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A FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA é uma entidade 
privada, sem vínculos partidários ou religiosos e sem �ns 
lucrativos, que tem como missão promover a conservação 
da diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica 
e ecossistemas sob sua influência, estimulando ações 
para o desenvolvimento sustentável, bem como promover 
a educação e o conhecimento sobre a Mata Atlântica, 
mobilizando, capacitando e estimulando o exercício da 
cidadania socioambiental.

Fundada em setembro de 1986, a SOS Mata Atlântica 
possui um corpo de pro�ssionais trabalhando em projetos 
de educação ambiental e mobilização, recursos hídricos, 
monitoramento da cobertura florestal da Mata Atlântica 
por imagens de satélite, produção e plantio de mudas 
de espécies nativas, políticas públicas, aprimoramento 
da legislação ambiental, denúncia contra agressões ao 
meio ambiente, apoio à criação e gestão de unidades de 
conservação públicas e privadas, entre outros. 

Para o desenvolvimento do seu Programa de Ação, a SOS 
Mata Atlântica é sustentada pela contribuição de cerca 
de 350 mil membros �liados e por apoios, parcerias e 
patrocínios de empresas privadas, órgãos governamentais, 
instituições de ensino e pesquisa, entidades e agências 
nacionais e internacionais. Tem como órgão deliberativo 
o Conselho Administrativo e possui também um Conselho 
Consultivo, um Conselho Fiscal e um Conselho Colaborador, 
todos estes formados por representantes de segmentos 
signi�cativos da sociedade.
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5Carta do
Presidente

O ano de 2012 foi o ano da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a 

Rio+20, em que o mundo voltou as atenções para a ne-
cessidade de proteger as florestas e os oceanos. Mas 
o resultado vago e esvaziado de medidas concretas 
mostrou que o Brasil, país que presidiu o encontro, está 
longe de ser uma nação comprometida com o meio am-
biente. O governo perdeu a chance também de dialogar 
e ouvir a sociedade civil no processo de alteração do 
Código Florestal, preferindo substituir uma das legisla-
ções florestais mais modernas por uma lei que benefi-
cia apenas um setor. Todos esses entraves colocam o 
Brasil na vanguarda do atraso.

Justamente por isso, a Fundação SOS Mata Atlânti-
ca atuou fortemente com o poder público no Congres-
so Nacional para influenciar a construção de políticas 
públicas em prol do meio ambiente e da qualidade de 
vida da população. 

É com orgulho que nós assumimos uma posição 
protagonista nas diversas mobilizações nas redes so-
ciais da internet, em abaixo-assinados e nas ruas em 
defesa do Código Florestal e nos empenhamos nas 
eleições municipais com a Plataforma Ambiental aos 
Municípios 2012, que cumpriu seu papel de auxiliar 
os cidadãos na escolha de candidatos comprometidos 
com a agenda socioambiental e incentivar os políticos 
para se apropriarem desse tema.

Outra ação que merece destaque foi a Exposição 
Itinerante do Cidadão Atuante, que teve como tema o 
“Nosso Verde Também Depende do Azul”. Em 2012, fo-
ram dois caminhões adaptados, que viajaram juntos por 
10 cidades, contabilizando mais de 100 dias de ativida-
des de conscientização sobre a situação dos oceanos, 
atingindo um público direto de mais de 25 mil pessoas.

Também com esse tema, a Fundação atraiu mais de 
100 mil pessoas para a oitava edição do Viva a Mata, 
que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo. No 
evento, 80 expositores de todo o Brasil realizaram ati-
vidades e apresentaram seus projetos.

E, para comemorar o dia da árvore, a SOS Mata 
Atlântica lançou a campanha “Veteranas de Guerra”. A 
proposta é homenagear as 20 árvores nativas da Mata 
Atlântica mais antigas da capital paulista e agradecer 
pelos serviços prestados à população. 

Em 2013, os desafios continuam. A Fundação SOS 
Mata Atlântica prosseguirá com seu compromisso 
de atuar em prol do bioma e qualidade de vida das 
gerações futuras. Queremos o cumprimento do novo 
Código Florestal e lutaremos para evitar novos retro-
cessos na área ambiental. Essa é nossa luta. É a luta 
que alimenta a Fundação SOS Mata Atlântica e que é 
de toda a população.

Neste relatório de atividades, compartilhamos o 
balanço das atividades que realizamos durante todo o 
ano. Muitas conquistas foram consolidadas. Inúmeras 
outras estão por vir.

Boa leitura!
Roberto Klabin

Presidente da Fundação 
SOS Mata Atlântica

Nosso 
ano de 2012
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Originalmente, a Mata Atlântica abrangia uma área 
equivalente a 1.315.460 km² e estendia-se ao longo 

de 17 Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Para-
ná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pa-
raíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Hoje, restam apenas 7,9% de remanescentes 
florestais acima de 100 hectares. Somados, todos 
os 232.939 fragmentos de floresta nativa acima de 
três hectares totalizam 11,4% do bioma original, ou 
147.018 km².

É uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais 
ameaçadas do planeta, ou seja, um hotspot mundial. É 
também  “Reserva da Biosfera” pela Unesco e “Patrimô-
nio Nacional” na Constituição Federal de 1988.

A “Lei da Mata Atlântica”, que regulamenta o uso 
e a exploração de seus remanescentes florestais e re-
cursos naturais, tramitou por 14 anos no Congresso 
Nacional e foi, finalmente, sancionada pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2006 (Lei 
11.428/06). Agora, cada município precisa elaborar 
seu Plano Municipal da Mata Atlântica, para que a lei 
tenha sua efetividade completa.

A composição original da Mata Atlântica é um mo-
saico de vegetações definidas como florestas ombrófilas 
densa, aberta e mista; florestas estacionais decidual e 
semidecidual; campos de altitude, mangues e restingas.

Vivem na Mata Atlântica cerca de 112 milhões de 
habitantes, ou mais de 61% da população do País, em 
mais de 3.200 municípios. Das 633 espécies de ani-
mais ameaçadas de extinção no Brasil, 383 ocorrem na 
Mata Atlântica.

O bioma

Mais de 700 das quase 1.100 Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs) reconhecidas no Brasil 
estão na Mata Atlântica.
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Vivem na Mata Atlântica: 

+ de 20 mil espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas

270 espécies conhecidas de mamíferos

992 espécies de pássaros

197 espécies de répteis

372 espécies de anfíbios

350 espécies de peixes

Benefícios oriundos da Mata Atlântica:

O bioma

Pressão que o bioma sofre:

Controla 
o clima

Agricultura e 
agropecuária

Poluição

É fonte de 
alimentos e 
de plantas 
medicinais

Industrialização, 
expansão 
urbana 
desordenada

Protege e 
regula o � uxo 
de mananciais 
hídricos

Exploração 
predatória 
de madeira, 
espécies 
vegetais e 
outros recursos 
naturais

Abriga sete das 
nove bacias 
hidrográ� cas 
brasileiras

Historicamente, 
esteve ligada à 
extração de pau-
brasil, aos ciclos 
econômicos de 
cana-de-açúcar, 
café e ouro

Propicia lazer, 
ecoturismo, geração de 
renda e qualidade de vida

É habitada por 112 
milhões de pessoas, 
em 3.222 municípios, 
o equivalente a 61% da 
população brasileira
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Linha do tempo

1986
CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. 1987

LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTÃO 
TIRANDO O VERDE DA NOSSA TERRA. 
PRODUZIDA PELA AGÊNCIA DPZ E 
DIVULGADA COM O APOIO DOS VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO, TORNA-SE UMA DAS MARCAS 
DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA NO BRASIL.

PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM GRANDE 
PARTICIPAÇÃO DA SOS MATA ATLÂNTICA. A CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA É CONSIDERADA UMA DAS MAIS AVANÇADAS DO 
MUNDO E A MATA ATLÂNTICA É RECONHECIDA COMO “PATRIMÔNIO 
NACIONAL”.

SOS Mata Atlântica inicia projetos na região do Lagamar, maior 
área contínua de Mata Atlântica do País.

A Fundação promove o Seminário Internacional sobre Manejo 
Racional de Florestas Tropicais e realiza, em conjunto com o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Centro de 
Estudos Terra-Homem e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o “Seminário Sensoriamento Remoto e Mata Atlântica”, 
iniciando uma de suas principais iniciativas, conduzida até hoje: o 
Atlas da Mata Atlântica.

MOBILIZAÇÃO PELO CANCELAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 
DA RODOVIA DO SOL, QUE LIGARIA O VALE DO PARAÍBA AO LITORAL 
NORTE DE SÃO PAULO, CORTANDO O PARQUE ESTADUAL DA SERRA 
DO MAR.

Realização do 1º Seminário sobre Bancos de Dados para 
Conservação no Brasil, promovido em São José dos Campos (SP), 
numa parceria entre a SOS Mata Atlântica, o Ibama, o Inpe e o 
Consórcio Mata Atlântica.

Instalação da Base Urbana de Iguape (SP) da SOS Mata 
Atlântica, em casarão cedido pela Fundação Brasileira para a 
Conservação da Natureza (FBCN).

INÍCIO DO GRUPO DE APOIO VOLUNTÁRIO (GAV), QUE SE 
TRANSFORMOU NUMA DAS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DA SOS MATA 
ATLÂNTICA, O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO.

Fundação SOS Mata Atlântica lança primeira Plataforma Mínima 
para os Presidenciáveis.

1988

1989
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1990
REALIZAÇÃO DO WORKSHOP DA MATA ATLÂNTICA, EM 
ATIBAIA (SP), QUE REUNIU MAIS DE 40 ESPECIALISTAS PARA 
DEFINIR O CONCEITO DE MATA ATLÂNTICA, SEUS LIMITES 
E A BASE PARA POLÍTICAS DE CONSERVAÇÃO DO BIOMA, 
COM APOIO DO WWF, DA CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL E 
DA THE NATURE CONSERVANCY.

Publicação do primeiro Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica, fruto da parceria entre 
SOS Mata Atlântica, Ibama e Inpe, com patrocínio do 
banco Bradesco.

Edição do Decreto Federal 99.547, que veta o corte e a 
exploração da vegetação de Mata Atlântica.

CRIAÇÃO DO FÓRUM DE ONGS BRASILEIRAS, 
PREPARATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, A ECO-92, 
LIDERADO PELA SOS MATA ATLÂNTICA, OIKOS E CENTRO 
ECUMÊNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CEDI).

1991
LANÇAMENTO DA CAMPANHA PELA DESPOLUIÇÃO DO TIETÊ, PELA 
RÁDIO ELDORADO, EM QUE FORAM COLETADAS 1,2 MILHÃO DE 
ASSINATURAS, DANDO ORIGEM AO NÚCLEO UNIÃO PRÓ-TIETÊ, 
PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SOS MATA ATLÂNTICA, QUE 
CONTOU COM O APOIO DO UNIBANCO.

Lançamento do Plano de Ação para a Mata Atlântica, de Ibsen 
de Gusmão Câmara, com as características e propostas de 
ações especí� cas para atender às principais necessidades de 
conservação do bioma.

Unesco inicia a implantação da primeira Reserva da Biosfera 
no Brasil, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em vários 
estados.

CONVÊNIO ENTRE A SOS MATA ATLÂNTICA E O INPE PERMITE DAR 
CONTINUIDADE AO ATLAS, COM MAPEAMENTO DA MATA ATLÂNTICA 
BRASILEIRA E O MONITORAMENTO A CADA CINCO ANOS.

1992
SOS MATA ATLÂNTICA E INPE LANÇAM, NA ECO-92, O 
ATLAS COM OS PRIMEIROS DADOS SOBRE O RITMO DE 

DESMATAMENTO DA MATA 
ATLÂNTICA ENTRE 1985-
1990. ESSA FASE CONTOU 
COM PATROCÍNIO DO BANCO 
BRADESCO, DAS INDÚSTRIAS 
KLABIN DE PAPEL E CELULOSE 
E DA METAL LEVE.

O deputado federal Fábio 
Feldmann apresenta o 
Projeto de Lei número 3.285, 
que estabelece as regras 
para proteção e exploração 

sustentável do bioma, disciplinando a Constituição 
Federal, com apoio da SOS Mata Atlântica. O Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama) aprova o conceito 
de Domínio da Mata Atlântica, estendendo a proteção à 
vegetação em regeneração. 

Criação da Rede de ONGs da Mata Atlântica, primeira no 
País a articular a sociedade civil em torno de um bioma, 
tendo a SOS Mata Atlântica como a ONG-sede em seus 
primeiros anos. 

SOS MATA ATLÂNTICA LANÇA O PRIMEIRO GUIA DE DENÚNCIAS 
AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE – COMO E A QUEM RECORRER 
– QUE CONTOU COM PATROCÍNIO DA FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO 
DE PROTEÇÃO À NATUREZA.

Linha do 
tempo

1993
O PRESIDENTE ITAMAR FRANCO EDITA O 
DECRETO N.º 750 (QUE SUBSTITUI O 99.547), 
ESTABELECENDO NORMAS E DIRETRIZES 
DETALHADAS PARA A PROTEÇÃO E O USO 
SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA, COM ESTÍMULO 
DA SOS MATA ATLÂNTICA E DA REDE DE ONGS DA 
MATA ATLÂNTICA.   

SOS Mata Atlântica lança o cartão de crédito SOS 
Mata Atlântica/Bradesco Visa, iniciativa pioneira 

na área de meio ambiente 
no Brasil e importante 
mecanismo de � liação.

O Núcleo União Pró-Tietê 
realiza o monitoramento da 
água dos rios da Bacia do 

Tietê, em cerca de 70 municípios, com grupos da 
sociedade local, e a SOS Mata Atlântica consolida 
o programa de educação ambiental Observando 
o Tietê.

1994
PROMOÇÃO DO PRIMEIRO LABORATÓRIO AMBIENTAL 
PARA A IMPRENSA, NO VALE DO RIBEIRA (SP), PELA SOS 
MATA ATLÂNTICA E FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER. 

Doação do primeiro viveiro de mudas nativas para a 
Escola Agrícola de Iguape (SP).
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1998
LANÇAMENTO DO ATLAS DA EVOLUÇÃO DOS REMANESCENTES 
DA MATA ATLÂNTICA, PERÍODO 1990-1995, PELA SOS MATA 
ATLÂNTICA E INPE. ESSA FASE CONTOU COM PATROCÍNIO DO 
BANCO BRADESCO E DA POLIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
E COM O COPATROCÍNIO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE/MMA.

Implantação do Centro de Interpretação Ambiental e 
Informações Turísticas na Base de Iguape (SP).

Concessão do Prêmio Muriqui à SOS Mata Atlântica, pelo 
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

1999
CRIAÇÃO DA ALIANÇA PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, 
EM PARCERIA COM A CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL.

Premiação do Polo Ecoturístico do Lagamar, pela revista norte-
americana Condé Nast Traveler, como o melhor projeto de 
planejamento de destino ecoturístico, e criação do Centro Tuzino 
de Educação Ambiental e Difusão do Palmito, em Miracatu (SP), 
com apoio da Colgate-Palmolive/Sorriso Herbal.

A SOS Mata Atlântica participa de consórcio liderado pela 
Conservação Internacional para a realização do workshop 
Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação dos Biomas 
Floresta Atlântica e Campos Sulinos, em Atibaia (SP).

OCUPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL POR 250 CRIANÇAS COM 
DESENHOS E MENSAGENS EM FAVOR DA MATA ATLÂNTICA, APÓS 
CAMPANHA QUE PERCORREU 13 CAPITAIS.

1995
LANÇAMENTO DA CAMPANHA TRAGA SEUS AMIGOS PARA A SOS 
MATA ATLÂNTICA, COMO ESTRATÉGIA DE AMPLIAÇÃO DE FILIADOS 
DA ORGANIZAÇÃO, E LANÇAMENTO DO PROGRAMA VENHA NOS 
CONHECER, DE INTERAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO E SEUS FILIADOS.

Promoção do seminário Imprensa e Meio Ambiente, pela SOS 
Mata Atlântica e Fundação Konrad Adenauer.

1996
CRIAÇÃO DO POLO ECOTURÍSTICO DO LAGAMAR, ALTERNATIVA 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MUNICÍPIOS DE 
CANANEIA, IGUAPE, ILHA COMPRIDA E PARIQUERA-AÇU, COM O 
PATROCÍNIO DA EMBRATUR.

Lançamento do projeto Mãos à Obra, em parceria com a ONG 
italiana Legambiente, impulsionando a formação de grupos para 
atuar no meio ambiente urbano, e da campanha Respira São 
Paulo, de mobilização contra a poluição do ar em São Paulo.

Oficialização da primeira Estrada Parque do País, na SP-301, 
dentro da APA Itu-Rio Tietê, em parceria com o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Itu (SP).

LANÇAMENTO DA LINHA DE IOGURTE DANIMALS, PELA LPC – 
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, COM PORCENTAGEM DE VENDAS PARA A 
SOS MATA ATLÂNTICA.

1997
LANÇAMENTO DO NOVO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
DA SOS MATA ATLÂNTICA, QUE, HOJE, DESENVOLVE VÁRIAS 
ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO.

Início da parceria com a Kolynos do Brasil, atual Colgate-
Palmolive, destinando parte da receita da linha Sorriso 
Herbal para projetos institucionais.

Primeira regulamentação de restinga no Brasil, pelo 
estado de São Paulo.

Linha do tempo
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2000
LANÇAMENTO DO CLICKARVORE, PARA O PLANTIO DE MUDAS 
PELA INTERNET, EM PARCERIA COM O INSTITUTO AMBIENTAL 
VIDÁGUA E O GRUPO ABRIL.

Lançamento do primeiro Prêmio de Reportagem sobre 
a Biodiversidade da Mata Atlântica, pela Aliança para a 
Conservação da Mata Atlântica.

Elaboração da primeira Plataforma Ambiental aos 
Municípios, Prefeitos e Vereadores, preparada pelos 
voluntários da SOS Mata Atlântica.

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS 
DA MATA ATLÂNTICA, COM COORDENAÇÃO DO CONSELHO 
NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA, 
PARTICIPAÇÃO DA SOS MATA ATLÂNTICA, DO JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO E DA EMBRAPA, E APOIO DO 
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE (FUNBIO).

Linha do 
tempo

2001
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA 
SERRA DO GUARARU, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP), COM APOIO 
DA SOCIEDADE AMIGOS DO IPORANGA.

Lançamento do programa Plantando Cidadania, de capacitação 
para voluntariado empresarial e escolar.

Lançamento da campanha Faça as Leis com suas Próprias 
Mãos – Assine pela Mata Atlântica, pela aprovação do Projeto 
de Lei da Mata Atlântica, em parceria com a Rede de ONGs da 
Mata Atlântica.

LANÇAMENTO DOS DADOS DE 1995-2000 DO ATLAS DOS 
REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA, PARA 10 DOS 
17 ESTADOS DO BIOMA. ESSA ETAPA CONTOU COM PATROCÍNIO 
DO BANCO BRADESCO E COPATROCÍNIO DA COLGATE-PALMOLIVE/
SORRISO HERBAL.

Criação do Programa de Incentivo às Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural da Mata Atlântica, pela Aliança para 
a Conservação da Mata Atlântica, com recursos do Fundo de 
Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) e da Bradesco Cartões. 

Criação da União pela Fauna da Mata Atlântica, em parceria com 
a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 
(Renctas). 

CONCLUSÃO DO PLANO DE GESTÃO DA APA DO CAIRUÇU E DA 
RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA, EM PARCERIA COM IBAMA, 
FUNDAÇÃO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DO RIO DE 
JANEIRO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY (RJ), COM APOIO DO 
CONDOMÍNIO LARANJEIRAS. LANÇAMENTO DA CARTILHA JOGUE 
LIMPO CAIRUÇU, DE COLETA SELETIVA DE LIXO.

Lançamento da campanha Mata Atlântica: Vote para Proteger, 
envolvendo eleitores com a proposta de inclusão da temática 
ambiental na escolha dos candidatos.

Criação do site Rede das Águas, catalisador da área de 
recursos hídricos da Fundação, voltado à articulação, à troca 
de informações e às políticas públicas relacionadas à água, e 
lançamento do programa Águas e Florestas da Mata Atlântica, 
pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
e SOS Mata Atlântica.

IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE DA SERRA DO GUARARU, NO 
MUNICÍPIO DO GUARUJÁ (SP), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DOS 
TRANSPORTES E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
(DER), COM APOIO DA SOCIEDADE AMIGOS DO IPORANGA.

2002

2003
LANÇAMENTO DO ATLAS DOS MUNICÍPIOS DA MATA 
ATLÂNTICA, QUE REVELA A SITUAÇÃO DA FLORESTA EM 
2.562 DOS 3.400 MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO BIOMA, 
COM APOIO DA BRADESCO CARTÕES E DA COLGATE-
PALMOLIVE/SORRISO HERBAL.

Aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 
n.º 3.285/92, da Mata Atlântica.

Elaboração de um marco regulatório de cogestão de 
Unidades de Conservação paulistas, pela SOS Mata 
Atlântica, Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) e 
Instituto Socioambiental (ISA).

LANÇAMENTO DOS PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO DE 
RECURSOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS DA MATA 
ATLÂNTICA, PELO CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA 
BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA, SOS MATA ATLÂNTICA, 
INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL 
E AGRÍCOLA (IMAFLORA) E INSTITUTO DE ESTUDOS 
SOCIOAMBIENTAIS DO SUL DA BAHIA (IESB).
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2004
CRIAÇÃO DO PROGRAMA FLORESTAS DO FUTURO, DE RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL COM FOCO NAS MATAS CILIARES, COM EMPRESAS 
PARCEIRAS E GESTÃO DA PRODUÇÃO, ALÉM DO PLANTIO DE MUDAS 
DE ESPÉCIES NATIVAS PELA SOS MATA ATLÂNTICA.

Lançamento do Observatório Parlamentar da Mata Atlântica, 
visando acompanhar a atuação do Congresso Nacional na área 
ambiental.

Lançamento do título de capitalização Pé Quente Bradesco/SOS 
Mata Atlântica, com mais de 500 mil unidades vendidas, que 
revertem para a organização 8 milhões de mudas de árvores 
nativas para os programas de restauração florestal.

LANÇAMENTO DO FUNDO COSTA ATLÂNTICA, 
COM APOIO DA BRADESCO CAPITALIZAÇÃO, 
DA COPEBRÁS/ANGLO AMERICAN E DO 
FUNDO PRÓ-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
MARINHA, COM A PARTICIPAÇÃO DE 
DOADORES PESSOAS FÍSICAS PARA O 
PROJETO-PILOTO NA RESERVA BIOLÓGICA 
MARINHA DO ATOL DAS ROCAS, EM 
APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE (ICMBIO).

Consolidação do apoio do Programa de 
Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica 
a 100 reservas. Lançamento do livro 
Minha Terra Protegida e o�cialização da 
parceria da Conservação Internacional e 
Fundação SOS Mata Atlântica com a The 
Nature Conservancy, que possibilitou 

a ampliação da escala do programa, 
com apoio do Fundo de Parceria para 
Ecossistemas Críticos (CEPF), da Bradesco 
Cartões e da Bradesco Capitalização.

Criação do programa Mata Atlântica Vai 
à Escola e desenvolvimento de projeto-
piloto em três escolas do município de 
São Paulo (SP).

COM APOIO DA FUNDAÇÃO SOS MATA 
ATLÂNTICA, A FRENTE PARLAMENTAR 
AMBIENTALISTA É CRIADA NO CONGRESSO 
NACIONAL, REUNINDO MAIS DE 300 
DEPUTADOS.

A cantora Wanessa Camargo torna-se 
embaixadora da Fundação SOS Mata 
Atlântica.

Entrega de embarcação, pela SOS 
Mata Atlântica, Associação Cairuçu 
e Condomínio Laranjeiras, ao Ibama, 
em apoio à proteção das Unidades de 
Conservação da região de Paraty (RJ).

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS DA FUNDAÇÃO 
COMPLETA 10 ANOS.

Inauguração do Centro de Experimentos 
Florestais SOS Mata Atlântica – Grupo 
Schincariol, em Itu (SP).

Lançamento da Loja Virtual, importante 
canal de comunicação com os filiados e 
com o público da SOS Mata Atlântica.

2005
REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO 
EVENTO VIVA A MATA, REUNINDO MAIS DE 50 
INICIATIVAS E PROJETOS EM PROL DA MATA 
ATLÂNTICA NO PARQUE IBIRAPUERA (SP).

Doação por internautas atinge 5 milhões de 
mudas no Clickarvore.

Lançamento da série Mata Atlântica do 
programa Um Pé de Quê?, produzida pela 
Pindorama Filmes, no Canal Futura, em 
parceria com a Fundação Roberto Marinho e 
com patrocínio da Bradesco Capitalização.

2006
SANÇÃO DA LEI DA MATA ATLÂNTICA PELO 
PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.

Criação do Programa Costa Atlântica.

2007

Linha do tempo



13Linha do 
tempo

INAUGURAÇÃO DO VIVEIRO COMUNITÁRIO 
SOS MATA ATLÂNTICA – PIRACICABA 
(SP), COM PATROCÍNIO DA BRADESCO 
CAPITALIZAÇÃO E PARCERIA COM A 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DO 
MEIO AMBIENTE ELVIRA GUARDA MASCARIM 
(FECUMA).

Lançamento de novo servidor de mapas 
nos portais www.sosma.org.br e www.
inpe.br. Os dados foram atualizados, e os 
portais apresentam a situação da Mata 
Atlântica entre o período 2000 e 2005 
com base no Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica, desenvolvido 
em conjunto com o Inpe, com execução da 
empresa Arcplan, patrocínio da Bradesco 
Cartões e copatrocínio da Colgate-
Palmolive/Sorriso Herbal.

Lançamento da Aliança para a 
Conservação dos Ambientes Marinhos e 
Costeiros Associados à Mata Atlântica, 
em parceria com a Conservação 
Internacional, para o estudo e a proteção 
da biodiversidade da costa brasileira na 
área de influência do bioma.

II EDITAL COSTA ATLÂNTICA É LANÇADO, 
PARA APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO 
E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO MARINHA COM PATROCÍNIO 
DA BRADESCO CAPITALIZAÇÃO.

Inauguração do Viveiro Comunitário SOS 
Mata Atlântica – Campinas (SP), com 

patrocínio da Química Amparo (Ypê) e 
parceria com a Associação de Proteção 
Ambiental Jaguatibaia.

Lançamento da Plataforma Ambiental 
aos Municípios, Prefeitos e Vereadores 
para as Eleições de 2008, em 12 estados 
brasileiros.

GISELE BÜNDCHEN PLANTA SUA SEMENTE 
NO VIVEIRO COMUNITÁRIO SOS MATA 
ATLÂNTICA, EM CAMPINAS (SP), E APOIA O 
PROGRAMA FLORESTAS DO FUTURO.

VI Edital do Programa de Incentivo às 
Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPN), coordenado pelas ONGs 
Conservação Internacional, Fundação SOS 
Mata Atlântica e The Nature Conservancy, 
apoia 39 novos projetos, investindo cerca 
de R$ 535 mil com apoio do Fundo de 
Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) 
e do Bradesco Cartões.

8ª edição do Prêmio de Reportagem 
sobre a Biodiversidade da Mata 
Atlântica, conduzido pela Aliança para 
a Conservação da Mata Atlântica, em 
parceria com o Centro Internacional para 
Jornalistas, a Federação Internacional 
de Jornalistas Ambientais e a Fundação 
Biodiversidade, com patrocínio da 
Colgate-Palmolive/Sorriso Herbal.

4ª EDIÇÃO DO CONCURSO SOS MATA 
ATLÂNTICA DE FOTOGRAFIA.

2008
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PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, 
EM BELÉM (PA), COM OFICINAS SOBRE O 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO E A REDE 
DAS ÁGUAS.

SOS Mata Atlântica lança o projeto 
Mata Atlântica & Pesca: Diagnóstico e 
Ordenamento Participativo da Pesca 
Amadora no Complexo Estuarino-Lagunar 
de Iguape, Cananeia e Paranaguá – 
Lagamar, em parceria com o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), o Instituto de 
Pesca de São Paulo, o Programa Nacional 
de Desenvolvimento da Pesca Amadora 
(PNDPA-Ibama), a Biologus e a Escola 
Técnica Engenheiro Agrônomo Narciso de 
Medeiros, do Centro Paula Souza, com 
patrocínio da Bradesco Capitalização e da 
Copebras/Anglo American.

Inauguração de Viveiro Comunitário na Vila 
de Serra Grande, em Uruçuca (BA), com 
capacidade de produção de 100 mil mudas 
por safra de espécies nativas da Mata 
Atlântica, em 10 mil metros quadrados, 
em parceria com o Instituto Floresta Viva e 
patrocínio da Bradesco Cartões.

INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA DO 
ATOL DAS ROCAS, INSTALADA COM APOIO 
FINANCEIRO DO FUNDO PRÓ-UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO MARINHA, NO ANIVERSÁRIO 
DE 30 ANOS DA RESERVA BIOLÓGICA DO 
ATOL DAS ROCAS.

Campanha Xixi no Banho, criada pela 
agência F/Nazca para a SOS Mata 
Atlântica, sugere, de maneira divertida, 
a economia de água, e conquista 

milhares de simpatizantes no 
Brasil e no mundo.

V Edição do Viva a Mata 
recebe mais de 80 mil 

visitantes no Parque 
Ibirapuera, em São Paulo.

VII EDITAL DO PROGRAMA DE 
INCENTIVO ÀS RESERVAS 

PARTICULARES 
DO PATRIMÔNIO 
NATURAL (RPPN), 

COORDENADO 
PELAS ONGS 

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 
FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA E 
THE NATURE CONSERVANCY, COM 
PATROCÍNIO DA BRADESCO CARTÕES, 
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO, TNC E FUNDO 
DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 
– FUNBIO/KFW, DESTINA R$ 500 MIL 
PARA A CRIAÇÃO DE 43 NOVAS RPPNS E 
A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO 
DE 15 RESERVAS EXISTENTES.

Nova edição do Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica, para o 
período de 2005 a 2008, desenvolvido 
em conjunto com o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), com 
execução da empresa Arcplan, patrocínio 
da Bradesco Cartões e copatrocínio da 
Colgate-Palmolive/Sorriso Herbal. Essa 
edição mostra que foram desmatados 
102.938 hectares de cobertura vegetal 
nativa no período.

Lançamento do projeto A Mata Atlântica 
é Aqui – Exposição Itinerante do Cidadão 
Atuante, caminhão-palco adaptado para 
manifestações artísticas de temática 
socioambiental que vai percorrer 40 
cidades do Brasil para promover a 
conscientização e a educação sobre 
a importância da Mata Atlântica, com 
patrocínio de Bradesco Cartões, Natura e 
Volkswagen Caminhões e Ônibus.

OS JORNALISTAS LIANA JOHN, DA REVISTA 
TERRA DA GENTE, E ESTEVÃO CIAVATTA, 
DO PROGRAMA UM PÉ DE QUÊ?, DO 
CANAL FUTURA, VENCEM A NONA EDIÇÃO 
DO PRÊMIO DE REPORTAGEM SOBRE A 
BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 
PROMOVIDO PELA ALIANÇA PARA A 
CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 
(PARCERIA ENTRE AS ONGS CONSERVAÇÃO 
INTERNACIONAL E FUNDAÇÃO SOS 
MATA ATLÂNTICA), O CONCURSO TEM O 
PATROCÍNIO EXCLUSIVO DA COLGATE-
PALMOLIVE, POR MEIO DA LINHA DE 
PRODUTOS SORRISO HERBAL.

SOS Mata Atlântica distribui 120 mil 
mudas de espécies nativas em oito 
praças de pedágio próximas a São 
Paulo, com patrocínio da Fundação 
Toyota do Brasil e da Bradesco Cartões. 
A ação, batizada de Faça Parte da 

Paisagem – Plante Árvores, teve o 
objetivo de conscientizar a população 
sobre sua ligação com a Mata Atlântica 
às vésperas do Dia da Árvore (21 de 
setembro).

Para celebrar o Dia do Tietê (22 de 
setembro) e lembrar a importância e os 
desafi os para a conservação desse rio, a 
Rede das Águas da SOS Mata Atlântica 
promove a Praia do Tietê, próximo à Ponte 
das Bandeiras, na Marginal de São Paulo.

VIII EDITAL DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS 
RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO 
NATURAL (RPPN), COORDENADO PELAS ONGS 
CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, FUNDAÇÃO 
SOS MATA ATLÂNTICA E THE NATURE 
CONSERVANCY, É LANÇADO PARA TODO 
O BIOMA, VOLTADO À CRIAÇÃO DE RPPNS 
OU PROJETOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO 
DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS. ESSE EDITAL 
CONTA COM O PATROCÍNIO DE BRADESCO 
CARTÕES, BRADESCO CAPITALIZAÇÃO E 
FUNDAÇÃO TOYOTA DO BRASIL.

III Edital Costa Atlântica é lançado, em 
apoio a projetos de criação e consolidação 
de Unidades de Conservação Marinha e 
projetos de conservação e uso sustentável 
de manguezais ou restingas, com 
recursos da Bradesco Capitalização e da 
Fundação Toyota do Brasil.

2009

milhares de simpatizantes no 
Brasil e no mundo.

V Edição do Viva a Mata 
recebe mais de 80 mil 

visitantes no Parque 
Ibirapuera, em São Paulo.

VII EDITAL DO PROGRAMA DE 
INCENTIVO ÀS RESERVAS 

Linha do tempo
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2010
COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA CLICKARVORE 
E LANÇAMENTO DO NOVO PORTAL E DA SEGUNDA FASE DO 
PROGRAMA.

Publicação do Plantando Cidadania: guia do educador ambiental.

Lançamento da Plataforma Ambiental em mais de 10 cidades, 
mobilizando a população para as eleições de 2010. 

DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA VÁ DE GALINHA, QUE SUGERE 
A REFLEXÃO SOBRE NOVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE NOS 

CENTROS URBANOS. 

VI Edição do Viva a Mata, com mais de 
85 mil visitantes. 

Lançamento da rede social Conexão 
Mata Atlântica – www.conexaososma.
org.br.

LANÇAMENTO DO 1.º CONCURSO DE 
DESENHOS INFANTIS.

Comemoração dos cinco anos da 
Associação para Proteção da Mata 
Atlântica do Nordeste (Amane).

Nova edição do Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata 
Atlântica, para o período de 2008 

a 2010, desenvolvido com o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), com execução da empresa Arcplan e patrocínio 
da Bradesco Cartões. Foram desmatados ao menos 20.867 
hectares de cobertura vegetal nativa no período.

INÍCIO DO SEGUNDO CICLO DA VIAGEM DO PROJETO A MATA 
ATLÂNTICA É AQUI – EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO CIDADÃO 
ATUANTE. NESSE PERÍODO O CAMINHÃO-PALCO ADAPTADO PARA 
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS DE TEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL 
PERCORREU 25 CIDADES DO BRASIL PARA PROMOVER A 
CONSCIENTIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MATA 
ATLÂNTICA, COM PATROCÍNIO DE BRADESCO CARTÕES, NATURA E 
VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS. DESDE MAIO DE 2009, JÁ 
FORAM 70 CIDADES.

Realização de diversas manifestações pelo Brasil contra as 
alterações no Código Florestal. Essas manifestações �zeram parte 
da campanha Exterminadores do Futuro, lançada com o objetivo 
de apresentar os parlamentares favoráveis às alterações.

SOS Mata Atlântica distribui 120 mil mudas de espécies 
nativas em oito praças de pedágio próximas a São Paulo, 
com patrocínio exclusivo da Bradesco Cartões e apoio das 
concessionárias CCR AutoBan, Ecopistas, CCR Viaoeste, CCR 
Nova Dutra, Ecovias e Autopista Régis Bittencourt. A ação, 
batizada de Faça Parte da Paisagem – Plante Árvores, teve o 
objetivo de conscientizar a população sobre sua ligação com a 
Mata Atlântica às vésperas do Dia da Árvore (21 de setembro).

NO DIA DO TIETÊ (22 DE SETEMBRO), A REDE DAS ÁGUAS DA SOS 
MATA ATLÂNTICA PROMOVE A PRAIA DO TIETÊ PARA CHAMAR 
A ATENÇÃO DA SOCIEDADE PARA A IMPORTÂNCIA DO RIO E 
DOS ESFORÇOS QUE VÊM SENDO FEITOS PARA DESPOLUÍ-LO E 
REINTEGRÁ-LO AO COTIDIANO DAS CIDADES POR ONDE PASSA.

Realização da décima edição do Prêmio de Reportagem sobre 
a Biodiversidade da Mata Atlântica, agora com patrocínio da 
Bradesco Capitalização.

É apresentado o resultado do III Edital Costa Atlântica, que 
apoia três projetos, no total de R$ 200.000,00, advindos da 
Bradesco Capitalização e da Fundação Toyota do Brasil.

LANÇAMENTO DO IV EDITAL COSTA ATLÂNTICA, PARA PROJETOS 
DE CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
MARINHA E DE CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DE AMBIENTES 
MARINHOS E COSTEIROS ASSOCIADOS À MATA ATLÂNTICA. O 
EDITAL DESTINOU A MESMA QUANTIA PARA CINCO PROJETOS COM 
RECURSOS DA BRADESCO CAPITALIZAÇÃO, FUNDAÇÃO TOYOTA DO 
BRASIL E REPSOL.

IX Edital do Programa de Incentivo às Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs), coordenado pelas ONGs 
Conservação Internacional, Fundação SOS Mata Atlântica e The 
Nature Conservancy, é lançado para todo o bioma, voltado à 
criação de RPPNs ou à elaboração de planos de manejo. Esse 
edital conta com recursos da Bradesco Capitalização e do projeto 
Proteção da Mata Atlântica II, coordenado pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), em parceria com o Fundo Brasileiro para 
a Biodiversidade (Funbio), por meio do AFCoF II (sigla em inglês 
para Fundo de Conservação da Mata Atlântica), co�nanciado pela 
Alemanha através de seu Banco de Desenvolvimento (KfW).



2011
COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DA 
FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA.

Lançamento da exposição interativa  
“Sua Mata, Sua Casa”. 

Lançamento da campanha MAs (Meu 
Ar, Minha Água, Minha Árvore, Meu 
Ambiente, Mata Atlântica).

7ª EDIÇÃO DO VIVA A MATA, COM MAIS DE
90 MIL VISITANTES. 

Lançamento do 1º Concurso de Estampas 
da Conexão Mata Atlântica. 

2ª Edição do Concurso de 
Desenhos Infantis.

NOVA EDIÇÃO DO ATLAS DOS 
REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA 
ATLÂNTICA, PARA O PERÍODO DE 2008 
A 2010, COM A SITUAÇÃO DE 16 DOS 
17 ESTADOS, NO PERÍODO DE 2008 A 
2010. DA ÁREA TOTAL DO BIOMA MATA 
ATLÂNTICA, 1.315.460 KM2, FORAM 
AVALIADOS 1.288.989 KM2, O QUE 
CORRESPONDE A 98%.

3º ciclo da viagem do projeto A Mata 
Atlântica é Aqui – Exposição Itinerante 
do Cidadão Atuante. 

Campanha Faça parte da Paisagem, 
dia 21 de setembro, com a distribuição 
de 120 mil mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica em sete rodovias do 
Estado de São Paulo.

11ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE REPORTAGEM 
SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA 
ATLÂNTICA, AGORA COM PATROCÍNIO DA 
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO.

10º Edital do Programa de Incentivo às 
Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs), coordenado pelas ONGs 
Conservação Internacional, Fundação SOS 
Mata Atlântica e The Nature Conservancy

3º Edital do programa Clickarvore e 
lançamento de Edital Complementar. 

LANÇAMENTO DO WEBSITE WWW.
MANGUEFAZADIFERENCA.ORG.BR DA 
CAMPANHA MANGUE FAZ A DIFERENÇA, 
CUJO OBJETIVO ERA O DE CONSCIENTIZAR 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS MANGUEZAIS 
E ALERTAR SOBRE OS RISCOS QUE AS 
MUDANÇAS NO CÓDIGO FLORESTAL TRAZEM 
PARA ESSES ECOSSISTEMAS, ESSENCIAIS 
PARA A VIDA MARINHA E ATIVIDADES 
ECONÔMICAS COMO A PESCA.

Encerramento das mobilizações da 
campanha nacional Mangue Faz a 
Diferença, com um ato com 1,5 mil 
pessoas, em frente ao Congresso 
Nacional.

Vencedora na categoria ONG do 
Greenbest, um dos maiores prêmios de 
sustentabilidade do Brasil. 

LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO “25 ANOS 
DE MOBILIZAÇÃO“, O PRIMEIRO DA SÉRIE 
QUE VAI ABORDAR OS PRINCIPAIS TEMAS 
DA FUNDAÇÃO.

8ª Edição do Viva a Mata, com mais de 
100 mil visitantes. 

4º ciclo do projeto “A Mata Atlântica é 
Aqui: exposição itinerante do cidadão 
atuante”, com o tema “Nosso Verde 
Também Depende do Azul”.

1º CONCURSO ONLINE DE DESENHOS 
CONEXÃO MATA ATLÂNTICA, COM O 
TEMA “MINHA MATA ATLÂNTICA – QUAL 
É A MINHA RELAÇÃO E ATITUDES PARA 
PROTEGER A ÁGUA, AR E FLORESTAS”.

