Lançamento dos estudos
da Rede SIMEX (Sistema
de Monitoramento da
Exploração Madeireira)
Imaflora, Idesam, Imazon
e ICV) por regiões com
participação Imaflora
nos Estados do Acre,
Rondônia e Amazônia;

ICMBIO e IBAMA em risco
ISTO É DINHEIRO
Posicionamento do Imaflora
junto à Coalizão Pró Ucs.

Fizemos o chamado
para uma realidade mais
sustentável através
da informação
Lançamento do SEEG Soluções - 7 soluções
para reduzir as emissões de gases de efeito
estufa (GEE), que causam as mudanças
climáticas, nos munícipios brasileiros;

Cobramos mudanças

Levando seus
produtos para mais
consumidores

Fiscalização, transparência e
fomento são fundamentais para
combater o desmatamento e
desenvolvimento do setor
florestal da Amazônia

Seasons lança três cervejas
com ingredientes sustentáveis
provenientes da Amazônia

Incentivamos parceiros
preocupados com a sustentabilidade
e redução carbono
Café sustentável com emissão negativa
de CO2 é destaque na Revista Globo Rural

CO2
Incentivamos parceiros
preocupados com a sustentabilidade
e redução carbono
Lançamento da TerraBio:
piloto de uma nova abordagem de monitoramento, avaliação
e reporte de responsabilidade ambiental para empresas está
em fase de coleta de dados. O teste de aplicação e análises
foi realizado junto ao Imaflora em áreas de agroflorestas
com produção de cacau, que fazem parte do programa
Florestas de Valor, em São Félix do Xingu/PA;

Compartilhamos
conhecimento
Cursos de Capacitação
Módulo Cadeia de Custódia FSC®
e Madeira Controlada FSC®
abordando nova norma

Apoiando seus cultivos

Incentivamos parceiros
preocupados com a
sustentabilidade e
redução carbono
Lançamento do
plantar vida Ypê

Oferecendo novas
ferramentas

Nos dedicamos a
estudos e pesquisas

Origens amplia sua atuação
para um novo Território na
Amazônia, o Território
Tupi Guaporé

Lançamento junto com
a SOS Mata Atlântica, GeoLab e
Observatório do Código Florestal
do estudo sobre o Código Florestal
na Mata Atlântica

Mudança de
dentro para fora
Nova gorvernança de comunicação
GT comunicadores

Construção do Planejamento
Estrategico 2021-2023

Fizemos o chamado para uma
realidade mais sustentável
através da informação
Lançamento do
Geografia dos alimentos

Mostramos para o mundo que
é possível conciliar produção
e conservação
Imaflora se destaca na
cobertura da imprensa
em 2021

Fizemos o chamado
para uma realidade mais
sustentável através
da informação

Webinar sobre os desafios
de mercado de sementes
agroflorestais

Buscamos novos
sistemas de verificação
Imaflora passou a auditar operações
de produtores/empresas segundo o
protocolo padrão de qualidade e
produção de café sustentável da
Starbucks, denominado Práticas
de Equidade na Produção de Café
(C.A.F.E., Coffee and Farmer Equity Practices)

Lançamento do
Papo de Floresta com
Amigos da Terra

Oferecendo novas
ferramentas

eventos e vídeos

Fizemos o chamado
para uma realidade mais
sustentável através
da informação
Mapeamento dos
retrocessos de
transparência e participação
social na política ambiental
brasileira

NOVA
ESTRUTURA

Olhando
para dentro:
a importância
do investimento
institucional

Após as dificuldades enfrentadas ao longo
de 2020, tanto em relação ao contexto
externo quanto a questões internas da
organização, a nova equipe gestora do
Imaflora, que assumiu no final daquele
ano, decidiu investir na reestruturação
organizacional. Para tanto, o Imaflora
contou com o apoio de financiadores,
que voltaram a investir no fortalecimento
institucional das ONGs no Brasil, para que
o terceiro setor pudesse reagir rapidamente às tentativas de descredibilização
das organizações da sociedade civil e aos
retrocessos da agenda socioambiental no
país. Assim, iniciou-se o desenvolvimento
do Projeto de Reestruturação e Desenvolvimento Organizacional.
O projeto se dividiu em quatro grandes
frentes: o desenvolvimento do Plano
Estratégico de 2021 a 2023; a mudança

de governança e estrutura organizacional,
visando um fluxo mais orgânico e matricial
de funcionamento com uma visão sistêmica; o foco no desenvolvimento humano
e institucional; e a revisão do modelo de
negócios, com a inclusão de ferramentas
tecnológicas na área de serviços oferecidos pelo Imaflora.
O Plano Estratégico foi elaborado de
forma colaborativa, a partir de contribuições da equipe e do Conselho Diretor do
Imaflora, além do apoio de 25 especialistas em temas diversos. O documento
está ancorado na Teoria da Mudança que
detalha o contexto externo e os principais
parceiros envolvidos no escopo de trabalho do Imaflora. Para ser operacionalizado,
o Plano conta com três eixos de atuação
e resultados a serem obtidos de forma
objetiva (Veja a pagina 14).
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Com este planejamento, o Imaflora
busca promover uma maior integração e
interação entre as áreas, permitindo ao
mesmo tempo que os diversos projetos
e iniciativas estejam agrupados com
iniciativas correlatas e sejam trabalhados
de forma focada, nos diferentes eixos Uso da terra e mudanças climáticas nos
setores agropecuário e florestal; Cadeias
florestais e agropecuárias responsáveis; e
Cadeias da sociobiodiversidade e desenvolvimento territorial -, funcionando
como nós que se entrelaçam em uma
rede única, com projetos e ações transversais e interdependentes.
Concebido ao longo do primeiro semestre de 2021, o Plano Estratégico entrou
em vigor no segundo semestre, já harmonizado com a Nova Estrutura Organiza-

cional e de Governança, que foi construída visando um modelo mais horizontal,
com maior colaboração e distribuição de
responsabilidades e tomada de decisões.
Este novo modelo promove um ambiente
de inovação, criatividade e intercâmbio
entre as diferentes áreas da organização,
numa visão sistêmica de trabalho. Com a
atuação por eixos programáticos, o Imaflora busca avançar na gestão de conhecimento e apoio para a construção de políticas públicas e estratégias empresariais
alinhadas às metas ambientais assumidas
pelo Brasil.

Outro grande desafio da reestruturação
é o desenvolvimento humano e organizacional do Imaflora. Além de capacitações,
foram realizadas pesquisas de mercado,
desenvolvimento de lideranças e a criação
de um grupo de fortalecimento da cultura
institucional.

PLANO
NOVA
ESTRUTURA
ESTRATÉGICO

Eixos Estratégicos

2021 - 2023

1.

Uso da terra e
mudanças climáticas nos
setores agropecuário
e ﬂorestal

Focos Eixo 1
Mitigação das emissões na pecuária bovina
e grandes commodities
Inﬂuenciar políticas climáticas globais,
nacionais e locais
Ampliar o conhecimento sobre mudança
no uso da terra

Focos Eixo 2
Promoção da legalidade social e ambiental em cadeias
Incentivo e fortalecimento de boas práticas
socioambientais e condições adequadas de trabalho

Focos Eixo 3

2.

Cadeias
ﬂorestais e
agropecuárias
responsáveis

3.

