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Fundação SoS Mata atlântica
A Fundação SOS Mata Atlântica é uma entidade 

privada, sem vínculos partidários ou religiosos e sem 

fins 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 Fundação SOS 

Mata Atlântica possui um corpo de profissionais 

trabalhando em projetos de educação ambiental e 

mobilização, recursos hídricos, monitoramento da 

cobertura florestal vegetal 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 Fundação SOS Mata Atlântica é sustentada 

pela contribuição de cerca de 200 mil membros  

filiados 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 

significativos da sociedade.
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apresentação

Primeiro grande programa de restauração florestal da Fundação SOS 
Mata Atlântica, o Clickarvore – uma parceria com o Instituto Ambiental 
Vidágua e o Grupo Abril – restaurou, em dez anos de atividade, mais de  
10 mil hectares de Mata Atlântica. 

Este resultado refletiu na redução do processo de fragmentação das 
florestas naturais e na conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, 
um dos biomas mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais 
ameaçados de extinção. Mas, além disso, o Clickarvore é, um projeto de 
mobilização de pessoas para a causa – atividade que está também na raiz e 
no DNA da SOS Mata Atlântica. 

A iniciativa representou o amadurecimento da Fundação na atuação 
direta na restauração florestal, uma de suas atividades desde os anos 1990, 
com iniciativas como a implantação de um viveiro de mudas de espécies 
nativas na Escola Agrícola de Iguape, no Vale do Ribeira (SP) e a campanha 
Faça Parte da Paisagem – Plante Árvores, na qual mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica são distribuídas nos pedágios das principais rodovias do 
Estado de São Paulo. 

Em novembro de 1996, a SOS Mata Atlântica inaugurou, em Jaguariúna, 
interior de São Paulo, um viveiro no âmbito do projeto 1 Milhão de 
Árvores, em parceria com o Grupo Aché, destinado à restauração com 
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 

Esse modelo de trabalhar em uma rede de parcerias, porém, ganhou 
corpo quando a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Ambiental 
Vidágua lançaram o Clickarvore, no dia 3 de agosto de 2000, contando 
desde o início com uma participação surpreendente dos internautas, de 
cerca de 2 mil cliques diários. 



Lançar um projeto ambicioso de restauração florestal para a Mata 
Atlântica, no entanto, demandou seis meses de trabalho, construindo os 
instrumentais que possibilitaram vencer os primeiros grandes desafios, que 
eram a viabilidade financeira e técnica, além da divulgação. 

Grande colaborador da Fundação SOS Mata Atlântica desde 1989, o 
Bradesco foi uma escolha natural para o patrocínio de um projeto nos 
moldes do Clickarvore. Com a relação já amadurecida por anos de convívio 
por conta do Cartão de Crédito SOS Mata Atlântica/Bradesco/Visa, a 
empresa logo acreditou no projeto.

Uma feliz coincidência também foi decisiva para o sucesso da empreitada: 
em 2000, a Editora Abril estava completando 50 anos e procurava um projeto 
ligado a meio ambiente para marcar o acontecimento. Em busca de uma 
atividade inovadora e de longo prazo, procurou a SOS Mata Atlântica, por 
conta da credibilidade da Fundação, e tornou-se um dos elos dessa corrente, 
fundamental para a divulgação e popularização do Clickarvore. 

Mesmo com toda a costura de parcerias alavancadas, o Clickarvore só 
deu certo porque os internautas abraçaram a causa e se dedicaram, em 
muitos casos, febrilmente, ao plantio de árvores. Em dez anos de projeto, 
foram mais de 24 milhões de cliques, realizados por quase 250 mil pessoas. 

Nesse período, o projeto passou por várias adaptações para adequar 
a metodologia, aperfeiçoar o site e, principalmente, ajustar a demanda à 
ação, pois o grande sucesso trouxe novos desafios: conseguir patrocínio 
que desse conta de bancar tantos cliques e buscar proprietários dispostos 
a recuperar suas áreas. O trabalho de convencimento, não muito fácil, vem 
sendo realizado há dez anos.

Mas a equipe colocou mãos à obra e outros patrocinadores vieram se 
juntar ao esforço do Bradesco: Bracelpa, Hopi Hari, Astrazeneca, Rodovia 
das Colinas, Mucosolvan, entre outros, garantiam o fluxo de recursos. 
Paralelamente, vários viveiros começaram a se agregar ao projeto, agora em 
outros estados do bioma Mata Atlântica. 

O pulo do gato, porém, só foi atingido com a entrada da Bradesco 
Capitalização. O impacto dessa parceria no Clickarvore foi tão grande, 



que não apenas trouxe o programa para níveis nunca imaginados por seus 
idealizadores, como influenciou a própria Fundação SOS Mata Atlântica, 
que precisou se adaptar e estruturar para administrar recursos desse porte. 
A capacitação e motivação propiciadas por essa parceria, que chegou a 
plantar 5 milhões de árvores por ano, fez com que a restauração florestal, 
até então utilizada como mais um canal de mobilização (prioridade 
absoluta na atuação da SOS Mata Atlântica), ganhasse importância e 
representasse uma guinada na linha de ação da Fundação.

Mas o Clickarvore só se torna real quando entram em campo, 
literalmente, os viveiros florestais e os proprietários das áreas que estão 
sendo restauradas. São os viveiros que produzem as mudas que, ao longo 
desses dez anos, têm crescido em qualidade e diversidade, propiciando não 
apenas aumentar os plantios do Click, mas também que floresçam novos 
projetos voltados à restauração florestal. 

Seja por idealismo, necessidade ou vontade de se adequar às regras 
ambientais, é o investimento de produtores rurais responsáveis pelos 
plantios que faz com que as mudas doadas estejam se transformando 
em corredores de biodiversidade e proteção para rios, nascentes, solos e 
encostas, em mais de 400 municípios, de 11 estados da Mata Atlântica 
(Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

A geração de oportunidades de trabalho e renda é um dos mais 
importantes resultados indiretos do projeto, que se concretiza através 
da participação, cada vez maior, de pessoas que trabalham na coleta e 
comercialização de sementes de árvores nativas da Mata Atlântica e no 
cultivo de mudas nos viveiros fornecedores. 

O Clickarvore fez, ainda, a Fundação ir além, e buscar novas formas de 
incentivos à recuperação, como o Florestas do Futuro – projeto no qual a 
Fundação é responsável por todas as etapas do processo de restauração, da 
captação de recursos, escolha da área a ser recomposta, à elaboração do 
projeto, aquisição de mudas, plantio, manutenção e monitoramento por 
três anos. O crescimento da área de recuperação florestal na SOS Mata 



Atlântica culminou com a criação, em 2007, do Centro de Experimentos 
Florestais SOS Mata Atlântica – Grupo Schincariol, localizado em Itu, São 
Paulo, experiência inédita em que a Fundação passou a coordenar uma série 
de atividades, consagrando metodologias de restauração florestal, educação 
ambiental, apoio à pesquisa e, principalmente, na capacitação e formação 
de profissionais para trabalho ou novos negócios nesse setor. 

Após dez anos e muitos aprendizados e aprimoramentos, o Clickarvore 
entra, agora, em uma nova fase, com a incorporação de parâmetros 
adquiridos durante a execução dos projetos em campo. Várias novidades 
devem tornar suas ações ainda mais relevantes e significativas para a 
restauração da Mata Atlântica e a participação dos internautas mais 
interativa. A maior inovação será a possibilidade dos proprietários 
que fizerem a restauração florestal receberem uma bonificação em 
dinheiro, a partir do resultado efetivo de seu projeto de recuperação. 
A ideia é incentivar ainda mais a restauração das florestas naturais e, 
consequentemente, garantir a proteção dos patrimônios do país e a 
sobrevivência e a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

ROBERTO KLABIN
Presidente da Fundação SOS Mata Atlântica
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Uma ideia inovadora
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As redes sociais virtuais ainda engatinhavam no mundo e o próprio 
uso da internet começava a se popularizar no Brasil na virada do 
século XX para o XXI. Uma geração informatizada e atualizada 

sobre as grandes questões da humanidade se formava e estava ávida por 
novidades que lhe permitisse se expressar e participar.