Instalação de um copo gigante de 
plástico no 6º Fórum Mundial da Água, 
em Marselha, na França, para manifestar 
contra a aprovação do texto que altera o 
Código Florestal.

Atuação na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20.

4º EDITAL DO PROGRAMA CLICKARVORE 

2012
QUE FORNECE 600 MIL MUDAS DE ESPÉCIES 
NATIVAS PARA PROPRIETÁRIOS DE TERRAS 
RECUPERAREM ÁREAS DEGRADADAS.

Comemoração de 5 anos do programa 
Mata Atlântica vai à Escola.

6º edital do Programa de Incentivo às 
Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs) da Mata Atlântica, com 
recursos do Bradesco Capitalização e 
parceria da The Nature Conservancy 
(TNC).

PUBLICAÇÃO DO ATLAS DOS 
REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA 
ATLÂNTICA, PARA O PERÍODO DE 2010 
A 2011 EM PARCERIA COM O INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 
EXECUÇÃO DA ARCPAN E PATROCÍNIO DO 
BRADESCO CARTÕES.

Lançamento da Plataforma Ambiental aos 
Municípios 2012, documento de apoio 
ao cidadão na busca do compromisso de 
seus candidatos com a sustentabilidade.

5º Edital do programa Costa Atlântica, 
que disponibiliza até R$ 300 mil para 
projetos que visam a conservação da 
biodiversidade e a sustentabilidade das 
zonas costeira e marinha sob influência 
do bioma Mata Atlântica.

ATUAÇÃO NAS CAMPANHAS POPULARES 
“VETA DILMA”, “VETA TUDO, DILMA”, “O 
JOGO NÃO ACABOU” E “NÃO VOTE EM 
QUEM VOTOU CONTRAS AS FLORESTAS”. 

Campanha Vá de Galinha recebe prêmio 
especial Estrela Verde como melhor 
campanha para o bem público na 37ª 
Edição do Festival do Clube de Criação de 
São Paulo.

Campanha “Praia na Paulista”, que além 
de chamar a atenção para o Dia Mundial 
Sem Carro, marcou também a passagem 
do Dia do Tietê.

CAMPANHA “AS VETERANAS DE GUERRA” 
EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE.

Comemoração de 5 anos do Centro 
de Experimentos Florestais SOS Mata 
Atlântica - Grupo Schincariol.

Campanha Faça parte da Paisagem, 
com a distribuição de 120 mil mudas de 
espécies nativas em celebração ao dia 
da árvore.

15 ANOS DO PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO DA SOS MATA ATLÂNTICA.

Linha do tempo



Áreas 
Institucionais
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A área de Captação de Recursos da Fundação SOS 
Mata Atlântica tem como principal objetivo a busca 

de investimentos da iniciativa privada e de pessoas fí-
sicas. Recursos esses que são aplicados para a promo-
ção e a manutenção das atividades da ONG e também 
para o financiamento de novos projetos que visem à 
conservação e restauração da Mata Atlântica.

2012 foi o ano de fortalecimento das parcerias, 
seja na consolidação do apoio do Bradesco Cartões e 
Bradesco Capitalização na participação nos principais 
projetos institucionais ou nas novas parcerias, como a 
Fundação Toyota do Brasil, na constituição do Fundo 
APA Costa dos Corais em apoio ao Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O Bradesco Cartões e a Natura estiveram presentes 
no Viva a Mata 2012 e seguiram apoiando o projeto 
“A Mata Atlântica é aqui – Exposição Itinerante do Ci-
dadão Atuante”, que percorreu 10 Estados brasileiros. 

Durante o ano, também foi realizado, em parceria e 
patrocínio da Schincariol (hoje Brasil Kirin) e apoio do Bra-
desco Capitalização e Microtur Transportes, o programa 
de educação ambiental “Aprendendo com a Mata Atlân-
tica”, com visitas monitoradas de 4.498 alunos ao Centro 
de Experimentos Florestais, vindos de 31 escolas das ci-
dades de Itu e região, São Paulo e Grande São Paulo.

Para comemorar o Dia da Árvore (21/09), a Fun-
dação SOS Mata Atlântica realizou, no dia 22 de se-
tembro, mais uma edição do “Faça parte da paisagem 
– Plante árvores”, uma distribuição de 120 mil mudas 
de espécies nativas da Mata Atlântica em praças de pe-
dágio e postos de serviço de 8 rodovias do Estado de 
São Paulo. A ação contou com o patrocínio de Bradesco 
Cartões e o apoio da CCR AutoBan, CCR NovaDutra, CCR 

Captação 
de Recursos

ViaOeste, Ecopistas, Ecovias, Autopista Fernão Dias, 
Frango Assado, Rede GRAAL, Serra Azul, Borba Gato, 
Parque D. Pedro Shopping e Edifício Conjunto Nacional.

Vale destacar também a distribuição de mais 100 
mil mudas pela Ypê em eventos que a Fundação SOS 
Mata Atlântica promoveu ou esteve presente, como o 
Viva a Mata, a Expoflora e na inauguração da decora-
ção de Natal da cidade de Amparo.

Em comemoração ao quinto aniversário do Centro 
de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – Bra-
sil Kirin, a SOS Mata Atlântica premiou as organizações 
que mais colcaboraram com a atividade do Centro nes-
te período, seja patrocinando mudas do Florestas do 
Futuro – programa para a restauração florestal de áreas 
privadas –, seja promovendo estudos e pesquisas so-
bre o tema de restauração ambiental.

Confira os premiados:

1 ESALQ
2 Pacto pela Restauração
3 Instituto Totum
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
5 Fnazca
6 Vila Rossa
7 Marins
8 Panasonic
9 Comgas
10 Fundação Toyota
11 Volkswagen
12 Ypê
13 Natura
14 Schincariol / Brasil Kirin
15 Bradesco Capitalização
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Criado em 1990, o Centro de Documentação e Pes-
quisa (Cedoc) da Fundação SOS Mata Atlântica 

atende os diferentes públicos – estudantes, filiados, 
pesquisadores, voluntários e outros – que buscam in-
formações sobre a Mata Atlântica, meio ambiente e, 
principalmente, projetos da Fundação. 

Seu acervo é composto por livros, dissertações, fo-
lhetos, artigos de jornais e revistas, vídeos, documen-
tos/relatórios dos projetos institucionais, além da me-
mória da Fundação. 

Totalmente informatizado, o acervo está disponível 
para consulta no portal no endereço http://www.sos-
ma.org.br/biblioteca/. Parte do acervo está disponível 

Centro 
de Documentação

Atividades
Permanentes

para empréstimo a funcionários e voluntários e, no 
caso de outras instituições, por meio de “Empréstimo 
entre Bibliotecas”.

Em 2012, o Cedoc atendeu 1.997 solicitações por 
e-mail, carta, telefone ou pessoalmente, além de inserir 
84 novos títulos, totalizando 3.304 livros. Além disso, 
o Centro tem 50 títulos de periódicos e 117 DVDs.

O atendimento é feito mediante agendamento, de 
segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 13h e das 14h 
às 17h30. Para agendar uma visita ou obter mais infor-
mações, basta ligar para (11) 3262-4088, ramal 2212, 
e falar com Andrea Herrera, ou enviar um e-mail para 
cedoc@sosma.org.br.
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O grande desafio da área de comunicação é con-
seguir construir e manter um diálogo perma-

nente com os mais variados públicos da Fundação 
– comunidades, internautas, governos, escolas, em-
presas, apoiadores, filiadores, voluntários, jornalis-
tas, funcionários e sociedade civil. Essa tarefa exige 
da equipe ações de comunicação planejadas, aten-
ção à diversidade de temas e produção e divulgação 
de conteúdos para mídias especializadas. Dessa for-
ma, a SOS Mata Atlântica, além de alcançar sua mis-
são, obtém os melhores resultados para a conserva-
ção do meio ambiente e contribui para a adoção de 
atitudes sustentáveis.

As principais ações da área de Comunicação da 
Fundação realizadas no ano de 2012 foram:

Campanha Veteranas de Guerra

A Fundação lançou a campanha “Veteranas de 
Guerra” no Dia da Árvore (21/9). Criada pela agência F/
Nazca Saatchi & Saatchi, a campanha selecionou, com 
a participação do botânico Ricardo Cardim, 20 das ár-
vores mais antigas da capital paulista, espécies nativas 
da Mata Atlântica, para receberem medalhas de honra 
como forma de homenagem e agradecimento pelos 
serviços prestados à população. 

A campanha ganhou repercussão através de diver-
sas ações e peças de comunicação, com destaque para 
o site www.veteranasdeguerra.org, no qual o público 
pode conhecer e acompanhar as árvores selecionadas, 
além de cadastrar e condecorar novas árvores. As pes-
soas também podem adotar árvores da cidade, moni-
torar e descrever a situação em que se encontram. O 
site conta com ferramentas de compartilhamento pelo 
Facebook e Twitter com a hashtag #adoteumaveterana. 

Comunicação

Os padrinhos também podem denunciar irregularidades 
cometidas contra as árvores veteranas de sua cidade. 

Como uma das ações da campanha, a Fundação 
SOS Mata Atlântica promoveu um tributo às árvores 
que não sobreviveram à guerra da urbanização descon-
trolada na cidade de São Paulo. Sessenta cruzes, com 
70 cm de altura cada, foram instaladas no gramado do 
Monumento às Bandeiras, no Parque Ibirapuera.

A campanha já arrebatou em novembro de 2012 
seu primeiro prêmio: foi laureada com um bronze na ca-
tegoria Craft TV & Vídeo da premiação argentina El Dien-
te, a mais importante do mercado publicitário argentino.

Conectando pessoas  
e atitudes verdes na arena digital

PORTAL SOS MATA ATLÂNTICA – Em paralelo às suas 
campanhas, a comunicação da SOS Mata Atlântica 
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fortaleceu a relação com seus diversos públicos e 
sua presença online. A ONG lançou um novo portal 
(www.sosma.org.br) durante a Rio+20, que em me-
nos de seis meses alcançou mais de 340 mil visu-
alizações, contribuindo para o compartilhamento de 
informação ambiental. O site novo foi criado com o 
intuito de facilitar a interação com o público e com 
as redes sociais; promover acesso rápido ao blog da 
Fundação; dar maior destaque às notícias e eventos 
importantes da Fundação; melhorar a aparência e a 
usabilidade do site; otimizar o uso de imagens e ví-
deos com galerias destinadas a essas peças; dentre 
outras melhorias.

FACEBOOK – A página no Facebook (www.
facebook.com/SOSMataAtlantica), lançada 
em 2011, teve um crescimento vertiginoso 

em 2012: chegou a atingir 30.000 fãs, em um aumen-
to de mais de 1.300% em relação ao ano passado, 
resultado de ações desenvolvidas especialmente nes-
ta rede social. Entre os exemplos está o concurso de 
origamis, que estimulou os internautas a escolherem o 
melhor origami dentre as fotos enviadas por usuários 
do Facebook. Além de promover a ofi cina de origami 
que ocorreu durante o Viva a Mata 2012, o concurso 
estimulou o reaproveitamento de papel. Outra ação 
nesta rede foi a cover photo interativa com a arte do 
Viva a Mata 2012, com o tema “Nosso Verde Também 
Depende do Azul”. À medida que as pessoas curtiam 
a imagem, mais animais e elementos da natureza apa-
reciam na cover photo. Vale destacar também o 1º 
Concurso Online de Desenhos Conexão Mata Atlântica, 
com o tema “Minha Mata Atlântica – qual é a minha 
relação e atitudes para proteger a água, ar e fl orestas”, 
que teve como objetivo estimular o interesse de crian-
ças e adolescentes na conservação da fl oresta mais 
ameaçada do Brasil.

TWITTER – No Twitter, mais de 29 mil segui-
dores acompanharam e compartilharam con-
teúdos da @sosma em 2012. A Fundação 

esteve também presente em vários twitaços contra as 
alterações do novo Código Florestal, contribuindo para 
que as campanhas #VetaDilma, O Jogo Não Acabou e 
Não Vote em Quem Votou Contra as Florestas lideracem 
o trending topics do Twitter. Outra ação direcionada aos 
internautas e teve um resultado bastante positivo, foi a 
realização de concursos de frases, em que o seguidor do 
twitter que melhor responder a questão da vez, é agra-
ciado com algum prêmio da loja virtual. A exemplo do 
concurso que aconteceu nos seis dias que anteceram o 
Viva a Mata e contou com 96 frases válidas. As frases fo-
ram avaliadas de acordo com os critérios de criatividade 
e adequação ao tema propost0 - “Porque nosso verde 
depende do Azul?”. 5 pessoas ganharam a promoção. 

YOUTUBE – O canal do Youtube da Fundação 
(www.youtube.com/SOSMATA) contabilizou 
mais de 26 mil visualizações de vídeos. Uma 

ação importante neste canal foi a divulgação de videos 
em que os eleitores apresentaram várias propostas so-
cioambientais a seus candidatos. Essa iniciativa fez par-
te da campanha “O que você deseja que seu candidato 
faça pelo meio ambiente”, que aconteceu durante o mês 
que antecedeu as eleições, em apoio ao lançamento da 
Plataforma Ambiental aos Municípios 2012.

INSTAGRAM – No fi m do ano, a Fundação 
inaugurou sua atuação no Instagram, rede 
de compartilhamento de fotos via celular. Em 

parceria com o projeto Instamission, a SOS promoveu 
uma missão especial, com o tema “fotografe árvores”, 
em referência à campanha Veteranas de Guerra. Mais de 
6.000 fotografi as foram enviadas, confi gurando uma das 
missões mais bem sucedidas do projeto Instamission. 

Atividades
Permanentes
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Newsletter Ecos da Mata 

No decorrer do ano, foram produzidas e distribu-
ídas 47 edições do informativo digital Ecos da Mata, 
que tem como objetivo levar aos cidadãos notícias 
sobre os projetos, campanhas e ações da Fundação, 
bem como fatos de relevância para a defesa do meio 
ambiente e do desenvolvimento sustentável no país, 
como o Código Florestal e a Rio+20. 

Ao todo, 61.282 pessoas recebem a Newsletter em 
seu e-mail no início da semana, e são impactadas por 
conteúdos qualificados e estimuladas a adotar uma ati-
tude mais sustentável, em prol de um meio ambiente 
mais equilibrado e um futuro mais justo.

Relacionamento e interação:  
aproximando a Fundação e as pessoas 

A interação não é só digital e eletrônica: cerca de 
240 interessados puderam conhecer de perto o tra-
balho da Fundação, com expedições e programas de 
visitação como o “Porteira Aberta”, “Férias na Mata 
Atlântica” e o “Portas Abertas SOS Mata Atlântica”.  

O “Porteira Aberta” é o programa de visitação do Cen-
tro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – Brasil 
Kirin, na cidade de Itu, interior de São Paulo.  Os visitantes 
têm a oportunidade de conhecer mais sobre a história, 
programas e projetos da Fundação SOS Mata Atlântica e, 
também, sobre as atividades de restauração florestal e os 
projetos aliados que são desenvolvidos no Centro. 

No “Férias na Mata Atlântica”, crianças e adultos 
curtem um dia de atividades de educação ambiental e 
contato com a natureza, desfrutando de atrações como 
plantio de mudas de árvores da Mata Atlântica, pique-
nique, brincadeiras, oficina de brinquedos reciclados, 

dinâmicas e exibições de vídeos. E, no “Portas Abertas”, 
os interessados têm a oportunidade de visitar a sede 
da Fundação, em São Paulo, e conhecer o dia-a-dia pro-
fissional da ONG.

Promovendo a pauta ambiental

IMPRENSA – Os jornalistas são também grandes alia-
dos na missão de proteger o meio ambiente e informar 
a opinião pública a respeito de temas relevantes para a 
sustentabilidade. 

Em 2012, foram 213 pautas trabalhadas na impren-
sa, 439 solicitações de jornalistas atendidas e 293 en-
trevistas com fontes da Fundação, num trabalho proativo 
que gerou mais de 4.000 notícias da Fundação veiculadas 
em veículos de imprensa de todo o país. Foram 475 inser-
ções em jornais, 70 inserções em revistas, 97 inserções 
em rádios, 142 matérias em canais de televisão e 3.046 
inserções na Internet (entre portais e blogs de notícias). 

Uma das divulgações mais importantes feitas na 
imprensa é a que celebra o Dia da Mata Atlântica (27 
de maio), quando, além da divulgação do Viva a Mata, 
foram divulgados dados do Atlas dos Remanescentes 
Florestais, por meio de uma coletiva de imprensa que 
contou com jornalistas de todo o país.

PRESS TRIP – Estratégia adotada para divulgar o traba-
lho realizado pela Fundação e parceiros na Área de Pro-
teção Ambiental Costa dos Corais, situada entre os Esta-

Comunicação
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dos de Alagoas e Pernambuco. Um total de 8 jornalistas 
visitaram a APA à convite da ONG, sendo um repórter 
e um fotógrafo de cada veículo convidado – O Globo, 
O Estado de S.Paulo, Jornal do Commercio e Gazeta de 
Alagoas –, dois jornais de abrangência nacional e dois 
com foco estadual. Como resultado, foram publicadas 
matérias de mais de uma página nos suplementos vol-
tados a ambiente dos jornais, como Planeta (O Estado 
de S.Paulo) e Amanhã (O Globo), atingindo um número 
total de aproximadamente 2,9 milhões de leitores.

BOLETIM DE RÁDIO – Desde 2009, com o objetivo de 
levar informações para as rádios de cidades do inte-
rior do Brasil, a SOS Mata Atlântica passou a produzir, 
periodicamente, boletins de rádio com as mais varia-
das informações sobre a Mata Atlântica, a Fundação e 
seus projetos para proteger o bioma. Neste último ano, 
foram 25 boletins de Rádio Ecos da Mata produzidos 
pela Fundação com a Radioweb, com temas como con-
servação da água, políticas públicas ambientais, Có-
digo Florestal, Reservas Particulares, conservação das 
zonas costeiras, situação dos remanescentes da Mata 
Atlântica e outros. Os boletins foram veiculados mais 
de 4.850 vezes em rádios de 931 municípios do Brasil 
e tiveram 6.325 downloads. Ao todo 1.220 rádios dife-
rentes buscaram os conteúdos para sua programação, 
o que gerou 211 horas de exposição dos assuntos da 
SOS Mata Atlantica nas rádios.

Atuação premiada

O reconhecimento desse trabalho envolvendo os 
diversos públicos se refletiu na conquista de prêmios 
pela Fundação. Em 2012, além do prêmio arrebatado 
pela Veteranas de Guerra, a SOS Mata Atlântica foi ven-
cedora pelo voto popular da categoria “Organizações 
Não Governamentais” do prêmio GreenBest, pelo se-
gundo ano consecutivo.

E com a maior quantidade de votos de internautas 
entre todos os candidatos das 19 categorias, a SOS 
Mata Atlântica conquistou também o Grand Prix do Júri 
Popular desta premiação.

O Greenbest (http://greenbest.greenvana.com) é o 
maior prêmio de sustentabilidade do Brasil e pioneiro 
em permitir o voto popular, além do júri, e integrar a 
web e as redes sociais na votação. 

Além disso, a campanha Vá de Galinha recebeu no 
mês em que se celebra o dia da mobilidade urbana, se-
tembro, o prêmio especial Estrela Verde como melhor 
campanha para o bem público, durante o encerramen-
to da 37ª edição Festival do Clube de Criação de São 
Paulo. Criada pela F/Nazca S&S em 2010, a campanha 
incentiva de forma bem-humorada a adoção de hábi-
tos mais sustentáveis, como deixar o carro em casa e 
buscar alternativas de transporte. A ideia surgiu a partir 
de dados publicados na imprensa, que revelaram que a 
velocidade média de um carro, na hora do rush em São 
Paulo, é de 15km/h – apenas 1km/h a mais do que a 
de uma galinha.

Eventos 

Para se aproximar dos diversos públicos, divulgar 
informações sobre o bioma e estimular a participação 
das pessoas em ações em prol da conservação da Mata 
Atlântica, a Fundação promove e participa de eventos 
relacionados à sua missão.

O principal evento realizado pela SOS Mata Atlân-
tica é o Viva a Mata. Neste ano, em sua oitava edição, 
reuniu mais de 100 mil pessoas no Parque Ibirapuera, 
entre os dias 18 a 20 de maio. O evento contou com 
exposição, oficinas gratuitas, apresentações culturais, 
atividades para crianças, palestras, debates e encon-

Atividades
Permanentes
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tros. A mostra comemorou também o Dia Nacional da 
Mata Atlântica (27 de maio). Ao todo, o Viva a Mata 
2012 contou com a participação de 80 expositores, 
entre ONGs, projetos e reservas particulares (RPPNs) 
de todo o Brasil. Para encerrar, o encontro promoveu 
uma mobilização “Veta Tudo, Dilma”, no Monumento às 
Bandeiras, com a presença de 2.000 pessoas.

