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COMPANY DESCRIPTION
O IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, é uma organização não
governamental sem fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. Nasceu
sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma destinação
econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável dos recursos naturais.
Dessa perspectiva, o Imaflora acredita que a certificação socioambiental é uma das ferramentas que
respondem a parte desse desafio, com forte poder indutor do desenvolvimento local, sustentável, nos
setores florestal e agrícola. Da mesma maneira, o Instituto busca influenciar as cadeias produtivas dos
produtos de origem florestal e agrícola; colaborar para a elaboração e implementação de políticas de
interesse público e, finalmente, fazer, de fato, a diferença nas regiões em que atua, criando ali modelos
de uso da terra e de desenvolvimento sustentável que possam ser reproduzidos em outros municípios,
regiões ou biomas do País.
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29-10-2012

Documents annexed for public use?
Yes
No
If so, number of annexes: 1
Description of the annexed documents:
ANEXO 1:
http://www.imaflora.org/download.php?d=downloads/biblioteca/53b29d230d2d5_relatorio_imaflora
_2014.pdf
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PROGRESS IN ACTIVITIES UNDERTAKEN TO PROMOTE UEBT
Through the UEBT membership IMAFLORA- Instituto de Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola is committed to the Ethical BioTrade Principles and Criteria.
Implementation of the commitment to the Ethical BioTrade Principles and Criteria
O Imaflora implementou diversas ações previstas no Plano Estratégico da Instituição, e
descritas de forma sintética abaixo, visando promover dentre outros, cadeias produtivas mais
éticas e responsáveis, nas seguintes frentes:
- Certificação Socioambiental
- Projetos de Desenvolvimento Local e Cadeias Produtivas
- Política de Interesse Público
Activities undertaken to promote UEBT and Ethical BioTrade
No ano de 2013-2014 as principais ações do Imaflora que contribuíram para a promoção do
comércio ético, estão descritas no relatório anual, com destaque para:
1. Na área de Certificação Socioambiental:
- Em 2013, a área de florestas sob influência do IMAFLORA cresceu 3% em relação ao ano
anterior e totaliza agora 4.591.120 hectares certificados FSC, dos quais 1,9 milhões de
hectares são de área conservada (quase metade da área certificada).
- O Imaflora é responsável por 61,5% da área certificada FSC no Brasil (50% platações e 50%
florestas naturais), beneficiando 96 mil trabalhadores.
- São 267,5 mil há de área certificada RAS no Brasil, sendo 94,5 mil ha de área conservada
(quase 1/3 da área certificada), beneficiando 683 produtores rurais certificados RAS.
2. Na área de Projetos de Desenvolvimento Local e Cadeias Produtivas:
Ações junto a comunidades tradicionais e pequenos produtores na Amazônia Paraense, nas
regiões de São Felix do Xingu, Terra do Meio e Calha Norte, com os seguintes destaques:
- Número de municípios com algum tipo de atuação: 69 municípios.
- Numero de pessoas diretamente envolvidas e beneficiadas: 2.611.
- Área em unidades de conservação da natureza e terras indígenas com algujm tipo de
atuação: 29,6 milhões hectares.
- Lançamento do video sobre protocolos comuntarios, relatando a experiencia ente empresas
e comunidades das Resex da Terra do Meio, com participação da UEBT
(https://www.youtube.com/watch?v=vpPBckeVDRg&feature=youtu.be).
- Realização do evento, “Dialogos sobre agroecologia e mercado ético na Amazônia”, que
promoveu mesa de debate sobre “Mercado ético de produtos da sociodiversidade
promovendo qualidade de vida e conservação de áreas protegidas”, com participação da
UEBT.
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- Desenvolvimento de método para mensurar impactos ao bem-estar e a conservação de
ecossistemas, nos projetos do Imaflora de promoção de atividades relações comerciais
éticas de produtos da sociobiodiversidade.
- Intervenção nas cadeias produtivas de cacau, borracha, castanha e copaiba, junto a
pequenos produtores e comunidades, em boas práticas de produção, fortalecimento da
cadeia produtiva e promoção de mercado ético.
- Desenvolvimento de um Sistema de Garantia que visa diferenciar os produtos da
sociobiodiversidade no mercado, pelos valores que carregam: a conservação do território, da
floresta e da biodiversidade.
- Apoio do Fundo Social do IMAFLORA a projetos comunitarios para imelhorias numa mini
usina de beneficamento de produtos da sociobiodiversidade na Terra do Meio.
- Outras publicações e artigos sobre o tema: Acesso em www.imaflora.org

Funds invested in Ethical BioTrade Projects
Aproximadamente R$ 1.500.000,00 em 2014.
SERVICES OF UEBT AFFILIATE MEMBERS
One of the objectives of UEBT is that Affiliate Members provide support, technical guidance and
advice to UEBT Trading Members in their particular area of expertise.
- O Imaflora tem interesse em aprofundar o aprendizado no tema ABS e contar com o paoio da
UEBT;
- O Imaflora gostaria de seguir contatando com a Participação da UEBT no Conselho Gestor do
Origens Brasil.
- O Imaflora gostaria de seguir contatando com o apoio da UEBT em publicações relacionadas ao
tema mercado etico.
- Apoio para engajar empresas no novo sistema de garantia que está sendo criado.

Delivery mechanism
Parcerias, consultorias e outras a discutir.
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