Ao mesmo tempo, em 1999, a Fundação SOS Mata Atlântica e o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) davam início aos estudos 
para a realização do Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais da 
Mata Atlântica nos últimos cinco anos do século (1995-2000), desta vez em 
uma escala mais detalhada (1:50.000). O detalhamento apenas reforçaria 
o que o estudo já demonstrava desde o primeiro mapeamento, publicado 
em 1990: a Mata Atlântica continuava a sofrer forte pressão e intervenção 
humanas sobre a vegetação natural, o processo de desmatamento e a 
fragmentação florestal persistiam e o índice de áreas em processo de 
regeneração era ainda pouco significativo.

Tais resultados mostravam que, com 7% de remanescentes, a Mata 
Atlântica tinha sua biodiversidade comprometida e muito ameaçada. 
Mesmo protegido legalmente (na época, ainda pelo Decreto 750/93, 
o Código Florestal e demais leis ambientais brasileiras), o bioma 
onde vivem mais de 60% dos brasileiros1 ainda era sistematicamente 
destruído. Ainda que tomassem como bandeira de luta a campanha 
Desmatamento Zero,2 as organizações não governamentais que 
lutavam pela Mata Atlântica já tinham claro que, para salvar o bioma, 
interromper o desmatamento já não era suficiente, era preciso iniciar, o 
mais rapidamente possível, a sua restauração.

1 Aproximadamente 112 milhões de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, em 3.222 municípios, conforme 
Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006, e dados do IBGE, Contagem da População 2007 
e Estimativas da População 2007.
2 A campanha Desmatamento Zero teve início em 1998 pela Rede de ONGs da Mata Atlântica e inspirou várias 
iniciativas, como a Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, parceria entre Fundação SOS Mata Atlântica e 
Conservação Internacional, que incluiu à proposta também o conceito de “Perda de Biodiversidade Zero”, para tentar 
reverter o processo de destruição e extinção de espécies no bioma.
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Enquanto isso, em Bauru, interior de São Paulo, um jovem ambientalista, 
Rodrigo Agostinho, teve a ideia de plantar árvores a partir de um site, 
nos moldes do então recém-lançado Click Fome, uma iniciativa da 
Ação da Cidadania. Neste site, os internautas doavam alimentos para a 
campanha Natal sem Fome de 1999 através de cliques, que eram pagos por 
patrocinadores. O site havia sido um sucesso imediato, conseguindo em 60 
dias a visita de 300 mil pessoas e o apoio de 20 patrocinadores.

Rodrigo, que era presidente do Instituto Vidágua, organização não 
governamental de Bauru, e que frequentava a SOS Mata Atlântica desde os 

click FoMe > O Click Fome foi lançado 

em 3 de novembro de 1999, em comemoração ao 

aniversário do sociólogo Herbert José de Sousa, 

conhecido como Betinho, ativista dos direitos 

humanos no Brasil, falecido em 1997. Betinho foi 

o criador do projeto Ação da Cidadania contra a 

Fome, a Miséria e pela Vida, movimento que tem 

como objetivo mobilizar a sociedade brasileira a 

fazer sua parte para combater a fome e a exclusão 

social no país. O projeto Click Fome, por sua vez, 

foi inspirado no “The Hunger Site”, um site onde o 

internauta apenas tinha que clicar para doar comida 

aos famintos do terceiro mundo. A ideia de trazer 

a experiência para os famintos brasileiros foi da 

compositora/produtora Virgínia Adams, que buscou o 

apoio da Ação da Cidadania. Além de vários prêmios, 

a iniciativa conseguiu, em cinco 

anos de funcionamento, mais de 15 

milhões de acessos.

16 anos à procura de novidades e 
informações e participou ativamente 
do projeto Observando o Tietê, 
resolveu apresentar sua proposta 
à Fundação, instituição com porte 
e capacidade de mobilização 
compatíveis com a ousadia do projeto. 

O plano era criar uma grande 
parceria em prol da recuperação da 
Mata Atlântica, com a qual todos 
poderiam colaborar, doando, através 
de cliques diários, mudas de árvores 
nativas, que seriam bancadas por 
patrocinadores. A SOS Mata Atlântica 
e o Instituto Vidágua administrariam 
o site e aprovariam e fi scalizariam 
os projetos que fossem benefi ciados. 
Os recursos seriam entregues a 
viveiros produtores de mudas, que 
as repassariam aos proprietários 
da área a ser recuperada, e estes 
fi cariam responsáveis pelo plantio e 
manutenção das mudas.

Página ao lado

Plano era obter 
mudas através de 

cliques no site. 
Alseis floribunda 

Schott, quina-de-
-são-paulo, na fase 

de germinação.
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lutando por um sonho 

Hoje com 31 anos e prefeito de Bauru, Rodrigo lembra que vivia se 
perguntando por que as entidades ambientalistas plantavam tão poucas 
árvores. “Como iríamos recuperar a Mata Atlântica sem plantar? Desde 
menino eu queria salvar o mundo. Por isso, sempre que tinha uma graninha, 
pegava um ônibus e vinha para São Paulo visitar a SOS Mata Atlântica e ver 
o que estava acontecendo”, conta.

Em busca de seu sonho, em 1994, Rodrigo decidiu montar com um grupo 
de amigos uma ONG em Bauru, cujo objetivo principal era recuperar as 
matas ciliares, começando com o rio Batalha, que é o símbolo e manancial 
da região. O primeiro viveiro de mudas nativas foi montado na casa 
dele. Depois, a prefeitura de Bauru cedeu um espaço no Jardim Botânico 
municipal. Com as mudas produzidas, os militantes saíam nos finais de 
semana para plantar ao longo do rio. 

“O começo do Instituto Vidágua foi bastante difícil, pois ninguém 
tinha dinheiro, a demanda era grande e havia pouca literatura para fazer 
recuperação florestal. Saíamos com o livro Árvores Brasileiras3 debaixo do 
braço para colher sementes”, conta Rodrigo. Entre os modelos seguidos 
pelo grupo, estavam as ONGs Apremavi e Gambá,4 que faziam restauração 
da floresta em Santa Catarina e na Bahia, além das Associações de 
Reposição Florestal em São Paulo, como o Flora Tietê, em Penápolis. 

Com o tempo, o Vidágua se estruturou e, com financiamento do Fehidro,5 
conseguiu implantar um terceiro viveiro. “O mais difícil era o trabalho de 
convencimento dos proprietários rurais para que, mesmo recebendo as 
mudas de graça, investissem no combate a formigas e pragas para garantir o 
crescimento da mata”, conta Agostinho. Mesmo com as dificuldades, a ONG 
já plantou até hoje, somente na região de Bauru, mais de 1 milhão de árvores. 

3 Árvores Brasileiras – Manual de Identificação e Cultivo de Plantas, de Harri Lorenzi.
4 Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) e Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá).
5 Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo.
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Parceria FrutíFera > A parceira entre a Fundação SOS Mata 

Atlântica e Rodrigo Agostinho é anterior à criação do Instituto Vidágua. Criador e 

primeiro presidente da ONG de Bauru, Rodrigo, no início dos anos 1990, foi um 

dos coordenadores do projeto Observando o Tietê em sua região. Neste projeto 

do Núcleo União Pró-Tietê, na época um dos programas da SOSMA, voluntários 

faziam análise ambiental das águas dos rios da bacia do rio Tietê em toda a sua 

extensão. Em 1997, já com o Vidágua, foi feita uma parceria para filiação conjunta 

nas duas instituições naquela região. Logo após o lançamento do Clickarvore, 

Agostinho partiu para uma nova empreitada, que é a carreira política. Foi duas 

vezes vereador, suplente de deputado federal e, atualmente, é prefeito de Bauru. 

O Vidágua prosseguiu em seu curso e hoje é uma ONG estruturada e com atuação 

nacional. “O Clickarvore foi o projeto que emancipou a instituição e potencializou a 

sua atuação”, acredita seu fundador.

Rodrigo Agostinho 
no lançamento do 
Clickarvore, em 2000.a
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SoS Mata atlântica 
e a reStauração 
FloreStal > O Clickarvore 

é, antes de tudo, um projeto de 

mobilização – atividade que está  

na raiz e no DNA da SOS Mata 

Atlântica –, mas representou também 

o amadurecimento de uma área 

presente em suas atividades desde o 

início dos anos 1990, que é a atuação 

direta na restauração florestal.

