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Árvore preenchida com as ações sustentáveis 
praticadas pelos participantes do Viva a Mata 2011

25 anos de SOS Mata Atlântica 



Roberto Klabin, 
presidente da Fundação 
SOS Mata Atlântica

A cada ano, mais celebrações e momentos históricos marcam a realização 

do Viva a Mata, maior evento brasileiro em prol da Mata Atlântica. 

A edição deste ano foi mais que especial: além do Dia Nacional da 

Mata Atlântica (27 de Maio), em sua sétima edição, o evento também 

comemorou os 25 anos da Fundação SOS Mata Atlântica, em pleno Ano 

Internacional das Florestas. 

Um quarto de século de uma luta iniciada por cientistas, empresários, 

jornalistas e ambientalistas, pela proteção da floresta mais ameaçada 

do país. Uma luta que continua muito atual e se consolidou como uma 

batalha de todos os brasileiros. Brasileiros esses que se mostram atentos 

em casos como o das propostas de mudanças no Código Florestal, 

articuladas por deputados ruralistas, que podem reduzir drasticamente 

a proteção de bens essenciais como nossa água, nosso clima, nosso 

ar e nossa biodiversidade. 

Mas essa luta não é marcada apenas por desafios, ela também tem 

muitas conquistas em sua história. A Fundação SOS Mata Atlântica 

possui, hoje, mais de 250 mil filiados, 400 voluntários, mais de 300 

instituições parceiras, 400 reservas particulares apoiadas, 1 milhão de 

hectares em áreas marinhas e costeiras protegidas, 3 mil municípios 

com os remanescentes florestais monitorados via satélite, entre vários 

outros resultados. 

O Viva a Mata foi o momento de reunir os parceiros, corresponsáveis 

pelos resultados da Fundação, celebrar essas vitórias e adquirir novo 

fôlego para os próximos 25, 50, 100 anos, com a participação do 

público de milhares de pessoas que passaram pelo evento.
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19 a 22 de maio 
Parque Ibirapuera – São Paulo (SP)

ApoioRádio oficial

Patrocínio

Realização
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• Celebrar o jubileu de prata da Fundação SOS Mata Atlântica;

• Comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica (27 de maio);

• Reunir a rede de parceiros e apresentar suas ações de 

   conservação da Mata Atlântica;

• Promover a identificação e envolver o público em geral com as 

   questões ambientais.”  

• 19 de maio – solenidade de abertura – Porão das Artes – SP 

• 20 a 22 de maio – mostra de iniciativas e projetos em prol da Mata  

   Atlântica – Marquise e Arena de Eventos do Parque Ibirapuera – SP 

• 25 de maio – início do segundo ciclo do projeto A Mata Atlântica 

   é aqui – Jacareí (SP)

• 26 de maio – coletiva de imprensa para lançamento dos novos dados

   do Atlas da Mata Atlântica 

CCCCCCCCaaaaaaaaaaallllllllllleeeeeeeeennnnnnnnndddddddddááááááááárrrrrrrriiiiiiiiioooooooooo ccccccccooooooooommmmmmmmpppppppplllllllleeeeeeeettttttttoooooooooop

A SOS Mata Atlântica reconhece, como expresso em seu Manifesto, 

“que a responsabilidade da preservação é de toda a sociedade, com 

ações praticadas no seu dia-a-dia” e que o poder da construção coletiva 

é o viabilizador das maiores e melhores transformações.

Nesses 25 anos de Fundação e sete anos de Viva a Mata, temos o privilégio 

de contar, em nossas conquistas, lutas e desafios, com uma rede de

patrocinadores, apoiadores, filiados, parceiros, fornecedores, colaboradores,

funcionários e visitantes do evento, pessoas que são suporte a inúmeras 

iniciativas em prol do meio ambiente, compartilham nossas batalhas e 

resultados e renovam a energia da Fundação para mais e mais anos de 

trabalho pela conservação da Mata Atlântica.

A todos vocês, por estarem conosco nesses 25 anos, e por ajudarem a realizar 

mais uma edição memorável do Viva a Mata, nosso sincero Muito Obrigado.
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• 90 mil visitantes nos 3 dias de evento;

• 1500 pessoas presentes na manifestação contra a aprovação das 

   mudanças no Código Florestal, com a presença de parlamentares

   como Marina Silva e Fábio Feldmann; 

• Mais de 4500 assinaturas recolhidas no abaixo-assinado contra 

   mudanças no Código Florestal;

• Mais de 600 lençóis do projeto RespirAR em parceria com 

   a TV Globo São Paulo

• 430 alunos de escolas públicas e privadas atendidos em 

   visitas monitoradas;

• 86 projetos de 13 Estados expostos em 20 estandes;

• 27 atividades para discutir o meio ambiente - 10 debates, 

   9 rodas de conversa e bate-papos, 8 palestras/painéis - 

   além de apresentações, demonstrações, oficinas e teatros;

• Lançamento de cinco publicações;

• Observação de aves no Parque com Avistar;

