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“O IFT tem toda uma
reputação de excelência
na área, o que nos
respalda, de certa forma,
qualificando o trabalho
desenvolvido”
Fagner Vicente

Foto: Adriano Gambarini

Coordenador do GT do INCRA
em Anapu-PA
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O IFT é uma organização da
Amazônia e para a Amazônia.
Somos uma das últimas
organizações independentes da
Amazônia brasileira que se manteve
com foco exclusivo em questões
florestais. Como uma Organização
da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), prestamos contas
ao Ministério Público Federal e
somos avaliados com relação à
transparência institucional. Para
isto, construímos um bom controle
de recursos financeiros e alto nível
de transparência, sendo inclusive
elogiados pela renomada empresa
de auditoria KPMG em recente
auditoria institucional. Somos
apoiados por diversos doadores que
aprovam projetos apresentados pelo
IFT – todos com foco em nossa
missão de promover boas práticas
de manejo florestal na Amazônia.
Proporcionamos uma experiência
“mão-na-massa” para agentes
do governo, trabalhadores da
indústria madeireira, comunidades
e pequenos produtores rurais,
estudantes de escolas técnicas
e universidades e tomadores de
decisão de diversas esferas. Muitos
nunca tiveram a experiência de ver
e por em prática o manejo florestal.
Construímos estas habilidades com
a visão que estes atores promovam
economias e comunidades de base
florestal. Incentivamos a valorização
e difusão de boas práticas de resgate
dos produtos tradicionais e do
conhecimento empírico secular de
uso das florestas amazônicas.

O Instituto Floresta Tropical

seguindo as melhores práticas e
técnicas existentes, de forma a
efetivamente conservar os recursos
explorados a longo prazo. No
último biênio intensificamos
nossa atuação em comunidades do
interior da Amazônia, apoiando
produtores a fazerem as melhores
escolhas quanto ao uso de seus
recursos florestais.
Muito do que passamos em nossos
treinamentos e sensibilizações são
resultados de testes, experimentos
e observações de campo realizados
ao longo dos quase 20 anos de
experiência acumulados pelo IFT.
Temos o maior e mais duradouro
programa de aprimoramento
de manejo florestal nos trópicos
e somos a única organização
independente da Amazônia que
detém um programa de pesquisa
aplicada em manejo florestal.
Toda esta expertise técnica gera
demanda por parte de entidades
governamentais, comunidades,
empresas e outras organizações
que contratam o IFT para estudos
técnicos florestais. Também
estamos infiltrados em fóruns
especializados para a discussão de
desafios na área florestal – uma
forma de ampliarmos o alcance das
nossas lições aprendidas. •

Missão
Promover a adoção de boas práticas de manejo florestal, contribuindo para a conservação dos
recursos naturais e a melhoria da
qualidade de vida da população.

Visão
O desenvolvimento de um setor
florestal justo, sustentável e inclusivo na Amazônia Brasileira,
amparado por uma indústria fortemente baseada na construção de
capacidades técnicas e na legalidade, e reconhecedor das comunidades tradicionais como uma
importante fonte de conhecimento e de suprimento de produtos
oriundos da sóciobiodiversidade.

Para nós, o uso múltiplo da
floresta é uma importante fonte
para gerar benefícios sociais e
desenvolvimento das populações
rurais do interior da Amazônia.
Resta garantir que o manejo
florestal executado seja realizado

Foto: Adriano Gambarini

Nossa história
Fundação Floresta Tropical

Na primavera de 1994 foi realizada
uma viagem à Paragominas-Pa
com Johan Zweede consultor do
WWF, que foi acompanhado pelo
presidente da ONG americana
Tropical Forest Foundation (TFF)
e presidente da Caterpillar nos
EUA - instituição que deu apoio
para emprestar máquinas ao projeto
de pesquisa em manejo florestal
do Imazon, na “Fazenda 7”. Após
a viagem foi discutido com Johan
Zweede a possibilidade de criar
uma entidade no Brasil para
replicar a experiência de Manejo
Florestal com Impacto Reduzido.
Em 15 de setembro de 1994
Johan Zweede foi autorizado pela
TFF para criar uma entidade
subsidiária no Brasil para promover
modelos demonstrativos de
gestão florestal. O trabalho foi
iniciado imediatamente, incluindo
atividades de campo, mas a FFT
como uma entidade legal no Brasil
foi criada apenas em janeiro de
1995.
Nos primeiros anos, a FFT se
dedicou a estabelecer cinco
modelos de gestão florestal na