A primeira experiência nessa área foi a 

implantação, em 1990, de um viveiro 

de mudas de espécies nativas na 

Escola Agrícola de Iguape*, no Vale do 

Ribeira (SP), com a ajuda de alunos e 

professores da escola. O viveiro  

tinha a finalidade de produzir mudas 

destinadas a projetos de conservação 

e à pesquisa, além de servir como 

elemento didático aos alunos e de 

centro difusor do uso sustentado dos 

recursos naturais para agricultores da 

região. Entre os projetos do viveiro, 

estavam a produção e distribuição  

para pequenos produtores da região  

de mudas de caixeta (Tabebuia 
cassinoides) e do palmito-juçara 

(Euterpe edulis) – espécies endêmicas 

fortemente ameaçadas de extinção 

devido à exploração econômica.

Em novembro de 2006, a SOS  

Para a SOSMA**, mudas 
são instrumentos de 

restauração e mobilização.

Viveiro de Iguape: 
mudas para pesquisa e 

restauração. 
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Mata Atlântica inaugurou, em 

Jaguariúna, interior de São Paulo,  

um viveiro para o projeto 1 Milhão  

de Árvores, destinado ao 

reflorestamento com espécies nativas 

da Mata Atlântica e que já trazia na 

origem o princípio das parcerias. 

Patrocinado pelo Grupo Aché, o 

viveiro era operado pelo Flora Tietê 

em uma área cedida pela Embrapa 

e contou com a colaboração para 

sua implantação da Prefeitura de 

Jaguariúna, Cia. Jaguari de Energia, 

Associação dos Areieiros de  

Jaguariúna e do Parque Ecológico  

da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). O novo viveiro recebeu o 

nome de Hermógenes de Freitas  

Leitão Filho, em homenagem ao 

falecido doutor em botânica da 

Unicamp que havia sido responsável 

pelo seu projeto técnico. 

Ainda pelo projeto 1 Milhão de Árvores, 

o viveiro de Iguape foi redimensionado 

para aumentar sua produção e, depois, 

entregue para a Escola Agrícola 

administrá-lo. As mudas produzidas 

eram doadas a proprietários rurais, 

que se comprometiam em cartório 

a usá-las em reflorestamento. 

O compromisso da SOSMA era 

acompanhar as mudas por cinco anos.

Em dezembro de 1999, a SOSMA 

invadiu as principais rodovias de São 

Paulo com mudas de espécies nativas 

da Mata Atlântica. Como parte da 

campanha Faça Parte da Paisagem 

– Plante Árvores, foram distribuídas 

230 mil mudas de ipês amarelo, roxo e 

branco aos motoristas que passavam 

nos pedágios da Anhanguera, 

Bandeirantes, Castelo Branco, 

Imigrantes, Anchieta e Ayrton Senna. 

Desde então, a iniciativa acontece 

anualmente, com o objetivo de convidar 

os usuários das rodovias a plantar 

uma árvore e colaborar com o bioma 

em que vivem. Novas rodovias foram 

incorporadas ao projeto e, a cada ano, 

mudas de espécies diferentes são 

distribuídas, normalmente no final de 

semana próximo ao Dia da Árvore (21 

de setembro). Junto com as mudas, 

os participantes recebem um folheto 

com informações sobre unidades de 

conservação próximas à estradas. 

O projeto conta com o patrocínio de 

empresas e apoio das concessionárias 

Grupo CCR, Ecovias, AutoBan, Auto 

Pista Regis Bittencourt e Ecopista. 

Ipê-amarelo, uma das 
espécies da campanha 
Faça Parte da Paisagem. 

* Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros
** Fundação SOS Mata Atlântica
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SOSMA e 
Vidágua: parceria 

de longa data.
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“No começo, trabalhávamos com 20 espécies de árvores nativas, hoje são 
200. Mas, apesar da vontade de fazer certo, naquela época, não tínhamos 
respostas de como conseguir dinheiro para plantar árvore.”

Por outro lado, talvez por ser formado por uma garotada já familiarizada 
com a internet, o Vidágua foi uma das primeiras entidades a ter site e, por 
conta disso, seus membros se sentiam à vontade para pensar em um projeto 
que envolvesse a web. “Falei sobre a ideia do Clickarvore para meu amigo 
Richard Gebara, especialista em informática, e seu sócio Rubito de Barros, 
todos de Bauru, e começamos a desenvolver o site, ainda sem saber quem 
iria pagar a conta”, lembra Rodrigo, que já pensava em trazer a SOS Mata 
Atlântica para o projeto.

“Toda vez que eu ia para São Paulo, pegava o ônibus da madrugada e 
chegava bem cedinho na SOS Mata Atlântica. Os únicos que já estavam 
lá eram a Erondina e o Adauto,6 na época o responsável pelo setor 
administrativo-financeiro da Fundação. Como tinha que ficar esperando 
o restante do pessoal, ficava conversando com a Erondina e contei sobre 
minha ideia. Na visão dela, eu deveria convencer quem ‘cuidava do 
dinheiro’, e esse alguém era o Adauto. Foi o que fiz: chegava cedo na  
SOS Mata Atlântica e ficava falando para o Adauto que ele precisava 
viabilizar o Clickarvore.

Apesar de gostar muito da ideia, Adauto, atual diretor de captação de 
recursos da SOS Mata Atlântica, sabia que não seria fácil viabilizá-la na 
instituição. Mesmo já tendo experiência com viveiros e distribuição de mudas, 
a restauração florestal não era o foco principal da Fundação e demandaria 
muitos recursos. No entanto, o instinto lhe dizia que o projeto era muito 
bom e que era preciso encontrar uma maneira de colocá-lo de pé. “Conversei 
muito com a equipe e o Conselho da Fundação até ficarmos convencidos de 
que o projeto era viável e poderia ser assumido pela SOSMA. No início de 
2000, quando começamos a desenvolver o Clickarvore, era um sonho. Hoje, 
acreditamos que foi uma aposta acertada”, diz o diretor da Fundação.

6 Erondina Araújo Nascimento e Adauto Tadeu Basílio, diretor de captação de recursos da Fundação SOS Mata Atlântica.

Adauto Basílio apostou na 
viabilização do projeto. 
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No dia 3 de agosto de 2000, quando a Fundação SOS Mata 
Atlântica e o Instituto Vidágua lançaram o Clickarvore, o número 
de brasileiros que utilizavam a internet era de aproximadamente  

5 milhões de pessoas. A participação no site, já no início, foi surpreendente: 
cerca de 2 mil cliques diários. O primeiro plantio do projeto aconteceu em 
Bauru, sede do Vidágua, no dia 23 de setembro daquele ano, quando foram 
plantadas 25 mil mudas para recomposição de matas ciliares. 

Lançar um projeto ambicioso de restauração florestal para a Mata 
Atlântica, porém, demandou seis meses de trabalho, construindo parcerias 
que possibilitaram vencer os primeiros grandes desafios, que eram a 
viabilidade financeira e técnica, além da divulgação. 

Grande colaborador da Fundação SOS Mata Atlântica desde 1989,  
o Bradesco foi uma escolha natural para o patrocínio de um projeto  
nos moldes do Clickarvore. Com uma relação já amadurecida por anos  
de convívio por conta do Cartão de Afinidades SOS/Bradesco/Visa,  
Adauto Basílio apresentou o projeto ao diretor da Bradesco Cartões Jair 
Scalco, que imediatamente incentivou o projeto dentro do Banco. 

“Achamos muito interessante a proposta porque era aberta à 
participação de qualquer pessoa, independentemente de possuir o cartão 
Bradesco ou ser filiado à SOS Mata Atlântica”, lembra Scalco. Para 
dar início ao projeto, foi acertado que seria destinado ao Clickarvore 
o equivalente ao plantio de 500 mil árvores por ano. “A internet 
estava começando a deslanchar e o Clickarvore era um canal muito 
interessante. Até minha filha, que era mocinha na época, gostava de 
clicar e plantar árvores.”

Visibilidade

Uma feliz coincidência também foi decisiva para o sucesso do projeto: em 
2000, a Editora Abril estava completando 50 anos e procurava um projeto 
ligado a meio ambiente para marcar o acontecimento. Em busca de uma 
atividade inovadora e de longo prazo, procurou a SOS Mata Atlântica, por 
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“o clickarVore é MaiS uMa ForMa  
de Materializar a anSiedade do  

cidadão coMuM eM ParticiPar da  
Proteção do Meio aMbiente, MoStrando  

que a ação indiVidual Faz diFerença.” 