Cadeias da
sociobiodiversidade
e desenvolvimento
territorial

Contribuir para estruturação e escala das cadeias da
sociobiodiversidade
Apoiar o fortalecimento de negócios comunitários de impacto
Desenvolver soluções para mercados diferenciados e
instrumentos para agregação de valor
Fortalecer a gestão territorial

USO DA
TERRA E
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Em busca do
desmatamento
zero e soluções
para reduzir
as emissões

Os mais recentes relatórios do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) demonstram o que os
cientistas do clima e especialistas que
estudam os setores que mais contribuem
para as emissões de gases de efeito
estufa vêm apontando há tempos: não
há mais tempo há perder se quisermos
deter o avanço das consequências do
aquecimento global que, ao contrário do
que muitos possam pensar, não virão nas
próximas décadas ou séculos. Elas já são
sentidas nos dias de hoje, na forma de
eventos extremos como chuvas em níveis
fora do comum, secas maiores e mais
duradouras e derretimento do gelo de
áreas polares, resultando no aumento do
nível dos mares e oceanos e, consequentemente, alagamentos.
Em 2021, houve um agravamento tanto
do cenário global quanto nacional de
emissões de gases do efeito estufa, o

que levou a uma articulação mundial pela
adoção de medidas urgentes e ambiciosas que possam reverter o quadro de
emergência climática e limitar o aumento
da temperatura do planeta. “No Brasil,
num contexto de desmonte de políticas
públicas e de órgãos de fiscalização do
desmatamento, houve um aumento de
emissões relacionadas à mudança no
uso do solo, principal fonte de emissão
nacional. Precisamos agir rápido, seja por
meio de políticas públicas, seja por meio
de compromissos do setor privado, para
garantir o desmatamento zero e reduzir as
emissões”, afirma Isabel Drigo, gerente de
Clima e Emissões do Imaflora.
Nesse sentido, o Imaflora vem desenvolvendo novas ferramentas e serviços
que possibilitam tanto o monitoramento
de emissões do setor produtivo, quanto
facilitam a adoção de soluções e práticas sustentáveis para reduzir emissões,

aumentar o sequestro de carbono e combater ações que levam ao seu aumento,
de modo a enfrentar o problema com a
urgência que ele exige.
Com o Carbon on Track, programa lançado em 2021 que conta com uma plataforma digital que abriga as estimativas
de balanço de carbono de empresas do
setor agropecuário e florestal, as empresas têm acesso a dados e informações
sobre suas emissões, podendo aplicar
melhores práticas de produção para
redução e compensação, contribuindo
para a construção de uma economia de
baixo carbono.
O primeiro empreendimento do programa foi o balanço de carbono de 25
fazendas que fornecem carne bovina
para Minerva Foods, maior exportadora
de carne bovina da América do Sul. Para
o estudo, a empresa selecionou fazen-

das fornecedoras no Brasil, Argentina,
Colômbia, Paraguai e Uruguai, totalizando
mais de 232 mil cabeças de gado e 185
mil hectares de pastagem computados,
que cobriram cinco biomas diferentes:
Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampas
e Chaco. O objetivo é estender esse
piloto aos mais de 15 mil fornecedores
da empresa, permitindo o monitoramento, reporte e verificação contínuos,
com auditorias anuais de suas atividades.
“O Carbon on Track está alinhado aos
esforços da Minerva Foods para implementar ações que envolvam a cadeia
em uma pecuária mais sustentável e de
baixo carbono. Estamos animados com os
resultados e enxergamos grandes avanços
em um futuro próximo”, destaca Taciano
Custódio, Diretor de Sustentabilidade da
Minerva Foods.
O setor de carne bovina é um ator importante para a redução efetiva das emissões

de gases de efeito estufa. As pastagens
com algum nível de degradação no Brasil,
por exemplo, somam 81,9 milhões de
hectares. Essas áreas, se recuperadas e
bem manejadas, podem evitar a emissão
de aproximadamente 39,1 milhões de
toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), o que representa cerca de
6% do total de emissões do setor agropecuário (SEEG 2020).
Além da pecuária, o Carbon on Track já
conta com clientes no setor de grãos,
como a General Mills, produtora de milho,
e diversas fazendas de café, entre elas
as 34 propriedades da Cooperativa dos
Cafeicultores do Cerrado Monte Carmelo
(MonteCCer), que apresentaram uma performance excelente em sequestro de carbono. A próxima fase do programa prevê
que as empresas terão seus balanços e

inventários de emissão e de sequestro de
carbono disponibilizados na plataforma
digital para consulta de investidores, acionistas e outras partes interessadas.
Aliado ao enfrentamento das emissões
vindas do setor agropecuário, está o
enfrentamento das causas que ocasionam
as emissões do setor de uso e mudança
da terra, que lidera as emissões brasileiras, graças ao desmatamento de áreas na
Floresta Amazônica e o corte de vegetação nativa em biomas como o Cerrado.
Neste sentido, outra iniciativa lançada em
2021 que contribuirá para frear este tipo
de emissões é o aplicativo Terra on Track.
Ele também ajudará as comunidades tradicionais da Amazônia e a povos indígenas
a identificarem ameaças potenciais em
seus territórios e monitorarem atividades
ilegais, aumentando a proteção florestal e
sua capacidade de gestão territorial.

O programa, que processa informação
geoespacial para uso de comunidades
na Amazônia, foi desenvolvido em parceria com o SERVIR-Amazônia, braço do
SERVIR Global, uma iniciativa conjunta da
Administração Nacional de Aeronáutica
e Espaço (NASA) do Estados Unidos e
da Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID).
O Terra On Track deverá ter, em 2022, o
primeiro piloto implementado em comunidades de áreas nas quais o Imaflora
atua, como São Félix do Xingu e região
Norte do Pará, mapeando informações a
respeito de desmatamento, fogo, invasões
e emitindo alertas para essas ameaças,
ajudando no monitoramento do território.
“Essa ferramenta vai possibilitar às comunidades lançarem alertas para que alguma
ação seja realizada de combate a ameaças,
seja o desmatamento ilegal ou alguma
outra ação ilegal, como garimpo, em seus
territórios”, explica Isabel.

Inventários de emissões:
mensurando o problema,
em busca de soluções
Se por um lado é importante conhecer os problemas, detectar suas causas
e mensurar seu tamanho, é mais que
necessário propormos soluções para
estes problemas, sob o risco de afastarmos, ao invés de envolvermos os
diversos atores e sociedade para atuação
conjunta. Juntamente com outras organizações, em uma iniciativa coordenada
pelo Observatório do Clima, o Imaflora
desenvolve, há nove anos, um importante
trabalho de estimativa de emissões do
setor agropecuário dentro do Sistema
de Estimativas de Emissões de Gases

de Efeito Estufa (SEEG), que alimenta o
debate público em relação à mudança do
clima e orienta a adoção de soluções, seja
por meio de políticas públicas, seja por
meio de medidas de mitigação por parte
do setor produtivo.
Além dos inventários, em 2021 o SEEG
lançou estudos e análises, como o SEEG
Soluções, guia lançado com 87 ações
de mitigação e adaptação para serem
adotadas em nível local, promovendo o
desenvolvimento sustentável com redução de emissões, e instrumentalizando
e engajando atores-chave para enfrentarem esse desafio. As soluções foram
distribuídas pelos setores de Transportes,
Energia Elétrica, Resíduos, Agropecuária
e Mudanças de Uso da Terra e Florestas,

com o Imaflora sendo responsável pela
proposição das 16 ações do setor agropecuário, como programas municipais de
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA);
a priorização e aquisição de produtos provenientes de agricultura familiar local de
base agroecológica nas compras públicas;
e a facilitação ao acesso de produtores
rurais a linhas de crédito para a adoção de
práticas agropecuárias conservacionistas.
Também criado em 2021, o H2A Hub
Agroambiental busca conectar produtores
que tenham passivos judiciais e precisam
restaurar suas áreas com financiadores
e empresas que realizam a restauração,
promovendo a regularização ambiental

das propriedades. O programa é gerido
pelo Imaflora e executado por uma rede
de parceiros, com financiamento do
Partnership for Forests. “Nós localizamos
centenas de processos judiciais e milhares de outros extrajudiciais envolvendo
demandas de restauração que podem
se arrastar por anos na Justiça”, explica
André Lima, coordenador do projeto junto
ao Imaflora. “Na prática há muitos produtores rurais que prefeririam restaurar e se
livrar de processos judiciais”.

