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O IFT é uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) com foco em questões 
florestais que atua na Amazônia há mais de 20 anos. 
A instituição presta contas ao Ministério da Justiça e 
a transparência institucional recebe avaliação externa. 
Nesta perspectiva, adotou práticas eficazes de controle 
dos recursos financeiros, alcançando alto nível de 
transparência. É apoiado por diversos doadores que 
recebem e aprovam projetos que objetivam promover 
boas práticas de manejo florestal de uso múltiplo na 
Amazônia. 
O IFT oferece experiência prática in loco, além de um 
relevante acervo teórico para aplicação de técnicas 
de Manejo Florestal com Exploração de Impacto 
Reduzido (MF-EIR). O público, em geral, são agentes 
do governo, trabalhadores da indústria madeireira, 
comunidades, produtores rurais familiares, estudantes 
de escolas técnicas e universidades, além de tomadores 
de decisão de diversas esferas. 
Com a experiência adquirida no desenvolvimento de 
inúmeros projetos na Amazônia, o IFT reuniu novos 
esforços e assumiu outras nuances da conservação 
ambiental, como o fortalecimento da organização 
social para a realização do manejo florestal 
comunitário e a governança florestal interinstitucional 
para estabelecer efetivamente as cadeias de valores dos 
produtos florestais. 
O histórico de parceria entre IFT e povos da floresta 
permeia a fundação do instituto, mas alcança em 
2012, ano em que implantou o Programa Florestas 
Comunitárias, importante relevância na agenda 
institucional. A partir de então, o IFT potencializou a 
parceria com comunidades tradicionais e produtores 

rurais familiares. 
Para o IFT, o uso múltiplo da floresta é uma 
importante fonte para gerar benefícios sociais e 
desenvolvimento de populações rurais da Amazônia. 
Por isso, luta para garantir que o manejo florestal 
executado seja realizado seguindo as melhores 
práticas e técnicas existentes, de forma a efetivamente 
conservar os recursos explorados a longo prazo. 
Muito do que os técnicos e engenheiros do IFT 
transmitem durante os treinamentos e sensibilizações 
é resultado de testes, experimentos e observações 
de campo realizados ao longo de mais de 20 anos de 
experiência acumulados pela instituição. É do IFT o 
maior e mais duradouro programa de aprimoramento 
de manejo florestal nos trópicos.

Institucional
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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 
continuamente 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.
Dinamismo: manifestar inquietação 
com os desafios postados ao bom 
uso das florestas amazônicas ainda 
não solucionados, adaptando novos 
sistemas e tecnologias, e promovendo 
investigação e a pesquisa aplicadas aos 
problemas existentes.
Ética e Justiça: defender o princípio 
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, com o objetivo de promover 
maior bem-estar social.

Valores

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.

Missão 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 sociobiodiversidade.

Visão



6

O IFT atua de forma direta e 
indireta na execução de projetos, 

programas ou planos de ações, por 
meio de recursos físicos, humanos e 

financeiros, ou por meio de prestação 
de serviços de apoio a outras 

organizações sem fins lucrativos ou 
a órgãos dos setores públicos que 
atuem em áreas afins. Na execução 
de projetos e prestação de serviços, 

o IFT atua nos estados da Amazônia 
Legal e no bioma Amazônia, 
incluindo países como Peru e 

Bolívia. Eventualmente, o instituto 
atende públicos de estados de outras 
regiões, essencialmente tomadores de 
decisão e estudantes universitários de 

engenharia florestal e áreas afins.

Áreas de atuação
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2
4

Capacitação e Treinamento
Visa capacitar e treinar diferentes atores do setor 
florestal (de motosserristas a gestores) no planejamento, 
implantação e disseminação de boas práticas de manejo de 
florestas tropicais.

Extensão Florestal
Procura “desmistificar” o manejo florestal, apresentando 
aos diferentes atores os benefícios sociais, econômicos e 

ambientais da atividade.

Pesquisa Aplicada
Objetiva aprimorar as práticas do manejo florestal, 
adaptando-a aos avanços técnicos e tecnológicos, mas sem 
perder de vista a conservação do meio ambiente.

Florestas Comunitárias 
Busca apoiar e assessorar produtores florestais de pequena escala 

e comunidades em suas escolhas produtivas relacionadas direta ou 
indiretamente ao uso e à conservação de florestas.