Mário Mantovani*, diretor de relações  
institucionais da SoS Mata atlântica

“aPeSar de alguMaS iniciatiVaS iSoladaS na 
área de FoMento FloreStal Para incentiVar 

a recuPeração de áreaS degradadaS, o grau 
de Mobilização e ParticiPação é Pequeno. 

neSSe Sentido, acreditaMoS que o clickarVore 
Se ProPõe a aPriMorar a ParticiPação de 

intereSSadoS noS increMentoS FloreStaiS.” 

claudio nunes*, instituto Vidágua

*Depoimentos realizados no lançamento do 
Clickarvore, em 3 de agosto de 2000.
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Evento de lançamento do Clickarvore, 
no Museu de Arte Moderna (MAM), 

em São Paulo (3/8/2000).
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relacionaMento 
de SuceSSo > A parceria 

entre a SOS Mata Atlântica e o 

Bradesco tem uma história de sucesso, 

que teve início em 1989, quando o 

banco foi um dos patrocinadores 

do primeiro Atlas dos Remanescentes 
Florestais e Ecossistemas Associados da 
Mata Atlântica, um projeto conjunto 

com o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe) e o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama) para o 

primeiro mapeamento do bioma Mata 

Atlântica. Em 1990, quando a Fundação 

deu início ao monitoramento dos 

remanescentes da Mata 

Atlântica, realizado a cada cinco anos, o 

Bradesco também patrocinou.

Em 1993, foi lançado o primeiro cartão 

de afinidades com uma instituição 

ambientalista, o cartão de crédito 

Bradesco/Visa/SOS Mata Atlântica 

que, desde então, vem sendo 

fundamental para muitas iniciativas 

da instituição. Entre as ações estão 

o apoio a políticas, campanhas e 

mobilizações, além de eventos, como 

o Viva a Mata, realizado anualmente 

pela SOSMA na semana da Mata 

Atlântica, no final de maio. Foram 

realizadas, ainda, parcerias com a 

Fundação Bradesco para atividades de 

educação ambiental e mobilização de 

funcionários para o voluntariado.

Além do Clickarvore, o Bradesco – 

seja através do Bradesco Cartões 

ou da Bradesco Capitalização 

– tem ajudado a viabilizar 

projetos como o Caiçuru (com 

ações na cidade de Paraty), o 

Florestas do Futuro (voltado 

a recomposição florestal), 

o Programa de Incentivo às 

Reservas Particulares do 

Patrinômio Natural (RPPNs) 

e o Programa Costa Atlântica.

Cartão Bradesco/Visa/SOS 
Mata Atlântica: afi nidade 

com o meio ambiente. 

Página ao lado

Parceria com 
Bradesco viabilizou 

vários projetos da 
SOSMA.
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conta da credibilidade da Fundação. Aproveitando a oportunidade, o então 
diretor de marketing e capitação de recursos da Fundação, Plínio Bocchino, 
sugeriu que a Editora fosse parceira do Clickarvore.

Segundo Meire Fidelis, diretora de relações corporativas da Abril, a 
ideia foi muito bem aceita na Abril desde o primeiro momento e ganhou a 
simpatia desde o presidente Roberto Civita até toda a equipe de relações 
corporativas. A parceria garantiu uma grande visibilidade do Clickarvore, 
através da publicação de anúncios nas muitas revistas da editora e também 
marcou o início do engajamento da empresa na causa ambiental. 

“O projeto foi o primeiro da empresa na área de meio ambiente – até 
então o tema era tratado apenas na parte editorial –, e foi totalmente 
incorporado corporativamente, como são também a Fundação Victor 
Civita, criada em 1985, e a Praça Victor Civita, uma área abandonada e 
contaminada ao lado de nossa sede, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, 
recuperada em 2008 pela empresa e hoje um espaço de lazer e educação 
ambiental na cidade”, diz a diretora da Abril.

PreSente de aniVerSário > O envolvimento da Editora 

Abril com o Clickarvore motivou até iniciativas individuais, como a do funcionário 

Túlio Arabe, da área de criação, que se inspirou no projeto para criar um anúncio 

institucional para o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2008. 

“Assisti a uma programa na TV mostrando que a recuperação  

de uma floresta é resultado da aplicação de muito dinheiro e  

me lembrei que a Abril participava do Clickarvore. Resolvi  

então apresentar uma sugestão de anúncio para a diretoria 

de assuntos corporativos, que aprovou a ideia. O anúncio foi 

publicado no dia 6 de junho na edição nacional da Veja e gerou 

mais de 200 mil cliques. Era o dia do meu aniversário e foi o 

melhor presente que já recebi.”
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Meire conta que “o Clickarvore é um projeto querido na empresa, no 
qual os funcionários identificaram um processo sério e de longo prazo. 
Nossa participação é pautada pela necessidade do projeto”. Além dos 
anúncios de lançamento e incentivo à participação de internautas, criados 
pela agência de publicidade Merit, a Abril publicou também vários 
anúncios de prestação de contas e de agradecimento aos participantes.

Um totem com o logo do projeto foi criado e utilizado em diversos eventos, 
onde as pessoas acompanhavam o andamento do projeto. Também os cartões 
de Natal virtuais disponibilizados anualmente aos funcionários da empresa, 

PioneiriSMo > “Quando a Editora Abril 

ia fazer 50 anos, em 2000, decidimos marcar o 

acontecimento com um projeto ligado ao meio 

ambiente, afinal o símbolo da empresa é uma 

árvore! Queríamos algo novo, pioneiro, por isso 

procuramos a SOS Mata Atlântica para nos ajudar 

com a ideia, já que é uma ONG séria e com um 

histórico de projetos inovadores e continuados na 

área. Nosso objetivo era um projeto de longo prazo 

que pudesse ter sua contribuição acompanhada e 

mensurada. Seguindo 

o slogan da empresa 

– “Abril faz parte da 

vida das pessoas” –, 

também esperávamos 

que o projeto tivesse 

o envolvimento  

da comunidade  

como um todo.

Foi aí que soubemos que a SOS Mata Atlântica 

estava estruturando o Clickarvore e ficamos 

apaixonados pela ideia. É preciso lembrar que, há 

dez anos, havia poucas propostas de trabalho com 

rede, envolvendo patrocinador e internauta. E esse 

era mais especial por ter sido idealizado por um 

garoto, que era o Rodrigo Agostinho. Achamos que 

era o caso de apostar e correr o risco fazendo o 

que sabemos fazer, que é dar visibilidade através 

de espaço nas revistas da Abril.

Esta parceria também foi uma fonte de 

ensinamento para a Abril, já que o tempo de uma 

empresa é diferente de uma ONG, assim como o 

crescimento de uma árvore é lento. A proximidade 

da empresa privada com a ONG traz esse outro 

jeito de olhar, ouvir as partes, ter outros tempos.”

Meire Fidelis
Diretora de relações corporativas da Abril
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desde então, fazem propaganda do Clickarvore. “Mais do que números, é o 
conceito de incentivar a população a participar e mostrar que ela pode fazer 
parte da recuperação da Mata Atlântica que é importante”, diz a diretora.

A partir da parceria no Clickarvore, o relacionamento entre a Abril e 
a SOS Mata Atlântica se estreitou e outras atividades foram realizadas, 
como o projeto Plantando Cidadania, com o Programa de Voluntariado da 
SOSMA. Nele, funcionários da Abril, treinados pela SOS Mata Atlântica, 
deixavam a empresa uma vez por mês, por meio período, para dar palestras 
em escolas da periferia de São Paulo. Em cada visita, uma nova árvore 
nativa era plantada.

Metodologia

Em outra frente, o gestor ambiental Nilson Máximo, que era 
coordenador de fomento florestal da SOS Mata Atlântica, cuidou do 
desenvolvimento metodológico do projeto, ou seja, como seria a operação 
no campo. A definição das regras contou com a colaboração de especialistas 
convidados para uma reunião técnica na Fundação. Entre eles, estavam 
Paulo Kageyama, Ricardo Rodrigues e Clodoaldo Gazzetta.

Uma das sugestões incorporadas é que a prioridade do Clickarvore seria 
a recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APPs), sobretudo 
matas ciliares, mas também seriam aceitos projetos em outras áreas 
relevantes para conservação, como recomposição de Reserva Legal ou áreas 
que fizessem conectividade entre fragmentos florestais.

“Era algo absolutamente novo, mas partimos do pressuposto de que 
iríamos trabalhar uma quantidade de mudas que fizesse diferença em termos 
ambientais, para justificar o trabalho de plantio e a fiscalização. Chegamos à 
conclusão de que uma área de 2,5 hectares já valeria a pena, era um tamanho 
com escala para meio ambiente. Nesse espaço, cabem 5 mil mudas e esse ficou 
sendo o volume mínimo de mudas para cada plantio”, conta Máximo.