Ao longo do ano, o setor produtivo e a
sociedade civil vêm mostrando os caminhos que podem colocar o Brasil na rota
certa da redução de emissões. “Não há
mais tempo a perder. O governo brasi-

leiro precisa aumentar a meta nacional
de redução de emissões, adotar o desmatamento zero e direcionar toda a agricultura para o modelo de baixo carbono.
Se adiarmos mais uma vez esse compromisso, gerações presentes e futuras sofrerão ainda mais as consequências severas
do aquecimento global”, ressaltou Marina
Piatto, diretora-executiva do Imaflora, em
sua participação durante a COP-26, em
linha com os recados cada vez mais evidentes dos relatórios do IPCC.

Gestão da
informação em
políticas públicas
ambientais

Apagão de dados e aumento da ilegalidade:
a luta para evitar retrocessos na transparência e
governança das políticas ambientais no Brasil
Ao longo de 2021, tanto o Imaflora como
organizações parceiras desenvolveram
estudos e pesquisas que apontaram para
a importância do bom funcionamento de
leis e de instrumentos regulatórios federais, estaduais e municipais, além da transparência e participação social, como forma
de evitar o uso desordenado do solo, o
aumento do desmatamento e, consequentemente, das emissões de gases de efeito
estufa, garantindo direitos humanos e
ambientais previstos na Constituição. Um
exemplo disso é o estudo “Descobrindo
cenários contrastantes para a cobertura do solo no Brasil: resultados de um
modelo espaço-temporal de alta resolu-

ção”, desenvolvido por pesquisadores do
Imaflora, Esalq/USP, Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), entre outras, e
publicado na revista científica Science of
The Total Environment, que utilizou dados
de alta resolução do uso da terra da série
histórica do Mapbiomas para projetar as
mudanças da cobertura do solo no país
até 2025.
Baseando-se em cenários desenvolvidos
pelo Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) de baixa,
intermediária e alta governança ambiental,
o estudo mostrou que a governança e o
planejamento da infraestrutura pública

são fundamentais para evitar o desmatamento, orientar a restauração e diminuir a
emissão de gases do efeito estufa. Além
disso, os dados também demonstraram
que a escolha do caminho do desmatamento ou da conservação é resultado
de leis e de instrumentos regulatórios
federais, estaduais e municipais, havendo
conexão entre diversas políticas públicas.
No entanto, outros estudos apontaram
que, durante a atual gestão do governo
federal, houve relevante retrocesso no
nível de transparência e participação
social em políticas ambientais ao longo
dos últimos dois anos, com a consequente
queda nos níveis de governança e maior
dificuldade de monitoramento das políticas ambientais.
O estudo “Mapeamento dos Retrocessos
de Transparência e Participação Social

na Política Ambiental Brasileira – 2019
e 2020”, produzido pelo Imaflora em
conjunto com o Instituto Socioambiental
- ISA e a Artigo 19, comparou os níveis
de transparência e participação social dos
períodos de 2017-2018 e 2019-2020,
revelando uma série de retrocessos que
restringiram o acesso à informação sobre
as políticas ambientais e as possibilidades
de participação da sociedade civil nas
decisões dessas políticas.
Entre os resultados mais preocupantes
encontrados pelos pesquisadores está a
dificuldade nos pedidos de informações
sobre políticas ambientais a órgãos federais, com redução de 78% no número de
respostas satisfatórias em 2019. Além
disso, em levantamento realizado em
dez órgãos federais que gerenciam bases
de dados relevantes para as políticas
ambientais, detectou-se que apenas três

cumpriam em 2020 o requisito legal de
possuir um Plano de Dados Abertos, o
que significa uma diminuição de 70% em
relação a 2019.
Outros retrocessos de transparência
apontados foram alterações nos protocolos de comunicação dos órgãos ambientais, ameaças a servidores, elevação do
sigilo de documentos políticos, apagões
em bases de dados e deslegitimação de
órgãos públicos responsáveis pela produção de dados ambientais. Na participação social, foram apontados extinção
de colegiados e redefinição de regras que
reduzem a participação da sociedade civil
na tomada de decisões.
“O estudo indica que retrocessos nas
políticas ambientais vistos ao longo dos
últimos anos são acompanhados também
por mudanças que dificultam o monitora-

mento e a participação da sociedade nas
decisões tomadas pelo Executivo”, afirma
Bruno Vello, analista de Políticas Públicas
do Imaflora. “Sem acompanhamento de
diversos segmentos da sociedade, as
políticas não podem ser avaliadas e suas
eventuais falhas, corrigidas.”
Já o estudo “Desmatamento Ilegal na
Amazônia e no Matopiba: falta transparência e acesso à informação”, cruzou
dados oficiais de desmatamento do
sistema PRODES, do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) para a
Amazônia e o Cerrado e diversas bases de
dados sobre autorizações de supressão de
vegetação nativa (ASV), necessárias para
proprietários rurais promoverem o desmate de áreas em conformidade com os
casos previstos na legislação. A pesquisa,
desenvolvida pelo Imaflora em conjunto
com o Instituto Centro de Vida (ICV) e

a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), com apoio do WWF-Brasil,
apontou que 94% da área desmatada na
região conhecida como Matopiba (região
formada por áreas majoritariamente
de cerrado nos estados do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia) não está acompanhada de autorizações disponíveis publicamente. Portanto, esse desmate, que
soma 18 milhões de hectares (área superior aos territórios somados da Dinamarca,
Holanda, Bélgica e Suíça), pode ser considerado ilegal.
O estudo detectou ainda que a transparência dos dados das autorizações é
bastante precária, com informações inexistentes ou disponibilizadas em formato
inadequado ou incompleto. Do modo
como estão apresentadas, em grande
parte dos casos, fica impossível diferenciar o desmatamento legal do ilegal, algo

fundamental para frear as taxas cada
vez maiores de derrubada de florestas e
demais ecossistemas naturais.
Além da falta de transparência de dados
ambientais, estudos também demonstram a lentidão na aplicação das leis já
existentes. O Imaflora atua dentro do
Observatório do Código Florestal (OCF),
que monitora e produz informações e
dados sobre a implementação do Código
Florestal no Brasil. “Após quase 10 anos
da publicação do novo Código Florestal
e com o fim do longo prazo de inscrições
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o
esperado seria que se observasse um progresso no acesso aos dados que viabilizam
a implementação da lei. Contudo, o que
verificamos foi a redução expressiva, nos
últimos anos, dos órgãos que possuem
Planos de Dados Abertos (PDAs) vigentes
e a defasagem de bases de dados socio-