Amazônia. Em 1997, com o apoio
da Cikel, a Fazenda Cauaxi (leste
do Pará) foi estabelecida como o
principal sítio operacional para FFT
e a ênfase da organização tornou-se
a formação em Manejo Florestal e
Exploração de Impacto Reduzido
para todos os níveis de público,
tanto no Centro de Treinamento
em Cauaxi (curso in situ) quanto
cursos ex-situ na Amazônia
Brasileira e Peruana.
Instituto Floresta Tropical

O IFT foi concebido pela FFT
em agosto de 2000 para ser uma
ONG brasileira. A proposta
foi apresentada ao conselho de
administração TFF e aprovado
em outubro de 2001. A criação da
entidade teve início em agosto de
2002, e foi efetivada em setembro
2003 com fundos especiais do
Serviço Florestal dos Estados
Unidos (Escritório de Programas
internacionais).
De setembro 2003 até setembro
2006 as duas entidades trabalharam
juntas, compartilhando
infraestrutura e pessoal, até que o
IFT foi reconhecido oficialmente
pelo governo brasileiro como
uma OSCIP. O encerramento das
atividades da FFT foi concluída

Foto: Adriano Gambarini

4

em setembro de 2006 e toda a
infraestrutura, equipamentos e
materiais se tornaram oficialmente
do IFT.

Algumas fotografias antigas do FFT e IFT. Acervo do IFT.
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Estratégias
Para cumprir sua missão, o IFT se dedica às seguintes estratégias:

Capacitação e Treinamento
Capacitar atores do setor florestal (de
trabalhadores da exploração florestal a gestores) para planejar, implantar, monitorar e
disseminar o bom manejo florestal.

Foto: Roberta Gravina

Abordagem

O IFT cultiva valores como:
Transparência. Buscar a excelência
no uso e na gestão de quaisquer
recursos utilizados em suas ações,
promovendo sua divulgação e tornando públicos os seus resultados,
de forma que as lições aprendidas
estejam disponíveis a toda a sociedade.
Sustentabilidade. Promover boas
práticas de manejo florestal buscando o contínuo aprimoramento de
sua sustentabilidade ecológica, econômica e social, de modo a incentivar o uso múltiplo dos produtos e
dos serviços florestais.

Inovação e inclusão. Buscar conti-

nuamente alternativas que possam
resolver os desafios de conservação
e de uso florestal com a menor
complexidade possível, disseminando estas lições e informações de
uma forma acessível aos trabalhadores e produtores amazônicos.

O IFT cumpre a sua missão através
de estratégias que visam:
Divulgar os benefícios do manejo
florestal de uso múltiplo junto a
produtores de diferentes tamanhos, escalas, culturas e tecnologias;

Dinamismo. Manifestar inquietação

Disseminar para as diferentes audiências os princípios de planejamento e de conservação florestal
que tornam possível o bom manejo da floresta, independentemente
dos recursos e dos equipamentos
disponíveis em cada caso;

Ética e justiça. Defender o princípio

Replicar técnicas, informações,
conhecimentos e lições aprendidas que possam ser cruciais na
execução, no planejamento, nas
escolhas, nas discussões ou nas
reflexões sobre as possibilidades
de uso e de conservação florestal
por empreendimentos públicos
e privados de diferentes escalas e
naturezas;

com os desafios postados ao bom
uso das florestas amazônicas ainda
não solucionados, adaptando novos
sistemas e tecnologias, e promovendo a investigação e a pesquisa
aplicadas aos problemas existentes.
de que os benefícios da exploração
da floresta e as responsabilidades de
conservação têm de ser compartilhadas, de forma justa e proporcional, por toda a sociedade, de forma
a prover maior bem-estar social.

Multiplicar conhecimentos, informações, práticas ou princípios a
todos os interessados em temas de
uso múltiplo de florestas naturais
amazônicas através de replicadores de manejo florestal.
Foto: Acervo do IFT
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Sensibilização em manejo florestal
Desmistificação do manejo florestal, demonstrando a estes atores os benefícios
sociais, econômicos e ecológicos destas
práticas.

Pesquisa florestal aplicada
Aprimorar o manejo florestal, tornando-o
mais rentável, minimizando seus impactos
e aliando-o dinamicamente à conservação.

3
5

Estudos técnicos florestais

Executar e apoiar a geração de informações estratégicas para o desenvolvimento
do setor florestal e para o planejamento
público ligado ao uso e conservação das
florestas.

