




2014 foi marcado por uma edição especial do Viva a Mata, em que celebramos  
o 10º aniversário do evento. Foram 3  dias que reuniram  milhares de pessoas para  
atividades de cultura, lazer, sensibilização e mobilização pela Mata Atlântica,  
o bioma que é, infelizmente, o mais ameaçado do país. 

O marco de 10 anos do Viva a Mata foi o momento de reforçar o compromisso e o 
desafio que temos em comum: ampliar a participação da sociedade por esta causa. 

Sem a Mata Atlântica, toda a população é prejudicada. A destruição da vegetação  
se reflete diretamente em questões fundamentais para vida das pessoas, como  
a qualidade do ar ou o abastecimento de água e o desenvolvimento do país. 

São Paulo, por exemplo, vive hoje um delicado momento em relação ao fornecimento  
de água. O desmatamento não é a causa da seca, mas uma maior cobertura vegetal  
evitaria o esgotamento dos reservatórios. Portanto, esta situação serve como um alerta.  
Um alerta de que é imprescindível proteger a vegetação e cobrar políticas mais efetivas,  
seja na conservação dos mananciais ou na despoluição dos rios. Mas que também  
é essencial divulgar o tema, envolver a sociedade nos debates e fazer um trabalho  
de esclarecimento sobre as principais questões ambientais do nosso país.

Apesar dos esforços de muitos presentes aqui hoje, a evolução da agenda ambiental  
não tem ocorrido no Brasil. Por isso, o Viva a Mata 2014 foi um momento de renovar  
a união com apoiadores, parceiros de outras ONGs e o público, para ter mais peso  
e poder de transformação da atual realidade. 

Neste ano de 2014, temos a esperança de que o debate eleitoral apresente mais  
profundidade ao discutir a agenda ambiental. A SOS Mata Atlântica levará aos candidatos  
as prioridades para a proteção da floresta, do mar e do ambiente urbano.  
Vamos verificar o nível de compromisso de cada um deles com a agenda ambiental. 

Convocamos eleitores a se envolverem e participarem ativamente desse processo,  
exercendo a cidadania e nos ajudando a transmitir conhecimentos, cobrar ações  
e denunciar crimes ao meio ambiente. 

Essa causa é de todos!

Pedro Passos, 
presidente da Fundação SOS Mata Atlântica.

Carta do Presidente



Nesta edição do Viva a Mata, comemoramos 10 anos de celebrações do Dia Nacional  
da Mata Atlântica. Uma história de busca de diferentes linguagens, diferentes projetos  
e variadas ideias e atrações para sensibilizar a população a aproximá-la da Mata  
Atlântica, a casa de mais de 69% dos brasileiros. 

Foi a contribuição de diferentes pessoas e organizações que permitiu, a cada edição,  
que o Viva a Mata ampliasse seu público e diversificasse suas atrações. Os agradecimentos 
deste relatório, portanto, não vão apenas para aqueles que construíram o Viva a Mata 2014. 
Queremos mostrar nossa gratidão a cada um que compartilhou suas ideias, apoiou,  
participou, trabalhou, divulgou ou passou pelo evento em todas as suas edições.  

Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês, funcionários e ex-funcionários, conselheiros  
da Fundação, patrocinadores, apoiadores, expositores, voluntários, filiados, consultores,  
palestrantes, artistas, fornecedores, além das 384 instituições parceiras e dos 815 mil  
visitantes que fazem parte da história de 10 anos do evento. 

Ao Bradesco, parceiro de longa data e patrocinador dessa celebração ao meio ambiente,  
e à Prefeitura de São Paulo, apoiadora desta edição, nossos agradecimentos especiais pelo 
papel fundamental para viabilizar a 10ª. edição do Viva a Mata.

A participação de todos fornece à SOS Mata Atlântica a energia para fortalecer o evento  
e renovar os esforços em defesa da Floresta, do Mar, e pela saúde do nosso Ambiente Urbano. 

Deixamos o convite para que esta construção coletiva se repita e se fortaleça, 
nas próximas edições do Viva a Mata e ações da Fundação SOS Mata Atlântica. 

Até breve!

Fundação SOS Mata Atlântica

Agradecimentos

Passeio guiado no 
Ibirapuera com o botânico 
Ricardo Cardim para 
observar as diferentes 
espécies de árvores



Desde 2005, a Fundação SOS Mata Atlântica realiza anualmente o Viva a Mata  
– Encontro Nacional Pela Mata Atlântica, que celebra o trabalho pela conservação 
desta floresta com um grande evento em comemoração ao dia 27 de maio,  
Dia Nacional da Mata Atlântica. 

O evento envolve uma rede de organizações da área socioambiental que atuam 
nos 17 Estados da Mata Atlântica, além de especialistas, empresas e artistas,  
para sensibilizar diferentes públicos a respeito da relação entre a floresta, o mar,  
o ambiente urbano e a qualidade de vida das pessoas. 