• 2 aulas de atividades físicas com a Academia Ecofit;

• 2440 kg de matérias recicláveis geridos pela Cooperacs (1670 kg 

   de papel e papelão, 260 kg de vidro, 510 kg de plástico misto);

• Cenografia sustentável criada por Beto Von Poser.
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A abertura oficial do Viva a Mata 2011 aconteceu no dia 19 de maio 

e foi mais uma vez realizada no Porão das Artes do Prédio da Bienal do 

Parque Ibirapuera. A festa, cujo tema foi o 25º aniversário da ONG, teve 

como mestre de cerimônias voluntário o apresentador Carlos Tramontina 

e contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, 

Geraldo Alckmin; da apresentadora Regina Casé; do diretor de TV, 

Estevão Ciavatta e do sambista Arlindo Cruz; a jornalista Miriam Leitão 

e a ex-ministra Marina Silva; entre vários outros.  Os parabéns ficaram 

por conta da cantora Wanessa, embaixadora da Fundação.

Na comemoração, a SOS Mata Atlântica prestou sua homenagem a alguns 

representantes do poder público, da iniciativa privada, da área 

acadêmica, do meio ambiental e da imprensa, que de alguma forma 

contribuíram para a trajetória de 25 anos de luta pela conservação 

do Bioma. Os homenageados foram: Fabio Feldmann, Teresa Urban, 

Marina Silva, Carlos Minc, Beloyanis Monteiro, Paulo Nogueira-Neto, 

Gilberto Câmara, Yara Novelli, Zequinha Sarney, Ivan Valente, Ricardo 

Trípoli, Arnaldo Jardim, Edson Duarte, Jorge Khoury, Luiz Carreira, 

Rocha Loures, Wanessa Camargo, Guilherme Leal, Marcelo Noronha, 

Alessandro Carlucci, Waldir Beira Junior, Norton Glabes Labes,  João 

Dória Junior, Rodrigo Lara Mesquita, Fabio Fernandes, José Roberto 

Marinho, Otávio Frias Filho e Miriam Leitão.
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O palco do caminhão do projeto itinerante “A Mata 

Atlântica é Aqui” é outra importante plataforma 

de atividades no Viva a Mata. No evento, o caminhão 

pôde apresentar sua nova identidade visual e se 

transformou em uma arena para debates, palestras, 

oficinas e entrevistas com celebridades, esta última 

promovida pelo programa Planeta Eldorado, da 

Rádio Eldorado Brasil 3000. Confira o que aconteceu:

Sexta-feira
11h – Roda de conversa: A Mata Atlântica é aqui

12h – Papo de almoço: alimentação saudável

13h – CineMata: “A carne é fraca”

14h – Roda de conversa: A Mata Atlântica nas escolas

15h30 – Demonstração: Compostagem urbana

17h – Bate-papo Planeta Eldorado - Mario Mantovani

Sábado 

9h – Avistar: observação de aves no Parque

10h – Debate: A Mata Atlântica menos conhecida

11h – Roda de Conversa: Surf, sustentabilidade

e gestão costeira

12h30 – TEDxMataAtlântica 

17h – Bate-papo Planeta Eldorado - Mauricio de Sousa

Domingo
10h às 12h – Mobilização contra as alterações no 

Código Florestal

10h às 12h – Jogos

12h às 13h30 – Papo de almoço: vegetarianismo

13h30 às 15h – Oficina: Consumo Crítico Sustentável

15h – Teatro: Água - Cia Bicicletas Voadoras

17h – Bate-papo Planeta Eldorado

18h – Orquestra de Sucata

Um dos principais objetivos da Fundação SOS Mata 

Atlântica é a mobilização de pessoas e articulação de 

ações para a proteção da Mata Atlântica, Bioma que 

compõe todo o ambiente ao nosso redor, seja ele 

formado por florestas ou urbano. E foi este o tom 

que norteou as principais atividades. Confira o que 

aconteceu no auditório:

Sexta-feira
9h – Painel de abertura: 25 anos de olho na Mata Atlântica

10h30 - Painel: Mosaicos de conservação

12h – Painel: Incentivos econômicos para quem protege 

a natureza

13h – Painel: Pacto pela Restauração da Mata Atlântica

14h – Palestra: Estudos e Pesquisas nos esforços de 

restauração

15h – Palestra: Comércio ilegal de animais silvestres

16h30 - Painel: Turismo comunitário na Mata Atlântica

Sábado 
9h – Debate: O Código Florestal e a vida nas cidades

10h30 – Debate: Planos Municipais de Mata Atlântica

12h – Debate: Acessibilidade em áreas verdes

13h30 – Debate: O que vem com os portos 

na Mata Atlântica?

15h – Debate: Quem está invadindo a sua praia?