Extensão florestal comunitária
Apoiar, tutorear e assessorar produtores
florestais de pequena escala e comunidades
tradicionais em suas escolhas produtivas
relacionadas direta ou indiretamente ao uso
e à conservação de florestas.
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Alcançamos o número
de aproximadamente

5.700

Estratégias

1. Capacitação & Treinamento

O IFT hoje oferece

pessoas capacitadas
incluindo trabalhadores,
empresarios, agentes do
governo, comunitários e
outros atores do Brasil,
Guiana, Suriname,
Colômbia, Equador, Peru,
Venezuela, Gana, Gabão,
Congo, Estados Unidos e
Bolívia.

11 tipos

de curso, 7 realizados em nosso
centro de treinamento (in-situ) e

4 oferecidos em empresas ou
comunidades (ex-situ)

1255 pela FFT (1994-2002) e 4435 pelo IFT

Nosso Programa de Capacitação e
Treinamento, que em 2014
completa 20 anos de existência, foi
desenvolvido para incorporar as
lições aprendidas em pesquisas e
testes realizados pela instituição e o
conhecimento tradicional empírico
de seus instrutores e colaboradores.

“O IFT tem uma didática

sem igual.Todos são ouvidos,
recebem e compartilham
informações e na sequência
vivenciam tudo na prática.”
Denny Gyn Lima Pereira
Ano

Técnico em Silvicultura e trabalha com recuperação de florestas

Número de pessoas treinadas in-situ

Foto: Acervo do IFT

Número de pessoas treinadas ex-situ
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O IFT enxerga a comunicação como um
importante instrumento na disseminação
de sua missão e valores. Em 2011, criamos
uma Assessoria de Comunicação e lançamos páginas nas midias sociais. Fomos
destaque em vários episódios do programa
Florestabilidade - iniciativa da Fundação
Roberto Marinho que usa a metodologia
do Telecurso para levar o manejo florestal
para escolas de educação básica da Amazônia. Em maio de 2012 nosso Gerente
Operacional Iran Pires foi entrevistado
no programa Conexão Futura, onde falou
sobre boas práticas de manejo florestal. Em
reportagem sobre Paragominas na revista
National Geographic de dezembro de 2011
(“O que fazer quando a madeira acaba”), o
trabalho do IFT foi destaque. Em março
de 2012, a revista Globo Rural entrevistou
nosso Secretário Executivo Marco Lentini
na reportagem “Lucro Verde na Floresta”
e na revista Terra da Gente o fotógrafo
Adriano Gambarini dedicou 10 páginas
para falar e mostrar fotos do nosso trabalho.
Os esforços de comunicação continuam.
Estamos em fase de finalização de dois
videos institucionais que ajudarão o IFT a
alcançar públicos novos e, assim, despertar
o interesse da sociedade civil pelo manejo
florestal sustentável.

Calcula-se que mais de

Foto: Acervo do IFT

2. Sensibilização
Objetivo:
Ações que demonstram os benefícios do bom manejo diminuindo o
custo de acesso a informações sobre
o manejo florestal para a sociedade.

Abordagem:
›› Destacar benefícios do bom
manejo para rentabilidade da
exploração e conservação.

13 mil

pessoas tenham sido
atingidas por esforços
de sensibilização desde a
criação do IFT, incluindo
não apenas públicos
especializados na área
florestal como empresários,
engenheiros e técnicos,
mas também consumidores
de madeira, jornalistas e
professores de áreas nãoflorestais.

facebook.com/InstitutoFlorestaTropical
twitter.com/IFTAmazonia

›› Esclarecer o manejo e assuntos
correlatos (concessões florestais,
certificação florestal etc.).

Públicos-alvo:
Empresários do setor florestal,
comunidades tradicionais e agricultores familiares.
Foto: Acervo do IFT

Foto: Acervo do IFT
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Boletins

Foto: Roberta Gravina

“Se o IFT não existisse, o manejo florestal

O IFT vem liderando pesquisas
científicas importantes que servem
para:
›› Comprovar a rentabilidade
econômica do manejo florestal.
›› Determinar impactos ecológicos
da exploração em espécies sensíveis
e no crescimento futuro da floresta.

no Brasil não teria alcançado a credibilidade,
não teria formado massa crítica. O IFT
mostrou que extração de impacto reduzido não
é desmatamento, mostrou que se eu planejar,
se extrair com os devidos cuidados, a floresta
continua de pé.

”

Jorge Yared
Pesquisador

››Manejo de produtos florestais não
madeireiros e em modelos de uso
múltiplo da floresta.

››Relações de espécies da fauna com a
exploração madeireira convencional e
exploração de impacto reduzido (EIR).
››Investigação dos possíveis avanços
e aprimoramentos técnicos e em
engenharia para tornar o manejo
florestal continuamente mais rentável.