São três dias de celebração, no qual as pessoas de diferentes idades podem 
conhecer diversas iniciativas em defesa da sustentabilidade e conferir exposições, 
palestras, debates, oficinas, demonstrações, peças de teatro, maquetes interativas, 
tudo gratuito. 

22 de maio Solenidade de Abertura – Porão das Artes – SP. 

23 a 25 de maio Encontro Nacional pela Mata Atlântica. Exposição, oficinas 
  e atrações na Marquise do Parque Ibirapuera e seminários e
  atividades na Escola de Astrofísica do Parque. 

25 de maio Lançamento do sexto ciclo do projeto “A Mata Atlântica é Aqui”.

27 de maio Dia da Mata Atlântica. Entrevista coletiva de imprensa  
  para lançamento dos novos dados do Atlas dos Remanescentes  
  Florestais da Mata Atlântica pela Fundação SOS Mata Atlântica  
  e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.  

• Comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica (27 de maio);
• Promover maior conhecimento sobre a Mata Atlântica. Mostrar às pessoas que  
   elas vivem nesse bioma e a importância de preservá-lo para garantir qualidade de vida 
   e acesso à água, regulação do clima, qualidade do ar; 
• Sensibilizar para a importância do envolvimento da sociedade na busca e exercício  
   de uma cidadania socioambiental;
• Reunir a rede de parceiros e apresentar suas ações de conservação em várias regiões 
   da Mata Atlântica;
• Promover a identificação do público em geral com as questões ambientais; 
• Chamar a atenção de que a responsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente 
   é de todos (poder público e sociedade civil), com ações praticadas no dia-a-dia.

Viva a Mata

Calendário

Nossos objetivos
Contação de História 
“Eduardo e a Floresta”,  
realizada pela  
YKS Serviços
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100 mil visitantes nos 3 dias de evento;

Cerca de 400 pessoas, dentre parceiros, personalidades, jornalistas  
e funcionários da Fundação, na solenidade de abertura do evento;

Um total de 5.554 pessoas participando das oficinas, palestras  
e reuniões do evento;

4.085 pessoas atendidas nas oficinas dos 5 Espaços Temáticos  
(Mar, Floresta, Urbano, Água e Bichos);

869 estudantes de escolas públicas e privadas e grupos de escoteiros  
atendidos em visitas monitoradas;

251 participantes dos Seminários promovidos na Escola de Astrofísica do Ibirapuera;

188 participantes das palestras no caminhão da Fundação;

135 pessoas contribuíram com a loja SOS Mata Atlântica,  
adquirindo 204 produtos sustentáveis;

103 pessoas acompanhando os passeios guiados pelo Parque;

Mais de 33 mil interações (curtir, compartilhar ou comentar) com as divulgações  
do evento nas redes sociais;

26.755 leitores das páginas e notícias do Viva a Mata no site da Fundação;

32 expositores de todo o Brasil, nos 5 Espaços Temáticos interativos;

17 atrações culturais em 3 dias do evento, mais um bate-papo  
com a jornalista Miriam Leitão;

1 painel sobre a riqueza da Mata Atlântica pintado na marquise do Parque Ibirapuera 
pelo artista Alexandre Filiage, atração que vai permanecer no parque após o evento; 

Gestão de resíduos realizada pela Cooperaacs, com reciclagem de 20 quilos (kg) de pet;  
119 kg de papelão e tubos de papel; 2 kg de latas de alumínio; 3,5 kg de papel;  
30 kg de banners; 90 kg de vidro; 6 kg de plástico mole; e 23 kg de outros materiais  
– configurando redução nos resíduos gerados se comparado aos anos anteriores.

Confira o vídeo de 10 anos do Viva a Mata e uma  
galeria com belas imagens do evento! Acesse:  

www.sosma.org.br/projeto/viva-a-mata/viva-mata-2014/

Resultados e Números

Planta do  
Viva a Mata 2014 
na Marquise do  
Parque Ibirapuera
em São Paulo
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A Fundação SOS Mata Atlântica promoveu, nesta quinta-feira (22), a solenidade  
de abertura da 10ª edição do Viva a Mata, que celebra o Dia Nacional da Mata 
Atlântica. O evento foi apresentado pela jornalista Renata Cafardo e ocorreu  
no Porão das Artes, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Na solenidade, foram 
homenageadas personalidades que contribuem com a preservação da Mata.