16h30 – Roda de conversa: Mobilização - espaço 

de articulação e cidadania

Domingo
9h – Debate: Tragédias naturais e Mata Atlântica

10h às 12h – Mobilização contra as alterações 

no Código Florestal

12h – Debate: Saúde e Meio Ambiente

13h30 – Debate: Gestão da água na legislação ambiental

15h – Palestra: Emissões de CO2, como medir 

e compensar

16h30 – Debate de encerramento: Preparativos 

para a Rio+20

PPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaallllllllllccccccccccooooooooo ddddddddddddoooooooooooo  CCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhããããããããããoooooooooo AAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuddddddddddiiiiiiiiittttttttttóóóóóóóóóóórrrrrrrrrriiiiiiiiiioooooooo

Uma vasta programação garantiu que as mais recentes pesquisas e resultados de conservação da Mata Atlântica 

chegassem ao público presente ao evento, através de palestras, painéis, debates e bate-papos. Veja na 

programação abaixo os diversos temas abordados nessa edição do evento.

O filme para TV chama atenção, a partir das falas de pequenos defensores 

do meio ambiente, para o fato de que boa parte da população brasileira 

depende dos serviços ambientais da Mata Atlântica para atividades 

essenciais, como respirar e beber água.  A produção é da Pindorama 

Filmes, com direção de Estevão Ciavatta e trilha sonora de Arlindo Cruz.

Os MAs (Meu Ar, Minha Água, Minha Árvore, Meu Ambiente, Mata Atlântica) 

são um conceito sugerido para a Fundação por um grupo de profissionais 

da comunicação, marketing e criação, auto-intitulados “Malucos”. 

A campanha também conta com peças para veículos impressos e internet, 

em uma produção orquestrada pela Educartis.
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A grande festa da Mata Atlântica ocorreu na Arena de Eventos do Parque 

Ibirapuera, por onde se distribuíram os estandes, o caminhão e as demais 

atividades do Viva a Mata 2011. A cenografia foi assinada pelo designer Beto 

Von Poser, da Cenário Brasil, que desenvolveu estandes feitos de madeira 

reaproveitada, tecido com restos de panos e paredes com caixas de frutas. 

Durante três dias o público pôde visitar estandes temáticos, conhecendo 

diversas iniciativas em prol da sustentabilidade, e também participar 

de exposições, palestras, debates, oficinas, demonstrações, peças de 

teatro, maquetes interativas, atividades com voluntários, entre outras 

manifestações, tudo gratuito.

Diversas ONGs e projetos de todo o país também tiveram oportunidade 

durante o evento de trocar informações e experiências da luta pela 

conservação deste Bioma, realimentando o movimento ambientalista, que 

também contribuiu para sensibilizar, informar e conscientizar a sociedade.

As crianças também puderam festejar e aprender mais sobre o meio 

ambiente de forma divertida! No palco, espetáculos teatrais fizeram 

a alegria da garotada, e a Orquestra de Sucata, composta por crianças 

e jovens que constroem seus próprios instrumentos musicais a partir desse 

material, encerrou o evento. O estande Amigos da Mata, liderado pelo 

Grupo de Voluntários da SOS Mata Atlântica, foi um dos espaços preferidos 

pelos pequenos, que também aprovaram as oficinas de plantio de mudas 

realizadas durante os três dias de evento. Diversos outros estandes 

promoveram atividades especiais para a criançada, como telas para 

desenhos, maquetes, oficinas de reciclagem, réplicas de animais, apitos 

que simulam sons de aves, peças interativas, experimentos e brincadeiras, etc. 

OOOOOO  cccccccaaaaaaaammmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnhhhhhhhhhãããããããããoooooooo 
aaaaaaadddddddaaaaapppppppptttttttaaaaaaadddddddooooo  ddddddddooooooooo   pppppprrrrrrrooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttttoooooooo 

“““““AAAAAAAA  MMMMMMMMaaaaaatttttttaaaaaaaaaa AAAAAAAAtttttttllllllâââââââââânnnnnttttttttiiiiiiiccccccccaaaaaaaa 
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aaaaaaaatttttrrrrrrrraaaaaaaaççççççççõõõõõõõõõeeeeeeessssss,,,,, bbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiinnnnnnnqqqqqqquuuuuuueeeeeeeeddddddddoooooossssssss  
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lllllleeeeeeiiiiiiiitttttttttuuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaasssss eeeeeee aaaaaaaattttttttiiiiiiivvvvviiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeesssss   
lllllllllúúúúúúúúdddddddiiiiiiiccccccccaaaaaassssssss pppppppaaaaaaarrrrrrraaaaaaaa  

aaaaaaaassssssss cccccrrrrrriiiiiiaaaaaaaannnnnnnnçççççççaaaaaassssss

Inovações Sustentáveis: Poupa Água, Morada 

da Floresta, Disposição aplicada em Lixeira, 

Coppi Design (banheiro sustentável), Sociedade 

do Sol,  Fujiro Ecotextil e Ecofit Academia Ltda.

Produtos Sustentáveis: Associação de Mulheres 

Artesãs  de Ponto  Central Produção Artesanal, 

Amauta, COQUIM, Atelier Arte Caiçara Marcelo 

Trudes, Será o Benedito e IA-RBMA - Programa 

“Mercado Mata Atlântica - RBMA”.