As regras, porém, foram sendo adequadas à realidade do programa. “O 
tamanho mínimo da área a ser recuperada passou para 3 a 3,5 hectares, 

O totem mostrava 
andamento do 

Clickarvore em eventos. 
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onde recuPerar > As Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) são as áreas de 

Mata Atlântica que precisam mais urgentemente 

ser recuperadas. O objetivo das APPs é preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o  

bem-estar das populações humanas.

Segundo o Código Florestal brasileiro (Lei Federal 

no 4.771, de 1965), essas áreas não podem ser 

desmatadas nem ocupadas. São áreas frágeis 

que, quando desmatadas, prejudicam o bem-estar 

da população e, se ocupadas, colocam em risco 

os ocupantes. Entre as APPs estão as margens 

de nascentes, riachos, rios e lagos (também 

conhecidas como matas ciliares), os topos de 

morros e áreas de alta declividade (acima de 45º). 

A Reserva Legal (RL) é uma área localizada 

no interior da propriedade ou posse rural, que 

também deve ser mantida com a sua cobertura 

vegetal nativa, com o objetivo de proteger a 

biodiversidade, manter os processos ecológicos e 

viabilizar o uso sustentável dos recursos naturais. 

Na Mata Atlântica, conforme o Código Florestal, 

essa área corresponde a 20% dos imóveis rurais.*

Propiciar a conectividade entre remanescentes 

florestais da Mata Atlântica também é fundamental 

para garantir a sobrevivência desse bioma onde 

o percentual de remanescentes florestais bem 

conservados é de apenas 7,91%, segundo o  

último levantamento divulgado pela Fundação  

SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE).** Por esse 

estudo, existem somente 102.012 km2 

de remanescentes maiores que 1 km2, 

mostrando a situação crítica de isolamento 

em que se encontram os remanescentes da 

Mata Atlântica, o que ameaça a manutenção 

de sua biodiversidade. 

Matas ciliares são prioridade 
para recuperação florestal.

* Os 20% de Reserva Legal valem para todos os 
biomas, exceto na Amazônia Legal, onde os índices são 
de 80% no bioma Amazônia e 50% no bioma Cerrado.
** Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 
Atlântica, 2005-2008 (SOS Mata Atlântica/INPE, 
divulgado em 26 de maio de 2008). 
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rePoSição FloreStal 
eM São Paulo > O aumento 

da pressão dos órgãos de fiscalização 

ambiental no Estado de São Paulo 

na década de 1990 colaborou para a 

viabilização do Clickarvore, na medida que 

propiciou o surgimento de viveiros que 

produziam as mudas de espécies nativas 

necessárias ao projeto. Mais tarde, a Lei 

Estadual no 10.780, de março de 2001, 

para a qual a SOS Mata Atlântica colaborou, 

também foi decisiva. Através dessa lei, 

todas as empresas que utilizam lenha em 

São Paulo – sejam padarias, restaurantes, 

produtores de cerâmica ou carvão vegetal – 

ficam obrigadas a fazer a reposição florestal 

proporcional à madeira consumida.

Essa legislação é uma complementação de 

uma norma federal pela qual uma taxa para 

recuperação florestal deve ser destinada ao 

Ibama*, mas que, na prática, não tem sido 

cumprida. Pela lei paulista, a cada 1 m3 de 

lenha utilizada, o consumidor deve plantar 

(ou financiar) o plantio de 5 árvores de 

eucalipto, que só poderão ser derrubadas 

após 5 anos. Esse recurso vai para 

associações de reposição florestal que têm 

a obrigação de produzir mudas de eucalipto 

para produção de madeira. A lei, porém, diz 

que 20% da produção deve ser de espécies 

nativas, para fomentar recuperação de  

áreas. Tanto as mudas de eucalipto quanto 

as de espécies nativas são doadas a 

produtores rurais.

A finalidade da lei é diminuir a pressão pelas 

matas nativas e garantir o fornecimento de 

lenha no Estado. Acabou fomentando 

também a criação de vários viveiros, que 

criaram tecnologia para a produção de 

mudas, o que ninguém tinha, e passaram a 

produzir excedentes também para vender.

“Os viveiros, porém, tinham dificuldade de 

repassar as mudas de nativas, pois quase 

ninguém queria. Alguns aceitavam, às vezes, 

de 10 a 20 mudas para arborização da 

propriedade. Se essa iniciativa tivesse dado 

certo, o Clickarvore nem precisaria existir”,  

diz Nilson Máximo.

A existência de viveiros florestais em São 

Paulo foi determinante para o Clickarvore 

ter início neste Estado. Os viveiros tinham 

mudas de espécies nativas e contato com 

os produtores rurais. Além disso, viram no 

Clickarvore um mercado para as nativas e 

passaram a produzir mais. É bom lembrar 

que, apenas no Estado, há uma demanda 

de 1 milhão de hectares apenas de matas 

ciliares a serem recuperadas. A produção de 

mudas, embora crescente, ainda está muito 

longe de atender a essa demanda.

Página ao lado 

Viveiro Flora Tietê, 
em Penápolis, 
foi criado para 
reposição florestal.

* Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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1. Através do site www.clickarvore.com.br, cada 
internauta pode doar uma árvore gratuitamente a 
cada 24 horas (no decorrer do projeto, foi criada a 
figura do doador pago, em que o internauta pode 
fazer doações em dinheiro). Cada clique equivale 
ao valor de patrocínio de R$ 1,20/muda.

2. A Fundação SoS Mata atlântica busca 
patrocinadores que garantem ao projeto o 
pagamento das mudas conforme o número  
de cliques diários. 

3. O dinheiro arrecadado através dos cliques 
é administrado pela SOS Mata Atlântica e é 
utilizado para manter e administrar o site e a 
estrutura de aprovação e acompanhamento dos 
projetos – que são monitorados pela Fundação 
por cinco anos –, e para comprar as mudas, 
propriamente ditas, dos viveiros. 

4. Os viveiros fazem a intermediação com os 
responsáveis pelas áreas a serem recuperadas, 
ajudando na confecção dos projetos, que devem 
ser aprovados individualmente pela SOS Mata 
Atlântica e pelo Vidágua. 

5. Os viveiros vendem ao Clickarvore as mudas, 
que serão doadas diretamente aos proprietários 
com projetos aprovados.

6. Os proprietários rurais, depois de terem o 
seu projeto aprovado, recebem as mudas dos 
viveiros e se comprometem a plantar e cuidar 
da área restaurada.

7. A SOS Mata Atlântica realiza vistorias anuais a 
todas as áreas restauradas durante cinco anos. 
Nas vistorias, os proprietários são orientados na 
resolução de problemas constatados para garantir 
o sucesso da recomposição florestal. 

coMo Funciona o clickarVore
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porque constatamos que todos os agricultores usavam o mesmo espaçamento 
entre as mudas, de 2 por 3 metros (2 x 3m), por conta da mecanização”, 
lembra o então coordenador. 

Também foi estabelecido que a ponte com os beneficiários dos projetos 
– na maioria produtores rurais com Áreas de Preservação Permanente 
para recuperar – seriam os viveiros florestais. “Além de serem nossos 
fornecedores, os viveiros foram fundamentais para fazer a ligação entre o 
projeto e os produtores rurais. Como eles iriam saber que o projeto existia, 
se não acessavam a internet? Os viveiros passaram a ser um braço do 
projeto e a fazer a extensão rural”, explica Nilson.

No início do projeto, grande parte dos produtores precisava ser 
convencida a fazer o plantio. Eram os representantes dos viveiros quem os 
convenciam da importância de fazer a recuperação das APPs, por conta do 

Viveiros de 
espécies florestais 
nativas fazem ponte 
entre Clickarvore e 
produtores rurais.
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aumento da fiscalização ambiental e também para recuperar os serviços 
ambientais que muitos produtores estavam perdendo: nascentes de água que 
desaparecem, perda de solo, má qualidade da água.

Assim, a partir do momento que resolvessem se candidatar a receber 
mudas do Clickarvore, os interessados deveriam se encaixar em parâmetros 
bem definidos:

1. Não poderia estar recuperando a área por ter sido 
autuado, a não ser que plantasse, no mínimo, o dobro 
do compromisso.