Neste ano, a SOS Mata Atlântica esteve presente 
também na Adventure Sports Fair – maior feira de es-
portes e turismo de aventura da América Latina – com 
um estande na área de Sustentabilidade do evento. 
Durante três dias, 54.000 pessoas visitaram a feira e 
foram convidadas a conhecer projetos de ecoturismo 
ligados ao programa Costa Atlântica e ao Voluntaria-
do da ONG, e saber mais sobre destinos interessantes 
para a prática sustentável de esportes de aventura, 
como o Lagamar paulista. 

Para comemorar o Dia da Árvore (21/09), a Fun-
dação SOS Mata Atlântica realizou, no dia 22 de se-
tembro, mais uma edição do “Faça parte da paisagem 
– Plante árvores”, uma distribuição de 120 mil mudas 
de espécies nativas da Mata Atlântica em praças de pe-
dágio e postos de serviço de 8 rodovias do Estado de 
São Paulo. Com o objetivo de convidar público a plan-
tar uma árvore e colaborar com o bioma em que vive, 
a iniciativa aconteceu, simultaneamente, nas rodovias 
Anhanguera (Km 67), Ayrton Senna (Km 29,5), Bandei-
rantes (Km 34 e 72), Castelo Branco (Km 30, 53 e 72), 
Dutra (Km 165 e 204), Imigrantes (Km 15), Fernão Dias 
(Km 65,7) e Dom Pedro I (Parque D. Pedro Shopping). 

As pessoas que passaram por estes locais recebe-
ram mudas de Ingá, uma árvore nativa da Mata Atlân-
tica que pode atingir de 5 a 10 metros de altura. As 
mudas foram distribuídas por cerca de 230 pessoas, 

entre monitores, colaboradores e líderes de equipe. Na 
ocasião, os participantes receberam um folheto com 
informações sobre algumas Unidades de Conservação 
da Mata Atlântica localizadas próximas às estradas, de 
forma a incentivar as pessoas a visitar e conhecer os 
parques da região. Por meio dos folhetos, a SOS Mata 
Atlântica convidou também as pessoas a compartilha-
rem em suas redes sociais o andamento do plantio de 
suas mudas, e várias fotos foram postadas.

Outro evento que a SOS Mata Atlântica participou 
com três atrações gratuitas foi a 2ª edição da Virada 
Sustentável. A SOS esteve no Mercado Municipal, em 
São Paulo, onde distribuiu mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica, em parceria com a YPÊ. Os visitantes 
tiveram a oportunidade ainda de entrar no Túnel dos 
Sentidos, um espaço no qual o público é guiado com 
olhos vendados e levado a conhecer a Mata Atlântica 
por meio dos outros sentidos, como tato e audição, 
despertando assim uma nova percepção sobre o bio-
ma. Além disso, foi colocado no local um estande da 
Fundação, em que foram expostos materiais que mos-
tram o trabalho da ONG e produtos sustentáveis da 
Loja Virtual.

Comunicação
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A área de filiação de pessoas físicas da SOS Mata 
Atlântica é responsável pela captação e atendi-

mento de novos membros e relacionamento e inte-
ração contínuos com os membros fidelizados, além 
de apoio nos eventos da Fundação, com orientações 
para aqueles que desejam se filiar à ONG.

Em 2012, foram realizadas diversas ações de rela-
cionamento com os filiados, como o envio de comuni-
cações regulares acerca das atividades da Fundação 
(mala-direta, newsletter, e-mails, abaixo-assinados); 
promoções mensais com brindes especiais da loja 
SOS Mata Atlântica para os novos filiados e no caso 
de renovação de filiações; além do estabelecimento 

Filiação

Evolução da base de filiados 
(diretos e via cartão Bradesco Visa SOS Mata Atlântica)

Ano Número de �liados
1988 360
1990 1.500
1992 1.900
1994 2.500
1996 5.120
1998 24.420
2000 43.900
2002 96.560
2004 98.000
2006 170.000
2007 200.000
2008 200.000
2009 210.000
2010 260.000
2011 350.000
2012 400.000
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de novos canais de comunicação com esse público, 
como o folder de apresentação do cartão de crédi-
to Bradesco SOS Mata Atlântica e a premiação de 
ingressos da feira de esportes e turismo Adventure 
Sports Fair 2012 para os filiados que acertassem o 
maior número de respostas do quiz de perguntas. Os 
filiados SOS Mata Atlântica também puderam parti-
cipar de expedições exclusivas, para conhecer em 
campo projetos da Fundação e de seus parceiros, 
gratuitamente. 

Ao longo do ano, a área de filiação alcançou 400 
mil novos filiados, sendo a maioria deles pelo cartão 
de crédito Brasdesco SOS Mata Atlântica.
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A área de Mobilização da Fundação é um importante 
canal para a participação ativa da sociedade em 

atividades que promovam a conservação da diversida-
de biológica e cultural, a educação e a informação so-
bre a Mata Atlântica, bem como o estímulo à cidadania 
socioambiental. 

2012 foi um ano de diversas atividades de mobiliza-
ção, com destaque para as ações contra a proposta do 
novo Código Florestal. A campanha “Mague Faz a Dife-
rença” atuou fortemente no Fórum Social Temático, em 
Porto Alegre, e em um mês e meio realizou 37 mobiliza-
ções em 13 Estados brasileiros mais o Distrito Federal. 
Um total de 87 instituições aderiu à iniciativa e as mani-
festações da campanha alcançaram pelo menos 50 mil 
pessoas em todo o país. A campanha visava conscienti-
zar sobre a importância dos manguezais e alertar sobre 

Mobilização 

os riscos que as mudanças no Código Florestal trazem 
para esses ecossistemas, essenciais para a vida ma-
rinha e para atividades econômicas como a pesca. As 
manifestações da campanha foram encerradas no início 
de março, em Brasília, com mais de 1,5 mil pessoas reu-
nidas em um ato em frente ao Congresso Nacional.

Ainda no primeiro semestre, a sociedade civil res-
gatou a campanha “Veta, Dilma!”, que aconteceu desde 
o ano passado e repercutiu também em vários países, 
como Alemanha, Colômbia, Canadá, Espanha, México, 
Portugal, Suíça, Estados Unidos e Inglaterra. Porém, o 
mote da nova ação popular era “Veta Tudo Dilma” e o 
objetivo era pedir que a presidente cumprisse sua pro-
messa de campanha eleitoral de vetar o projeto de lei 
que dava anistia a quem desmatou, incentivava o des-
florestamento e desfigurava o Código Florestal. 
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A SOS Mata Atlântica realizou uma grande manifes-
tação durante o Viva a Mata sobre o tema, que reuniu 
2.000 pessoas. Também participou e estimulou a opi-
nião pública a marcar presença nos muitos apelos feitos 
ao Congresso Nacional e à presidente Dilma, sejam nas 
redes sociais da internet, nas assinaturas ou nas ruas 
ocupadas pelo movimento. O abaixo-assinado da cam-
panha “Veta Tudo Dilma” resultou na entrega de mais de 
1,5 milhão de assinaturas à presidente Dilma Rousseff.

A Fundação esteve presente também nas ruas do 
centro do Rio de Janeiro, durante a Rio+20, e ocupou os 
corredores do Congresso, onde os manifestantes apli-
caram cartões vermelhos e apitaram contra deputados 
ruralistas que continuaram votando a favor de retroces-
sos ambientais. Essas ações eram parte da ofensiva 
“O Jogo Não Acabou”, cujo intuito era comunicar que a 
bola, à época, voltara ao Congresso e após o veto pífio 
da presidente Dilma Rousseff e o encaminhamento da 

Medida Provisória ao Congresso, a campanha entrava 
no segundo tempo para pressionar os políticos por um 
Código Florestal que garanta o bem estar de todos.

A última ação de 2012 ocorreu durante o período 
eleitoral, em que a SOS Mata Atlântica apoiou o movi-
mento Floresta Faz a Diferença e alertou a população 
para que conhecesse o status dos candidatos a pre-
feito em todo o Brasil, de acordo com suas votações 
nas alterações do Código Florestal. Ao todo, 75% dos 
candidatos que disputavam o cargo de prefeito e eram 
favoráveis ao novo Código Florestal que flexibilizou a 
proteção ambiental não foram eleitos. 

Estes movimentos foram de iniciativa do Comitê 
Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento 
Sustentável, que reúne cerca de 200 entidades da so-
ciedade civil e do qual a Fundação SOS Mata Atlântica 
faz parte.
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A Loja Virtual da SOS Mata Atlântica é um importante 
canal de comunicação com os fi liados e outros pú-

blicos da Fundação. Ao todo, são mais de 13.400 pes-
soas cadastradas na Loja, que podem receber, além de 
notícias da Fundação, promoções e informações sobre 
novos produtos sustentáveis desenvolvidos com intuito 
de divulgar a preservação do meio ambiente.  Só em 
2012, um total de 1.097 novos clientes se cadastrou 
no portal da Loja Virtual. 

Durante o ano, foram lançados 28 novos produtos, 
como camisetas infantis, baby looks, regatas, jaquetas 
e moletons produzidos com malha 50% de garrafa PET 
reciclada e 50% de algodão, e estampa produzida por 
Francine França, vencedora do Concurso de Estampas 
SOS Mata Atlântica 2011. Sua criação abordou o tema 
“MAs (Minhas Atitudes) pela Mata Atlântica” de forma 
lúdica e divertida. Itens de papelaria ecológica, como 
porta-retratos, blocos de anotações, porta-recados pro-
duzidos com kraft (papelão) e fi bra de bananeira, papel 
reciclado e lápis produzidos a partir da Poda de Árvore 
de Eucalipto (madeira de refl orestamento), régua, pin 
de aço inoxidável e uma nova edição do caderno agen-
da 2013 com informações da Fundação foram produ-
zidos ao longo do ano. Também foram confeccionadas 
necessaires em algodão reciclado, a partir de sobras 
de tecidos de indústrias têxteis, outro novo modelo em 
algodão cru, bolsas tipo carteiro prodzidas em lona de 
caminhão reaproveitada e bonés estampados e borda-
dos em algodão cru. 

A loja também esteve presente em eventos como a 
Semana do Meio Ambiente realizada no Conjunto Na-
cional, a feira de esportes e turismo de aventura Ad-
venture Sports Fair, a Virada Sustentável no Mercado 
Municipal, no encontro Brasil Certifi cado –que reúne 
líderes, formadores de opinião e empresas de todo o 

Loja Virtual

mundo comprometidos com a sustentabilidade e com 
a certifi cação socioambiental – e na Feira do Intercam-
bista ExpoBelta, um dos principais eventos de educa-
ção internacional do mundo.

Conheça a Loja Virtual em
 www.sosma.org.br/loja
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Em 2012, os desafios em Tecnologia da Informação 
estiveram concentrados nas ferramentas de comuni-

cação digital da Fundação – o Portal e a Extranet. Duran-
te a Rio+20, a SOS Mata Atlântica lançou um novo portal 
(www.sosma.org.br), com um ambiente mais acessível, 
leve e inovador, que em menos de seis meses alcançou 
mais de 340 mil visualizações. O site novo foi criado com 
o intuito de facilitar a interação com o público e com as 
redes sociais; promover acesso rápido ao blog da Funda-
ção; dar maior destaque às notícias e eventos importan-

Tecnologia 
da Informação

A área de Gestão do Conhecimento da SOS Mata 
Atlântica é responsável pela supervisão e coordena-

ção administrativa e técnica e pela articulação institucio-
nal dos programas e projetos da Fundação. Tem como 
atribuições promover a integração entre as áreas e gerar 
e alinhar o conteúdo temático, realizar novos projetos e 
estudos estratégicos e fornecer subsídios à atuação e ao 
direcionamento das estratégias, para garantir o cumpri-
mento da missão e dos objetivos institucionais.

Promove a articulação e o relacionamento com ins-
tituições governamentais, ONGs, Academia, empresas e 
demais setores. Coordena as cooperações com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no Atlas da Mata 

Gestão 
do Conhecimento 

Atividades
Permanentes

Atlântica, com a Conservação Internacional (CI-Brasil) na 
Aliança para a Conservação da Mata Atlântica e na Aliança 
para a Conservação Marinha, com a Associação Cairuçu 
nos projetos em Paraty (RJ), com o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) nos Fundos 
Atol das Rocas, Guanabara e APA Cairuçu, e com o Institu-
to Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea) nas Uni-
dades de Conservação estaduais, em especial na Reserva 
da Juatinga, em Paraty. Além disso, representa a Funda-
ção nos conselhos da Associação para a Proteção da Mata 
Atlântica no Nordeste (Amane) e do Pacto pela Restaura-
ção da Mata Atlântica e também em fóruns, redes, grupos 
e iniciativas, com destaque para aquele relacionado às 
Unidades de Conservação públicas e privadas.

tes da Fundação; melhorar a aparência e a usabilidade 
do site; otimizar o uso de imagens e vídeos com galerias 
destinadas a essas peças; dentre outras melhorias.

Outra melhoria que merece destaque neste ultimo 
ano foi a Extranet, plataforma direcionada aos colabo-
radores da Fundação. A ONG seguiu a mesma linha do 
Portal, de ter um mecanismo digital simples, de fácil 
acesso e inovador, de forma que possa ser acessado 
pelo computador e pelo sistema mobile.
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Voluntariado 

O Programa de Voluntariado da SOS Mata Atlântica 
é considerado referência na área socioambiental, 

principalmente por exercer a cidadania e estimular o 
trabalho em equipe. 

Criado em 1997, o programa comemorou em de-
zembro de 2012 15 anos de realização de atividades 
de capacitação, educação ambiental em escolas, mobi-
lizações, mutirões, participações em eventos e visitas 
às outras bases de atuação da organização, com mais 
de 100 voluntários atuantes.

Neste período, foi possível incentivar a participação 
ativa de pessoas em ações realizadas pela Fundação, dis-
cutindo questões ligadas à temática de lixo, poluição das 
águas, consumo consciente, mobilização, entre outras.

Os voluntários da SOS Mata Atlântica são agentes 
multiplicadores que trabalham para a melhoria da qua-
lidade de vida por meio da educação e do conhecimen-
to, da mobilização e da formação para o exercício da 
cidadania socioambiental.

Neste último ano, os voluntários da Fundação esti-
veram envolvidos em diversos eventos, como as ações 
de rua do Código Florestal, a oitava edição do Viva a 
Mata e a Virada Sustentável.

Abaixo, a lista de atividades realizada com o Grupo 
de Voluntariado em 2012:

REUNIÃO GERAL – Encontros realizados mensalmente 
com o grupo de voluntários, a fim de dialogar sobre as 
atividades. Funciona como um canal para sugestões 
de melhorias, aplicação de novas atividades e adequa-
ção de temas a diferentes idades. Uma memória desta 
reunião é feita e passada a todos os voluntários que 

participaram ou não da atividade. Em 2012, foram rea-
lizadas 11 reuniões, atingindo um numero total de 86 
voluntários participantes.

OFICINAS DE FORMAÇÃO – A SOS Mata Atlântica organi-
za oficinas de formação para voluntários com temas di-
versos sobre meio ambiente, Mata Atlântica e educação 
ambiental. No decorrer do ano, foram realizadas duas 
oficinas, para uma média de 36 voluntários em cada.

REUNIÕES DE PLANEJAMENTO – Antes de cada ação, é 
realizada reunião para definir as atividades que serão 
executadas de acordo com o tema sugerido pela escola. 

MUTIRÃO – o grupo de voluntariado realiza mutirões 
de limpeza em escolas, praças, parques e praias. Es-
sas atividades sempre contam com o envolvimento da 
comunidade local, professores e alunos. Há sempre 
atividades lúdicas para as crianças. De dezembro a ja-
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neiro, foram realizados mutirões de limpeza na Prainha 
Branca e no Instituto Anchieta, além de manutenção de 
mudas plantadas e da horta do local.

REUNIÃO DE NOVOS VOLUNTÁRIOS – Abertura para 
captação de novos voluntários. Neste último ano foram 
realizadas quatro delas, reunindo o total de 306 pesso-
as interessadas no voluntariado.

RITO DE PASSAGEM – Oficina de integração aos novos 
voluntários, em que é apresentada a forma de traba-
lho e as atividades normalmente realizadas. Ocorreram 
quatro desses encontros, contando com uma média de 
23 participantes em cada Rito de Passagem. 

PLANTANDO CIDADANIA – Programa de educação am-

biental e cidadania que tem como objetivo sensibilizar 
alunos e comunidades sobre a importância do meio am-
biente, valorizando as relações humanas através de dife-
rentes ações. Em 2012, foram desenvolvidos trabalhos 
com a Rede Municipal da região sul de São Paulo, com 
alunos de 2 a 12 anos, do ensino infantil e fundamental.

CINE AMBIENTAL – Apresentação de um filme ou docu-
mentário sobre o tema ambiental seguido de um deba-
te. Ao longo de 2012, foram transmitidos os filmes “Lixo 
Extraordinário”; “O Fazedor de Montanhas”; “Criança, a 
alma do negócio”; “Sobre Rios e Córregos”; um episódio 
do “Cidades e Soluções” que tratou de agroecologia; “A 
última Hora”; “Corredores Ecológicos no Espírito Santo”. 
O objetivo é capacitar e mostrar aos voluntários como as 
ações e atitudes podem impactar no mundo.

Atividades
Permanentes
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Atividade Quantas Número total de 
voluntários participantes

Média de 
participantes

Reunião Geral 11 86 8

Plantando Cidadania nas escolas 06 56 9

Reunião para Novos voluntários 04 306 76

Rito de Passagem 04 93 23

Cine Ambiental 09 62 7

Viva a Mata  01 71  71

Virada Sustentável 01 19  19

Atividades realizadas em São Paulo

NÚMERO TOTAL DE AÇÕES: 34

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 693

Destaques: 

AÇÕES EM CAMPO: Estrada Parque, em Itu; Festa da 
Tainha, na Prainha Branca; Dia da Praia Limpa, na Prai-
nha Branca; Conheça a Mata Atlântica com Trilhas Ur-
banas, no Parque Alfredo Volpi; mutirão na RPPN São 
Judas Tadeu; Seja Voluntário por um Dia.

CAPACITAÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS: Uma sobre o Viva 
a Mata e outra sobre Educação Ambiental.

MOBILIZAÇÕES CÓDIGO FLORESTAL: Foram 5 no total: 
Fórum Social Temático, em Porto Alegre; Mangue faz a 
Diferença, em Santos-SP e em Brasília-DF; Congresso 
Nacional, em Brasília; Rio + 20, no Rio e Viva a Mata, no 
Monumento às Bandeiras (SP).

NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PLANTANDO 
CIDADANIA: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pa-
dre José Pegoraro, Escola Estadual Maria Sampaio, Escola 
Estadual Antônio Aggio e Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Airton Arantes Ribeiro, que foi visitada 3 vezes.

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS: 650

Atividades realizadas no Rio de Janeiro

No Rio, a Fundação realiza ações na Área de Proteção Am-
biental (APA) de Guapimirim com voluntários locais. Em 
2012, foram feitas 4 atividades, alcançando o número de 
200  participantes e o plantido de 1.200 mudas nativas.

Atividades realizadas em Brasília

Em Brasília, a SOS Mata Atlântica tem uma parceria 
com a Câmara de Deputados para apoio ao voluntaria-
do. Destaque para a mobilização de encerramento da 
campanha Mangue Faz a Diferença realizada em março 
de 2012, com 1500 participantes. 

Voluntariado



Programas e 
Projetos
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O projeto “A Mata Atlântica é aqui – Exposição 
Itinerante do Cidadão Atuante” foi lançado em 

maio de 2009, com intuito de levar educação e 
conscientização ambiental à população de diversas 
cidades da Mata Atlântica em todo o país. Em maio 
de 2012, a exposição iniciou seu quarto ciclo, com 
o conceito “Nosso Verde Também Depende do Azul”, 
para chamar atenção para a importância da biodiver-
sidade marinha e a conectividade entre mar e floresta. 
Outra novidade que merece destaque é o tamanho da 
exposição, que ganhou mais um caminhão. Os dois 
caminhões foram adaptados em sua cenografia e co-
municação visual, sendo que um deles é palco para 
a realização de atividades de educação ambiental, 

A Mata Atlântica é Aqui 
Exposição Itinerante do Cidadão Atuante  

enquanto o outro, transformado numa sala de aula 
itinerante, concentra atividades como treinamentos 
e cinema. Além disso, o público pôde interagir com 
uma exposição sobre os ambientes costeiros e mari-
nhos montada entre os dois caminhões. A exposição 
conta com o patrocínio de Bradesco Cartões, Natura 
e Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Só neste último ano, o projeto visitou 23 cidades 
da Mata Atlântica, sendo que as 13 primeiras visitas 
eram parte do terceiro ciclo. Foram contabilizados 10 
Estados brasileiros e 198 dias de atividades de edu-
cação ambiental, 30 corpos d’água monitorados, e 
mais de 100 ONGs, instituições e secretarias parcei-
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ras, atingindo um público direto de mais de mais de 
130 mil pessoas. No total, o projeto percorreu mais 
de 26 mil quilômetros e suas emissões serão com-
pensadas por meio de plantios realizados pela equi-
pe do programa Florestas do Futuro, também da SOS 
Mata Atlântica.