Pedro Passos, presidente da Fundação SOS Mata Atlântica, ressaltou na ocasião que o meio 
ambiente perdeu espaço na agenda pública, destacando que reverter a situação exige união e 
esforços de diversos setores da sociedade. Passos também abordou a atual escassez de água. 
“São Paulo vive um estresse hídrico e o desmatamento não é a causa. Mas uma maior cobertura 
vegetal criaria mananciais mais produtivos”, afirmou. Um exemplo concreto foi apresentado 
na solenidade: no Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica-Brasil Kirin (Itu-SP), 
devido a ações de reflorestamento, em 5 anos houve aumento do nível dos lençóis freáticos  
em 20% e dos reservatórios em 5%.

Na solenidade de abertura do evento, as homenagens foram divididas em dez categorias:  
empresa amiga da floresta, empresa amiga da água, ONGs parceiras, gestão ambiental,  
biodiversidade, ciência, combate aos crimes ambientais, colaborador, voluntário e artista  
engajado. Entre os homenageados estava Andrea Dantas Camargo, que trabalha há 16 anos 
como voluntária na SOS Mata Atlântica e o cantor Lenine, músico que tem apoiado  
constantemente a Fundação.

Solenidade do 10° Viva a Mata tem Lenine 
e voluntária como homenageados 

• Adauto Basílio – colaborador 

• Andrea Dantas Camargo – voluntária

• André Ilha

• Bradesco Capitalização

• Conservação Internacional

• Coordenadoria das Promotorias de Meio Ambiente 
   do Ministério Público do Estado de Minas Gerais

• Gustavo Martinelli – pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
   e coordenador do Centro Nacional de Conservação da Flora

• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

• Lenine – cantor

• Norton Glabes Labes

• WWF-Brasil

• Ypê

Confira a lista completa
dos homenageados:

Renata Cafardo,  
Mestre de Cerimônias 
voluntária

Pedro Passos,  
a voluntária Andrea 
Dantas, Marcia Hirota  
e Mario Mantovani

Lenine, sendo 
homenageado como 
artista engajado
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Uma vasta programação celebrou o Dia Nacional da Mata Atlântica, comemorado 
oficialmente em 27 de maio. Com três dias de oficinas, shows, apresentações 
teatrais, exposições e debates, o evento mais uma vez trouxe curiosidades 
e informações sobre a Mata Atlântica e a sustentabilidade de forma criativa. 

Veja na programação abaixo as atividades e temas abordados nessa edição do evento.

Programação

Teatro “Tudo Muda 
se Você Mudar” – 
Caravana Gaia, 
oficina de pintura 
realizada no Espaço 
Mar e observação 
de Aves no parque
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Atração

Abertura do Viva a Mata 2014

Aula de Alongamento e Ginga

Contação de História “Eduarda e a Floresta”

Pocket Show

Menina Carolina em Defesa do Planeta

Contação de História “Iracema foi pro Mar”  
com Espetáculo de Músicas Socioambientais

Teatro de Fantoches de Materiais Recicláveis

Palestra

Dicas de fotografia de animais  
silvestres nos parques

Educação Ambiental no Campo

Fauna Silvestre do Parque Ibirapuera

Redescobrindo a Mata Atlântica –  
Caminhos e Aprendizados de um Programa  
de Formação de Professores

Atividade
Ambiências 
O caminhar como experiência artística

Atividade
Passeio Guiado no Parque

Aventura Ambiental especial 
Viva a Mata

Atração

Aula de Alongamento e Ginga

Guaçatom reciclando  
“A Cozinha Brasileira”

Teatro “Tudo Muda se Você Mudar”

Música do Grupo Embatucadores

Bate-papo com Miriam Leitão

Cortejo Popular Interativo

MAO apresenta o show  
“De Volta ao Mundo”

 

Palestra

Tubarões no Limite

Programa Albatroz na Escola

Trilhas de Longo Curso como 
Ferramenta de Conservação

35 anos da Reserva Biológica 
do Atol da Rocas

Caminhos da Mata Atlântica

Vídeo ‘Pimp My Carroça em Curitiba’  
e roda de conversa com o idealizador  
do projeto e um catador participante

 

Atração

Aula de Alongamento e Ginga

Coral Infantil: Encantos da Mata Atlântica

Teatro de Fantoches

Peça de Teatro - A turma do Sitio 
do Pica Pau Amarelo em ... 
“Salvem o Reino das Águas Claras”

Palestra

Aula de Alongamento e Ginga

Coral Infantil: Encantos da Mata Atlântica

Teatro de Fantoches

Peça de Teatro - A turma do Sitio 
do Pica Pau Amarelo em ... 
“Salvem o Reino das Águas Claras”

Grupo/Instituição

Academia ECOFIT

YKS Serviços

Mata Atlântica Cearense

Cia. Teatral Matéria Prima

Semeando Em Canto

Geopark Araripe/Universidade 
Regional do Cariri-URCA

Palestrante

Marcos Kawall, da Divisão 
de Fauna Silvestre da Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente

Maria Neuma Clemente Galvão, 
da Geopark Araripe/Universidade 
Regional do Cariri-URCA

Ricardo Crede e Leticia Zimback, 
da Divisão de Fauna Silvestre 
da Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente (SVMA)

Aline Bouckorny e Ruan de Azevedo, 
da Associação Mico Leão Dourado

Descrição
A prática do caminhar para experimentar  
o Parque de uma forma diferente: um ro-
teiro permeado de intervenções artísticas.