Ações Regionais: Rede Ambiental do Piauí-REAPI, 

Fundação Mata Atlântica Cearense, Geopark 

Araripe, Centro Universitário Vila Velha (Projeto 

Passus), Associação para a Proteção da Mata 

Atlântica do Nordeste – AMANE, Fundação 

Biodiversitas, Grupo de Monitores Prainha 

Branca e Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Costa Atlântica: Programa Costa Atlântica – SOS 

Mata Atlântica, Aliança para a Conservação 

Marinha, Amigos do Oceano, Fundação Centro 

Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas 

Marinhas – Pro-Tamar, Associação Vila-velhense 

de Proteção Ambiental – AVIDEPA, Ecosurfi, 

Instituto Sea shepherd, Comissão Ilha Ativa – CIA, 

Instituto Baleia Jubarte, Organização 

Socioambientalista PRÓ-MAR, Fundação COP-

PETEC e Projeto Coral Vivo.

Educação Ambiental: Mata Atlântica Vai a Escola 

– SOS Mata Atlântica, Instituto de Preservação 

e Educação Ambiental Jerivá-IPEA, Vale Verde 

Associação de Defesa do Meio Ambiente, Instituto 

EcoFaxina, EcoCâmara, Parque Natural Municipal 

Francisco Affonso de Mello e Oficina de Plantio.

Reciclagem: Virando do avesso, Studio Tetra, Kazari 

Atelier & Interiores Ltda ME, Aldeia do Futuro, 

Arte e Luz da Rua e Associação Reciclázaro.

Água: Rede das Águas – SOS Mata Atlântica, 

EDUdasAGUAS e Cia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo-Sabesp.

Fauna e Flora: Associação Mata Ciliar, 

APREMAVI, Associação de Pesquisa e Preservação 

de Ecossistemas Aquáticos – Aquasis, Associação 

Mico-Leão-Dourado, TEREVIVA – Associação de 

Fomento Turístico e Desenvolvimento Sustentável, 

Cuidar Du Verde e VEDDAS.

Restauração Florestal: Flora Londrina Viveiro 

Florestal Ltda, Fundação Educacional e Cultural 

do Meio Ambiente Elvira Guarda Mascarin (FECUMA) 

e Signus Vitae – Projetos Ambientais Inteligentes.

Reservas Particulares: Programa de Incentivo 

às RPPN da Mata Atlântica, RPPN Caetezal/Cacos 

da Mata, RPPN Alto da Boa Vista, RPPN Cachoeira 

Alta, RPPN Fazenda Terra Nova, RPPN Fazenda 

Cordeiro de Jesus e RPPN Maragato.

Unidades de Conservação: Aliança para a 

Conservação da Mata Atlântica, APA Guapimirim 

– ICMBio, ESEC da Guanabara, Parque Nacional 

descobrimento, IPEMA – Instituto de Permacultura 

e Ecovilas da Mata Atlântica, Estação Ecológica 

de Tamoios, Parque Estadual da Serra do Mar – 

Núcleo Picinguaba e REBio do Atol das Rocas/

ICMBio/MMA.

Lagamar: Programa Lagamar – SOS Mata Atlântica, 

Polo Lagamar, Prefeitura Municipal de Iguape, 

AAPCI – Associação de Artesões e Produtores 

Caseiros de Iguape, Associação Vidas Verde 

de Estudos Ambentais e Prefeitura Municipal 

de Ilha Comprida.

Empresas pela Mata Atlântica: Ypê, Schin

e Lao Engenharia.

Centro de Experimentos Florestais SOS Mata 

Atlântica: Grupo Schincariol.

Amigos da Mata: Atividades do Voluntariado 

da SOS Mata Atlântica.

Estandes Institucionais: SOS Mata Atlântica 

e Bradesco.
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A aprovação das mudanças no Código Florestal continua a ser preocupação 

para ambientalistas, cientistas e milhares de brasileiros que se importam 

com o meio ambiente e a qualidade de vida.   

Na manhã do último dia do evento (domingo, 22/5), cerca de 1500 

manifestantes se reuniram no Monumento às Bandeiras, em frente ao 

Parque Ibirapuera, para protestar contra as alterações no Código 

Florestal propostas por projeto do deputado Aldo Rebelo (PCdoB – SP), 

que estava em processo de votação na Câmara dos Deputados. 

A manifestação foi organizada pelo SOS Florestas (www.sosflorestas.com.br), 

movimento formado por ONGs e entidades contrárias às alterações na 

legislação ambiental, que ameaçam não só florestas e ecossistemas 

naturais, mas também populações que vivem em áreas inapropriadas 

ou de risco nas grandes cidades. Participaram da mobilização dezenas 

de ONGs, como WWF Brasil, Greenpeace, Pau Brasil, Ecosurf, Reserva da 

Biosfera, Amigos do Futuro e Instituto Anendeporâ, entre outros.      

O ponto de encontro da mobilização foi em frente ao caminhão itinerante, 

no Viva a Mata. Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da ONG, 

abriu o ato explicando que a maioria dos deputados não conhecia o texto 

que havia sido colocado para votação na quarta-feira anterior (18/5). 