2. Estar adequado ao volume mínimo e máximo de 
mudas: entre 5 mil e 50 mil por ano.

3. O plantio deveria ser apenas para conservação. As 
mudas não poderiam ser usadas para paisagismo ou 
cerca viva na propriedade, por exemplo.

4. Deveria assinar um contrato de compromisso em relação 
ao material doado. No início, se o beneficiado perdesse 
as mudas, apenas ficaria impedido de receber novamente. 
A partir do segundo ano do projeto, o contrato foi 
mudado para “doação sem encargos”. Isso significa que 
se o objeto do contrato não for cumprido, a Fundação 
SOS Mata Atlântica pode pedir o dinheiro de volta.

Ao iniciar as atividades, o Clickarvore formava uma sofisticada cadeia 
de parcerias, uma verdadeira corrente em prol da recuperação da Mata 
Atlântica que se mantém unida há dez anos.
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os internautas fazem a festa 
Capítulo 3
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Mesmo com toda a costura de parcerias alavancadas, o 
Clickarvore só deu certo porque os internautas abraçaram 
a causa e se dedicaram, em muitos casos, febrilmente, ao 

plantio de árvores. Em dez anos de projeto, foram mais de 24 milhões de 
cliques, realizados por quase 250 mil pessoas. O sucesso foi tanto que, já 
nas primeiras semanas, a média era de 2 mil cliques diários, lembrando 
que cada internauta só pode plantar uma árvore por dia. Atualmente, o 
Clickarvore tem uma média de 27 mil cliques por dia.

Para atrair esses participantes, além da divulgação, realizada 
principalmente através das revistas da Editora Abril e do boca a boca, 
o projeto contou com a facilidade de navegação e a qualidade da 

informação do site, 
que foi constantemente 
aperfeiçoado. Nele, o 
internauta pode saber 
quantas mudas já 
plantou, quais são os 
projetos de plantio em 
andamento e para onde 
estão indo as árvores 
que ele doou. Pode 
acompanhar também 
quem são os maiores 
doadores em geral e 
por Estado.

A vontade de 
colaborar para a 
recuperação da Mata 
Atlântica – em alguns 
casos motivada pela 
divulgação do ranking 
de colaboradores – 

Evento da SOSMA 
mostra Clickarvore 
e reúne internautas 
em São Paulo. 
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criou doadores fiéis, que fazem cliques 
diários durante anos a fio. Um deles é 
Marcelo Araújo, de Bauru, São Paulo, 
que sabe de cor que, desde 2005, fez 
2007 cliques. Amigo dos rapazes que 
primeiro desenvolveram o site para o 
Vidágua, Araújo se envolveu com a 
causa e hoje é assessor do idealizador 
do Clickarvore Rodrigo Agostinho na 
Prefeitura de Bauru.

Com a finalidade de reconhecer esses 
parceiros e aumentar a dinâmica do site, 

a SOS Mata Atlântica criou várias promoções, para premiar a assiduidade. 
Em uma delas, eram escolhidos a cada mês 30 internautas que fizessem 
doação todos os dias para ganhar kits de produtos do projeto. Também havia 
promoções para quem fazia doações em números cheios, como o doador da 
muda 2 milhões, por exemplo. Mais do que as camisetas, bonés e marcadores 
dos kits, a brincadeira pegou os internautas pelo prazer da competição e muitos 
deles passaram a competir para ver quem era o maior plantador de árvores. 

Entre os maiores doadores estão, por exemplo, Cecília e Ivan Martinez, mãe 
e filho, de São Paulo, que no momento estão na terceira e primeira colocação 
do ranking com mais de 2.900 mudas cada. Várias vezes escolhidos os doadores 
do mês, tornaram-se conhecidos na instituição e chegaram a ajudar a identificar 
problemas que precisavam ser reparados no site. Outros, como José Cesariano 
Miola, de Itápolis (São Paulo), um dos 50 maiores doadores, incentivou vários 
amigos e membros da família a participar e até hoje competem entre eles.

Além disso, desde 2005, o Clickarvore aumentou a possibilidade de 
participação do internauta, com a criação da Floresta Paga, na qual o usuário 
pode fazer doações diretamente ao projeto, independente do patrocinador. 
Nesse caso, o internauta pode, através do site e à medida em que vai ajudando 
na recuperação real, construir sua própria floresta virtual, que vai se formando 
e enriquecendo conforme aumenta o número de árvores plantadas.

www.clickarvore.com.br

Página de abertura 
do Clickarvore.
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FloreSta Paga: Maior 
ProtagoniSMo > A Floresta Paga foi 

desenvolvida porque muitos doadores sentiam que 

poderiam colaborar mais com o projeto, que limita 

o plantio a uma muda por dia. O limite acontece por 

conta da capacidade de arrecadação do Clickarvore 

junto às empresas parceiras. Do contrário, o projeto 

não conseguiria atender aos plantios efetuados 

pelos usuários do site.

A modalidade paga de participação teve o objetivo 

de atender a essa demanda, dando a cada usuário 

a possibilidade de plantar quantas mudas desejar, 

a R$ 1,20 por muda, o mesmo preço unitário pago 

pelo patrocinador. Para tanto, foi desenvolvido 

um sistema de e-commerce no qual, por ser uma 

área autofinanciada do site, não há limite quanto 

ao número de mudas plantadas por dia. Assim 

como na Floresta Gratuita, cada muda financiada 

pelos usuários equivale a uma muda efetivamente 

plantada em um dos projetos do Clickarvore.

Para plantar em sua Floresta Pessoal, o primeiro 

passo do usuário é comprar as mudas. Isto é feito 

com a impressão de um boleto, através do próprio 

site. A partir do pagamento, as mudas ficam 

disponíveis para plantio no Banco de Mudas em 

até três dias úteis. A única condição para a doação 

é que, para cobrir os custos operacionais 

com serviços bancários e controle de 

pagamento, o valor mínimo a ser emitido 

em cada boleto é de R$ 36,00.

Essa possibilidade encantou pessoas como Heloisa Mallaender, de Porto 
Alegre (Rio Grande do Sul), que já era uma das grandes doadoras de mudas 
patrocinadas e passou a fazer também doações pagas para ela e para o 
afilhado Arthur, de 11 anos, que mora em Brasília. Heloisa não apenas 
ensinou e incentivou o menino a fazer os cliques diários como compra 
mensalmente árvores no nome dela e do afilhado (atualmente quinto e sétimo 
lugar no ranking de doadores pagos).

Doadores do Floresta Paga 
montam sua floresta no site.
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HiStÓriaS de ParticiPação*

*Número de mudas doadas até o dia 19 de abril de 2010.

conversas em família
“Acredito no Clickarvore e participo desde o seu início. 

Acredito no programa, nas pessoas que o mantêm e 

também nos patrocinadores, pois são empresas sérias e 

comprometidas com a ecologia e o verde de nosso país. 

Fico triste ao ver alguém derrubar uma única árvore, 

porque são elas que purificam nosso ar, que contribuem 

muitíssimo para diminuir esse imenso calor. Tenho falado 

sobre o Clickarvore com meus amigos e minha família, 

e vários deles também participam do projeto. Mesmo 

sem ter muita facilidade em lidar com computador, 

acessei o Clickarvore porque vi uma matéria no jornal. 

Clico todos os dias e tenho parentes que usam meu 

computador para clicar. Minha esposa, meu irmão, 

vários sobrinhos e sobrinhas participam. Nos finais 

de semana, nos almoços em família, o programa é 

sempre tema de conversas. Já ganhei alguns kits, o 

que incentiva bastante. Gosto de acompanhar onde 

estão plantando e tem locais próximos da minha 

cidade, locais que conheço. Para mim, esse é um dos 

melhores sites. Não tenho chácara, sítio. Essa é a 

minha forma de plantar. É o que posso fazer.”

José cesariano Miola, 61 anos
Itápolis (SP), 2.836 mudas

Plantio diário
“Encontrei o Clickarvore por curiosidade, 

buscando sites interessantes na internet, 

e nunca mais parei de plantar árvores. 

Planto desde o comecinho do projeto, antes 

mesmo de existir a contagem no site. Se, por 

qualquer motivo, sei que não vou conseguir 

clicar, por algum problema no computador, 

por exemplo, peço para minha irmã ou o meu 

filho clicarem para mim. Aliás, eu e meu filho 

sempre ajudamos um ao outro no plantio, 

para falharmos o menos possível. 