Descrição
O botânico Ricardo Cardim mostra 
diferentes espécies de árvores e 
fala de sua história e importância

Programa desenvolvido pela 
UMAPAZ, com jogos, brincadeiras, 
enquetes e curiosidades

Domingo 25/05

Hora
08h

Atividade
Palestra e Saída para Observar 
Aves no Parque

Seminário Dois anos 
de Código Florestal

Semana da Mata Atlântica

Descrição
Observação de Aves com Tietta Pivatto 
e Guto Carvalho, da Avistar, com direito a 
binóculos e dicas para os iniciantes 

Grupo/Instituição

Academia ECOFIT

Grupo Guaçatom

Caravana Gaia

Grupo Embatucadores

Jornalista/escritora Miriam Leitão

Aquasis

MAO

Palestrante

Paulo Pinguim, do Projeto 
Divers for Sharks

Cynthia Ranieri, do Projeto Albatroz

Fátima Santos, do Parque Nacional  
da Serra dos Órgãos

Maurizelia De Brito Silva,  
Chefe da Reserva Biológica  
do Atol das Rocas

Anna Carolina Lobo, do WWF-Brasil

Thiago Mundano, do Pimp My Carroça

Grupo/Instituição

Academia ECOFIT

Music for Hope

Fund. Mamíferos Aquáticos

Voluntários do 
Clube da Terra

Palestrante

Academia ECOFIT

Music for Hope

Fund. Mamíferos Aquáticos

Voluntários do 
Clube da Terra

Palestras do caminhão da Fundação

Passeios * Seminários 

* Realizados na Escola de Astrofísica 
   do Parque Ibirapuera

Sexta-feira 23/05

Sábado 24/05



A Marquise do Parque do Ibirapuera foi tomada pela educação ambiental.  
Nela, foram instalados os cinco Espaços Temáticos: Floresta, Mar, Bichos, Água  
e Urbano. Abordando temas importante para a Mata Atlântica e a sustentabilidade, 
estes espaços reuniram, em seu entorno, exposições de projetos; e em seu  
interior, oficinas e atividades interativas. A empresa Candotti preparou toda  
a cenografia do evento, com bambu e tecidos sustentáveis.  

Veja quais foram os Espaços Temáticos e suas atividades centrais.

Cinco espaços abordaram
da Floresta à Cidade

Além das exposições, o Espaço Floresta abrigou o Túnel dos Sentidos, 
atividade que proporciona o resgate do ambiente da floresta, neste 
caso a Mata Atlântica, por meio dos sentidos.  Os participantes foram 
convidados a passar com os olhos vendados pelo túnel da floresta 
onde o clima, os relevos, as texturas, os aromas e os sons 
reproduziram o ambiente. 

Espaço Floresta

Esse espaço ofereceu a Oficina de Bichos Ecológicos, em que os  
participantes criaram obras de bichos da Mata Atlântica utilizando 
elementos da natureza (folhas secas e sementes) e papelão depois  
de uma breve conversa sobre os animais e a relação com a floresta. 

Espaço Bichos

No espaço urbano, os visitantes receberam orientações de como fazer 
uma composteira em casa ou apartamento, na Oficina de Hortaliças. 
Depois, escolheram uma das mudas de hortaliças e aprenderam onde 
plantar, como cuidar e outras informações. O visitante pôde plantar 
sua muda em um vaso biodegradável e a levar para casa.

Espaço Urbano

Cada espaço temático 
estava identificado com 
uma das cores e ícones 
de identidade do evento

Oficina de pintura. Depois de uma conversa sobre a importância  
da preservação dos rios e mares, lixo, reciclagem, os participantes 
usaram a imaginação para a pintura da Vida Marinha em telas  
e porta-chaves. Todos levaram sua obra para casa.

Espaço Mar

No Espaço Água, ocorreu uma oficina com técnicas 
de artesanato e pintura para transformar resíduos  
(como garrafas pet, papelão e embalagens) em animais
e plantas que habitam os rios e seu entorno.