ambientais, como a base do CAR”, explica
Roberta del Giudice, secretária-executiva
do Observatório.
Com todo esse cenário desfavorável, o
Imaflora redobrou os esforços em sua
atuação para garantir aumento da transparência, participação social e conter
os retrocessos na governança na área
ambiental, como com o trabalho realizado
via Observatório do Código Florestal,
para a ampliação da transparência nas
bases de dados de acompanhamento da
regularização ambiental das propriedades
rurais no Brasil, principalmente o CAR. “A
maior abertura e aprimoramentos na qualidade de bases de dados públicas, como
o CAR, a Guia de Trânsito Animal e as
bases que compõem o Sistema Nacional
de Controle da Origem dos Produtos
Florestais (Sinaflor), têm grande potencial de auxiliar o Brasil a enfrentar seus

principais desafios no sentido de aliar a
conservação ambiental e produção agropecuária”, explica Bruno Vello. Para tanto,
o Observatório encaminhou uma carta
à Controladoria Geral da União (CGU),
órgão responsável pela gestão e monitoramento da Política de Dados Abertos
do Executivo Federal, com uma série de
recomendações para aprimorar a transparência e a abertura de dados ambientais
dos diversos órgãos federais.
Além disso, no ano passado, o Imaflora
participou da elaboração do Quinto Plano
Nacional de Governo Aberto do Brasil,
realizando uma grande mobilização da
sociedade civil para inserir duas temáticas ambientais fundamentais no plano.
O resultado foi que os temas “Cadeias
Agropecuárias e Dados Abertos” e “Meio

Ambiente, Florestas e Dados Abertos”
foram incluídos no plano de compromissos internacionais do Brasil a serem implementados em 2022.
Localmente, o trabalho que o Imaflora
desenvolve desde 2011 na cidade de
Piracicaba para melhorar a governança e
a transparência de políticas ambientais
municipais continuou gerando frutos.
O Instituto faz parte do Observatório
Cidadão de Piracicaba, que faz monitoramento do grau de transparência da
Prefeitura e da Câmara dos Vereadores,
e desenvolve o projeto Pira no Clima,
que atua em conjunto com outras organizações na construção do Plano de
Mudanças Climáticas do município.
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Certificação:
uma relevante
ferramenta para
a transformação
sustentável

Quando o Imaflora surgiu, há 27 anos,
a agenda climática ainda engatinhava
no debate público. Com a Eco-92 Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, e por todo o
potencial de sua biodiversidade e biomas
essenciais não só para a regulação do
clima do País, mas também do mundo, o
Brasil tinha a oportunidade de liderar um
esforço em prol do enfrentamento das
mudanças climáticas que, se ainda não
tinha se tornado prioridade de governos
e empresas, já eram foco de cientistas e
especialistas em clima há pelo menos 20
anos. Com sua atuação, o Imaflora contribuiu para uma mudança de mentalidade,
propondo uma alternativa a visão maniqueísta de “meio ambiente versus economia”, propondo uma conciliação entre
a conservação ambiental e um modelo
econômico que pudesse ser, de fato,
sustentável.

A primeira ferramenta que contribuiu com
esse novo paradigma foi a certificação
florestal. Como certificadora autorizada
do padrão FSC®, o Imaflora pôde levar
boas práticas de manejo florestal e trabalhistas para produtores madeireiros e
outros produtos florestais. Alguns anos
depois, o Imaflora lançou mão de outro
instrumento de sua caixa de ferramentas sustentáveis: a certificação agrícola
Rainforest Alliance™, cujo padrão o
Imaflora, inclusive, ajudou a construir.
Com a estruturação da área de certificação sob uma gestão unificada desde
2021, o Imaflora vem expandindo seus
serviços em certificações e verificações
customizadas, com parâmetros robustos e
atendendo necessidades específicas para
agregar valor aos produtos dos clientes.
Em 2021 o Imaflora foi credenciado no
sistema C.A.F.E Practices, padrão de qualidade e produção sustentável da Starbucks
e, em julho, foi aprovado como verifica-

dor da Sustainable Agriculture Initiative
Platform (SAI Platform), para atestar o
desempenho socioambiental de fazendas
individuais e grupos de produtores. “Cada
vez mais nos consolidamos no serviço de
suporte aos produtores que querem se
certificar e agregar valor a seus produtos. Estamos adequando a equipe para
atender à expansão de clientes que obtivemos em 2021, com cerca de 26 novos
clientes na área agrícola e 20 no setor
florestal”, afirma Luiz Iaquinta, Gerente de
Certificação do Imaflora.
Estando à frente de aproximadamente
50% das certificações de café no Brasil e
80% das certificações florestais, pretendemos seguir expandindo e diversificando
nossos serviços de verificação em setores
como fruticultura, grãos e cana-de-açúcar,
pecuária e no setor financeiro, oferecendo
verificação de indicadores de sustentabilidade para fundos ESG.

Um exemplo são as três certificações
concedidas à Fazenda das Nascentes, da
Klabin, localizada na Reserva particular
do patrimônio Natural (RPPN) Complexo
Serra da Farofa, em Santa Catarina. A
fazenda obteve as certificações FSC®
para Conservação de Biodiversidade
(ES1), Sequestro e Armazenamento de
Carbono (ES2) e Serviços em Bacias
Hidrográficas (ES3), após auditoria realizada pelo Imaflora. “O reconhecimento
pelos Serviços Ecossistêmicos existentes
em nossa área reforça a relevância de um
bom manejo florestal para a conservação ambiental. Estamos extremamente
orgulhosos desta conquista, que reflete
os esforços empreendidos na jornada em
prol do desenvolvimento sustentável de
nossas atividades”, afirma Júlio Nogueira,
gerente de Sustentabilidade e Meio
Ambiente da Klabin. Avançando em novas
possibilidades de conservação e geração
de renda para as comunidades a partir

de produtos florestais, o Imaflora criou
neste ano uma verificação de critérios
socioambientais para a produção de mel
desenvolvida em áreas de produção de
madeira certificada. O selo está disponível
para produtores com atuação em áreas de
empresas que já contam com a certificação FSC®, inclusive em florestas nativas.
O padrão leva em consideração critérios
sociais e ambientais, avaliados tanto no
manejo e produção, quanto na cadeia de
custódia do produto. A ideia surgiu a partir do fomento da Klabin para a criação e
posterior busca por certificação ambiental
da Associação dos Apicultores do Planalto
Serrano Catarinense que, produz mel em
áreas de floresta nativa conservadas da
Companhia representadas por mais de
136 mil ha, de florestas, contando com
1,1 ha de floresta nativa para cada hectare de floresta plantada no estado catarinense. A associação reúne atualmente 18
integrantes, que produzem 102 toneladas

de mel por ano. Em 2021, foi realizada a
primeira auditoria de campo e, com isso,
já podem utilizar o selo de mel verificado
com a marca Imaflora.

Desenvolvendo uma
cadeia sustentável
para a madeira
na Amazônia
Baseado em levantamentos recentes
feitos pelas ONGs Instituto do Homem e
Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), no
Pará, e pelo Instituto Centro de Vida (ICV),
no Mato Grosso (os maiores estados produtores de madeira nativa no Brasil), cerca
de 40% a 50% da madeira na Amazônia é
extraída de forma não autorizada.