A ideia é plantar todos os dias. Se identifico 

algum problema no site, fico muito brava, 

controlo tudo. Cheguei a ligar algumas 

vezes para a SOS Mata Atlântica dando 

bronca, para saber por que minhas árvores 

não tinham sido plantadas. Em todas 

as ocasiões, eles corrigiram o problema 

rapidinho. Acredito que essa participação  

é importante porque está faltando muita 

árvore no mundo e 

precisamos pensar 

mais no nosso planeta.”

cecília Martinez
São Bernardo do 
Campo (SP), 
2.900 mudas
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transmitindo valor
“Há cerca de dois anos, estava viajando pela internet e encontrei o 

site da SOS Mata Atlântica e entrei por curiosidade, porque gosto 

da natureza. Na mesma hora, preenchi o cadastro, me associei e 

incluí o Arthur, meu afilhado e sobrinho-neto, que mora em Brasília 

e está com 11 anos. Soube do Clickarvore e passei a clicar e, nas 

férias, ensinei também o Arthur, que, na época, tinha apenas 9 

anos, mas sabe mais do que eu sobre computador. Digo a ele como 

é importante participar e ajudar a Mata Atlântica e que também é 

bom consultar o site porque tem muito material útil para a escola. 

Ele fica todo faceiro em colaborar. Depois de um tempo, comecei 

também a comprar árvores todos os meses para mim e para ele. 

Conforme minha verba, compro 200, 300 mudas por mês. Nós 

dois juntos já plantamos quase 11 mil árvores. Faço tudo pela 

internet, não dá trabalho nenhum. Os primeiros colocados no 

Florestas Pagas 

vivem disputando o 

primeiro lugar, mas 

eu divido, compro 

em um mês para mim e no outro para o Arthur. Ele gosta porque 

tem um espaço que mostra como a floresta dele está ficando. 

Cada vez que completa 500 árvores, ganha um troféu! Ele adora 

os troféus! Mas continuo também a clicar no Floresta Gratuita. É 

a primeira coisa que faço depois do café da manhã: vou para o 

computador plantar minha mudinha paga pelo patrocinador.”

Helosia Mallaender, 79 anos, e seu afilhado arthur Philippi branco, 11 anos
Ela de Porto Alegre (RS) e ele de Brasília (DF), já doaram (entre cliques e mudas pagas),  
7.880 e 5.704 mudas, respectivamente. 

Vontade de colaborar 
“Soube do Clickarvore pela internet e 

comecei a participar pela importância da 

recuperação de áreas desmatadas e pela 

vontade de colaborar com o meio ambiente. 

Espero que o meu ato de plantar mudas 

possa reduzir as áreas desmatadas e 

colabore para reduzir os problemas que já 

estão ocorrendo no nosso planeta devido 

ao aquecimento global. Confiei na SOS 

Mata Atlântica porque é uma organização 

conhecida no país pelos seus projetos e 

acompanho o site, no link ‘Veja para onde 

foram suas mudas’, sempre que me logo no 

endereço do Clickarvore. Participei de todas 

as promoções e ganhei algumas.”

alexandre Henrique lopes Porto
Rio de Janeiro, 2.902 mudas 
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Engajamento de 
cidadãos se transforma 

em mudas.

Página ao lado 

Internautas doadores 
do Clickarvore.

Por um mundo melhor
“Participo do Clickarvore há alguns anos porque acredito que o 

engajamento de todos é mais do que uma necessidade, é uma 

obrigação. O Criador nos deu a natureza para que possamos 

sobreviver, porém o homem se esqueceu de uma palavrinha 

chave: harmonia. Infelizmente, o poder econômico fala mais 

alto e as pessoas esquecem que não haverá fortuna se a mãe 

natureza deixar de estar presente. Mas não sou pessimista e 

ainda creio na recuperação desse nosso planetinha. Para que isso 

ocorra, porém, tem que haver uma conscientização individual e 

global, o que só acontecerá através da cultura, do conhecimento 

e do respeito para com o universo. Precisamos nos conscientizar 

de que somos partes de um todo e que qualquer acontecimento 

que venha interferir no bom andamento das coisas provoca 

reações em cadeia. Tenho uma certa dor na consciência em saber 

que, no meu dia a dia, mesmo sem querer, estou colaborando 

com a exploração e poluição do planeta. Por isso tenho que fazer 

a minha parte, preciso contribuir de alguma maneira para ajudar a 

reverter essa situação. Se cada um fizer a sua parte, com certeza 

nossos dias serão melhores.”

carlos Henrique Martho
Jundiaí (SP), 2.797 mudas
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diSPuta do beM*

*Número de mudas doadas até o dia 19 de abril de 2010.

Os dois maiores colaboradores 

das Florestas Pagas são da 

cidade de São Paulo e trabalham 

no mercado financeiro, mas não 

se conhecem e garantem que 

não é da profissão que vem o 

espírito competitivo, mas sim 

da vontade de colaborar com 

a Mata Atlântica e o planeta 

de uma forma efetiva. Juntos, 

Marcos Zaidan, 45 anos, e 

Gustavo Murgel, 46, já plantaram 

mais de 30 mil árvores. “A 

competição pelo primeiro lugar 

é uma brincadeira que motiva. 

Se ia doar 100 árvores, doo 

150 e pronto”, conta Murgel. 

“Independente de estar em 

primeiro ou segundo lugar, é 

uma coisa que gosto de fazer. 

Terceirizei para os proprietários 

rurais minha vontade de 

recuperar florestas, porque 

confio na supervisão da SOS 

Mata Atlântica”, diz Zaidan.

“desde que conheci o clickarvore achei 

muito bacana e muito fácil. Parece brincadeira, entrar todo dia, 

fazer um clique e saber que gerou uma árvore. Desde que me 

cadastrei, já mostrei para bastante gente. Acontece que, depois 

de um tempo que já era usuário do site, passei a entrar também 

em outros sites que calculavam as pegadas ecológicas. Comecei a 

calcular minhas emissões de carbono e fazer aportes na Floresta 

Paga. Me pareceu um dinheiro bem gasto, e a facilidade de fazer a 

doação me chamou a atenção. Na época em que comecei, viajava 

muito de avião e minha pegada ecológica era de 500 árvores por 

mês. Agora não viajo tanto, mas continuo doando porque acho 

genuinamente que é um programa em que a sua contribuição, no 

conjunto, faz diferença. Ao longo do tempo, veio a ideia de criar 

uma certa corrida pela dianteira nas doações. Mas o principal é 

ter a consciência tranquila. O grande diferencial do Clickarvore é a 

sua estrutura para colaboração, com as opções gratuita e paga, e 

permitir que o mecanismo de impulso das pessoas vire algo real. 

A credibilidade da Fundação SOS Mata Atlântica e das empresas 

patrocinadoras ajudam muito. Além disso, entrar no site, imprimir  

o boleto e fazer o pagamento é muito fácil. Vou sempre  

para o litoral e vejo como é bacana o que sobrou da  

Mata Atlântica e o quanto é difícil preservar.”

gustavo Murgel
São Paulo (SP), plantou 21.183 mudas, 
entre pagas e gratuitas 
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“no fundo do coração, o que eu gostaria era de 

ser engenheiro florestal. Quando era adolescente, vivia ligando 

para a administração regional sugerindo que plantassem árvores 

nas ruas do bairro em que morava. O mais legal é que eles 

vinham, plantavam e me avisavam. Sempre tive o sonho de 

comprar uma área degradada para regenerar, mas ficou apenas 

no sonho. Agora surgiu um meio de fazer isso. Li em algum 

lugar que se clicasse em um site teria uma árvore plantada e fui 

procurar o Clickarvore. No 

começo, plantava de vez 

em quando, mas há uns 

quatro anos vi o Floresta 

Paga e comecei a montar 

minha floresta. Aí resolvei 

entrar na disputa pela 

ponta. Minha competição 

com o Gustavo acontece 

sem que nunca tenhamos 

falado um com o outro, 

mas sempre um passando 

o outro. Uma época, ele 

ficou um tempo sem plantar e eu fiquei na dianteira. No final do 

ano passado, ele me passou longe e agora não está dando para 

ultrapassá-lo. Mas também planto gratuitamente, devo  

ter umas 700 mudas. Colaborar me dá prazer.” 