Espaço Água
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Confira os expositores da 
10ª edição do Viva a Mata:

Espaço Água  Museu da Energia de São Paulo
   Organização Bio-Bras
   ProMinent Brasil
   Sabesp
   Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Espaço Bichos  Associação Cairuçu/Projeto Aves de Paraty
   Associação Mico-Leão-Dourado
   Divers for Sharks   
   Projeto Albatroz
   YKS Serviços Ltda

Espaço Floresta  Fundação Mata Atlântica Cearense
   Geopark Araripe/Universidade Regional do Cariri
   Instituto das Águas da Serra da Bodoquena 
   Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
   RPPN e ECOVILA El Nagual
   WWF-Brasil

Espaço Mar  Amigos do Oceano
   Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos – Aquasis
   Associação Mar Brasil
   Fundação Mamíferos Aquáticos
   Projeto Tamar 

Espaço Urbano  3E – Educação para a Sustentabilidade
   Bengira Arte e Consciência
   Caronetas Caronas Inteligentes LTDA
   Pimp My Carroça
   Sítio A Boa Terra Alimentos Orgânicos

Estandes e exposições Estande da Academia ECOFIT
   Estande da empresa YPÊ
   Estande da Fundação SOS Mata Atlântica
   Estande da Secretaria do Verde e Meio Ambiente
   Exposição na marquise do Arte em Pneus
   Exposição na marquise do Grupo Avistar
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Acima, estande
do Pimp My Carroça

Ao lado, à esquerda, 
Coral Infantil Encantos 
da Mata Atlântica

À direita, a oficina 
de tubarões no estande 
da Divers for Sharks 

Ao lado, estande 
da SOS Mata Atlântica



A campanha criativa foi desenvolvida pela designer Nina Cast, via Ateliê das Senhoritas, 
refletindo o tema do evento “Mata Atlântica, Sua Casa”. A ilustração integra os diversos elementos 
representativos da mata: a floresta, os bichos, a cidade, a água e o ser humano com uma  
linguagem gráfica jovem, atual e colorida, transmitindo o entusiasmo e celebração 
que fazem o clima do Viva a Mata todos os anos.

Este ano foram desenvolvidas mais de 80 peças gráficas para divulgação e apresentação  
do evento, impressas e virtuais. Para a cenografia o material usado como suporte foi o tecido  
de fibra de bambu. Para as placas de homenagem (entregues durante a solenidade de abertura) 
a imagem conceito do Viva a Mata foi interpretada pelas mãos de seis bordadeiras  
contemporâneas, responsáveis por agregar o trabalho humano e artesanal ao processo 
de construção do evento, em contraste com os meios de divulgação digitais e com a produção  
industrial dos impressos.

A Fundação SOS Mata Atlântica e o Coletivo Desejos Urbanos (desejosurbanos.wordpress.com) 
promoveram de 15 a 20 de maio em São Paulo a intervenção urbana “Mata Morada”, montada 
na Passarela Verde na Av. Eusébio Matoso. Casas flutuantes convidaram o transeunte a mudar  
o seu caminhar diário, adentrar o olhar através das janelas e repensar a relação entre a floresta  
e ambiente urbano. Uma forma de despertar os sentidos e memórias ancestrais e relembrar  
que nossa cidade também está inserida na região da Mata Atlântica.

Confira o vídeo da intervenção em:
www.sosma.org.br/projeto/viva-a-mata/viva-mata-2014/

Os usuários desta rede social foram convidados a demonstrar seu amor pela floresta,  
postando no Instagram uma foto da Mata Atlântica com a hashtag #EuAmoMataAtlântica.  
Até o dia 31 de maio, mais de 600 internautas liberaram sua criatividade fotografando  
árvores, montanhas, mar, rios, animais e a mata em suas cidades. As melhores fotos foram  
publicadas em junho no Instagram da SOS Mata Atlântica: 

http://instagram.com/sosmataatlantica

Mesmo após o fim do Viva a Mata 2014, a Marquise do Parque continuará fazendo as pessoas 
lembrarem do bioma brasileiro mais ameaçado. O artista plástico e muralista Alexandre Filiage 
(www.filiage.art.br) pintou uma parede de cerca de 25 metros no local, perto do MAM  
(Museu de Arte Moderna), levando as cores da Mata Atlântica ao ambiente.
Filiage também pintou um painel durante a solenidade de abertura do Viva a Mata, no Porão das 
Artes, na Bienal do Ibirapuera. “Meu trabalho tem a ver com a natureza e como nos relacionamos 
com ela, que sentimentos e sensações ela nos provoca”, afirma ele.

Outros destaques

Campanha Criativa

Intervenção urbana

Ação no Instagram 

Um presente para o Parque

Ao lado, anúncio 
veiculado em
jornais e revistas

Abaixo, à esq. 
painéis usados 
na comunicação 
do estande da 
SOS Mata Atlântica

Abaixo, à dir. 
placas de 
homenagem 
sendo bordadas

Na página ao lado, 
à esquerda, 
ação de intervenção
urbana em SP

Na página ao lado, 
à direita, painel 
criado pelo artista 
Filiage para o evento
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O Viva a Mata 2014 promoveu seminários em sua programação. Durante dois dias,  
representantes do governo, do setor privado e de entidades ambientais reuniram-se  
para a realização de seminários na Escola de Astrofísica do Parque Ibirapuera.  