Segundo dados desenvolvidos a partir
da plataforma Timberflow, criada pelo
Imaflora e que oferece maior transparência sobre a cadeia produtiva da madeira
no Brasil, para atender a produção atual
da Amazônia, que é de 10 milhões de m3
em tora, seria necessário implementar
ao menos 25 milhões de hectares de
áreas de manejo florestal sustentável.
No entanto, atualmente, existem apenas
de 3 a 5 milhões de hectares de manejo
florestal comprovadamente responsável, ou seja, dentro de concessões, ou
certificados.
O Imaflora vem desenvolvendo há anos
iniciativas cujo principal objetivo é combater esse mercado ilegal de madeira na
Amazônia. Por meio do estímulo à implementação do manejo florestal e aumento
da legalidade em diversas frentes, como
a melhoria no acesso de dados públicos

do mercado de madeira, a construção de
diálogos entre os vários atores do setor,
além da produção de análises e estudos
que apontam tendências e propostas de
soluções para o mercado de madeira.
Outra frente para a construção de uma
cadeia mais sustentável da madeira em
que atua o Imaflora é a constituição de
fóruns e diálogos entre diversos atores no
Fórum de Soluções, lançado neste ano,
com a participação de governo, empresários e sociedade civil.
“Iniciamos o diálogo para incentivar que
compradores europeus adotem medidas para estimular o manejo florestal e
a produção responsável de madeira na
Amazônia”, destaca Leonardo Sobral.

Estudos realizados no âmbito da Iniciativa
de Legalidade com dados da plataforma
Timberflow também apontam para a
necessidade da criação de mais áreas de
concessão florestal como forma de frear o
desmatamento. Ainda existem 60 milhões
de hectares na Amazônia que são áreas
públicas não destinadas, as chamadas
áreas devolutas. É nessas áreas onde
hoje se concentra o maior percentual do
avanço do desmatamento. “Apoiamos
ações que priorizem a realização de concessões nessas áreas públicas ainda não
destinadas para conter essa fronteira do
desmatamento”, explica Lentini. Além
disso, em 2021 foi formada a rede SIMEX,
um sistema de monitoramento da exploração de madeira da Amazônia, desenvolvida pelo Imazon, Imaflora, ICV e Idesam

para, pela primeira, vez ser realizado um
mapeamento da exploração madeireira
para toda a Amazônia, por meio de imagens de satélite.
Outro desses espaços para a construção
de pontes é o projeto Florestas Coletivas,
uma realização em parceria com o Idesam
e apoio da Climate and Land Use Alliance
(CLUA). O objetivo é desenvolver arranjos mais justos entre as comunidades
e as empresas madeireiras, orientando
comunidades quilombolas e extrativistas
para que seus acordos comerciais tragam benefícios para as pessoas e o meio
ambiente.

Estratégias ESG
ganham força e
se expandem
para todos os
elos das cadeias
produtivas
no setor
agropecuário

O interesse do setor privado na adesão
a práticas ESG e de responsabilidade
socioambiental em políticas corporativas
aumentou em 2021. Muitas empresas
estão investindo para ajudar seus fornecedores a incluir práticas mais sustentáveis,
socialmente justas, coibir o desmatamento
e ter mais resiliência climática, transmitindo esses valores aos diferentes elos de
sua cadeia produtiva.
Foi possível notar que esse contexto se
refletiu no aumento da procura pelos
serviços do Imaflora. “Essa situação de
desmonte das políticas públicas socioambientais ocasionou uma maior procura
por parte de empresas dos serviços
oferecidos pelo Imaflora, que tem um
histórico de trabalho com certificação,
rastreabilidade e monitoramento de
boas práticas socioambientais”, explica
Eduardo Trevisan, gerente de projetos
do Imaflora. “As empresas não querem

estar associadas à práticas predatórias,
como desmatamento e trabalho análogo à
escravidão, por exemplo, e por isso estão
atrás de soluções para demonstrar que
utilizam boas práticas em toda sua cadeia
de produção”.
Um exemplo das parcerias renovadas com
o setor produtivo ao longo de 2021 foi a
expansão do Programa ELO, desenvolvido
junto à Raizen, a maior processadora de
cana-de-açúcar do Brasil, que adquiriu
a Biosev no ano passado, aumentando
o número de fazendas fornecedoras. O
Programa ELO, elaborado em parceria
com o Imaflora e a Solidaridad, monitora
as boas práticas no cultivo de cana dos 2
mil fornecedores da empresa, incluindo
aspectos social, ambiental, agronômico e
gestão da propriedade e, a partir de 2022,
este número aumentará, com a inclusão
dos fornecedores vindos da Biosev.

A adoção de soluções baseadas na natureza para o cumprimento das metas previstas no Acordo de Paris passa também
por iniciativas de restauração florestal e
adoção de métodos de agricultura regenerativa. O projeto Negócios de Impacto,
uma metodologia inovadora criada pelo
Imaflora que verifica a efetividade da
restauração de áreas degradadas, avaliando os aspectos social, ambiental e econômico, e também adotando tecnologias
de georreferenciamento. A metodologia
é uma ferramenta de análise para que
investidores possam garantir a efetividade
da restauração das áreas em que estão
alocando investimentos, e que pode ser
utilizada nos mais diversos tipos de sistemas agroflorestais. Ao longo do ano,
a metodologia foi adotada no programa
Meta Florestal, do Fundo Vale, que tem
por objetivo recuperar 100 mil hectares
de sistemas agroflorestais até 2030.

Já o programa Olhos da Floresta, que
completou cinco anos em 2021, ampliou
sua atuação no estado do Amazonas,
alcançando 16 municípios, 124 comunidades e quase 350 famílias impactadas.
Criado em 2016 pela Coca-Cola Brasil,
o programa conta com a parceria do
Imaflora para a promoção de práticas
sustentáveis e rastreabilidade do guaraná,
garantindo que toda a produção venha
do Amazonas, de áreas bem manejadas
para esse fim. No setor cafeeiro também
aumentou a procura por soluções alinhadas às práticas ESG. Em 2021 o Imaflora
lançou o TASQ-Regenerativa, uma ferramenta que define diretrizes para avaliar a
produção de café com base no conceito
de agricultura regenerativa. A iniciativa
é fruto do trabalho desenvolvido junto à
Nespresso, dentro Programa Nespresso
AAA de Qualidade Sustentável. Quando
adotada, a agricultura regenerativa pro-

move serviços ecossistêmicos e contribui
para a perenidade do fornecimento de
café de qualidade, gerando valor para a
empresa e produtores, promovendo a
recuperação de solos, a manutenção da
biodiversidade, o uso responsável dos
recursos hídricos e o balanço positivo de
carbono.
Em outra frente, o Imaflora criou um
novo selo de mel sustentável, voltado
para produtores com atuação em áreas
de empresas com certificação FSC®. O
padrão tem inspiração nos indicadores já
existentes, bem como em sugestões da
equipe técnica Internacional do FSC® Forest Stewardship Council® e em outros
indicadores específicos para produtos
florestais não madeireiros adotados no
passado para este tipo de verificação.

Boi na Linha e Soja na Linha:
reforçando conexões
Outro destaque foi o setor cacaueiro. Em
2021 o Imaflora iniciou a parceria com a
Fundação Mundial do Cacau, no Projeto
Cacau 2030, com duração de quatro
anos, que vai promover assistência técnica a mais de 700 produtores de cacau
na Bahia, no Espírito Santo e no Pará. A
indústria cacaueira global enxerga o Brasil
como um local propício para a expansão
da produção, a partir do cultivo em áreas
degradadas que podem ser regeneradas.
Além do benefício ambiental, o cacau traz
um grande potencial de impacto social:
sua rentabilidade é de cinco a sete vezes
maior do que a da pecuária extensiva,
destaca Trevisan.