Além disso, o projeto conseguiu reunir e dar espa-
ço para 177 instituições locais, que puderam expor 
seus projetos e realizar atividades em parceria com 
a equipe da exposição. Reuniu também mais de 274 
grupos escolares e teve a participação de 50 voluntá-
rios, que ajudaram a passar esta importante mensa-
gem para a população.

Como funciona a exposição?

Para desenvolver o projeto, a Fundação adaptou 
dois caminhões para servir de palco à exposição. O 
veículo permanece em cada cidade de uma a duas se-
manas, período em que a equipe de biólogos e educa-
dores ambientais da ONG promove atividades gratuitas 
e destinadas ao público de todas as idades. Algumas 
dessas atrações são organizadas pela própria SOS 
Mata Atlântica e outras ocorrem por meio de parcerias 
locais. Dentre elas, destacam-se: palestras, oficinas, jo-
gos educativos, exposições, apresentações artísticas, 
exibições de vídeos e maquetes interativas. Qualquer 
pessoa pode participar e o projeto conta com uma es-
trutura própria para receber deficientes físicos.

O objetivo do projeto é levar educação e conscien-
tização ambiental para todos os lugares que fazem 
parte da área de abrangência do bioma, estimulando a 
população a aprender de forma divertida sobre a Mata 
Atlântica e como preservar o que resta dela. 

Em cada local, a equipe reforça que a conservação 
ambiental contribui não só para a qualidade de vida 
como também para a economia da cidade e apresenta 
às pessoas sua relação com o meio ambiente, incenti-
vando a adoção de pequenas ações sustentáveis. 

Uma das principais atividades é a análise de água, 
realizada com o kit de monitoramento desenvolvido 
pela Rede das Águas, sempre feita por um dos biólo-
gos da Fundação, em rio ou outro corpo d’água que 
atravesse os municípios. Em 2012, foram realizadas 
30 análises, cujos resultados apontaram que 73,3% 
dos rios estavam com a qualidade regular e 26,7% 
estavam com qualidade ruim. Nenhuma das análises 
foi classificadas como péssima, ótima ou boa.

Programas 
e Projetos
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A Aliança para a Conservação da Mata Atlântica é uma 
parceria da SOS Mata Atlântica com a Conservação 

Internacional (CI) que, desde 1999, trabalha para am-
pliar e fortalecer o sistema de áreas protegidas públicas e 
privadas do bioma, reverter o processo de fragmentação 
e perda de biodiversidade e desenvolver estratégias de 
comunicação sobre esses temas, mobilizando os proprie-
tários de terras para a conservação dos ecossistemas.

Dentre suas iniciativas, destacam-se o Programa de 
Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natu-
ral (RPPNs) da Mata Atlântica, o Prêmio de Reportagem 
sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica; o Portal dos 
Corredores da Biodiversidade (www.corredores.org.
br), cujo conteúdo é dedicado aos corredores Central 

Aliança para a 
Conservação da Mata Atlântica

da Mata Atlântica, Serra do Mar, Corredor do Nordeste 
e Ecorregião Floresta com Araucária; a segunda fase do 
Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) para 
a Mata Atlântica; e a estruturação dos primeiros projetos 
da Iniciativa Mata Atlântica para as Áreas Protegidas.

AÇÕES REALIZADAS EM 2012 PELA INICIATIVA: apoio 
ao Mosaico de UCs Central Fluminense e ao ICMBio no 
Projeto Caminhos da Serra do Mar no Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos; elaboração de programação sobre 
Áreas Protegidas no evento Viva a Mata; apoio a eventos 
relativos ao tema; apoio à Associação para Proteção da 
Mata Atlântica do Nordeste (Amane) e realização de reuni-
ões e articulação política com parceiros. Estas atividades 
tiveram investimento do Bradesco Cartões.
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O Programa de Incentivo às Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs) da Mata Atlântica, 

coordenado pelas ONGs Conservação Internacional e 
Fundação SOS Mata Atlântica, visa ampliar a área do 
bioma preservada no país, apoiando a criação de no-
vas reservas e a gestão das já existentes. As RPPNs 
protegem, atualmente, mais de 703 mil hectares do 
território nacional, distribuídos em 1.082 reservas. Só 
na Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, elas 
somam 743 reservas e protegem mais de 141 mil hec-
tares do bioma. 

Em 2012, o programa completou 9 anos. Ao lon-
go de sua existência, ele possibilitou a criação de 350 
destas reservas, além da gestão de 82, totalizando 

Programa de Incentivo 
às RPPNs da Mata Atlântica 

mais de 52 mil hectares de áreas particulares protegi-
das na Mata Atlântica.

Para continuar o legado, neste último ano o progra-
ma lançou seu 11º Edital, que destinou R$ 400 mil para 
a criação e gestão de reservas. No total, 34 propriedades 
foram contempladas em 8 Estados brasileiros (BA, ES, 
MG, PR, RS, SC, SE e SP). Dos projetos selecionados, 9 
receberão recursos para a criação de 12 novas RPPNs, 
totalizando 1.080,13 hectares. Outras 20 RPPNs, que 
somam um total de 2.645,42 hectares, serão beneficia-
das para a elaboração de planos de manejo. Além disso, 
duas RPPNs, que juntas chegam a 135 hectares, recebe-
rão recursos para projetos de georreferenciamento, que 
servem para a adequação do processo de reconheci-

Programas 
e Projetos
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mento da reserva à legislação atual. Ao todo, as reservas 
vão ajudar a proteger mais de 3.860 hectares do bioma.

O 11º Edital do programa contou com recursos do 
Bradesco Capitalização, Bradesco Cartões e parceria da 
The Nature Conservancy. 

O Programa também promoveu duas oficinas de 
gestão de projetos para beneficiados do edital, sendo 
a primeira para beneficiados nas linhas de criação e ge-
orreferenciamento de RPPNs e outra para beneficiados 
dos projetos de elaboração de plano de manejo. No to-
tal foram capacitadas 24 pessoas, entre proprietários e 
responsáveis técnicos dos projetos.

Con�ra a lista completa dos projetos 
aprovados no 11º Edital: 

CRIAÇÃO: RPPN Aguaraguazu (PR); RPPN Mo’ã (RS); 
RPPN Prima Luna I (SC); RPPN Guainumbi (SP); RPPN 
Sítio Boa Vista (MG); RPPN Posse dos Franciosi (RS); 
RPPN Cachoeira do Bugre (SP); RPPN Norberto Custó-
dio Ferreira (MG); RPPN Sítio Sossego (PR); RPPN Vilar 
do Boi (PR); RPPN Rincão do Paiol (PR).

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO: RPPN do Caju 
(SE); RPPN Nova Angélica (BA); RPPN Santa Maria I 
(BA); RPPN Santa Maria II (BA); RPPN Alto Montana 
(MG); RPPN Rancho Chapadão (ES); RPPN Rancho Cha-
padão II (ES); RPPN Taipa do Rio do Couro (SC); RPPN 
Refugio do Macuco (SC); RPPN Taipa do Rio Itajaí (SC); 
RPPN Santuário Rã Bugio I (SC); RPPN Santuário Rã Bu-
gio II (SC); RPPN Ronco do Bugiu (RS); RPPN Reserva 
Ecológica Amadeu Botelho (SP); RPPN Serra do Itatins 
(SP); RPPN São Judas Tadeu (SP); RPPN olho de fogo 
rendado (BA); RPPN Perna do Pirata (PR); RPPN quinta 
dos cedros (MG); RPPN Vale das borboletas (MG). 

IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE MANEJO: RPPN Prima 
Luna (SC) e RPPN Mitra Bispo (MG)

Atualmente cerca de 80% das áreas remanescen-
tes de Mata Atlântica estão em propriedades privadas. 
O incentivo às Reservas Particulares se justifica pela 
importância que essas unidades possuem para a con-
servação da biodiversidade e a promoção do desen-
volvimento regional. Em todo o Brasil, 1.088 RPPNs 
protegem atualmente mais de 703 mil hectares. Só na 
Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, são 
749 reservas que protegem mais de 141 mil hectares.  

Além disso, representantes do programa estiveram, 
durante o ano, em 14 eventos de divulgação e políticas 
públicas para RPPNs. Destes, 3 foram rodas de conver-
sa na exposição itinerante em Porto Alegre, Volta Re-
donda e Porto Seguro.

 
O Programa apoiou também o roteiro metodológico 

para elaboração de planos de manejo para RPPNs, re-
conhecidas pelo Instituto Estadual de Mabiente (INEA/
RJ). O roteiro foi lançado no V Congresso Brasileiro de 
Unidades de Conservação, em Natal, com a distribuição 
de uma publicação que contou o apoio da Fundação.

Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica 
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A primeira edição do Atlas dos Remanescentes Flo-
restais da Mata Atlântica foi lançada em 1990 e 

revelou a gravidade da situação do bioma, que possuía 
menos de 8% de sua formação original. Desde então, 
a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) monitoram as alterações 
na vegetação nativa, mantendo as informações dos re-
manescentes florestais da Mata Atlântica atualizadas 
e fornecendo meios para monitorar, controlar e definir 
novas Unidades de Conservação. 

Em 2012, foram publicados dados de desfloresta-
mentos ocorridos no período de 2010 a 2011. Esta 
edição contou com patrocínio do Bradesco Cartões e 
execução técnica da Arcplan. Da área total da Mata 

Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica

Atlântica, 1.315.460 km2, foram avaliados 1.224.751  
km2, o que corresponde a cerca de 93% do bioma. 
Dos 17 Estados que abrigam a Mata Atlântica, o le-
vantamento analisou por completo as áreas de 10 de-
les – Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina e São Paulo e Bahia. Por causa da cobertu-
ra de nuvens, que prejudicam a captação de imagens 
via satélite, foram avaliados parcialmente os Estados 
da Bahia (57%), de Minas Gerais (58%) e do Espírito 
Santo (36%). Nos demais Estados do Nordeste que 
estão dentro dos limites do bioma – Alagoas, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rio Grande do 
Norte – a análise foi impossibilitada devido à ocorrên-
cia de nuvens.

Programas 
e Projetos
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Remanescentes Florestais da Mata Atlântica

Desde 2005, Minas Gerais vem ocupando a posição 
de campeão de desmatamento. Apenas no último le-
vantamento, foram 6.339 hectares desmatados. A Mata 
Atlântica já cobriu 46% do território total deste Estado 
(27.235.854 ha de um total de 58.697.565 ha), mas 
hoje restam apenas 3.087.045 ha do bioma original. 

A Bahia conquistou a segunda posição do ranking 
com área desmatada de 4.686 hectares. Atualmen-
te, restam no Estado 2.408.648 hectares de Mata 
Atlântica, o que, originalmente, já correspondeu a 
18.875.099 hectares.

Em seguida vem Mato Grosso do Sul, Santa Cantarina 
e Espírito Santo, ocupando respectivamente a 3ª, 4ª e 
5ª posição, com o desmatamento de 588 hectares, 568 

hectares e 364 hectares. A esses números somam-se 
desflorestamentos de 216 hectares em São Paulo, 111 
hectares no Rio Grande do Sul, 92 hectares no Rio de 
Janeiro, 71 hectares no Paraná e 33 hectares em Goiás.

É positiva a situação do Rio de Janeiro, que já lide-
rou a lista dos maiores devastadores em análises ante-
riores, e registrou nos últimos anos ocorrências muito 
menores de desflorestamento. 

O estudo aponta para uma perda de 13.312 hec-
tares ou 133 km² do bioma no período pesquisado. A 
taxa média anual de desmatamento reduziu 15%, com-
parado com os dois anos anteriores. 

Con�ra os dados dos 16 Estados avaliados:

Desflorestamentos no período de 2010 a 2011
(EM HECTARES)

UF Área UF
Área original 

do bioma
% UF

Remanescentes florestais Decremento
(2010-2011)2010 2011

1o Minas Gerais* 58.697.565 27.235 46% - 3.087.045 6.339

2o Bahia* 56.557.948 18.875.099 33% - 2.408.648 4.493

3o Mato Grosso do Sul 36.193.583 6.366.586 18% - 969.684 588

4o Santa Catarina 9.591.012 9.591.012 100% - 2.322.891 568

5o Espírito Santo* 4.614.841 4.614.841 100% - 512.590 364

6o São Paulo 24.873.203 16.918.918 68% - 2.642.468 216

7o Rio Grande do Sul 28.403.078 13.759.380 48% - 1.132.084 111

8o Paraná 20.044.406 19.667.485 98% - 2.429.652 71

9o Rio de Janeiro 4.394.507 4.394.507 100% - 861.086 92

10o Goiás 34.127.082 1.051.422 3% - 33.614 33

* Estado parcialmente avaliado.
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O Centro de experimentos Florestais SOS Mata Atlân-
tica – Brasil Kirin nasceu em 2007, quando o an-

tigo Grupo Schincariol cedeu a Fazenda São Luiz em 
comodato por 20 anos à Fundação. Localizada no mu-
nicípio de Itu, no Estado de São Paulo, a propriedade 
de 526 hectares estava degradada pela histórica pro-
dução de café na região. Em 2012 o Centro celebrou, 
então, cinco anos de iniciativas em pesquisas e proje-
tos de restauração florestal e educação ambiental, en-
tre outras ações em prol da recuperação, conservação 
das florestas e uso sustentável dos recursos naturais.

Nestes cinco anos, foram cultivadas aproximada-
mente 1,9 milhões de mais de cem espécies de árvo-
res, o que culminou na restauração de uma área equi-
valente a 848 campos de futebol e contribuiu para o 
renascimento de duas nascentes e a proteção de rios 
na região. Para garantir melhores resultados, no últi-
mo ano o viveiro ampliou sua capacidade de produção 
para 750 mil mudas por ano.

Centro de 
Experimentos Florestais 

Esse incremento significa que o Centro tem aposta-
do no aumento da meta de restauração de áreas. Em 
2012, foram produzidas ali 518.325 mudas. O resulta-
do do ano anterior (2011) foi de 454.479. 

Outro grande trabalho foi a conscientização de mais 
de 16 mil pessoas, que aprenderam sobre a importân-
cia do bioma da Mata Atlântica por meio de visitas mo-
nitoradas realizadas gratuitamente na sede do Centro.

O Programa também teve vital importância na con-
solidação de 18 projetos de pesquisa. Atualmente, 12 
estudos estão em andamento e há 12 pontos de monito-
ramento de água. Merece destaque também a capacita-
ção de 20 instituições que agora sabem produzir mudas.

Todas essas ações só foram possíveis graças ao 
apoio do Grupo Schincariol – que, em 2012 iniciou 
uma nova fase, passando a se chamar Brasil Kirin –, 
além de outras várias empresas patrocinadoras, como 
a Bradesco Capitalização, pesquisadores e pessoas 
que acreditam no trabalho desenvolvido no Centro. 

Programas 
e Projetos
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O Clickarvore foi o primeiro programa da Fundação 
criado para promover a restauração florestal como 

forma de recuperar a integridade ecológica dos ecossis-
temas. Resultado da parceria com o Instituto Ambiental 
Vidágua e o Grupo Abril, o programa, que nasceu no 
ano 2000, tinha como objetivo estimular as pessoas a 
plantarem mudas tendo como maior aliado a internet. 
A cada clique dado no site www.sosma.org.br/projeto/
clickarvore/como-participar/, o internauta contribuía 
com uma árvore para projetos de restauração florestal 
em diferentes Estados e municípios do bioma, custea-
da por empresas patrocinadoras.

Após 10 anos de lançamento da primeira fase 
do programa, um novo formato foi estruturado e, em 
2010, deu-se início à nova fase do Clickarvore. 

Esta nova fase conta com a mobilização dos internau-
tas para a doação de mudas e para definir as áreas que 
necessitam de auxílio para a conservação, com a parti-
cipação de empreendedores do setor e com o envolvi-
mento de proprietários interessados em restaurar áreas 
degradadas de suas propriedades. O programa recebe 
recursos de empresas para lançar editais com foco na 
seleção de áreas prioritárias para a restauração florestal.

De janeiro a dezembro de 2012, a nova fase do 
Clickarvore atingiu a marca de 1,3 milhões de mudas 
doadas. Nesse período, o programa lançou também o 
IV Edital para as regiões: Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Noroeste de São Paulo, Sudoeste e Leste do Mato 
Grosso do Sul, Norte do Paraná, Espírito Santo e Sul da 
Bahia. Foram recebidas e analisadas cerca de 45 pro-
postas de restauração para áreas entre 1,5 e 30 hecta-
res de proprietários rurais, pessoas físicas ou jurídicas, 
associações, Organizações da Sociedade Civil de Inte-
resse Público (OSCIP) e ONGs. 

Clickarvore 

No quarto edital, 20 proprietários foram contempla-
dos com 605.225 mudas, sendo 300.000 mudas pa-
trocinadas pelo Bradesco Cartões, 300.000 mudas pelo 
Bradesco Capitalização, 2.500 mudas pelo Grupo Abril 
e 2.725 por internautas, para a restauração de mais de 
360 hectares de Mata Atlântica. Foram selecionadas 18 
propriedades da região Noroeste de São Paulo, uma da 
região Norte do Paraná e uma do Espírito Santo. Confira 
a lista dos projetos contemplados no IV Edital (tabela 1).

Além de receber doação das mudas, eles podem ser 
beneficiados com incentivos econômicos após 3 anos 
da implantação do projeto bem sucedido. Ou seja, se 
for constatado que a restauração alcançou os resultados 
esperados (com uma fisionomia de floresta e uma dinâ-
mica natural para a área), o proprietário rural poderá ser 
beneficiado com uma premiação em dinheiro. O objetivo 
é que o proprietário direcione o recurso para melhorias 
na sua propriedade, comprovando que é possível aliar 
a conservação e restauração florestal com a adequação 
ambiental das áreas rurais.  Os valores da premiação po-
dem flutuar entre o mínimo e máximo apresentados na 
tabela, em função da área restaurada em hectares (ha).
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Propriedade Município UF
Fazenda União Suzanápolis SP
Fazenda Santa Lúcia Garça SP
Sítio Maldonado Iacri SP
Sítio Boa Sorte Getulina SP
Fazenda Santa Rosa Getulina SP
Sítio Vale Verde Londrina PR
Fazenda Lima Doce Marabá Paulista SP
Estância Nova Era Mirante do Paranapanema SP
Fazenda Boa Fé I Presidente Epitácio SP
Fazenda Boa Fé II Presidente Epitácio SP
Fazenda Asteca Marília SP
Fazenda Santa Christina Nova Independência SP
Fazenda Santa Rosa Quintana SP
Fazenda Piracicaba Presidente Epitácio SP
Sítio Taquaral Marechal Floriano ES
Fazenda Juritis Martinópolis SP
Fazenda Juritis 80 Martinópolis SP
Fazenda Água Azul Iepê SP
Fazenda Santa Rosa Teodoro Sampaio SP
Fazenda Santa Isabel Presidente Epitácio SP

Área restaurada (ha) Valor /muda Valor Mínimo Valor Máximo
1,5 a 6,25 R$ 0,49 R$ 1.225,25 R$ 5.105,19
6,26 a 11 R$ 0,41 R$ 4.278,52 R$ 7.518,17
11,01 a 15,75 R$ 0,33 R$ 6.056,71 R$ 8.664,23
15,76 a 20,05 R$ 0,25 R$ 6.567,98 R$ 8.355,84
20,06 a 25,25 R$ 0,17 R$ 5.684,80 R$ 7.155,60
25,26 a 30,00 R$ 0,08 R$ 3.368,67 R$ 4.000,80

Tabela 2. Bonificação Proprietário Rural (após 3 anos da implantação)

Tabela 1. Projetos contemplados no IV Edital
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O Florestas do Futuro é um dos programas mais 
participativos para a restauração florestal da 

Fundação SOS Mata Atlântica, reunindo a sociedade 
civil organizada, a iniciativa privada, proprietários de 
terras e o poder público nas ações socioambientais 
e de capacitação para a recuperação de áreas priva-
das. 

Nos últimos 12 meses, o Florestas do Futuro pro-
porcionou o plantio de 511 mil mudas de árvores 
nativas da Mata Atlântica. Os plantios têm foco nas 
matas ciliares, exercendo papel fundamental na pre-
servação dos recursos hídricos, conservação da bio-
diversidade e sequestro de carbono. 