Na sexta, foi feito um balanço dos dois anos do novo Código Florestal. A partir de  
análises e estudos colhidos em diversas partes do país, ficou evidente a carência  
de avanços na implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).  Uma roda de conversa  
com a presença de membros do Observatório do Código Florestal e representantes  
do setor privado discutiu a falta de sinergia para a implantação do novo Código, com  
a ausência de mecanismos econômicos sólidos que se tornem incentivos reais para  
as empresas buscarem apenas fornecedores legalizados.

No sábado, representantes dos governos federal, estadual e municipal, entre eles  
o Secretário Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Rubens Rizek, promoveram  
uma discussão e a troca de informações sobre ações recentes de proteção e restauração  
da Mata Atlântica. Mário Mantovani, diretor de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica,  
reforçou a importância de se aumentar a participação nos Conselhos Municipais, como  
forma de pressionar os governos para a implantação de projetos. Também foram  
apresentados exemplos de projetos de conservação para o cumprimento das Metas Nacionais  
de Biodiversidade em Estados como o Rio Grande do Sul, o Espírito Santo e a Bahia e se  
discutiu a situação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica.

No sábado à noite, a Rede de ONGs da Mata Atlântica e da Reserva da Biosfera da Mata  
Atlântica apresentaram a Carta da Mata Atlântica 2014, com 10 ações fundamentais  
para a reversão das degradações e proteção do bioma (confira a íntegra da carta em 
http://bit.ly/cartaRMA). Destinada aos candidatos nas eleições de outubro, a carta aberta  
aborda questões como a necessidade de se resgatar mecanismos de proteção ambiental  
como o Fundo de Restauração da Mata Atlântica, os Planos Municipais de Conservação  
e Recuperação e o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Após a apresentação  
da carta aberta, foram entregues os troféus da 21ª edição do Prêmio Muriqui da Reserva  
da Biosfera da Mata Atlântica. O prêmio individual foi dado ao engenheiro florestal alemão  
Armin Deitenbach, que há 28 anos se dedica a projetos de preservação e restauração da  
Mata Atlântica. A entidade homenageada neste ano foi a Sociedade para a Conservação das  
Aves do Brasil (SAVE), que há 14 anos faz um trabalho de preservação de aves. Já o engenheiro  
agrônomo Guenji Yamazoe, presidente da Associação dos Bolsistas Jica (ABJICA), recebeu  
o prêmio em reconhecimento especial ao conjunto de suas ações ao longo da carreira.

Código Florestal, Carta aos candidatos 
e Prêmio Muriqui
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Ao lado, apresentação 
da Carta da Mata Atlântica 
por Beloyanis Monteiro

Acima, passeio  
guiado no parque  
com o botânico  
Ricardo Cardim

Na página ao lado,  
à esquerda, entrega  
do Prêmio Muriqui  
e seminário “Dois Anos  
do Código Florestal”



Ao sediar as palestras do Viva a Mata, o projeto “A Mata Atlântica é Aqui – Exposição  
Itinerante do Cidadão Atuante” iniciou no Parque Ibirapuera seu sexto ciclo. O objetivo  
da ação é de estimular a conscientização ambiental da população, com atividades 
 educativas e divertidas. 

Gratuito e aberto ao público, o projeto consiste em um caminhão adaptado que percorre 
diversas cidades brasileiras ao longo do ano. Nele os interessados podem participar  
de palestras, oficinas, jogos educativos, exposições, apresentações artísticas e exibições  
de vídeos, entre outras atividades, e também podem se tornar um voluntário do projeto.  
O caminhão também recebe grupos e escolas com visitas monitoradas. 

Em toda a cidade que o projeto visita, a Fundação SOS Mata Atlântica realiza a análise  
da qualidade da água local, seja de um rio, córrego ou lago. O monitoramento utiliza  
14 parâmetros físico-químicos para a análise, e envolve itens como a transparência da  
água, lixo e odor e classifica a qualidade como péssimo, ruim, regular, bom e ótimo.  

O resultado é divulgado no blog da Fundação > www.sosma.org.br/blog/
O projeto tem o patrocínio do Bradesco Cartões e Volkswagen Caminhões & Ônibus.