1
3

O IFT desenvolve atividades no âmbito de 4 programas:
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1 Capacitação e Treinamento
Desenvolve atividades de capacitação de profissionais 
e trabalhadores florestais para implementação 
das boas práticas de manejo florestal por meio de 
cursos práticos. O público-alvo do programa são 
trabalhadores do manejo florestal, de motosserristas 
e operadores de máquinas à técnicos de nível médio, 
engenheiros e tomadores de decisão das mais diversas 
esferas. Foi desenvolvido para incorporar as lições 
aprendidas em pesquisas e testes realizados pela 
instituição e o conhecimento tradicional empírico dos 
instrutores e colaboradores do IFT.

2 Extensão Florestal
Experimento conduzido em áreas florestais do IFT em 
1996 demonstrou que as práticas de manejo florestal, 
além de trazerem maiores benefícios ecológicos e 
sociais, incluindo uma redução de 50% nos danos 
provocados à floresta, produziram madeira a um 
custo 12% menor do que a madeira produzida com 
as práticas convencionais. Contudo, por falta de 
conhecimento, muitas empresas ainda utilizam práticas 
convencionais. O programa de Extensão Florestal 
do IFT visa conduzir atividades para sensibilizar 
empresários, líderes comunitários, pequenos 
produtores, jornalistas, consumidores, estudantes, 
pesquisadores, professores, trabalhadores, e outros 
públicos, sobre o manejo florestal.

3 Pesquisa florestal aplicada
Responsável por desenvolver e acompanhar pesquisas 
científicas para aprimorar o manejo florestal, seja com 
equipe própria de colaboradores ou em cooperação 
com universidades e outras instituições de pesquisa. 
As pesquisas são importantes para comprovar a 
rentabilidade econômica do manejo florestal – frente 
aos modelos predatórios de uso florestal –, determinar 
os impactos ecológicos da exploração em espécies 
sensíveis e no crescimento futuro da floresta, além de 
investigar avanços e aprimoramentos técnicos para 
tornar o manejo florestal continuamente mais rentável 
para o empreendedor florestal.

4 Manejo Florestal Comunitário e Familiar
Tem como público-alvo as populações tradicionais e 
produtores florestais de pequena escala da Amazônia. 
O objetivo deste programa é 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. Com isso, o IFT busca apoiar 
o desenvolvimento e o aprimoramento de modelos de 
manejo florestal comunitário e familiar de uso múltiplo 
em florestas públicas, como Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável, assentamentos ambientalmente 
diferenciados da região amazônica e fortalecer a 
governança florestal com ênfase nas questões de 
gênero e juventude.

Quais as atribuições de cada programa?



O manejo florestal pode ser 
definido como o uso de práticas 
de planejamento e princípios de 
conservação que visam garantir que 
uma determinada floresta seja capaz 
de suprir, de forma contínua, um 
determinado produto ou serviço. Na 
Lei de Gestão de Florestas Públicas 
(Lei Federal 11.284/2006), em seu 
artigo 3°, inciso VI, manejo florestal 
é definido como a “administração da 
floresta para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, 
respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do 

manejo e considerando-se, cumulativa 
ou alternativamente, a utilização de 
múltiplas espécies madeireiras, de 
múltiplos produtos e subprodutos não 
madeireiros, bem como a utilização 
de outros bens e serviços de natureza 
florestal”.
A Exploração de Impacto Reduzido 
(EIR) é a alternativa à exploração 
predatória e convencional. É executada 
segundo um planejamento detalhado 
e uso de técnicas especiais de colheita 
florestal. É uma parte crucial para a 
execução correta do que foi previsto 
no manejo florestal sustentável.

O que é Manejo Florestal e Exploração de Impacto Reduzido?
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Manejar a floresta é conservá-la para sempre



Manejar a floresta é conservá-la para sempre
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O Centro de Treinamento 
em Manejo Florestal Roberto 
Bauch (CMFRB) está 
localizado no município de 
Paragominas, no Pará, e conta 
com um acampamento com 
alojamentos, refeitórios, espaço 
de convivência com igarapé e 
toda estrutura para realização 
de cursos, incluindo uma área 
florestal de aproximadamente 
5 mil hectares onde o IFT 
promove as capacitações e realiza 
demonstrações. O Centro de 
Manejo Florestal está localizado 
nas áreas florestais da Cikel Brasil 
Verde, um empreendimento de 
grande porte que tem sido um 
dos principais parceiros do IFT 
no cumprimento de sua missão. 
Para realizar os treinamentos e 
demonstrações práticas em manejo 
florestal e exploração de impacto 
reduzido, o CMF está equipado 
com máquinas e equipamentos 
mantidos por outros dois parceiros 
institucionais, a Caterpillar e a 
Stihl.

CMFRB
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