O programa possibilita que os proprietários rurais 
inscrevam suas áreas para a implantação de projetos 
que buscam alcançar uma série de benefícios, tais 
como adequação da propriedade rural, melhoria da 
qualidade de água, formação de corredores ecoló-
gicos, valorização da terra, conservação de solo. No 
ano passado, 14 proprietários rurais participaram do 
Florestas para o Futuro.

As parcerias com o setor privado são essenciais, 
seja para oferecer às empresas a oportunidade de 
compensar parte da emissão de carbono gerada por 
suas atividades, seja para desenvolver a consciência 
ambiental dos colaboradores e funcionários e para a 
incorporação de melhores práticas. 

Ao contribuir com o Florestas do Futuro a empre-
sa se torna uma parceira da Fundação. Como tal, ela 
recebe vários benefícios e serviços para potenciali-
zar suas ações socioambientais, criando uma comu-
nicação especial na divulgação junto aos seus clien-
tes ou consumidores finais.

Florestas 
do Futuro  

A SOS Mata Atlântica elaborou um ranking com as 
20 empresas que mais patrocinaram mudas do Flores-
tas do Futuro no período de cinco anos. 

Con�ra o resultado:

Empresa Quantidade  
de mudas

Banco Bradesco Capitalização S.A. 1.415.383

Banco Bradesco S.A. – Cartões 555.000

Química Amparo Ltda. 400.000
Banco Bradesco S.A. –  
Ecofinanciamento

354.535

Volkswagen Caminhões e Ônibus 
Indústria e Comércio de Veículos 
Comerciais Ltda.

300.000

Rodovia das Colinas S.A. 180.700

Gênesis Empreendimentos S.A. 150.000

Instituto Coca-Cola Brasil – ICCB 108.355
UNINOVE – Associação  
Educacional Nove de Julho

50.000

Companhia de Gás de São Paulo 45.000
Interface Flooring System  
Comercial Ltda

36.000

Coca-Cola – Spal Indústria  
Brasileira de Bebidas S.A.

35.000

Panasonic do Brasil Ltda. 34.000

Repsol Sinopec Brasil S.A. 31.225

Gol Transportes Aéreos 30.102

Castrol Brasil Ltda. 30.000

MIB Produtos Gráficos LTDA 30.000

Tam Linhas Aéreas S.A 30.000

Grendene S/A 25.500
Tok&Stok – Estok Comércio 
e Representações Ltda

24.003
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O projeto Aprendendo com a Mata Atlântica tem o ob-
jetivo de integrar a comunidade do entorno às ativi-

dades realizadas pelo Centro de Experimentos Florestais 
e sensibilizar o público em geral, principalmente estudan-
tes e educadores, para as questões ambientais. A ideia é 
popularizar temas ligados à conservação da Mata Atlânti-
ca, como água, floresta, biodiversidade, entre outros. 

Com parceria e patrocínio da Brasil Kirin e o apoio 
do Bradesco Capitalização e Microtur Transportes, o 
projeto utiliza uma série de conceitos e atividades prá-
ticas – reconhecimento da fazenda, maquete dinâmica, 
jogos cooperativos, oficina e plantio de mudas – para 
estimular os participantes a terem um olhar diferente 
sobre o ambiente em que vivem e a incorporarem atitu-

Aprendendo 
com a Mata Atlântica

des mais sustentáveis no dia-a-dia. Informações sobre 
a Mata Atlântica, sua abrangência, características e a 
importância da floresta para nossa qualidade de vida 
são sempre transmitidas pelos monitores.

Durante o ano, muitas escolas que já haviam parti-
cipado do projeto nos anos anteriores puderam realizar 
atividades com outros alunos que ainda não conheciam 
o Centro. É importante destacar que mais 7 novas esco-
las da região entraram no projeto, ampliando assim sua 
abrangência de atuação. 

A meta de receber 3.120 pessoas ao longo do ano, 
dentre todas as atividades realizadas pelo Centro de 
Experimentos Florestais, foi superada em mais de 80%, 
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com destaque para participação dos alunos do ensino 
fundamental II, eventos, cursos e visitas. Confira esse 
resultado na tabela  abaixo.

No período de junho a dezembro de 2012, foram 
recebidos 4.498 alunos, sendo 4.086 alunos do ensi-
no fundamental, 304 alunos do ensino médio/técnico 
e 108 alunos do nível superior, vindos de 31 escolas 
das cidades de Itu e região, São Paulo e Grande São 
Paulo. Com essas visitas, foram atendidas 140 turmas, 
com uma média de 33 alunos por turma. 

Além disso, o Centro concluiu a formação de 7 moni-
tores que trabalham na recepção dos grupos em 2012 
e, como forma de fortalecer e capacitar este grupo, foi 
oferecido o Curso de Capacitação de Monitores para a 
metodologia de Aprendizado Sequencial Sharing Natu-
re, sendo apresentadas formas de tornar a experiência 
com a natureza mais sensitiva, buscando assim maior 
interação e envolvimento com o meio ambiente.

Foram realizados, também neste período, mais de 
20 eventos no espaço do Centro de Experimentos Flo-
restais, entre reuniões, capacitações, cursos e eventos 
de integração, com destaque para a ação do artista chi-
nês Xu Bing, que apresentou técnicas de desenho para 
100 crianças da escola Sesi Itu e do Centro de Referên-
cia a Assistência Social (CRAS) Pipa. Outro evento de 
grande importância realizado no local foi o Bike Tour, 
que reuniu cerca de 90 ciclistas para circuito nas trilhas 
do Centro. 

O Centro tem despertado também o interesse de es-
trangeiros pelas atividades que são desenvolvidas na 
base de restauração florestal. Assim, foram recebidos 
americanos queriam saber mais sobre a Mata Atlântica 
e quais ações contribuem para a sua preservação.

Em relação aos grupos de pessoas com deficiência, 
foram recebidos, neste último ano, 1.252 pessoas com 
deficiência em eventos, cursos e visitas.

Número de Visitantes Meta 
2012

Recebidos 
2012

Ensino Fundamental 2.520 4.086
Ensino Médio/Técnico 450 304
Ensino Superior 150 108
Professores 313
Programas de Visitação 100 130
Eventos/Cursos/Visitas 350 1.252
Total de Visitantes 3.570 6.193

Aprendendo com a Mata Atlântica
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A Diretoria de Políticas Públicas da SOS Mata Atlânti-
ca atua diretamente com o poder público no Con-

gresso Nacional, nos Estados e com os governos mu-
nicipais para influenciar a construção de ações para o 
benefício do meio ambiente e da qualidade de vida da 
população. Essa articulação ocorre pelo legado que a 
Fundação carrrega desde o processo de criação da Lei 
da Mata Atlântica e, também, por coordenar a Frente 
Parlamentar Ambientalista, trabalhando na elaboração 
de leis em prol do meio ambiente e sua aplicação na 
esfera local.

Código Florestal

Há mais de dez anos a bancada ruralista tentava im-
por uma nova lei florestal. Em maio de 2011, um 

projeto de lei que altera o Código Florestal foi aprova-
do pela Câmara e encaminhado para o Senado, onde 
passou por modificações. Aprovado pelos senadores, o 
projeto foi novamente remetido à Câmara. O deputado 
Paulo Piau (PMDB-MG) foi, então, o relator que assumiu 
a missão de aceitar ou rejeitar as mudanças do Senado. 
Porém, o que ele fez foi prejudicar ainda mais a proteção 
do meio ambiente e das florestas, mantendo a anistia a 
quem desmatou, o que incentiva novos desmatamentos 
e beneficia somente um setor da sociedade.

Aprovado, pela segunda vez, na Câmara dos Deputa-
dos em 25 de abril de 2012, o projeto foi para o Palá-
cio Planalto. Nesse momento, a sociedade civil resgatou 
a campanha “Veta, Dilma!”, que aconteceu desde o ano 
passado e repercutiu também em vários países, como 
Alemanha, Colômbia, Canadá, Espanha, México, Portugal, 
Suíça, Estados Unidos e Inglaterra. O mote da nova ação 
popular era “Veta Tudo Dilma” e o objetivo era pedir que 
a presidente vetasse integralmente o Código e cumprisse 
sua promessa de campanha eleitoral de vetar o projeto 

Políticas Públicas

de lei que dava anistia a quem desmatou, incentivava o 
desflorestamento e desfigurava o Código Florestal. 

A sociedade brasileira se engajou fortemente e o 
“Veta Tudo, Dilma!” se transformou em fenômeno so-
cial no país. O movimento foi iniciativa do Comitê Brasil 
em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Susten-
tável, que reúne cerca de 200 entidades da sociedade 
civil e ao qual a Fundação SOS Mata Atlântica faz parte.

A SOS Mata Atlântica realizou uma grande mani-
festação durante o Viva a Mata e estimulou a opinião 
pública a marcar presença nos muitos apelos feitos ao 
Congresso Nacional e à presidente Dilma, sejam nas 
redes sociais da internet, em abaixo-assinados ou nas 
ruas ocupadas pelo movimento. 

A presidente Dilma não cumpriu compromisso de 
campanha, desrespeitou os pedidos de cientistas, juris-
tas, organizações da sociedade civil e movimentos so-
ciais para que o processo fosse realizado de forma res-
ponsável. Ela fez apenas alguns cortes, não atendendo 
ao pedido de veto integral dos brasileiros. O Governo 
aprovou 90% do Projeto de Lei que saiu da Câmara. Os 
outros 10%, que veio em forma de Medida Provisória, 
resgataram ou pioraram o básico do Senado, ficando 
aquém do ideal para a proteção das florestas e a garan-
tia da qualidade de vida da população.

Às vésperas da Rio+20, foi instalada uma Comissão 
Especial que analisou a Medida Provisória do Código 
Florestal com tendência fortemente ruralista. O setor am-
bientalista, que temia um retrocesso ainda maior no tex-
to, lançou uma nova campanha: “O Jogo Não Acabou”. 

Mais uma vez, a Fundação esteve presente nas ruas 
do centro do Rio de Janeiro, durante a Conferência, e 
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ocupou os corredores do Congresso, onde os manifes-
tantes aplicaram cartões vermelhos e apitaram contra 
deputados ruralistas que continuaram votando a favor 
de retrocessos ambientais. 

A ação tinha o intuito de comunicar que a bola, 
à época, voltara ao Congresso e após o veto pífio da 
presidente Dilma Rousseff e o encaminhamento da Me-
dida Provisória ao Congresso, a campanha entrava no 
segundo tempo para pressionar os políticos por um Có-
digo Florestal que garanta o bem estar de todos.

A Medida Provisória bateu recorde de recebimento 
de emendas – mais de 600 sugestões de mudanças 
no texto foram registradas. Porém, no dia 29 de agosto 

de 2012, só foram votados os destaques do relatório 
apresentado pelo senador Luiz Henrique (PMDB).

Sem nenhum espaço e condição de influência, am-
bientalistas não participaram da negociação que dila-
cerou a legislação ambiental brasileira.

O trâmite do novo Código Florestal brasileiro passou 
por seus momentos decisivos em outubro de 2012, 
quando a Medida Provisória 571/12 foi sancionado 
pela presidente Dilma Rousseff.

A Fundação divulgou nota sobre o assunto, lamen-
tando os retrocessos, mas reafirmando seu compro-
misso de fiscalizar o cumprimento da lei e de manter 

Políticas Públicas



49Programas 
e Projetos

sua atuação pelo desenvolvimento sustentável. E, as-
sim, a última ação de 2012 ocorreu durante o período 
eleitoral, em que a SOS Mata Atlântica apoiou o movi-
mento Floresta Faz a Diferença e alertou a população 
para que conhecesse o status dos candidatos a pre-
feito em todo o Brasil, de acordo com suas votações 
nas alterações do Código Florestal. Ao todo, 75% dos 
candidatos que disputavam o cargo de prefeito e eram 
favoráveis ao novo Código Florestal que flexibilizou a 
proteção ambiental não foram eleitos. 

Plataforma Ambiental  
aos Municípios 2012

Durante os dois meses que antecederam as elei-
ções, a Fundação SOS Mata Atlântica colocou nas 

ruas a Plataforma Ambiental aos Municípios 2012, que 
cumpriu seu papel de auxiliar os cidadãos na escolha 
de candidatos a prefeito e vereador comprometidos 
com a agenda socioambiental. Além disso, incentivou 
os políticos a se apropriarem desse tema e firmar com-
promisso em nosso site.

O documento apresenta os principais pontos da 
agenda socioambiental que precisam ser discutidos, 
respondidos e solucionados pelos dirigentes dos 
municípios. A Plataforma sugere, por exemplo, que 
os processos sejam realizados a partir de critérios 
técnicos, com qualidade, responsabilidade, transpa-
rência e agilidade. Menciona também a criação de 
políticas públicas de incentivos para que os proprie-
tários de terra mantenham suas áreas preservadas, 
principalmente as faixas de margens rios, e pede a 
criação de políticas públicas orientadas para a cap-
tação de água das chuvas e o aumento da permea-
bilidade dos solos nas bacias hidrográficas do país 
e o fortalecimento da organização de cooperativas 

e/ou associações de catadores. Além disso, a fer-
ramenta contém dados do Atlas dos Municípios da 
Mata Atlântica, que aponta os problemas ambientais 
existentes e um conjunto de compromissos e ações 
para nortear a consolidação de uma agenda socio-
ambiental para a região.

A Plataforma Ambiental funciona como uma refe-
rência para as questões ambientais e como um ins-
trumento de apoio ao cidadão eleitor, contribuindo no 
momento da escolha de seu candidato e na hora de 
cobrar propostas e resultados, tendo como base não 
apenas a Constituição Federal, mas também a Agenda 
21 e os tratados ambientais e internacionais assinados 
pelo Brasil. Além disso, ela serve também para os pró-
prios políticos, que poderão utilizá-la e incorporar os 
temas em seu Plano de Governo.

No ar desde 1989, a Plataforma Ambiental parti-
cipou pela terceira vez de eleições municipais. Este 
ano, a ferramenta foi lançada em 11 capitais e 8 mu-
nicípios e colocou os eleitores no centro dos debates 
da Plataforma.

Os cidadãos ganharam uma seção exclusiva no site 
www.sosma.org.br, onde tiveram a chance de convi-
dar os candidatos dos 3.222 municípios a pactuar seu 
compromisso com os temas indicados no documento 
como prioritários para garantir a preservação dos re-
cursos naturais e do bioma Mata Atlântica – saúde, 
educação, clima, saneamento básico e desenvolvimen-
to sustentável. Além disso, os eleitores apresentaram 
várias propostas socioambientais a seus candidatos 
nas redes sociais. Essa ação fez parte da campanha “O 
que você deseja que seu candidato faça pelo meio am-
biente”, que aconteceu no Twitter e Facebook da SOS 
Mata Atlântica.
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A ferramenta é uma iniciativa da Fundação SOS 
Mata Atlântica, em parceria com a Frente Parlamentar 
Ambientalista e a Associação Nacional de Órgãos Mu-
nicipais de Meio Ambiente (ANAMMA).

Frente Parlamentar Ambientalista

A Frente Parlamentar Ambientalista, composta por 
deputados, senadores e conselheiros, tem como 

um de seus principais objetivos estabelecer um diálo-
go com a sociedade civil de forma a receber e tentar 
incorporar as recomendações da sociedade civil sobre 
os grandes temas relacionados ao meio ambiente nas 
pautas debatidas no Congresso. 

Em 2012, o foco das atividades foram os debates 
sobre a alteração do Código Florestal. Também foram 
promovidas discussões sobre a consolidação da Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos, sobre o Projeto de Lei 
de Pagamentos por Serviços Ambientais e a criação de 
Unidades de Conservação marinhas.

O grande destaque das ações da SOS Mata Atlântica 
na Frente, neste último ano, foi o lançamento da Frente 
Parlamentar Ambientalista em 5 Estados (SP, PR, RS, ES 
e SE), o que contou com a parceria  da Associação Na-
cional dos Órgãos Municipais da Mata Atlântica e apoio 
da Câmara Brasileira da Índústria da Construção (CE-
BIC) e do Compromisso Empresarial para a Reciclagem 
(CEMPRE). Na ocasião também foram criados Grupos de 
Trabalho (GTs) para acompanhamento da implementa-
ção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Plano Municipal da Mata Atlântica

Uma das ações previstas na Lei da Mata Atlânti-
ca (11.428/2006) é o Plano Municipal da Mata 

Atlântica, que possibilita aos municípios atuarem na 
defesa, conservação e recuperação da vegetação nati-
va e da biodiversidade deste bioma, por meio de um 
mapeamento dos remanescentes floretais. O Plano traz 
benefícios para a gestão ambiental e o planejamento 
da cidade e fornece os subsídios ambientais necessá-
rios para programas de ação, tais como o Plano Diretor 
Municipal, o Plano Municipal de Saneamento Básico e 
o Plano de Bacia Hidrográfica.

Neste último ano, a Fundação, em parceria com a 
Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente (ANAMMA), apoiou e promoveu essa iniciati-
va em mais de 50 municipios de vários Estados, como 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul, para elaborarem seus Planos Municipais da Mata 
Atlântica. A partir do estabalecimento do Plano, a SOS 
Mata Atlântica reforça a necessidade de os municípios 
incentivarem o Cadatro Ambiental Rural (CAR) das pro-
priedades do território e, com isso, estimula também o 
cumprimento da Lei do Código Florestal.

Observatório Parlamentar 
Socioambiental

Trabalhando ao lado do Legislativo, a Fundação par-
ticipa do Observatório Parlamentar Socioambiental 

com o objetivo de monitorar as principais leis e ajudar 
a promover o desenvolvimento sustentável. 

O intuito é fornecer ao cidadão brasileiro dados 
concretos que possibilitem uma visão crítica sobre as 
discussões e projetos apresentados dentro do Congres-
so Nacional, contribuindo para que a sociedade civil 
organizada, entidades e empresários possam acompa-
nhar a tramitação de leis e regulamentações sobre as 
questões socioambientais.

Políticas Públicas
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Programa 
Costa Atlântica

Iniciado em 2006, o Programa Costa Atlântica atua 
com o objetivo de conservar o patrimônio natural e 

cultural das zonas costeira e marinha do bioma Mata 
Atlântica, contribuindo com o desenvolvimento sus-
tentável e a manutenção do equilíbrio ambiental. Suas 
principais atividades são:

FORTALECIMENTO do Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação por meio do fomento a 
projetos de criação e implementação de Unida-
des de Conservação Marinhas e costeiras, com a 
participação da sociedade civil organizada, par-
ceiros locais e agências governamentais;

APOIO a projetos de pesquisa aplicada à con-
servação marinha e diagnósticos;

CAPACITAÇÃO e promoção de políticas públicas 
relativas à conservação marinha e campanhas 
de mobilização e informação.

O Programa trabalha por meio de frentes estratégi-
cas. Nesse sentido, é constituído por dois fundos, o Fun-
do Costa Atlântica e o Fundo pró-Unidades de Conser-
vação Marinhas, e conta com uma parceria estratégica 
com o programa marinho da Conservação Internacional 
na consolidação da Aliança para a Conservação Marinha. 

Em 2012, o Costa Atlântica teve participação funda-
mental na campanha “Mangue Faz a Diferença”, que re-
alizou 37 mobilizações em defesa dos manguezais, em 
13 Estados brasileiros mais o Distrito Federal, no período 
de um mês e meio. Coordenada pela SOS Mata Atlânti-
ca, com o apoio de organizações de diversos Estados, a 
campanha teve o intuito de conscientizar a opinião pú-
blica sobre os riscos das mudanças no Código Florestal 
para esses ecossistemas, essenciais para a vida marinha 

e para atividades econômicas como a pesca. Um total 
de 87 instituições aderiu à iniciativa e as manifestações 
alcançaram pelo menos 50 mil pessoas em todo o país. 

O Programa Costa Atlântica também lançou neste 
ano o seu 5º Edital, que destina um total de R$ 225 
mil para sete projetos que visam a conservação da bio-
diversidade e a sustentabilidade das zonas costeira e 
marinha sob influência do bioma Mata Atlântica, com o 
patrocínio da Anglo American, do Bradesco Capitaliza-
ção e da Repsol Sinopec. Os projetos apoiados já bene-
ficiam 16 Unidades de Conservação (UCs) em 9 Estados 
brasileiros (RN, CE, PI, PE, BA, ES, RJ, SP, SC), em mais 
de 1 milhão de hectares de áreas marinhas protegidas.

Além disso, o programa Costa Atlântica organizou 
uma expedição com seis representantes do Conselho 
do Polo Ecoturístico do Lagamar para Paraty. O intuito 
da iniciativa foi mostrar, na prática, como aquela região 
está desenvolvendo o turismo ecológico sustentável e 
de base comunitária, de forma a inspirar os participan-
tes a promoverem atividades sustentáveis no Lagamar.