Para ver mais informações e conhecer o roteiro de cidades 
do sexto ciclo do projeto, visite o site da SOS Mata Atlântica:  
www.sosma.org.br/projeto/a-mata-atlantica-e-aqui-exposicao-itinerante-do-cidadao-atuante

Educação ambiental a bordo de 
um caminhão chega ao sexto ano
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Na página ao lado,  
na primeira linha,  
Exposição Itinerante  
“A Mata Atlântica é Aqui” 
e, na segunda, palestra 
“35 anos do Atol das 
Rocas” com Zelinha,  
chefe da reserva

Acima, análise 
de água do lago 
do Parque Ibirapuera 
com o grupo de 
monitoramento 
do Colégio Objetivo



A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)  
divulgaram logo após o Viva a Mata, no Dia da Mata Atlântica, 27 de maio, os novos dados  
do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, referentes ao período de 2012  
a 2013. O levantamento foi apresentado por Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação  
SOS Mata Atlântica e coordenadora do Atlas pela organização; Flávio Jorge Ponzoni,  
pesquisador e coordenador técnico do estudo pelo INPE, e Mario Mantovani, diretor de  
Políticas Públicas da Fundação. A iniciativa tem o patrocínio de Bradesco Cartões e execução 
técnica da Arcplan. O estudo apontou desmatamento de 23.948 hectares (ha), ou 239 Km²,  
de remanescentes florestais nos 17 Estados da Mata Atlântica no período de 2012 a 2013,  
um aumento de 9% em relação ao período anterior (2011-2012), que registrou 21.977 ha.
A taxa anual de desmatamento é a maior desde 2008, cujo registro foi de 34.313 ha.  
No período 2008 a 2010, a taxa média anual foi de 15.183 hectares. No levantamento  
de 2010 a 2011, ficou em 14.090 ha. Nos últimos 28 anos, a Mata Atlântica perdeu  
1.850.896 ha, ou 18.509 km2 – o equivalente à área de 12 cidades de São Paulo.  
Atualmente, restam apenas 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 ha. Somados  
todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3 ha, restam 12,5% dos 1,3 milhões de km2  
originais. Confira o total de desflorestamento na Mata Atlântica identificados pelo estudo  
em cada período (em hectares):

Segundo Flávio Jorge Ponzoni, do INPE, os avanços tecnológicos têm permitido mais  
precisão nos levantamentos. “Mas, em razão da cobertura de nuvens, que prejudicam a  
captação de imagens via satélite, foram avaliados 87% da área total do bioma Mata Atlântica”.
Minas Gerais é o Estado campeão do desmatamento pelo quinto ano consecutivo, com 8.437 ha  
de áreas destruídas, seguido do Piauí (6.633 ha), Bahia (4.777 ha) e Paraná (2.126 ha).  
Juntos, os quatro Estados são responsáveis por 92% do total dos desflorestamentos,  
o equivalente a 21.973 ha. 

Os dados completos e o relatório técnico poderão ser acessados 
nos sites www.sosma.org.br e www.inpe.br ou diretamente no servidor 
de mapas http://mapas.sosma.org.br

Já são cerca de 250 inserções na mídia impressa, televisiva e online.

Novos dados do Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica

Mapa dos 
remanescentes 
Florestais da 
Mata Atlântica 
em 2013 e 
repercussão 
na mídia

Abaixo, gráfico do histórico do desmatamento ano a ano, desde 1985, em ha:
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O Viva a Mata é um dos projetos da Fundação SOS Mata Atlântica com maior 
visibilidade e inserção midiática. As reportagens publicadas em impressos sobre 
o Viva a Mata do ano passado atingiram um total de 424 inserções em diferentes 
veículos de mídia impressa, online e televisiva. O valor em publicidade seria  
o equivalente a R$ 9.957.761,06. 

O evento contou também com anúncios bonificados no jornal Folha de S.Paulo  
e na revista Yoga, além de banners nos sites Rota Verde e Editora Horizonte. 

Confira algumas das reportagens publicadas neste ano sobre o evento:

As notícias sobre o Viva a Mata 2014 já somam 
mais de 150 em diferentes veículos.

Cobertura de Imprensa Ficha técnica Viva a Mata 2014

Supervisão geral     Pedro Passos 

Coordenação geral    Marcia Hirota

Supervisão de comunicação e conteúdo  Afra Balazina

Coordenação do evento    Joice Veiga

Produção executiva    Nonai Gil

Apoio à coordenação    Edma Farias, Reinaldo Oliveira, Julia Matavelli,  
      Renata Barone, Yuri Menezes e Kleber Santana 

Seminários na Escola de Astrofísica  Mario Mantovani e Beloyanis Monteiro

Caminhão e Sala itinerante   Romilda Roncatti, Patricia Ferreti,  
      Ana Lucia Voidella, Thiago Felix e Andrea Herrera

Captação de Recursos    Adauto Basílio e Thiago Massagardi

Comunicação e Redes Sociais   Anaéli Bastos e Jessica Rampazo

Educação Ambiental    Kelly De Marchi

Financeiro     Olavo Garrido 

Organização dos expositores e atrações do palco Renata Barone e Julia Matavelli.