“Não somos contra a alteração da legislação. Somos a favor das mudanças 

no Código desde que essa seja uma ação democrática e participativa, e não 

o golpe que está sendo montado por alguns grupos de interesse”, disse. 

Do Viva a Mata, os manifestantes partiram para o Monumento às Bandeiras, 

onde já estavam mais de 900 pessoas, vindas de diversas cidades do 

interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No local, alguns 

políticos, contrários às alterações, manifestaram sua opinião sobre 

o projeto de Aldo Rebelo. Discursaram a ex-senadora Marina Silva (PV) 

e o ex-deputado federal Fábio Feldmann (PV), além dos deputados 

federais Ricardo Tripoli (PSDB), Paulinho Teixeira (PT), Ivan Valente 

(PSOL) e Alfredo Sirkis (PV), entre outros. 

Marina Silva afirmou durante a mobilização que um grupo de ex-ministros, 

de diversos partidos, incluindo Carlos Minc, Zequinha Sarney, Rubens 

Ricupero, Paulo Nogueira Neto, Coutinho Jorge, o professor Paulo Henrique 

Brandão e José Carlos Carvalho, assinaria uma carta em defesa da 

legislação ambiental brasileira e dos avanços conquistados nos últimos 

30 anos, direcionada à presidente Dilma Rousseff. “A presidente Dilma 

se comprometeu, durante o segundo turno das eleições, que vetaria 

qualquer lei que ampliasse o desmatamento. Esperamos, então, que 

ela não permita que esse projeto seja aprovado”, disse.

Durante os três dias do Viva a Mata, a SOS Mata Atlântica recolheu 4500 

assinaturas num abaixo-assinado contra mudanças no Código Florestal. 

O documento será entregue no Congresso Nacional.  

OOOOOOOOOOO VVVVVVVVViiiiiiiiivvvvvvvvvvaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaa   MMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaatttttttttaaaaaaaaa   aaaaaaaaaabbbbbbbbbbrrrrrrrrrrriiiiiiiiiuuuuuuuuu  aaaaaaaaa oooooooooopppppppppoooooooooorrrrrrrrrrtttttttttttuuuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiiddddddddddaaaaaaaaaaddddddddddeeeeeeeeee pppppppppaaaaaaaaaarrrrrrrrraaaaaaaaaaa  qqqqqqqqqquuuuuuueeeeeeeeeee 
mmmmmmmmmmiiiiiiiiiillllllllhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaarrrrrrrrreeeeeeeeeessssssssssssssss   ddddddddddeeeeeeeeeee ppppppppppeeeeeeeeeesssssssssssssssssssooooooooooooaaaaaaaaasssssssss  sssssssssseeeeeeeee  rrrrrrrrreeeeeeeeeeuuuuuuuuunnnnnnnnnniiiiiiiissssssssssssssssssseeeeeeeeeemmmmmmmmm eeeeeeeeeee  eeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxppppppppppprrrrrrrrreeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssaaaaaaaaassssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmmm   
ssssssssuuuuuuuuuuaaaaaaaaaa  ooooooooooooppppppppppoooooooossssssssssiiiiiiiiiççççççççççããããããããããoooooooooo    aaaaaaaa  lllllllleeeeeeeeegggggggggggggiiiiiiiiiiisssssssssllllllllaaaaaaaaaaçççççççççççããããããããããããooooooooooo   aaaaaaaaaammmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnttttttttaaaaaaaaaalllllllll bbbbbbbbbbrrrrrrrrraaaaaaaaaaasssssssssiiiiiiiilllllllleeeeeeeeeeiiiiiiiiirrrrrrrrrraaaaaaaaaa.......

Participação 
de    1500 

manifestantes

+
-
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O TEDx é um movimento social, sem fins lucrativos, realizado sob licença 

do TED.com (ideas worth spreading). Tem como objetivo estimular a 

percepção das pessoas para ações práticas de cuidado com o nosso 

ambiente, ampliando a apropriação individual e coletiva dos cidadãos 

para a causa da Mata Atlântica especialmente nos centros urbanos, a partir 

de histórias inspiradoras.

A sétima edição do Viva a Mata apoiou e abrigou a primeira edição do 

TEDxMataAtlântica, que ocorreu no sábado, dia 21, das 12h30 às 15h30, 

no Palco do Caminhão. Promovido pela Educartis, o TEDxMataAtlântica 

contou  com convidados especiais que compartilharam com o público 

presente ao Ibirapuera histórias inspiradoras sobre meio ambiente. 