Programas criados para fortalecer os
compromissos socioambientais da cadeia
de valor da carne e da soja, respectivamente, as iniciativas Boi na Linha e Soja
na Linha conseguiram reforçar conexões
com as empresas signatárias dos acordos
pelo não desmatamento ao longo de suas
cadeias na Amazônia. O Boi na Linha
avançou em diversas frentes ao longo de
2021: na aplicação de um monitoramento
mais robusto dos fornecedores de carne
para os frigoríficos que aderiram ao programa; na criação de um protocolo de
auditoria; em um guia para a elaboração
de políticas de compras de carne bovina
por varejistas; e na disseminação e esclarecimento de informações sobre esses

protocolos para mais frigoríficos, por meio
da realização de workshops em diversos
estados.
“Mesmo diante do contexto da pandemia, tendo que fazer todo o trabalho
virtualmente, conseguimos aprovar o
protocolo de auditoria, o guia para o
varejo e reforçamos conexões, com
muito diálogo com os frigoríficos, como
JBS, Marfrig e Minerva, além de ter
novas adesões, como da Frigol”, relata
Isabel Garcia-Drigo, Gerente de Clima
e Cadeias Agropecuárias do Imaflora. O
maior desafio agora é que mais frigoríficos
implementem esses protocolos de monitoramento e auditoria em suas cadeias

de fornecedores. Das 100 empresas
que assinaram o Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) da carne, 70 ainda
não começaram a implementá-lo. Pelo
TAC, as empresas signatárias se comprometem a bloquear compras em áreas
desmatadas após 1º de agosto de 2008,
conforme monitoramento do Projeto de
Monitoramento do Desmatamento na
Amazônia por Satélites (PRODES). Em
novembro foi assinado um termo de cooperação entre o Imaflora, a ONG Amigos
da Terra e o Ministério Público Federal
(MPF) para criar uma estrutura que visa
melhorar ainda mais a transparência e
eficiência das ações para a implementação
do TAC.

Na cadeia da soja, a plataforma do programa Soja na Linha funciona como um
hub que possibilita acesso a sistemas,
ferramentas, dados e informações técnicas para uma cadeia produtiva livre de
desmatamento, fortalecendo os compromissos socioambientais da cadeia de valor
da soja na Amazônia e Cerrado. Em 2021,
o Imaflora continuou a apoiar o fortalecimento da Moratória da Soja, principalmente por meio do aprimoramento de
ferramentas dos instrumentos de auditoria, além de aumentar a transparência
de seus resultados na plataforma Soja na
Linha.

Mas ainda há pontos a avançar, como no
monitoramento e auditoria dos fornecedores indiretos da soja, e na obtenção de
um acordo setorial para a soja no Cerrado.
Para evoluir, a Moratória da Soja precisa
começar a monitorar o desmatamento
para além da área cultivada de soja, e isso
depende de políticas públicas e conscientização dos produtores. “A mensagem é:
temos que combater o desmatamento.
Não apenas para o cultivo da soja, mas
para qualquer cultivo. Temos que chegar
ao desmatamento zero”, conclui Isabel.

Foto: Bruno Kelly

CADEIAS DA
SOCIOBIODIVERSIDADE
E DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

Um ano de
desafios para
os guardiões da
floresta em pé

2021 foi um ano de enormes desafios
para as comunidades e populações tradicionais na Amazônia e sua luta para
a manutenção da floresta em pé, com
as tentativas em curso de ataques aos
seus direitos e o aumento significativo
de ações predatórias e ilegais em áreas
protegidas. Foi um ano de contenção de
retrocessos, com algumas comunidades,
que já estavam em outro estágio, de
poder investir na produção, na infraestrutura, na comercialização de seus produtos,
tendo que dar um passo atrás e voltar
a se preocupar com a defesa de seus
territórios.
Questões políticas e econômicas também
dificultaram a vida dos agricultores familiares e das comunidades na Amazônia,
como por exemplo o baixo investimento
do Governo Federal em programas
sociais como o Programa de Aquisição de

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), o que
ocasionou uma forte diminuição na
demanda por produtos comercializados
pelos pequenos produtores na Amazônia.
Tudo isso em meio à pandemia da Covid19, que foi devastadora para muitas
comunidades.
Diante de uma contexto desfavorável,
o apoio e o suporte que o Imaflora vem
dando ao desenvolvimento de cadeias da
sociobiodiversidade e desenvolvimento
territorial na Amazônia, por meio do fortalecimento do extrativismo e de outras atividades econômicas sustentáveis, ganhou
ainda mais relevância, especialmente no
auxílio às comunidades para a adoção de
boas práticas de produção e organização
produtiva e comercial.

Uma dessas iniciativas é o Florestas de
Valor, desenvolvido nas regiões norte
do Pará e no município de São Félix do
Xingu. Com patrocínio da Petrobras, e
financiamento do Instituto Humanize,
Instituto Clima e Sociedade - ICS,
Fundação Cargill e Cargill cacau, Governo
do Canadá, Instituto Mahle e Fundo
Amazônia/BNDES, o programa ajuda quatro associações a estruturar sua gestão,
aumentar a produção e melhorar o acesso
a mercados para seus produtos. “Nosso
investimento maior junto às comunidades
é no setor produtivo e de negócios, com
o fortalecimento da gestão das organizações, da infraestrutura, com o aumento da
produção, da produtividade e acesso aos
mercados, para que cada vez mais eles
possam andar com as próprias pernas e
depender menos de governos e projetos”,
afirma Eduardo Trevisan, gerente de projetos do Imaflora.

Uma grande conquista foi o início da
construção de uma nova usina de produção de polpa de fruta da Associação
das Mulheres Produtoras de Polpa de
Fruta (AMPPF) de São Félix do Xingu,
o que permitirá aumentar a capacidade
de produção das agricultoras das atuais
20 toneladas anuais para 50 toneladas.
“O Humanize acredita que o Florestas
de Valor evidencia o potencial que há na
agricultura familiar quando se trata da
conservação e da proteção da floresta
Amazônica. Ainda celebramos o desenvolvimento do associativismo feminino
da AMPPF e a capacitação de jovens da
Casa Familiar Rural, que demonstram o
quanto o meio rural pode atuar como
protagonista de soluções e oportunidades”, afirma Ana Carolina Szklo, gerente de
Sustentabilidade do Instituto Humanize.

A produção é comercializada principalmente no PNAE e na venda direta aos
professores e técnicos da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará
(UNifesspa) e comércios locais. “Esse
projeto está nos ajudando muito a adequar nossa usina às normas da Agência de
Defesa Agropecuária do Pará, e com isso
poderemos obter o selo artesanal para
começar a vender até fora do estado. E
esse é nosso objetivo, crescer cada vez
mais”, diz Josefa Machado Neves, presidente da AMPPF.