Coordenação dos Espaços Temáticos  Romilda Roncatti, Mariana Machado, Gustavo  
      Veronesi, Diego Igawa Martinez e Rafael Bitante

Supervisão de voluntários e monitores  Romilda Roncatti

Realizado com empenho e colaboração de: 
Adriana Bravim, Adriana de Oliveira, Adriana Luisa Margarido, Aislan Silva, Anderson Almeida,  
Ana Paula Guido, Berlânia Maria dos Santos, Camila Keiko Takahashi, Carlos Alberto Gomes,  
Celso Bueno da Cruz, Cesar Pegoraro,  Éder Augusto Marin, Erica Regina de Lima, Fernanda Aparecida  
dos Santos, Giselle Lima, Ismael Alves da Rocha, Italo Sorrilha, Joaquim Prates, Jonas Morais,  
José Zacarias, Joveni Pereira, Leandra Gonçalves, Leandro Fernandes, Lidia Parente, Lidiane Pedrosa, 
Lucas Pinheiro de Oliveira, Malu Ribeiro, Marcelo Bolzan, Marcelo Naufal, Mariana Gianiaki,  
Mariana Roseira, Roberto Cândido, Rejane Pieratti , Vanessa Correa e Wilson Fernandes.

Cenografia   Candotti Cenografia

Projeto Gráfico   Nina Cast

Assessoria de imprensa  Máquina Relações Públicas

Gestão dos resíduos  Cooperaacs

Cobertura foto e vídeo  Zerolux 

Patrocínio   Banco Bradesco 

Apoio    Prefeitura Municipal de São Paulo
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FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Presidente   Pedro Luiz Barreiros Passos
Vice-Presidencia de Florestas  José Olympio da Veiga Pereira
Vice-Presidencia de Mar  Roberto Luiz Leme Klabin
Vice-Presidencia de Comunicação Roberto Oliveira de Lima
Vice-Presidencia de Finanças  Morris Safdie
Conselheiros   Clayton Ferreira Lino, Gustavo Martinelli, José Renato Nalini,  
    Paulo Nogueira-Neto, Pedro Leitão Filho e Sonia Racy.
 
PRESIDENTE   Pedro Luiz Barreiros Passos
 
DIRETORIAS

Diretoria Executiva e Gestão do Conhecimento Marcia Hirota
Políticas Públicas    Mario Cesar Mantovani
Administrativa/Financeira   Olavo Garrido
Comunicação    Afra Balazina
 
DEPARTAMENTOS

Administrativo/Financeiro  Lidiane Pedrosa, Adriana de Oliveira, Aislan Silva, Carlos Alberto Gomes
    Edma Farias, Erica Regina de Lima, Giselle Lima, Jonas Morais
    Reinaldo Oliveira, Vanessa Correa e Italo Sorrilha
Comunicação   Anaéli Bastos e Jessica Rampazo
Documentação   Andrea Godoy Herrera
Editor    Marcelo Bolzan
Eventos    Joice Veiga e Julia Matavelli 
Loja Virtual   Yuri Menezes
Recursos Humanos   Anderson Almeida
Tecnologia da Informação  Kleber Santana
 
PROGRAMAS/PROJETOS

Costa Atlântica   Camila Keiko Takahashi e Diego Igawa Martinez
Exposição Itinerante   Romilda Roncatti, Patrícia Ferreti, Tiago Felix e Ana Lucia Voidella
Mobilização   Beloyanis Monteiro
Rede das Águas   Adriana Bravim, Gustavo Veronesi, Cesar Pegoraro,   
    Marcelo Naufal, Maria Luiza Ribeiro e Mariana Gianiaki
 
CENTRO DE EXPERIMENTOS FLORESTAIS

Administrativo   Ana Paula Guido
Auxiliar     Joveni Pereira de Jesus
Educação Ambiental   Kelly de Marchi
Clickarvore e Viveiro   Aretha Medina, Roberto Cândido, Ismael Alves da Rocha, Éder Augusto Marin
    Berlânia Maria dos Santos, Celso Bueno da Cruz, Fernanda Aparecida dos Santos
    Leandro Fernandes, Mariana Roseira, Wilson Fernandes
Florestas do Futuro e campo  Rafael Bitante Fernandes, Joaquim Prates e José Zacarias

Programa de Incentivo às RPPN da Mata Atlântica Mariana Machado
 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS  Adauto Basílio, Thiago Massagardi, Lucas Oliveira e Adriana Margarido

Contato
Avenida Paulista, 2.073
Condomínio Conjunto Nacional, Torre Horsa 1 – 13° Andar – CJ 1.318
Bairro: Bela Vista - São Paulo - SP 
CEP: 01311-300
Telefone (11) 3262-4088
Email info@sosma.org.br
www.sosma.org.br

Redes Sociais
twitter.com/sosma

facebook.com/SOSMataAtlantica
youtube.com/sosmata 

instagram.com/sosmataatlantica
plus.google.com/+SosmaOrgBr/
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