O programa também esteve presente no Viva A Mata 
2012, colaborando com orientações e suporte à base da 
SOS Mata Atlântica em Iguape. Em 2012 o Costa Atlântica 
completou 6 anos, acumulando resultados significativos. 

Fundo Costa Atlântica 

O programa Costa Atlântica estabeleceu em 2007 
o “Fundo para Conservação e Fomento ao Desenvol-
vimento Regional nas zonas Costeira e Marinha” – o 
Fundo Costa Atlântica –, sob Influência do bioma Mata 
Atlântica, para apoiar a criação e consolidação das Uni-
dades de Conservação Marinha e fomentar o desenvol-
vimento local e regional na zona costeira.
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Em 2012, a Fundação SOS Mata Atlântica supervi-
sionou e monitorou os projetos aprovados em editais 
do Fundo Costa Atlântica, patrocinado por Bradesco 
Capitalização, Copebrás e Repsol Sinopec. Foi por 
meio desse Fundo que o Programa Costa Atlântica 
lançou o 5º Edital e selecionou os projetos que serão 
beneficiados com o valor de R$ 225 mil para a con-
servação da biodiversidade e a sustentabilidade das 
zonas costeira e marinha.

No âmbito dessa iniciativa foram realizadas tam-
bém atividades de sensibilização das comunidades 
sobre a importância do ordenamento do turismo, de 
apoio náutico à proteção ambiental, de capacidade de 
suporte ambiental da região de Trindade, Paraty/RJ e 
reestruturação de viveiro de mudas nativas para recu-
peração de áreas degradadas.

Área de Proteção Ambiental do 
Cairuçu e Reserva Ecológica da 
Juatinga (RJ)

Desde meados da década de 1990 a Fundação SOS 
Mata Atlântica apoia a gestão e implementação de UC 
na região da Baía da Ilha Grande, com destaque para o 
Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) 
Cairuçu, publicado em 2005. A partir de 2009, deu-se 
início a uma nova fase, com apoio de ações de gestão e 
implementação de projetos setoriais integrados entre a 
APA de Cairuçu e Reserva Ecológica da Juatinga.

O que se busca é efetivar um fundo privado de 
apoio à gestão e implementação dessas duas impor-
tantes UC da região da Baía da Ilha Grande, interagir e 
integrar os diversos atores envolvidos com a finalidade 
de melhorar a conservação ambiental na região.

Programa Costa Atlântica
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Em 2012, a atenção foi voltada para o apoio à ges-
tão, ao ordenamento do turismo, em especial o proje-
to “Estudo para determinar a capacidade de suporte, 
indicadores de sustentabilidade e propostas de ações 
para a região da APA de Cairuçu e Reserva da Juatinga”. 
Para contribuir aos esforços de educação e controle, 
foi contratado serviços de apoio náutico para visto-
rias nos processos de licenciamento e de proteção e 
monitoramento garantindo duas saídas mensais. Além 
disso, possibilitou a reimpressão de mais de 10.000 
folders informativos contendo dados sobre as Unida-
des de Conservação da região (APA Cairuçu, Reserva 
da Juatinga, Parque Nacional da Serra da Bocaina, Es-
tação Ecológica Tamoios), a cultura das comunidades 
caiçaras, atrativos naturais e dicas para que o visitante 
desenvolva o turismo de baixo impacto valorizando a 
cultura local. 

Também está sendo realizado o estudo de capaci-
dade de suporte ambiental na região da APA de Cairu-
çu, Reserva da Juatinga e de Trindade, no Parque Nacio-
nal da Serra da Bocaina. O diagnóstico socioambiental 
foi concluído e avaliado pelos órgãos ambientais Fede-
ral e Estadual – Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Estadual do Am-
biente (INEA), respectivamente – e ajustes e comple-
mentações ao estudo, como a inclusão de dados sobre 
os estacionamentos e a capacidade de acomodação 
das comunidades locais foram finalizados.

Aliança para a Conservação dos 
Ambientes Marinhos e Costeiros

Desde 2008, o programa Costa Atlântica estabe-
leceu uma parceria com a Conservação Internacional, 
criando a Aliança para a Conservação Marinha. Dentre 
as atividades previstas por essa frente estão a preser-

vação da Mata Atlântica por meio de campanhas, estu-
dos, levantamento de dados e cursos de formação de 
apoio à sustentabilidade e à gestão das Unidades de 
Conservação Marinha.

 
O projeto “PSA Marinho: Planejamento de um Sis-

tema de Pagamento por Serviços Ambientais na Reser-
va Extrativista Marinha do Corumbau, Extremo Sul da 
Bahia”, foi executado ao longo de 2012 e ainda está 
em andamento, com o apoio financeiro do Fundo Brasi-
leiro para a Biodiversidade (FUNBIO). Ele foi incluso no 
Tema 4 – Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), no 
âmbito do Projeto Mata Atlântica II (Atlantic Forest Con-
servation Fund - AFCoF II) e é coordenado pelo Progra-
ma Marinho da Conservação Internacional em parceria 
com o Costa Atlântica. 

Serra do Guararú 
e Prainha Branca - Guarujá/SP

A Fundação SOS Mata Atlântica, através do Progra-
ma Costa Atlântica, apoia as avaliações jurídicas e as 
demandas provenientes da região e, juntamente com 
o Programa de Volutariado e Moblização da ONG, pro-
move atividades de mobilização na Prainha Branca no 
Guarujá, São Paulo.

Em 2012, foi assinado o decreto de criação da Área 
de Preservação Ambiental (APA) da Serra do Guararu. 
A Fundação SOS Mata Atlântica manteve um diálogo 
com os parceiros locais e ajudou na avaliação do do-
cumento final, ao qual fez críticas ao processo pouco 
participativo e representativo por parte das comunida-
des locais.

Já no encerramento do ano foi organizada uma ativi-
dade com a participação de mais de 50 crianças da co-
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munidade da Prainha e com a presença de dois volun-
tários da Fundação. O objetivo foi comemorar o Natal, 
presenteando a população com produtos sustentáveis 
da Loja Virtual da ONG, que foram entregues por um 
papai Noel comunitário. Na ocasião também foram con-
feccionados enfeites natalinos com material reciclável.

Fundo Pró-Unidades 
de Conservação Marinha

A SOS Mata Atlântica trabalha intensamente no 
apoio à gestão das Unidades de Conservação Marinha 
existentes. Por meio do Fundo Pró-Unidades de Con-
servação Marinha, apoia a implantação e sustentabi-
lidade das UCs públicas com um trabalho que, além 
do fomento à realização de diversas atividades, visa à 
valorização dessas unidades.  Por meio do Fundo Pró-
-Unidades de Conservação Marinha, a sustentabilidade 
das Unidades de Conservação públicas vem sendo am-
pliada, com diversas atividades que buscam a valoriza-
ção dessas unidades. 

Através desse fundo, quatro Unidades de Conserva-
ção Marinha já são beneficiadas: a Reserva Biológica 
do Atol das Rocas, a Estação Ecológica da Guanabara, a 
Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e o Monu-
mento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras.

Estação Ecológica Guanabara (RJ) 

A Estação Ecológica (Esec) Guanabara, localizada 
no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) de Gua-
pimirim (RJ), é outra Unidade de Conservação que con-
ta com o apoio da SOS Mata Atlântica para a realização 
de diversas atividades com a doação de uma pessoa 
anônima. Com cerca de 2.000 hectares, abrangendo 
parte dos municípios de Guapimirim e Itaboraí, é a área 

mais conservada da Baía de Guanabara, apresentando 
características ecológicas e biológicas compatíveis com 
manguezais isentos de intervenção humana. O Fundo 
Guanabara foi criado em 2008 para atender essa UC e 
também para apoiar a APA de Guapimirim. 

Em 2012, além das atividades operacionais e de 
aprimoramento da infraestrutura foram realizados o I 
Encontro de Pesquisa da APA Guapimirim e ESEC Gua-
nabara, o Seminário sobre Educação Ambiental com 
escolas da região, o Seminário de Capacitação do Con-
selho Gestor e uma ação do programa de voluntariado 
Socioambiental da SOS Mata Atlântica. Além disso, foi 
dado continuidade ao fomento às pesquisas da pesca 
amadora e monitoramento do jacaré de papo amarelo. 

Entre as atividades para melhorar a infraestrutura 
das Unidades de Conservação, destaca-se a aquisição 
de equipamentos para manutenção dos veículos, em-
barcações e apoio ao combate a incêndios.  Também 
foi implantado o novo sistema de sinalização das UCs. 

O encontro de pesquisadores teve como objetivo 
promover o intercâmbio de cientistas e apresentar as 
pesquisas que estão ocorrendo na APA e ESEC. Além 
dessas atividades, foi organizada uma apresentação 
dos resultados da pesquisa sobre caranguejo-uçá para 
a comunidade de pescadores e catadores de carangue-
jo residentes na APA.

O seminário com os profissionais de educação dos 
municípios abrangidos pela APA Guapimirim integra 
uma iniciativa que tem a intenção de diagnosticar o 
perfil desses importantes atores sociais, levantar suas 
demandas relativas ao tratamento dos temas ambien-
tais e contribuir neste sentido. Também faz parte deste 
esforço estreitar a relação entre as UCs e comunidade 

Programa Costa Atlântica
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como um todo, considerando o efeito multiplicador do 
trabalho realizado junto aos professores. 

As duas atividades com voluntários recrutados na 
capital fluminense aconteceu como forma de divul-
gar a importância das UCs (APA Guapimirim e ESEC 
Guanabara) para a conservação dos manguezais da 
região e reforçar a interação delas com a sociedade 
por meio do voluntariado socioambiental. Os par-
ticipantes, além de realizarem uma visita técnica à 
sede das UCs, efetuaram o plantio de mata ciliar com 
aproximadamente 400 mudas de espécies nativas.

Monumento Nacional  
das Ilhas Cagarras

Este projeto tem a duração de cinco anos e visa 
apoiar a gestão e implementação do Monumento Natural 
das Ilhas Cagarras. O patrocínio é do Bradesco Cartões. 

Entre as atividades realizadas em 2012 destacam-se:

APOIO à instalação da sede administrativa da 
Unidade de Conservação e aquisição de mate-
riais de informática, mobiliário e equipamentos 
de campo marítimo e terrestre;

ELABORAÇÃO de folder da Unidade de Conserva-
ção, com sua identidade visual já estabelecida; 

APOIO à expedição com equipe de jornalismo 
do jornal impresso O Globo, que produziu uma 
reportagem de capa sobre a UC no caderno se-
manal de meio ambiente, chamado Amanhã;

MOBILIZAÇÃO de limpeza das Ilhas Cagarras, 
com voluntários da Fundação;

APOIO à realização de três reuniões ordinárias de 

Programas 
e Projetos
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Conselho, de uma reunião extraordinária, duas pa-
lestras de capacitação e uma visita técnica, para 
fomentar ações para a gestão participativa na UC.

Reserva Marinha Atol das Rocas

Essa reserva foi a primeira Unidade de Conserva-
ção marinha do Brasil, criada pelo Governo Federal em 
1979. É Patrimônio Natural da Humanidade. Com 36 
mil hectares, está localizada a 144 milhas náuticas da 
cidade de Natal (RN), próximo ao Parque Nacional Ma-
rinho de Fernando de Noronha.

O Fundo Atol das Rocas, criado em 2007 e gerencia-
do pela SOS Mata Atlântica, tem como objetivo garantir 
a proteção, gestão e sustentabilidade da Reserva Bioló-
gica do Atol das Rocas. Conta com a colaboração do Con-
selho de Amigos do Atol das Rocas para garantir a gestão 
e a sustentabilidade dessa Reserva Biológica em apoio 
aos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Chico Men-

des de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  A apli-
cação dos recursos é realizada por meio de aprovação 
de Planos de Trabalho anuais, especialmente voltados 
para a implementação do Plano de Manejo, melhorias 
na infraestrutura, elaboração de materiais informativos e 
de divulgação e apoio logístico a diversas expedições de 
pesquisa sobre a biodiversidade da região.

Em 2012,  a SOS Mata Atlântica apoiou as ativida-
des de pesquisa e manteve o abastecimento de supri-
mentos e apoio aos serviços de manutenção e reparos 
da estação científica. Foi concluído o sistema de capta-
ção de energia solar e da estação científica. Também foi 
promovida uma viagem com jornalista e fotógrafo do 
jornal O Estado de S.Paulo, que rendeu reportagem de 
capa no caderno Planeta. 

Projetos e pesquisas em desenvolvimento e desen-
volvidas na Reserva Biológica do Atol das Rocas em 
2012 (ver tabela no final do texto).

Programa Costa Atlântica
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Área de Preservação Ambiental  
Costa dos Corais (APACC) 

Este é o primeiro ano em que a Área de Proteção 
Ambiental Costa dos Corais, que abrange 413 mil hec-
tares de área marinha entre o sul do Estado de Pernam-
buco e Norte de Alagoas, é beneficiada pelo Fundo Pró-
-Unidades de Conservação. 

A APA Costa dos Corais foi a primeira unidade de 
conservação federal criada especialmente para a pro-
teção dos recifes costeiros no Brasil.

Em 2012 seu Fundo (o Fundo Toyota APA Costa dos 
Corais), que é constituído com o patrocínio da Funda-
ção Toyota do Brasil, apoiou a compra de equipamen-
tos para fiscalização e estruturação de sua sede admi-
nistrativa e o fortalecimento do Conselho Consultivo, 
por meio da realização de reuniões. Além disso, foram 

estabelecidas parcerias com quatro organizações não 
governamentais que desenvolvem atividades comple-
mentares na APACC – Instituto Recifes Costeiros (Ircos); 
Cooperativa Náutica Ambiental; Instituto BiomaBrasil e 
Associação Peixe-boi Marinho – com o intuito de pre-
servar a diversidade biológica, promover educação am-
biental e garantir o desenvolvimento do turismo sus-
tentável de base comunitária.

Além disso, foi organizada uma expedição com 
uma equipe composta por oito jornalistas, sendo um 
repórter e um fotógrafo dos veículos O Globo, O Es-
tado de S.Paulo, Jornal do Commercio e Gazeta de 
Alagoas, para a divulgação do trabalho de sucesso 
da APA, fruto de uma parceria entre o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
e a Fundação Toyota do Brasil, com gestão da Funda-
ção SOS Mata Atlântica.

Programas 
e Projetos
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Nº Instituição Atividade/Projeto De Pesquisa

01
ICMBIO/REBIO
UFSC/UNIVALI
UFSC

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

SISBIOTA/Programa Nacional de Pesquisas em  Biodiversidade Marinha.

Projeto Grapsus grapsus do Atol das Rocas (RN).

02
ICMBIO/REBIO
FURG
USP

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

Estrutura das comunidades de aves marinhas tropicais no Brasil: influência 
de fatores físicos e da competição por recursos determinado através de 
isótopos estáveis.

Contaminação por resíduos sólidos e poluentes orgânicos na Reserva 
Biológica Marinha do Atol das Rocas.                                               

03 ICMBIO/REBIO
UFPE/UFRPE

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas. 

Distribuição e estrutura das associações de cnidários sésseis e da meiofauna 
nas piscinas naturais do Atol das Rocas (RN).  

04 ICMBIO/REBIO
UFPE

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

Estudos comportamentais e distribuição do caranguejo , Johngarthia 
lagostoma na Reserva Biológica do Atol das Rocas (RN).

05 ICMBIO/REBIO
ICMBIO/UFRJ/PRC

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

Programa Reef Check Brasil: Monitoramento Atol das Rocas (RN).

06 ICMBIO/REBIO
UFPE/UFBA

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

Isótopos de O e C e razões de Sr/Ca, U/Ca e Pb/Ca de corais do Atol das 
Rocas, Atlântico Sul: indicadores geoquímicos para oscilações climáticas, 
oceanográficas e atividade humana.

07
ICMBIO/REBIO
FATERN/ESTÁCIO
UFCE

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Levantamento da diversidade de cetáceos nas águas entre o Rio Grande do 
Norte e a Reserva Biológica do Atol das Rocas. 

Ecologia de populações e saúde do estoque de lagostas do Atol das Rocas, 
Brasil.

Programa Costa Atlântica
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Nº Instituição Atividade/Projeto De Pesquisa

08
ICMBIO/REBIO
FATERN/STÁCIO
UFRPE

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Levantamento da diversidade de cetáceos nas águas entre o Rio Grande do 
Norte e a Reserva Biológica do Atol das Rocas.

Guia de Peixes Recifais do Atol das Rocas.

09
ICMBIO/REBIO
FATERN/ESTÁCIO
UFPE

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Levantamento da diversidade de cetáceos nas águas entre o Rio Grande do 
Norte e a Reserva Biológica do Atol das Rocas.

Efeito das mudanças climáticas nos padrões de assentamento e na 
calcificação dos recrutas de corais na REBIO Atol das Rocas (RN).

10
ICMBIO/REBIO
UFCE
FATERN/ESTACIO

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Moluscos Opistobrânquios (Mollusca: Gastropoda) da Reserva Biológica Atol 
das Rocas, Atlântico Sul, Brasil.                                        

Levantamento da diversidade de cetáceos nas águas entre o Rio Grande do 
Norte e a Reserva Biológica do Atol das Rocas.

11
ICMBIO/REBIO
ICMBIO/UFRJ/PRC
USP

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Programa Reef Check Brasil: Monitoramento Atol das Rocas (RN).

Processos induzidos por ondas e marés no Atol das Rocas: implicações 
geomorfológicas e projeções futuras.

12 ICMBIO/REBIO
UFPE

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

Efeito das mudanças climáticas nos padrões de assentamento e na 
calcificação dos recrutas de corais na REBIO Atol das Rocas (RN).

13
ICMBIO/REBIO
UFPE
UFPB

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

Estrutura da Comunidade Fitolplanctônica do Atol das Rocas, Brasil.

Reprodução e cuidado parental de sulideos (Sula dactylatra, Sula sula e o 
Sula leucogaster, Aves, Pelicaniformes, Sulidae) que ocorrem  no Atol das 
Rocas, Rio Grande do Norte.

14 ICMBIO/REBIO
UFPE

Patrulhamento e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação. 

Monitoramento do período reprodutivo de tartarugas marinhas.

Distribuição e estrutura das associações de cnidários sésseis e da meiofauna 
nas piscinas naturais do Atol das Rocas (RN).  

Programas 
e Projetos
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O Rede das Águas é um programa que engaja cida-
dãos na coleta, análise e monitoramento da quali-

dade da água por meio do uso de indicadores de per-
cepção em rios e mananciais das bacias hidrográficas 
do bioma Mata Atlântica e mobiliza a sociedade para a 
gestão participativa e integrada da água.

O programa estimula diálogos e intercâmbios en-
tre pessoas e organizações para o fortalecimento e o 
aprimoramento de politicas públicas de água e flores-
tas. Conta  também com projetos específicos,  como 
o Observando os Rios, o Observando o Tietê, o Água 
das Florestas e o Observando o Jaguari. Dessa forma, 
a Rede das Águas organiza, capacita e instrumentaliza 
grupos sociais com metodologia especialmente desen-
volvida para a SOS Mata Atlântica e que utiliza indica-
dores de percepção da sociedade associados a parâ-
metros físicos, químicos e biológicos que são aferidos 
por meio de um kit de análise de qualidade da água de 
rios, córregos, nascentes e reservatórios, promovendo 
mobilizações para a preservação das bacias hidrográfi-
cas e o engajamento da população. 

O tema água, foco do programa, presta suporte aos 
projetos institucionais e programas da Fundação de for-
ma transversal, com o objetivo de fortalecer parcerias,  
desenvolver projetos e atividades nos temas chave e 
áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica. 
E, em conjunto com o Fórum Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas, integra o Pacto das Águas, ação 
voltada para o combate da exclusão hídrica e a univer-
salização do saneamento básico no país.

No ano de 2012, o programa deu suporte às ações 
de politicas públicas e mobilização em virtude das altera-
ções na legislação ambiental brasileira (Código Florestal, 
Lei da Mata Atlântica, Planos Municipais da Mata Atlân-

Rede das Águas 

tica e Plataforma Ambiental) e atuou no intercâmbio de 
projetos e modelos de políticas públicas de recuperação 
florestal, de conservação ambiental, de pagamento por 
serviços ambientais, instrumentos econômicos e mode-
los de gestão participativa. Levou os projetos Observan-
do o Tietê e o Água das Florestas para o VI Fórum Mun-
dial da Água, realizado na França, onde entregou o troféu 
Copo Vazio às autoridades brasileiras que atuaram na 
mudança do Código Florestal. Participou da campanha 
“Veta Dilma” contra a aprovação do novo Código Flores-
tal e marcou presença nas grandes mobilizações de rua, 
como a Marcha à Ré e a Marcha dos Povos na Rio+20. 