No norte do Pará, o foco é o trabalho com
extrativismo de comunidades quilombolas.
Em 2021, o grande destaque ficou para a
produção de cumaru, com a comercialização recorde de 10,5 toneladas de sementes, gerando uma movimentação de mais
de R$ 740 mil para a Cooperativa Mista
dos Povos e Comunidades Tradicionais
da Calha Norte (Coopaflora), formada por
indígenas, quilombolas e ribeirinhos, contribuindo para a promoção do comércio
ético e justo junto a empresas, que pagam
um valor acima da média de mercado para
a produção.
Ainda no Norte do Pará, foi inaugurado
um viveiro em Alenquer, como parte do
Projeto Calha Norte Sustentável, financiado pelo Fundo Amazônia. Em 2022,
serão produzidas entre 30 mil e 60 mil
mudas por ano de espécies como cumaru,
castanha-do-brasil e andiroba, além de

espécies frutíferas como açaí, cupuaçu e
cacau. O viveiro vai permitir que agricultores familiares possam converter áreas
atualmente sem uso ou ocupadas por
pastagens degradadas, por sistemas agroflorestais biodiversos.
Outro destaque foram os avanços no
apoio à estruturação da cadeia produtiva
de açaí no Amapá, por meio do trabalho
de auditoria e certificação por parte do
Imaflora da AmazonBai, cooperativa de
pequenos produtores de açaí. Localizada
no arquipélago do Bailique, a cerca de
160 quilômetros da capital Macapá, hoje
a AmazonBai reúne 132 unidades com
certificação FSC®, englobando o manejo
florestal, a cadeia de custódia e serviços
ecossistêmicos, sendo a única do mundo
com tal certificação para o manejo do açaí,
com verificação de impactos positivosnos
serviços de carbono e na biodiversidade.

Em 2021, a cooperativa se expandiu para
a região do Beira Amazonas. “Para nós é
uma felicidade muito grande a entrada dos
produtores do Beira na Cooperativa, porque isso mostra que o trabalho de certificação e de manejo comunitário está sendo
feito de forma muito positiva, com resultados para as comunidades e famílias ribeirinhas da região amazônica”, diz Amiraldo
Picanço, presidente da Amazonbai. No
total, são 54 novos produtores, sendo 43
da região do Beira Amazonas, com a área
certificada de manejo sustentável alcançando 2.971,69 hectares.

Desafios para as
comunidades e
cadeias produtivas da
sociobiodiversidade
Com o contexto político e econômico
desfavorável, um dos grandes desafios do
Imaflora em 2021 passou a ser a obtenção
de maior visibilidade aos modelos alternativos de produção e às cadeias da sociobiodiversidade, fazendo um contraponto
às narrativas muito em evidência que
tentam desqualificar essas iniciativas, bem
como tornar invisíveis os povos tradicionais e as comunidades por trás delas.
“Nosso desafio é mostrar a toda a sociedade o quanto podemos aprender com
essas formas de arranjo produtivo das
populações tradicionais, que produzem

conservando a floresta, e ajudar a agregar
valor a seus produtos, por meio de modelos de relação comercial diferenciadas,
como pagamento por serviços ambientais,
repartição de benefícios e outros”, afirma
Patrícia Cota Gomes, diretora-executiva
adjunta do Imaflora.
Nesse sentido, em 2021 o Imaflora
obteve um grande feito, tendo sido convidado a apresentar o Origens Brasil®
como case de sucesso no Dia Mundial
da Alimentação, em Nova York, na ONU.
O evento, da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), que aconteceu em 15 de outubro,
apresentou para o mundo como a rede
Origens Brasil® promove um modelo de
sistema agroalimentar inclusivo, social-

mente justo e sustentável. Em seu quinto
ano de existência, a iniciativa criada pelo
Imaflora e ISA (Instituto Socioambiental), e
administrada pelo Imaflora, foi expandida
para mais um novo território na Amazônia,
o Tupi-Guaporé, em Rondônia. Atualmente
com mais de 2.200 produtores cadastrados em 33 áreas protegidas, a estimativa
é de que 12,8 mil pessoas sejam beneficiadas pela rede, contribuindo com a
conservação de cerca de 52 milhões de
hectares de florestas – equivalente ao
território da Espanha – no Xingu, na Calha
Norte, no Rio Negro e Solimões, e agora
em Rondônia.

Além disso, a rede ganhou novos parceiros, como o Pacto das Águas, entidade
sem fins lucrativos, que busca garantir
alternativas de geração de renda às comunidades da Amazônia apoiando a estruturação das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. “O Origens Brasil® sempre
nos chamou atenção pelo seu propósito, e
nós do Pacto das Águas sempre falávamos
que um dia faríamos parte. Hoje estamos
compondo esse coletivo e também desfrutando de todas essas oportunidades, já
estamos comercializando a borracha por
um preço nunca antes alcançado pelos
seringueiros. Isso tem causado um impacto
enorme nas comunidades que batem no
peito e sentem orgulho de ser seringueiro,
extrativista e de cuidar da floresta”, afirma
Savio Gomes, vice-presidente da entidade.

Uma das empresas parceiras do Pacto das
Águas é a Vert, que em 2021 comercializou 28 kg de borracha produzida no território Tupi Guaporé. “Através do Origens
Brasil® podemos colaborar com diversos
atores de um ecossistema muito complexo
e desafiador, mas que compartilha de uma
mesma missão de criar impacto positivo,
ampliando o nosso conhecimento para
novas regiões, novas práticas e dividindo
aprendizados com quem trabalha de
maneira séria na Amazônia”, afirma Beto
Bina, coordenador de cadeias produtivas
da Vert.

Olhando para frente, o Imaflora quer
contribuir para que as soluções e as boas
experiências já adquiridas na construção
de cadeias da sociobiodiversidade, como
o Origens Brasil® e o Florestas de Valor,
ganhem escala e sirvam de exemplo para
outras iniciativas. Somente assim, com a
implementação efetiva de negócios que
mantém a floresta em pé e garantem a
renda das comunidades que nela vivem,
será possível combater o avanço desenfreado de atividades predatórias.
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Produção de

Conhecimento
Todas as publicações lançadas
pelo Imaflora estão disponíveis
para acesso gratuito no site:
imaflora.org/biblioteca

Edições: 3 e 4

Idiomas: Inglês
e Português

Edições: janeiro e
fevereiro

Idiomas: Inglês
e Português

Edições: 3, 4, 5 e 6

Utilização do

Fundo Social
O FUNDO É CONSTITUÍDO POR 5% DOS
CONTRATOS DA CERTIFICAÇÃO FIRMADOS
COM EMPRESAS E TEM POR OBJETIVO
SUBSIDIAR A CERTIFICAÇÃO DE PEQUENOS
PRODUTORES E APOIAR PROJETOS
COMUNITÁRIOS.

ÁREAS
PROTEGIDAS
3 Flonas
1 Terra indígena
1 Reserva extrativista

EMPREENDIMENTOS
APOIADOS

PRINCIPAIS
CADEIAS
PRODUTIVAS
Madeira, móveis e
artigos de floresta nativa
da Amazônia, açaí,
castanha e chá.

VALOR TOTAL
APORTADO

146

R$

,7

MIL

5

Cooperativas
Comunidades Ribeirinhas
Comunidades Indígenas
Associações

Certificação FSC de Cadeia
de Custódia para pequenos
produtores / comunidades

107,9

38,7

Certificação FSC de Manejo
Florestal para pequenos
produtores / comunidades

Origem e Destino

PROJETOS

,1
20

dos Recursos
Clique aqui e confira na integra
o nosso balanço social.

RECEITA NOS
TRÊS ÚLTIMOS
ANOS

SERVIÇOS

Financiadores, doações, parcerias e patrocínios

MILHÕES
R$

,8
11

Certificação e Responsabilidade Socioambiental

MILHÕES
R$

2,6
3,5
FUNDO SOCIAL

2021

MILHÕES
R$

MILHÕES
R$

FUNDO PATRIMONIAL

2020

MILHÕES
R$

2019

MILHÕES
R$

Confira a relação dos principais
financiadores, patrocinadores,
doadores e parceiros na página:

imaflora.org/doadores-transparencia.php.