Participaram Cristiana Randow, jornalista da Rede Globo e coordenadora 

do projeto RespirAR; Fabio Feldmann, fundador da SOS Mata Atlântica, 

criador da Lei da Mata Atlântica e ex-deputado federal; Giuliana Capello, 

jornalista ambiental, blogueira do movimento Planeta Sustentável, 

permacultora e futura moradora da Ecovila Clareando; Kaká Werá Jecupé, 

índio de origem tapuia, escritor, ambientalista e fundador do Instituto 

Arapoty; Regina Casé, atriz, apresentadora e idealizadora do programa 

“Um Pé de Quê?; e Simone Bazarian, doutora em ecologia, sócia-fundadora 

da Associação ProScience, e ganhadora do concurso cultural promovido 

na rede social Conexão Mata Atlântica para participação no evento. 

Os vídeos podem ser conferidos em www.conexaososma.org.br. 

QQQQQQQQuuuuuuuuueeeeeeeeeeemmmmmmmmm cccccccchhhhhhhhheeeeeeeeggggggggggaaaaaaaaaaa  ppppppppprrrrrrrrriiiiiiiiimmmmmmmmmeeeeeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrrooooooooo?????????  

iiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuiiiiiiiiiçççççççãããããããooooooo
ddddddddeeeeeee 66666660000000000000000
lllllllleeeeeeennnnnnnçççççççoooooooiiiiiiisssssss

DDDDDDDiiiiiiissssssstttttrrrrr

Desafio de mobilidade comparou diferentes formas de transporte.

Uma das novidades do Viva a Mata desse ano foi o desafio “Quem chega 

primeiro”, que mostrou na prática as dificuldades da mobilidade em 

grandes centros urbanos. Quatro participantes, em diferentes meios de 

transporte, partiram do mesmo ponto de chegada, no Shopping Metrô 

Tatuapé (zona leste), em direção ao Parque Ibirapuera (zona sul), às 8h30 

do dia 20 de maio. O vencedor do desafio foi o motociclista Eduardo Félix, 

que completou o trajeto, de cerca de 15km, em 35 minutos. Em segundo 

lugar ficou o ciclista Lemuel Santos Rex, com 46 minutos. A usuária de 

transporte público Adriana Kfouri, que fez o trajeto de metrô e ônibus, 

completou a prova em 1 hora e 13 minutos. Em último lugar ficou a motor-

ista Romilda Roncatti, com 1 hora e 26 minutos. 

RRRRRRRReeeeeeeeessssssssppppppppiiiiiiiirrrrrrrrAAAAAAAAAARRRRRRRRRR

Uma das atividades que mais chamaram a atenção dos visitantes no 

Viva a Mata foi a distribuição dos lençóis do RespirAR, projeto da TV Globo 

São Paulo em parceria com a SOS Mata Atlântica. Lançada em abril, a 

iniciativa parte de uma ação simples e eficaz para monitorar a qualidade 

do ar: a ideia é que as pessoas coloquem o lençol branco nas janelas 

de suas casas, para acompanhar sua mudança de coloração e assim medir 

a poluição em diversas regiões da cidade. Além de investigar como está 

o ar que os moradores da cidade estão respirando, a iniciativa visa avaliar 

as principais causas e consequências da poluição na capital paulista. 
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Interatividade
A cada ano, a organização do Viva a Mata se esforça para trazer ao evento 

atividades que possibilitem uma maior interação e participação do 

público. Isso não apenas torna as atividades mais atrativas, mas também 

traduz o conceito de que a proteção do meio ambiente depende de nossa 

atitude e participação direta. 

Nos estandes aconteceram diversas apresentações, oficinas e jogos 

interativos, como apitos que simulam sons de aves, peças interativas, 

instalações experimentos e jogos. Um exemplo foram as atividades 

promovidas pela ONG Virando do Avesso, que ensinou como os visitantes 

podem reutilizar embalagens vazias com a técnica de virá-las ao avesso. 

Centenas de pessoas criaram sacolas e caixas para presentes a partir 

de embalagens reutilizadas de gelatina e pasta de dente, entre outros 

materiais. Outros destaques foram as oficinas para produção de vasos 

e diversos outros objetos a partir de jornal, da ONG Aldeia do Futuro, 

e as oficinas para produção de composteiras domésticas, da ONG 

Morada da Floresta. 

Além dos estandes, o Viva a Mata 2011 trouxe outra novidade: durante

todo o evento, quatro monitores realizaram uma pesquisa sobre 

atitudes ambientais a partir de um aplicativo para iPads desenvolvido 

pela empresa Educartis. A pesquisa teve como objetivo sondar o nível 

de atitude de cada participante em relação a quatro elementos distintos 

da natureza. Os elementos em questão ainda abrigavam o conceito de 

apropriação das pessoas sobre a questão de que a Mata Atlântica está 

nos centros urbanos, e é nela que está a “Minha Água”, o “Meu Ar”, 

a “Minha Árvore” e o “Meu Ambiente”, os quatro pontos analisados. 

Foram coletadas 980 respostas, 

divididas entre os 4 iPads. 

Confira os resultados da pesquisa:

Apresentação do novo visual no Viva a Mata

O caminhão da SOS Mata Atlântica compõe o projeto “A Mata Atlântica 

é aqui – exposição itinerante do cidadão atuante”, que tem como 

objetivo levar informações sobre a Mata Atlântica a todas as regiões 

onde ela ocorre. Lançado no Viva a Mata 2009, o caminhão, com uma 

equipe de biólogos e educadores ambientais, já visitou 80 cidades,  

do Rio Grande do Sul ao Piauí, atendendo um público aproximado de 

290 mil pessoas.