Observando os Rios

Iniciado em 1993, o Observando os Rios reúne gru-
pos de monitoramento que, mensalmente, coletam e 
analisam a qualidade da água, com base no IQA (Índice 
de Qualidade da Água do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA) e associam os dados a outros 
indicadores para construir o retrato da qualidade am-
biental das bacias hidrográficas onde vivem. 

Em 2012, o programa realizou 5.814 coletas e aná-
lises da qualidade da água, por meio da manutenção 
de 467 grupos que participam da rede e atuam nos Es-
tados de SP, RJ, PR, SC, RS, MG, AL, CE, AM e DF. Houve 
ainda a ampliação das atividades de monitoramento 
com o projeto Observando o Rio Jaguari, em Extrema 
(MG), realizado em parceira com a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e The Nature Conservancy (TNC), e a 
fomação de novos grupos no litoral norte de São Paulo. 

Os resultados dos monitoramentos realizados por 
grupos permanentes da Rede são disponibilizados no 
portal do programa e no Atlas da Mata Atlântica. Além 
do monitoramento destas bacias, foram realizadas co-
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letas pontuais em rios dos 17 Estados do bioma Mata 
Atlântica por meio das exposições “Sua Mata, Sua 
Casa” e “A Mata Atlântica é Aqui – Exposição Itinerante 
do Cidadão Atuante”.

Observando o Tietê 

O trabalho de monitoramento e acompanhamento 
do Projeto Tietê teve início após a campanha em prol da 
despoluição do rio, em 1992. Para manter a sociedade 
engajada e mobilizada, lançou em 1993 o Observando 
o Tietê, que contou inicialmente com 86 grupos de mo-
nitoramento da qualidade da água, distribuídos ao lon-
go dos 1.100 km do rio Tietê, nas cidades ribeirinhas. 

Essa metodologia foi ampliada para contemplar as 
sub-bacias hidrográficas do Tietê e, em 2003, passou 
a fazer parte do componente de educação ambiental 
da Segunda Etapa do Projeto de Despoluição do Tietê, 
a cargo da Sabesp, em parceria com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID). As atividades de 
monitoramento e mobilização, concluídas no inicio 
de 2011, resultaram na construção de um marco zero 
para que a sociedade possa acompanhar a evolução 
do Projeto Tietê ao longo de sua terceira etapa, pla-
nejada para os anos de 2012 a 2018. Esse retrato da 
qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Tietê, ao 
longo das duas décadas de luta pela despoluição, foi 
construído com base nos dados levantados por muitos 

Programas 
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grupos de monitoramento, que mensalmente analisam 
a qualidade da água em 194 rios e córregos da bacia.

O Dia do Tietê, 22 de setembro, foi celebrado com 
um Sarau na Ponte das Bandeiras, palco das manifesta-
ções em prol da despoluição do Tietê na capital paulista. 
O evento reuniu artistas urbanos, músicos, poetas e ati-
vistas e fez parte da campanha TietêVivo, no Facebook. 
Em parceria com a Rádio Eldorado e Sabesp, chamamos 
atenção da sociedade para a poluição difusa e como nos-
sas atitudes contribuem no processo de recuperação ou 
degradação dos rios urbanos, com “as criaturas do Tietê”.

Ao longo da terceira etapa, que começa a ser acom-
panhada pela sociedade  a partir de maio de de 2013, o 

monitoramento e a mobilização serão essenciais para o 
controle social do projeto. A Rede das Águas acredita que 
fortalecendo as políticas públicas e estimulando o engaja-
mento e ações sociais os resultados serão mais efetivos, 
com benefícios para a qualidade de vida da população.

Manter 200 pontos de coleta de água, acompanhar 
os indicadores e fomentar a rede social de monitora-
mentos são os próximos passos do programa. Para 
estimular o engajamento de cidadãos ao Projeto Tietê 
foi criada a campanha “Se Liga No Tietê”. As ações já 
executadas podem ser vistas em exposições itinerantes 
do próprio programa, em ações e eventos da Funda-
ção SOS Mata Atlântica e nas redes sociais, como no 
Facebook – www.facebook.com/TieteVivo – em que 

Rede das Águas
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os cidadãos pedem o tombamento do Rio Tietê por seu 
valor imaterial, ambiental e cultural.

Água das Florestas

No ano de 2009, o Instituto Coca-Cola Brasil de-
senvolveu o projeto Água das Florestas, concebido 
para promover a recuperação de margens de rios e 
matas ciliares por meio do plantio de 3,3 milhões de 
árvores nativas da mata atlântica. O objetivo é con-
servar a água e promover o sequestro de carbono. 
Após etapa piloto, concluída em 2010, o projeto foi 
redesenhado e vem sendo executado em parceria 
com a SOS Mata Atlântica na Bacia Hidrográfica do 
Rio Piraí. A região pertence a uma Área de Proteção 
Ambiental do Estado de São Paulo e foi selecionada 
para receber os investimentos e ações do projeto. A 
bacia do Piraí, com um total de 221 km2, é considera-
da zona de conservação hídrica, desde as cabeceiras 
do rio, na Serra do Japi, até a foz no município de 
Salto, no rio Jundiaí, abrangendo os municípios de 
Jundiaí, Cabreúva, Indaiatuba, Salto e Itu.

Executado exclusivamente por organizações civis, 
o programa integra de forma pioneira as áreas de res-
tauração florestal e conservação da água da SOS Mata 
Atlântica e promove o engajamento de proprietários de 
terra; estimula políticas públicas positivas, como o Pa-
gamento por Serviços Ambientais (PSA) e a criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Nacional (RPPNs), 
para conciliar a gestão ambiental à melhoria da quali-
dade de vida das comunidades da bacia.

 
Em 2012, os indicadores da qualidade da água da 

bacia, que vem sendo monitorada por 24 grupos do 
projeto, apresentaram melhoria significativa. Houve o 
salto dos índices regulares para bom em dois pontos 

de coleta e de ruim e regular para aceitável em outros 
21 pontos. Somente um ponto de coleta, localizado na 
área urbana da bacia, no Distrito do Jacaré, em Cabre-
úva, manteve o índice ruim. Os resultados obtidos re-
forçam a importância da restauração das matas ciliares 
e da manutenção dos remanescentes florestais para 
melhoria da qualidade da água e regulação climática. 

Além das oficinas e do trabalho de integração social 
– que reúne proprietários de terras, trabalhadores rurais 
e grupos de monitoramento em ações de conservação 
–, o projeto apoiou a criação da Associação de Proprie-
tários do Bairro Pedregulho, com vistas ao Pagamento 
Por Serviços Ambientais, a organização da brigada de 
incêndio na região que abrange a Serra do Japi e a cria-
ção de uma Unidade de Conservação no município de 
Itu, na zona de conservação hídrica da bacia. Os indica-
dores e os objetivos do projeto foram expostos em con-
ferências do Fórum Nacional de Comitês de Bacias, na 
Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados 
no Dia da Água e  no Fórum Mundial da Água. 

Observando o Jaguari 

Realizado na microbacia do rio Jaguari, no muni-
cípio de Extrema (MG), em parceria com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e a The Nature Conser-
vancy (TNC), mantém 29 grupos de monitoramento da 
qualidade da água, com educadores e alunos da rede 
pública de ensino. O projeto obteve o segundo lugar 
na categoria Educação Ambiental no prêmio Ação pela 
Água. Desde 2000, esse prêmio reconhece as melho-
res práticas de gerenciamento de recursos hídricos nas 
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. Na edição de 2012, o Prêmio recebeu 77 ini-
ciativas, destas, 38 foram escolhidas como finalistas e 
três premiadas. 
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Considerado o maior evento para a conscientização 
da proteção ambiental e da conservação da Mata 

Atlântica, a oitava edição do Viva a Mata  – mostra de 
iniciativas e projetos em prol da Mata Atlântica –, rece-
beu a visita de mais de 100 mil pessoas, entre os dias 
18 e 20 de maio, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. 

Com centenas de atrações gratuitas, apresenta-
ções culturais, atividades para crianças, palestras, 
debates e encontros, a exposição comemorou o Dia 
Nacional da Mata Atlântica (27 de maio). A iniciativa 
teve patrocínio do Bradesco e da Natura, apoio da Rá-
dio Estadão ESPN, Globo, TAM e Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente. A rádio oficial do evento 
foi a Eldorado.

A solenidade de abertura do evento aconteceu 
um dia antes (17), no Porão das Artes do Prédio da 
Bienal, quando foi lançada a publicação “25 anos de 
mobilização“, que mostra como a ONG atua. Este livro 
é o primeiro da série “SOS Mata Atlântica”, que vai 
abordar os principais temas da Fundação.

Para celebrar este histórico de mobilizações, a 
ONG homenageou diversas personalidades que têm 
uma relação especial com a Mata Atlântica e partici-
param de importantes mobilizações ao longo dos 25 
anos da Fundação, como o publicitário Roberto Du-
ailibi, da agência DPZ, que criou a campanha “Estão 
tirando o verde da nossa terra”, a jornalista Paulina 
Chamorro, editora e apresentadora na Rádio Estadão 
ESPN e Eldorado, homenageada pelo trabalho que 
realiza na área ambiental, a Rede Globo, uma impor-
tante parceira da ONG na divulgação dos temas da 
Mata Atlântica garantindo que a mensagem chegue 
ao grande público, entre outras personalidades enga-
jadas com a causa.

Viva a Mata

A solenidade de abertura do Viva a Mata teve como 
mestre de cerimônia André Trigueiro, um dos principais 
jornalistas especializados em sustentabilidade no Bra-
sil, ele também um dos homenageados da noite.

Durante a festa foi inaugurada também a nova fase 
do projeto “A Mata Atlântica é aqui – Exposição Itine-
rante do Cidadão Atuante”, que viaja pelo Brasil para 
conscientizar a população sobre a importância da Mata 
Atlântica para nossas vidas.

Na comemoração, o Código Florestal foi lembrado 
por todos os homenageados e palestrantes, que desta-
caram o retrocesso que a legislação ambiental sofreu. 
Na ocasião o público participante pousou para foto se-
gurando o cartaz com os dizeres: “Veta Tudo, Dilma!”.

Nosso verde também depende do azul

O Viva a Mata 2012 teve como tema “Nosso verde 
também depende do azul”, e a intenção foi fazer um 
panorama sobre a zona costeira e os ecossistemas ma-
rinhos, as ameaças que essas áreas sofrem, os aspec-
tos da conservação e áreas protegidas e a atuação da 
Fundação SOS Mata Atlântica nestas regiões. E foi este 
o tom que norteou as atrações do evento, que apre-
sentou às pessoas como o mar e o litoral influênciam 
diretamente a vida no planeta e que, se as pessoas não 
tiverem mais cuidado, estarão comprometendo ainda 
mais os nossos recursos naturais.

Cenografia sustentável

A escolha dos materiais para o evento refletiu a 
vontade de utilizar elementos comuns e mostrar que ao 
reciclar é possível dar uma nova roupagem, mais sofis-
ticada e inusitada, ao que seria transformado em lixo.
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Para esta edição, caixas de papelão reciclado foram 
utilizadas como material de fechamento. O papelão tam-
bém foi usado na divisão das estantes e no mobiliário em 
geral. O uso da madeira foi reduzido ao máximo e, quando 
utilizada, era originada de fontes certificadas de refloresta-
mento ou possuia o selo verde Forest Stewardship Council 
(FSC) – em português, Conselho de Manejo Florestal. 

A responsável pelo projeto cenográfico foi a Cenário 
Brasil. 

Palco do Caminhão

Uma dasplataformas para as atividades do Viva a 
Mata 2012 foram os dois caminhões itinerantes da 
SOS Mata Atlântica, que foram totalmente reformu-

lados em sua cenografia e comunicação visual. Um 
deles foi palco de debates, palestras, oficinas e entre-
vistas, enquanto o outro, transformado numa sala de 
aula itinerante, concentrou atividades como a exibi-
ção de documentários.

As rodas de conversas tiveram como tema “Plantan-
do Cidadania 10 anos”, “Produção de mudas: desafios 
e oportunidades”, “Surfando na RIO+20”, “15 anos do 
Programa de Voluntariado da SOS Mata Atlântica” e 
“Produtos Sustentáveis”. 

Outro destaque foi a palestra “Gestão de Organi-
zações do Terceiro Setor”, a oficina de “Observação de 
aves em RPPNs” e o debate “Educação Ambiental Rumo 
à Rio +20”.

Programas 
e Projetos
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Túnel dos Sentidos

Uma das atividades que mais chamaram a atenção 
dos visitantes no Viva a Mata foi o “Túnel dos Sentidos”, 
um espaço no qual o público foi guiado com olhos ven-
dados e levado a conhecer a Mata Atlântica por meio 
dos outros sentidos, como tato e audição, despertando 
assim uma nova percepção sobre o bioma. 

Expositores

Organizações, instituições, associações e reservas 
particulares (RPPNs) de 14 Estados brasileiros partici-
param do evento, totalizando um total de 80 exposito-
res, que ficaram distribuídos em 18 estandes, com 13 
temas distintos – Costa Atlântica, Centro de Experimen-
tos Florestais, Produtos Sustentáveis, Áreas Protegidas, 
Ações Regionais, Educação Ambiental, Fauna e Flora, 
Reciclagem, Lagamar, Água, Túnel dos Sentidos, Oficina 
de Plantio e Empresas pela Mata Atlântica. 

Os expositores levaram jogos educativos, folders, 
cartazes, maquetes e outros materiais para apresentar 
os exemplos de conservação, educação e sustentabili-
dade da Mata Atlântica, realizados pela própria Funda-
ção e por ONGs que atuam em todo o Brasil. Nos es-
tandes aconteceram diversas apresentações, oficinas 
e jogos interativos, com destaque para as atividades 
direcionadas as crianças, como telas para desenhos, 
maquetes, oficinas de reciclagem, réplicas de animais, 
apitos que simulam sons de aves, peças interativas, ex-
perimentos e muitas brincadeiras.

Viva a Mata no Facebook

Para mobilizar a sociedade também via internet e 
destacar o tema do Viva a Mata 2012, a Fundação SOS 

Mata Atlântica preparou uma ação especial em sua pági-
na no Facebook. Funcionou da seguinte maneira: à me-
dida que novos internautas curtiram a página da ONG, as 
imagens de capa foram modificadas com a inclusão de 
novos elementos dos ambientes marinho e de floresta. 

Resultados do Viva a Mata:

100 MIL VISITANTES nos 3 dias de evento;

2 MIL PESSOAS presentes na manifestação 
contra a aprovação das mudanças no Código 
Florestal, com a presença de personalidades 
como Victor Fasano; 

360 ALUNOS de escolas públicas e privadas 
atendidos em visitas monitoradas;

80 PROJETOS de 14 Estados expostos em 18 
estandes;

22 ATIVIDADES para discutir o meio ambiente: 
11 debates, 7 rodas de conversa e bate-
papos,  4 oficinas, além de demonstrações e 
apresentações de música, oficinas e teatros;

LANÇAMENTO de 5 publicações;

OBSERVAÇÃO de aves no Parque em parceria 
com o Avistar;

2 AULAS de atividades físicas com a Academia 
Ecofit;

410 KG de matérias recicláveis geridos pela 
Cooperacs (85 kg de papel e papelão, 101 kg 
de vidro, 163 kg de plástico diversos, 17 kg de 
tecidos, 25 kg de madeira e 19 kg de lonas);

CENOGRAFIA sustentável criada por Beto Von 
Poser/Cenário Brasil.

Viva a Mata
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Evolução das origens e aplicações dos recursos
ACUMULADO JAN. A DEZ. (R$ MIL)

REALIZADO

Obs.:
(*) O aumento de R$ 981 mil, refere-se ao aumento do COFINS e IRRF, devido 
a maior captação de recursos em 2012 e maior volume de recursos aplicados.
(**) A redução de 27% refere-se basicamente a transferência de alguns custos 
antes alocados no Administrativo para projetos, em atendimento ao ITG 2002 
do Conselho Federal de Contabilidade.
Saldo - Aplicação Posterior: São recursos já comprometidos com projetos em 
andamento e serão aplicados conforme cronograma.

Origens dos recursos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 1- Contribuições de filiados  2,956  3,066  5,842  5,635  4,948  6,895  7,943 12,548 13,325 

 2- Material promocional  31  10  10  18  78  111  227  147  184 

 3- Eventos/campanhas/empresas  4,764  8,827 
 

10,981 
 7,451  5,287  6,229  7,064 10,576 11,159 

 4- Recursos vinculados(projetos)  2,608  3,198  2,476  6,281  7,494  6,659  4,739  5,756  6,227 

 5- Receitas financeiras SOS  253  800  991  1,112  671  2,025  1,649  2,266  2,792 

Totais  10,613  15,901  20,300  20,497  18,477  21,919  21,622  31,293  33,687 

Aplicações dos recursos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 1- Desps. C/pessoal (*) 737 1,332 2,010 2,440 2,320 2,055 2,320 2,397 1,729 

 2- Desps. C/serviços /manut. 272 1,062 374 389 715 266 341 413 391 

 3- Desps. Gerais (**) 1,058 1,568 1,716 2,040 1,592 2,398 2,096 2,607 3,588 

 Sub.Total 2,066 3,962 4,100 4,869 4,627 4,719 4,757 5,417 5,709 

 4- Produtos,campanhas e eventos 1,464 3,470 2,216 1,889 1,984 2,569 4,091 4,568 3,015 

 5- Aplicações em projetos 4,068 4,426 6,002 6,086 9,910 13,454 10,822 11,524 15,356 

Totais  7,598  11,858  12,318  12,845  16,520  20,742  19,670  21,509  24,080 

Saldo-aplicação posterior  3,014  4,043  7,982  7,652  1,957  1,177  1,952  9,784 9,607
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Evolução das Captação de Recursos (receitas)
(R$ MIL)

Origem das Receitas Financeiras
(R$ MIL)
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Base de filiados
(%)

Receitas financeiras em 2012
(R$ MIL)

Aplicação dos recursos em 2012
(R$ MIL)
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Total de mudas por edital

Valor total por edital
(R$ MIL)

Programas de restauração �orestal
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O programa Click árvore teve 
31.365.287 mudas patrocinadas 
desde seu início até dez/12. 
A nova fase com início em 
maio/2010 representa 2.106.445 
mudas deste total, conforme 
editais a seguir, representando um 
valor de R$ 4,2 milhões. 
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Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4
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Situação das mudas

755.849
241.327

3.298.379
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Em assinatura

Programas de restauração �orestal

Florestas do Futuro

O programa Florestas do Futuro 
plantou 4.326.986 mudas desde 
seu início em junho de 2004 até 
dezembro de 2012.

Total de mudas por estado
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São Paulo
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39.774
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Total de mudas por ano

Total de contratos por ano
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Apoio a projetos (previsto x realizado)

RPPNs beneficiadas por região estratégica e linha de apoio
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Institucional

Demanda
Espontânea

Corredor
Central

Corredor
Nordeste

Corredor
Serra do Mar

Ecorregião
Floresta com

Araucárias

Outras
regiões

Total Corredor
Central

Corredor
Nordeste

Corredor
Serra do Mar

Ecorregião
Floresta com

Araucárias

Outras
regiões

Total

Criação Gestão

81 25 85 16 23 167 18 2 19 7 14 60

50 13 98 13 20 194 26 1 20 5 6 58

31 12 183 29 43 361 44 3 39 12 20 118

Programa RPPN

A realizar*

Previsto

Realizado

389.004 211.972 362.570 390.180 492.487 497.225 483.604 298.922 380.441 486.787 387.950 252.233 749.210

389.004 211.972 362.570 355.731 426.176 469.099 455.416 265.834 341.032 397.708 252.871 252.233 714.042

0 0 0 34.449 66.311 28.126 28.188 33.088 39.409 89.078 135.078 0 35.168

Em andamentoRPPNs apoiadas Concluído

Criação: Considera-se concluído os processos com portaria publicada em Diário Oficial.
Gestão: Considera todos os apoios (pode haver mais de um apoio por RPPN). Dos 58 concluídos, 43 
são projetos com aprovação interna e 15 planos de manejo com  portaria de aprovação publicada.
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Área Protegida por Região Estratégica e Linha de Apoio
(em hectares)

Corredor
Central

Corredor
Nordeste

Corredor
Serra do Mar

Ecorregião
Floresta com

Araucárias

Outras
regiões

Total Corredor
Central

Corredor
Nordeste

Corredor
Serra do Mar

Ecorregião
Floresta com

Araucárias

Outras
regiões

Total

Criação Gestão

2.658 2.100

11.259

3.084 2.637

21.738

6.036

429

5.080
7.604

15.117

34.266

Criação - Refere-se à área prevista das 
RPPNs em processo de reconhecimen-
to (361 RPPNs apoiadas)
Gestão – A área calculada refere-se 
às 102 RPPNs diferentes apoiadas em 
gestão e as reservas que receberam 
mais de um apoio tiveram suas áreas 
contabilizadas uma única vez.




