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1) Imaflora

2) Cafés sustentáveis e certificação

3) Cases certificação & Adequação ambiental

4) Considerações sobre o Código Florestal Atual



IMAFLORA

MissãoMissão

“Incentivar mudanças nos setores 
florestal e agrícola, visando a 
“Incentivar mudanças nos setores 
florestal e agrícola, visando a g ,
conservação e o uso sustentável 
dos recursos naturais e a 
promoção de benefícios sociais ”

g ,
conservação e o uso sustentável 
dos recursos naturais e a 
promoção de benefícios sociais ”promoção de benefícios sociais.promoção de benefícios sociais.



Imaflora 

Nossa Atuação com caféç

- Treinamento de técnicos eTreinamento de técnicos e 
cooperativas em boas práticas de 
produção

- Conexão com mercados 
diferenciados

- Certificação

- Atuação com as principais 
cooperativas de café do Brasil



CERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃO:

Ferramenta para enviar para os consumidores a mensagemFerramenta para enviar para os consumidores a mensagem 
de que determinada fazenda ou grupo de produtores respeita 
os recursos naturais e as pessoas.

IMAFLORAIMAFLORA:
Mais de 3 Milhões de Ha em Florestas plantadas e 
naturaisnaturais

e 200 mil hectares de áreas agrícolas: café, cacau, cana, 
laranja, chá



Brasil: maior produtor p
de cafés sustentáveis
no mundo.

•150.000 hectares 
em cafezais certificadosem cafezais certificados 

•7000 produtores familiaresp

•1.5 Milhões de sacas 
tifi d did /certificadas vendidas/ano



CAFÉS SUSTENTÁVEISCAFÉS SUSTENTÁVEIS

Fazendas e grupos comprometidos com:g p p

- Conservação dos Recursos Naturais existentes e recomposição 
d á iquando necessário 
- Vegetação nativa (APP e RL)
- Água, solo, resíduosg , ,

- Respeito aos direitos básicos e saúde e segurança dos 
trabalhadores
- Acesso a água, alojamento digno, alimentação, 

equipamentos seguros e treinamento
Redução e uso correto de agroquímicos• Redução e uso correto de agroquímicos 

• Gestão



Papel e Celulose:Papel e Celulose:
mais de 3 milhões de 
hectares certificadoshectares certificados



Laranja: maiores grupos 
produtores brasileiros jáprodutores brasileiros já 

possuem fazendas 
certificadas além dascertificadas além das 
primeiras Usinas de 

Açúcar e EtanolAçúcar e Etanol



Código Florestal



Código Florestal atual 

Não é um obstáculo para certificação, embora 
f i d f i lt dpossa ser aperfeiçoado para cafeicultura de 

montanha;

Para isso, a consulta com aos produtores e a 
sociedade é sempre bem vindasociedade é sempre bem vinda.



Fazenda Itaóca – Conceição do Rio Verde/MG
convivência café auxilia na conservação do soloç



Alfenas: maior fazenda café do mundo (+ 3000 ha de café)Alfenas: maior fazenda café do mundo (  3000 ha de café)



Código Florestal atual

Soluções encontradas:

1) Formação de grupos de produtores certificados e utilização 
coletiva de reservas legais;

2) Compensação de RL em áreas vizinhas ou em áreas não 
aptas para cafeicultura;

3) Parcerias com Universidades e Centros de pesquisas na 
criação de planos de recomposição de APP e RL;

4) Familiares: averbação conjunta de APP e RL



Desafios dos produtores de café na 
á bi t lárea ambiental:

1) Reserva Legal/APP – Acesso a tecnologias 
adequadas para recomposição florestal e 
georeferenciamento;

2) Disponibilidade de água para irrigação. Uso 
adequado e conservação das fontes de águaq ç g

3) Convivência com as constantes alterações climáticas
(irregularidade de chuvas picos de frio e calor)(irregularidade de chuvas, picos de frio e calor)

4) Competir no mercado global, que ainda têm a visão 
d f i lt d B il ã é tã t tá lde que a cafeicultura do Brasil não é tão sustentável 
quanto a América Central.



“Since we introduced Rainforest Alliance coffee
beans, we are selling 10 million more cups of
coffee than we were a year ago, up 20%.”

“Desde que nós introduzimos Cafés certificados, estamos q ,
vendendo 10 milhões a mais de xícaras de café comparado 

com o ano passado. 20% mais”

Jill M D ld M D ld’ h f d d t t d M k tiJill McDonald, McDonald’s chefe do departamento de Marketing 
para o Reino Unido e Europa do Norte - Advertising Age – 23 de Fevereiro de 2009



Obrigado!