O terceiro ciclo do projeto itinerante foi inaugurado no Viva a Mata, com 

cenografia e atividades completamente renovadas. 

Do evento, o caminhão partiu para Jacareí, em São Paulo, primeira 

cidade do terceiro ciclo do projeto. Ao todo, serão percorridas 43 

cidades das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país.

O novo visual e atividades podem ser conferidos no blog da SOS 

Mata Atlântica: www.sosma.org.br/blog . 

Exposição Itinerante  

290 mil 
visitantes

0 mil 
tantes
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Um dos principais objetivos da Fundação SOS Mata Atlântica é a articulação 

de ações para a proteção da Mata Atlântica, Bioma que compõe todo 

o ambiente ao nosso redor, seja ele formado por florestas ou urbano.

 “A qualidade do ar que respiramos e da água que consumimos são 

dois bons exemplos de como a conservação de nossas florestas e de 

nossos recursos naturais impactam diretamente em nossas vidas”, 

explica Marcia Hirota, diretora de Gestão do Conhecimento da SOS 

Mata Atlântica. Segundo ela, “é com este conceito que comemoramos 

nossos 25 anos e realizamos o Viva a Mata 2011, destacando como todos 

somos agentes transformadores e estamos aptos a colaborar com 

a conservação da Mata Atlântica, ou, em outras palavras, com a 

proteção do meio ambiente em que vivemos.”

A diretora explica que a população costuma ver a floresta como algo 

distante, como a morada dos animais, por exemplo, e não como sua 

própria morada. “Cerca de 112 milhões de pessoas vivem na Mata 

Sua Mata, Sua Casa 
em São Paulo 

Atlântica, mas não se dão conta disso e não se identificam com essa 

realidade. Por isto, esperamos que as atividades desenvolvidas no 

Viva a Mata mobilizem a sociedade ao mostrar que a Mata Atlântica 

está diretamente relacionada ao seu dia a dia e depende de suas 

atitudes, como separar o lixo em casa ou economizar energia elétrica.”

Com a mesma proposta, a Fundação, em paralelo ao Viva a Mata, 

também apresentou em São Paulo a exposição interativa “Sua Mata, 

Sua Casa”. A mostra funcionou no Shopping Metrô Tatuapé de 5 a 29 

de maio. Inspirada nas partes de uma casa, é dividida por cômodos 

onde o público encontra artesanato, instalações, painéis informativos, 

vídeos e apresentações sobre a história da Fundação e a importância 

do meio ambiente. Além de São Paulo, a exposição está percorrendo 

outras 11 capitais brasileiras e levará os resultados desta viagem para 

a Rio+20 em 2012.

 Mais informações sobre esse projeto em www.sosma.org.br/blog. 
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A SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 

INPE divulgaram em 26 de maio novos dados do Atlas dos Remanescentes 

Florestais da Mata Atlântica com a situação de 16 dos 17 Estados abrangidos 

pelo Bioma, no período de 2008 a 2010.

Os dados foram apresentados por Marcia Hirota, diretora de Gestão 

do Conhecimento e coordenadora do Atlas pela SOS Mata Atlântica; 

Flávio Jorge Ponzoni, pesquisador e coordenador técnico do estudo 

pelo INPE; e Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação. 

Confira alguns dos principais resultados:

• Da área total da Mata Atlântica (1.315.460 Km2), foram avaliados 

1.288.989 Km2, o que corresponde a 98%.

• Foram analisados os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Sergipe e São Paulo.

• Dos 17 Estados abrangidos pelo bioma Mata Atlântica, o único não

avaliado foi o Piauí, cujos dados não puderam ser incluídos ainda pela 

indefinição de critérios de identificação das formações florestais naturais do 

Bioma naquele Estado. Além disso, para este Estado está sendo aguardado 

um mapeamento detalhado liderado pelo Ministério do Meio Ambiente.

• Os dados apontam desflorestamentos verificados no período de 2008-

2010 de 31.195 hectares (ha), ou 311,95 Km2.

• Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Paraná foram os estados que 

mais desmataram no período analisado.

• Destes, 30.944 ha correspondem a desflorestamentos, 234 ha a supressão 

de vegetação de restinga e 17 ha a supressão de vegetação de mangue.

De acordo com Marcia Hirota, o estudo comprova que a supressão da 

floresta nativa é contínua e os dados são um alerta para o estabelecimento 

de políticas públicas que incentivem a conservação e a restauração do 

Bioma.  “Embora o ritmo de desflorestamento tenha diminuído nos últimos 

anos, há regiões ainda bem críticas, que merecem atenção especial, 

como no caso das matas secas de Minas Gerais e Bahia”, enfatizou. 