››Aprimoramento da exploração de
impacto reduzido, adaptando-o a
novas necessidades e especificidades.

Informativos
Técnicos
Informativos
O IFT elaborou uma série de informativos técnicos que
trata do manejo florestal em florestas amazônicas e as
concessões florestais nessa região. O primeiro informativo dispõe sobre as principais preocupações envolvidas
no manejo de florestas naturais amazônicas, o segundo
sobre os principais elementos da Lei de Gestão de Florestas Públicas e concessões florestais e o último informativo trata, especificamente, sobre como concorrer às
concessões florestais a partir destas informações.
Para baixar gratuitamente:
www.ift.org.br/conteudo-223.html

Manuais

Áreas temáticas prioritárias para o IFT
››Avaliação dos impactos ecológicos da
exploração sobre espécies sensíveis e
sobre o crescimento e regeneração da
florestal.

O objetivo é até 2014 publicar 12 boletins técnicos.
Todos os boletins estão disponíveis para download
gratuito em:
www.ift.org.br/conteudo-53.html

3. Pesquisa

›› Investigar os possíveis avanços
e aprimoramentos técnicos
para tornar o manejo florestal
continuamente mais rentável.

Em 2011, lançamos uma nova série de Boletins
Técnicos que compilam resultados preliminares
de pesquisas e testes realizados no CMF Roberto
Bauch, além de observações de campo e notas de
expedições realizadas pela equipe que possam de
alguma forma servir a sociedade. A série é voltada
a estudantes, tomadores de decisão, jornalistas,
profissionais florestais, instrutores de manejo florestal acadêmicos ou práticos e demais atores com
interesse em temas ligados ao manejo de recursos
naturais, especialmente florestais, na Amazônia.

››Atividades pós-exploratórias
e de aproveitamento da floreta,
como tratamentos silviculturais e
reflorestamentos.
››Serviços ambientais, quantificações e
estudos de carbono e estudos ligados à
redução de emissões de desmatamento
tropical e degradação florestal
(REDD).

Os manuais técnicos do IFT foram reeditados a partir
de 2009 compilando a experiência empírica acumulada
pelos instrutores e operadores do IFT na aplicação das
boas técnicas de manejo florestal na Amazônia Oriental
desde a época do estabelecimento da Fundação Floresta
Tropical, em 1994. É voltado a profissionais e operadores florestais que buscam aprimorar suas técnicas
operacionais na condução do bom manejo. Servem
também para conscientizar produtores florestais de
pequeno e médio porte sobre a importância da adoção
de práticas específicas.
Para baixar gratuitamente:
http://www.ift.org.br/conteudo-58.html
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4. Extensão Florestal Comunitária

Extensão florestal comunitária
Oferecemos um pacote de ferramentas das diferentes estratégias
do IFT, mas com ações exclusivas
voltadas ao fomento do manejo
florestal comunitário e familiar, que
resultem na adoção do uso múltiplo
da floresta por produtores de pequena escala e comunidades. Neste
pacote estão incluídos:
1) Modelos demonstrativos
2) Competências técnicas
3) Estudos técnicos e pesquisa

4) Estrutura da cadeia de produção
de produtos
5) Diagnósticos e prospecção de
territórios
6) Capacitação de multiplicadores
nas comunidades
Objetivo:
Promoção do uso múltiplo da floresta em comunidades da Amazônia brasileira com o intuito de que
as comunidades e os produtores familiares de pequena escala adotem
de fato este tipo de manejo.

“O IFT contribuiu bastante

pra comunidade entender por que
existe o manejo florestal, por que é
criado e qual a diferença do impacto
reduzido e o convencional. Abriu
nossos olhos, porque muita coisa que
acontecia dentro da nossa reserva a
gente não acompanhava.”
Ana Cléia Teixeira de Azevedo
Moradora do PDS Virola-Jatobá, Anapu, Pará

José Pereira dos Santos, o Zé
da Ieda, morador do PDS
Virola Jatobá, Anapu, Pará
14

Foto: Roberta Gravina
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O IFT é uma das últimas
organizações independentes
da Amazônia (que se
manteve) com foco
exclusivo em questões
de uso florestal e recebe
oferta de trabalhos técnicos
em um amplo cardápio
florestal por parte do
governo, empresas e outras
organizações.

2009 - 2010
›› Apoio ao Instituto do Homem
e Meio Ambiente da Amazônia
(IMAZON) em prospecções e
levantamentos de campo junto a
empresários e gerentes de empresas
madeireiras em diferentes regiões
do estado do Pará para compor
a base de dados que originou a
publicação Fatos Florestais da
Amazônia 2010.