23,2
24,7

* Este quadro diferencia-se das demonstrações
contábeis auditadas em algumas de suas
contas devido à finalidade diversa desta última
que obedece a regras específicas em seus
grupos de contas de acordo com ordenamento
dos organismos competentes (CPC 26).

MILHÕES
R$

Fundo Social e Fundo Patrimonial:
*Os valores contábeis são distintos dos valores dos extratos das
respectivas aplicações. Uma vez que o balanço é fechado, no ano
seguinte os valores apurados para destinação ao Fundo Social só são
plenamente conhecidos após o fechamento fiscal de dezembro não
havendo tempo para efetuar a aplicação do % determinado de acordo
com regimento interno dentro do próprio ano.
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NOSSA
EQUIPE
SOMOS

76

HOMENS

42

MULHERES

34

Akif Raimundo de Jesus
Alessandro Rodrigues
Alexandre Sakavicius Borges
Aline Aparecida Fransozi
Amanda Santos Duarte
Ana Patricia Cota Gomes
Anderson Matheus Cardoso
Andressa Caroline de Resende Neves
Beatriz Sette Berto
Bruno de Almeida Castigioni
Bruno Grisotto Vello
Bruno Leonardo Godoy
Bruno Simionato Castro
Carolina Donato de Souza
Celma Gomes de Oliveira
Ciniro Costa Junior
Claudio Mirandola Orsini
Daniella Macedo
Edson Roberto Teramoto
Eduardo Trevisan Goncalves
Eduardo Vinicius Silva Borges
Ellen Keyti Cavalheri
Felipe Izzo de Gasperi
Felipe Jose Cerignoni

Fernando Nunes da Silva
Gabriel de Oliveira Quintana
Giulia Andrich
Heidi Cristina Buzato
Helga de Oliveira Yamaki
Herbert Lincon Rodrigues Alves dos Santos
Isabel Garcia Drigo
Janaina Nascimento Joaquim
Jessica Fernanda Gaise Wakasugui
Joao Rafael Pereira
Jonas Gebara Muraro Serrate Cordeiro
Karina Daroque Orlando
Leo Eduardo de Campos Ferreira
Leonardo Martin Sobral
Lisandro Inakake de Souza
Luiz Antonio Carvalho e S. Brasi Filho
Luiz Carlos Piacentini
Marcela Perez Torrezam
Marcelo Augusto de Oliveira
Marcelo Henrique dos Santos Bessa
Marcelo Hugo de Medeiros Bezerra
Marcia Cristina Marin Costa
Marco Aurelio Watanabe Lentini
Margarete Guarnieri Bertochi

A listagem e dados acima referem-se a todas as pessoas que estiveram no Imaflora no ano de 2021, contribuindo com uma ou mais
atividades e impactos positivos da instituição. Atenção: As pessoas citadas podem ou não fazer parte do time Imaflora no ano de 2022.

NOSSA
EQUIPE
ESTAGIÁRIOS(AS)
Mariana Aparecida Pertile Kantovitz
Mariana Finotti
Marina Jordao Bragion
Marina Piatto Garcia
Mateus Feitosa Siqueira Lobo
Milton Paulo Ferreira
Natali Vilas Boas Silveira
Natalia Rozinelli
Nathalia da Mota Passo Vicente Ribeiro
Nelma Machado Marca
Oseias Mendes da Costa
Philippe Schmal
Priscila Barbosa Goncalves
Priscila Graziela Motta Mantelatto

Rafael Antonio Brevigliero
Rafaelle Diane Silva Feitosa
Renata da Silva Andres
Renata Fragoso Potenza
Ricardo Camargo Cardoso
Roberto Hoffmann Palmieri
Rodrigo Costa Rugue
Samantha Stefane Gomes
Tharic Pires Dias Galuchi
Tiago Alves de Sousa
Tomas Mauricio A. Lima da Costa Carvalho
Vinicius Guidotti de Faria
Vitor França Lopes dos Santos
Winnie Thamyris Ribeiro de Oliveira

Aline dos Santos Pinheiro
Amanda Maria Gardenal de Toledo
Isabella Yoshioka dos Santos Pereira
Julia Campos da Silva
Julia Niero Costa
Leticia Ramalho da Silva
Lucas Araujo Lima
Lucas de Sousa Lopes
Lucas Scardini Moretto
Nathanael Jose de Campos
Rafael Pereira da Silva

APRENDIZES
Andrei Santos da Silva
Larissa Beatriz de Paula Souza

A listagem e dados acima referem-se a todas as pessoas que estiveram no Imaflora no ano de 2021, contribuindo com uma ou mais
atividades e impactos positivos da instituição. Atenção: As pessoas citadas podem ou não fazer parte do time Imaflora no ano de 2022.

COLABORADORES(AS)
EXTERNOS(AS)
Ana Cristina Nobre Silva
Ana Espada
Ana Gabriela Pereira Bianco
André de Castro Silva
Andreia Erdmann
Claudia Fernanda Belotti Inacio
Carolina Bozetti Rodrigues
Cecília Korber
Clarissa Magalhaes
Cristiane Oliveira Araujo
Cristiano Lima Pereira

Daniel Souza
Eduardo Ott
Eduardo Vinicius
Elias Santos Serejo
Elis Regiane Araújo Conde
Emanuel Batista Silva Castro
Erica Bortolazzo Fonseca
Evelyn Fagundes
Fabiano Ruas
Fabio Zanirato
Fidel Madeira Godoy
Francisca Camilo da Silva
Gabriel Naif Andrieli
Gabriela Bianco
Gilson Barbosa de Lima
Guilherme Stucchi
Henry Pimenta
Ivan Teixeira
Juliana Arini
Juliana Paulo
Julio Cesar Amaral
Letícia Ferreira Magnin
Louise Nakagawa
Luiz Fernando Moura

Luiz Iaquinta
Mayra Castro
Marcelo Teixeira Carpintero
Maria Elisa Russo Mafra
Mariana Figur Seide
Mariana Zanetti
Maryane Andrade
Maura Campanili
Maureen Voigtlaender
Mauro Issler
Mayra Castro Vizentin
Mayte Benicio Rizek
Melina Marques
Paulo Pompermayer
Rafael Rodrigues
Raimundo Brasil de Souza
Raíssa Genro
Roberto Sartori
Rodrigo Cascalles
Ruben Ferreira Gouvêa
Tharcia Ribeiro
Victor Melo
Victoria Pires
Westphalen Nunes

CONSELHO E
ASSOCIADOS(AS)
Adalberto Veríssimo

Marilena Igreja Lazzarini

Associado e membro do conselho diretor

Associada

André Villas-Bôas

Mario Mantovani

Associado e membro do conselho diretor

Associado e membro do conselho consultivo

Célia Cruz

Ricardo Abramovay

Associada e membro do conselho diretor

Associado e presidente do conselho diretor

Erika Bechara

Ronaldo Marsolla

Associada e membro do conselho fiscal

Associado e membro do conselho fiscal

Fábio de Albuquerque

Rubens Mazon

Associado

Associado e membro do conselho fiscal

Marcelo Paixão

Rubens Ramos Mendonça

Associado e membro do conselho consultivo

Associado e membro do conselho consultivo

Maria Zulmira de Souza

Tasso Rezende de Azevedo

Associada e vice-presidente

Associado e membro do conselho diretor

do conselho diretor
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O Relatório do Imaflora é
publicado anualmente para dar
transparência às suas ações.
Caso tenha alguma dúvida
ou contribuição para ajudar a
aprimorá-lo, por favor, entre
em contato conosco.
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+55 19 3429 0800
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