 Segundo Flávio Ponzoni, coordenador técnico do Atlas por parte do INPE, 

“as próximas versões do Atlas deverão incluir a observação de itens sensíveis 

à aprovação do novo Código Florestal no que se refere a possíveis impactos 

negativos na tendência de decréscimo das taxas de desflorestamentos”. 

• A divulgação deste Viva a Mata foi feita em parceria com veículos 

de comunicação que cederam espaço para a campanha. Os cartazes 

e as peças para veículos impressos e internet foram criadas pela Sapiens 

Design Consciente. Marcos Palmeira gravou um spot de rádio convidando 

o público para o evento e a Zerolux preparou o filme para canais de TV. 

Entre os apoiadores estão: Rede Globo, Rádio Eldorado Brasil 3000 –

rádio oficial do evento, jornal Folha de São Paulo, jornal O Estado de 

S. Paulo, a ChefTV, revista Alta Gastronomia, Revista do Brasil, Rádio Mundial, 

revista Página 22, site da revista Horizonte Geográfico, BusTV, portal 

Planeta Voluntários, Rede Nossa São Paulo, Blog Pensar Eco é Lógico 

e os sites Visite Nossa São Paulo e Mata Atlântica na Bahia.
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Supervisão geral
Roberto Klabin 

Coordenação do evento e Plano de comunicação: 
Ana Ligia Scachetti

Supervisão de conteúdo técnico: 
Márcia Hirota

Captação de Recursos
Adauto Basílio e Thiago Massagardi

Mobilização
Mario Mantovani, Beloyanis Monteiro e Malu Ribeiro

Secretaria-Geral e Financeiro
Olavo Garrido

Organização dos expositores
Vania Schoemberner

Apoio à coordenação
Roncatti, Anaéli Bastos, Edma Farias, Vania Schoemberner, 
Tarcila Ione, Camila Plaça e Reinaldo Oliveirar

Apoio de comunicação
Anaéli Bastos

Produção executiva
Nonai Gil

Voluntariado
Beloyanis Monteiro e Denise Bemelmans

Monitoria
Beatriz Siqueira e Vania Schoemberner

Realizado com a colaboração de todos os demais integrantes da 
equipe SOS Mata Atlântica: Ana Paula Guido, Anderson Almeida, 
Anderson Palmeira, Andrea Godoy Herrera, Aretha Medina, Ariane 
Diaz Alvarez, Beatriz Siqueira, Camila Maciel, Carlos Alberto, Daiane 
Luna Gangi, Dilene Ribeiro, Ebrahim Donizetti Domingues, 
Eder Augusto Marin, Fábio Motta, Joelma Ribeiro, Jorge Yajima,
 José Antonio Marques Garcia, Kelly De Marchi, Kleber Santana, 
Lidia Parente, Luciana Mikami, Lucimara Spina, Ludmila Pugliese, 
Malu Ribeiro, Mariana Machado, Patrícia Ferretti, Rafael Bitante, 
Roberto Candido, Simone Fabregat e Valéria Rusticci. 

Cenografia
Beto von Poser

Comunicação visual e campanha
Sapiens Design Consciente

Assessoria de imprensa
Lead Comunicação Organizacional

Gestão dos resíduos
Cooperaacs

Cobertura foto e vídeo
Zerolux 

Patrocínio: Banco Bradesco e Natura

Apoio: Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo 
e Rede Globo

Rádio oficial: Rádio Eldorado Brasil 3000

Presidente
Roberto Luiz Leme Klabin

Vice-Presidente
Pedro Luiz Barreiros Passos

Conselheiros
Bianka van Hoegaerden, Clarice Herzog, Clayton Ferreira Lino,
Gustavo Martinelli, José Olympio da Veiga Pereira, 
José Renato Nalini, Patrícia Palumbo, 
Paulo Nogueira-Neto, Pedro Leitão Filho, 
Plinio Bocchino e Sonia Racy.

Diretorias
Gestão do Conhecimento: Marcia Makiko Hirota
Mobilização: Mario Cesar Mantovani
Comunicação: Ana Ligia Scachetti
Controladoria: Olavo Garrido

Departamentos
Documentação: Andrea Godoy Herrera
Relações Públicas: Vania Schoemberner
Tecnologia da Informação: Kleber Santana
Voluntariado: Beloyanis Monteiro

Programas
Costa Atlântica: Fabio Motta
Educação Ambiental: Beatriz Siqueira
Exposição itinerante: Camila Plaça
Lagamar: Joelma Ribeiro
Rede das Águas: Maria Luiza Ribeiro
Restauração Florestal: Ludmila Pugliese de Siqueira

Captação de recursos
Adauto Basílio
Thiago Massagardi 

Endereço
Avenida Paulista, 2073
Condomínio Conjunto Nacional
Torre Horsa 1 – 24 Andar – CJ 2407/2408
Bairro: Bela Vista - São Paulo - SP 
cep 01311-300
Tel. 11 3262-4088

Na internet 
www.sosma.org.br
www.sosma.org.br/blog
twitter.com/sosma
www.conexaososma.org.br
facebook.com/SOSMataAtlantica