2010
›› Levantamentos socioeconômicos
e do uso de recursos naturais no
município de Almeirim, Pará, além
da publicação do estudo resultante
Diagnóstico Econômico-Ambiental do município de Almeirim, Pará
(IFT e IMAFLORA, 2010).
›› Estudo prospectivo do potencial
florestal da Floresta Estadual do
Paru, Calha Norte do estado do
Pará, contratado pelo núcleo de
gerenciamento do programa Pará
Rural da Secretaria Estadual de
Estudos e Projetos Estratégicos. O

Portfolio Institucional | IFT
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5. Estudos Técnicos

Reconhecimentos públicos

trabalho em questão foi importante para o zoneamento e posterior
definição de lotes de concessão
florestal nesta floresta estadual.
›› Confecção do estudo Diagnóstico
do setor florestal de Cotriguaçu,
estado de Mato Grosso, em parceria ao Instituto Centro de Vida
(ICV). O estudo foi formado por
levantamentos da demanda pelo
parque industrial madeireiro deste
município, além de avaliações da
qualidade dos planos de manejo
florestal sustentáveis conduzidos
em Cotriguaçu.
›› Avaliador independente contratado pelo IFC (International Finance Corporation) para o estudo
Diagnóstico da competitividade do
setor florestal da Amazônia Legal,
encomendado pelo IFC na tentativa de direcionar suas estratégias de
suporte ao setor florestal.

2011 - 2012
›› Apoio e aconselhamento
técnico ao ICV no programa
PRODEMFLOR (Programa de
Apoio ao Desenvolvimento do
Manejo Florestal), iniciativa de
fomento a boas praticas de manejo
florestal no estado de Mato Grosso.
O programa inclui o suporte
a confecção de documentação
técnica para a aprovação de
planos de manejo florestal
(PMFS e POAs), construção de
competências técnicas junto a
gestores e trabalhadores florestais
e iniciativas voltadas ao aumento
da transparência no setor florestal
estadual.
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2011
›› Avaliador da qualidade do
manejo florestal e das necessidades
em termos de fortalecimento de
competências técnicas da equipe
de campo de empreendimento
florestal sendo apoiado pelo IFC na
região de Santa Cruz de la Sierra,
Bolívia.

Além do certificado de OSCIP (concedido pelo Ministério da Justiça
em 2006), o Instituto recebeu uma menção honrosa do Prêmio
Chico Mendes de Meio Ambiente em 2009. O IFT também já foi
uma das organizações ambientalistas representantes da região Norte
no Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e membro da
Câmara Técnica Federal de Florestas e AtividadesSilvipastoris (200911). O CMF Roberto Bauch é considerado um dos casos exemplares
demanejo florestal nos trópicos pela FAO (2010). Desde 2010, o IFT
é também membro do conselho diretor do FSC Brasil.

2012
›› Consultoria de conteúdo no
tema de manejo florestal de
produtos madeireiros para o
projeto Florestabilidade, liderado
pela Fundação Roberto Marinho
com o apoio do Fundo Vale para o
Desenvolvimento Sustentável e o
Serviço Florestal Brasileiro.
›› Avaliador da qualidade do
manejo florestal e das necessidades
em termos de fortalecimento de
competências técnicas da equipe
de campo de empreendimento
florestal no leste do estado do
Pará, contratado pela consultoria
florestal internacional contratado
por uma consultoria florestal
internacional.
›› Avaliação do potencial e dos
limitantes para o desenvolvimento
do manejo florestal comunitário
e familiar em três reservas
extrativistas (Ituxi, Verde para
Sempre e Chico Mendes) e uma
Floresta Nacional (Purus), além de
recomendações para a construção
de competências técnicas para o
manejo florestal, contratado pelo
Banco Mundial.

Contatos
Sede
Rua dos Mundurucus, 1613. Belem,
Para. CEP 66025-660.
Fone: +55(91) 3202 8300, Fax
+55(91) 3202 8310
geral@ift.org.br
Núcleo Regional
Av. Brig. Eduardo Gomes, 3400.
Altamira, Para. CEP 68372-005.
Fone: +55(93) 3515-5857
nucleoaltamira@ift.org.br
http://iftaltamira.blogspot.com.br/

www.ift.org.br

O IFT também participa da
elaboração da Política Estadual de
Manejo Florestal Comunitário e
Familiar do Pará junto ao IDEFLOR
e demais parceiros.
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Foto: Adriano Gambarini
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