Marcos zaidan
São Paulo (SP), plantou 18.471 mudas, 
entre pagas e gratuitas 
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Os desafi os do projeto 
Capítulo 4
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Os primeiros anos do Clickarvore foram marcados por várias 
adaptações ao projeto para adequar a metodologia, aperfeiçoar 
o site e, principalmente, ajustar a demanda à ação. O grande 

sucesso do lançamento trouxe logo de cara dois imensos desafios: 
conseguir patrocínio que desse conta de bancar tantos cliques, já que o 
parceiro inicial, Bradesco Cartões, garantia o plantio de 500 mil mudas 
por ano, e o que no projeto parecia uma meta muitíssimo ambiciosa, logo 
se mostrou insuficiente, com a média de 2 mil cliques por dia. O outro 
desafio era buscar proprietários suficientes dispostos a recuperar suas 
áreas, um trabalho de convencimento não muito fácil há dez anos.

Mas a equipe colocou mãos à obra e outros patrocinadores vieram se 
juntar ao projeto: Brascelpa, Hopi Hari, Astrazeneca, Rodovia Colinas, 
Mucosolvan, entre outros, garantiam o fluxo de recursos. Paralelamente, 
vários viveiros começaram a se agregar ao projeto, agora em vários 
estados do bioma Mata Atlântica. Com viveiros atuando em cada região, 
o número de proprietários interessados começou a crescer rapidamente e 
o problema se inverteu novamente, com mais terras do que recursos.

Esse descompasso obrigou, em vários momentos, que a SOS Mata 
Atlântica pedisse para a Editora Abril parar de divulgar o projeto para 
que a demanda não aumentasse. “Chegamos a ter um déficit, em meados 
de 2004, de mais de 1 milhão de mudas, mais cliques do que árvores para 
plantar. Eu mesmo, que clicava todos os dias, tive que parar”, lembra 
Adauto Basílio.

Foi nesse momento que começaram as negociações para a entrada no 
projeto de um novo patrocinador, a Bradesco Capitalização. O impacto 
dessa parceria no Clickarvore foi tão grande, que não apenas trouxe o 
programa para níveis nunca imaginados por seus idealizadores, como 
influenciou a própria Fundação SOS Mata Atlântica, que precisou 
se adaptar e estruturar para administrar recursos desse porte. A 
capacitação e motivação propiciadas por essa parceria, que chegou 
a plantar 5 milhões de árvores por ano, fez com que a restauração 
florestal, até então utilizada como mais um canal de mobilização 
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Anúncios publicados 
em revistas da Abril: 

resultado acima da 
expectativa.
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(prioridade absoluta na atuação da SOSMA), ganhasse importância e 
representasse uma guinada na linha de ação da Fundação.

“Sempre tive vontade de ajudar uma instituição e chegamos à SOS Mata 
Atlântica através de uma publicação interna do banco sobre o Cartão 
de Crédito vinculado à Fundação”, conta Norton Glabes Labes, diretor 
presidente da Bradesco Capitalização. Até chegar ao formato da parceria, 
porém, foram necessárias muitas discussões. Segundo Labes, havia dúvidas 
em relação a como funcionários e clientes receberiam a ideia de vincular 
um produto de capitalização a um projeto ambiental. Mas os resultados 
mostraram que a receptividade foi muito além do esperado.

O primeiro produto lançado foi o título de capitalização “Pé Quente 
Bradesco SOS Mata Atlântica”, que destina parte dos recursos da venda 
dos títulos de capitalização ao Clickarvore e introduziu, na cadeia de 
parceiros do projeto, mais um agente: o cliente da Bradesco Capitalização. 

Mecânica inoVadora > “O Clickarvore é um dos principais 

projetos de incentivo à restauração florestal já lançados no país. Sua mecânica 

inovadora, alinhada com essa poderosa mídia que é a internet, facilita muito 

a participação das pessoas e desta forma otimiza o resultado do programa. O 

alcance é enorme, não só porque afeta a vida de quase dois terços da população, 

como por contribuir para recuperar áreas degradadas, 

incentivar a produção e o plantio de mudas (gerando 

empregos), formar corredores de biodiversidade, 

estimular a educação ambiental e, em última 

instância, contribuir para mitigar as consequências 

dos gases de efeito estufa.”

norton glabes labes
Diretor presidente da Bradesco Capitalização
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o click na bradeSco 
caPitalização > A Bradesco 

Capitalização integra o Grupo Bradesco de Seguros 

e Previdência, o maior grupo segurador da América 

Latina. Através do Clickarvore se tornou a primeira 

empresa do setor a lançar títulos vinculados 

a causas sociais e a práticas ambientalmente 

responsáveis. A iniciativa rendeu à empresa vários 

prêmios ligados à responsabilidade socioambiental.

Com o sucesso do Pé Quente Bradesco SOS Mata 

Atlântica, outros produtos 

foram lançados: o Pé Quente 

Brasdesco SOS Mata 

Atlântica 300, voltado 

para um público de 

maior poder aquisitivo, 

e o Pé Quente 

Bradesco SOS Mata 

Atlântica Empresarial, 

voltado para grandes 

empresas. Além disso, 

com o estreitamento da relação com a Fundação 

SOS Mata Atlântica, a Bradesco Capitalização 

tornou-se também a principal apoiadora do 

Programa de Incentivo às Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPNs) da Mata Atlântica. 

Iniciada em 2006, a parceria já viabilizou a criação 

de 200 unidades de conservação e apoio a 33 

projetos de gestão. Em 2009, foram selecionadas 

novas propostas em 13 estados, contemplando 

um total de 58 reservas: 43 novas RPPNs e 15 

elaborações de planos de manejo. 

Em 2010, a Bradesco Capitalização está 

patrocinando também a 10ª edição do Prêmio  

de Reportagem sobre a Biodiversidade da  

Mata Atlântica, uma iniciativa da SOS Mata 

Atlântica e da Conservação Internacional, através 

da Aliança para a Conservação da Mata Atlântica. 

O prêmio, entregue sempre no início do segundo 

semestre, tem o objetivo de promover o  

jornalismo ambiental no Brasil, incentivar a 

produção de reportagens sobre o assunto e 

reconhecer a excelência profissional de jornalistas 

que cobrem temas ambientais nas categorias 

impresso e televisão.

A parceria com a SOS Mata Atlântica motivou 

a empresa a colaborar também com outras 

instituições, e hoje a linha Pé Quente colabora 

ainda com o Instituto Ayrton Senna, o Instituto 

Brasileiro de Controle do Câncer e a Fundação 

Amazonas Sustentável.

Principais prêmios da bradesco  
capitalização por conta do clickarvore:

> PRêMIO Top Socioambiental ADVB MG 2009

> PRêMIO Top Ambiental ADVB 2008

> PRêMIO Ser Humano Oswaldo Cecchia 2008 – 
ABRH Nacional

> PRêMIO Atitude Sustentável 2008 – CAERJ
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A primeira série tinha 100 mil títulos e foi colocada no mercado em 
março de 2004. A expectativa é que fossem vendidos até o final do ano, 
mas o sucesso foi tanto que, em menos de um mês, estava totalmente 
esgotado. “Nosso acompanhamento nas agências mostrou que os 
funcionários se sentem mais realizados em vender um produto vinculado 
a uma boa causa. Também o cliente se sente mais motivado, pois 
existe uma forte vontade das pessoas de ajudar programas socialmente 
responsáveis”, diz Labes.

Imediatamente uma nova série do produto foi disponibilizada. “A meta 
inicial que combinamos com o então presidente da Bradesco Seguros e 
Previdência, Luiz Carlos Trabuco Cappi (atual presidente do Bradesco) 
foi de 100 mil títulos por ano, que equivaleriam a 1 milhão de mudas, 

Clickarvore 
fomentou mercado 
de mudas na região 
da Mata Atlântica.
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mas fechamos o ano com quase 800 mil títulos”, lembra Adauto Basílio, da 
SOSMA. Desde o início da parceria, mais de 3,5 milhões de títulos foram 
vendidos, propiciando o plantio de 20,6 milhões de árvores nativas. 

desafios e soluções 

Se os primeiros anos do Clickarvore foram marcados por desafios na 
arrecadação de recursos, no campo as dificuldades também começaram a 
aparecer. O primeiro deles foi a capacitação dos viveiros. “Os viveiristas 
não tinham, obrigatoriamente, foco na conservação. Alguns deles não 
sabiam identificar as espécies nativas. Para alguns, se não fosse pínus e 
eucalipto, era nativa. No início, a diversidade da maior parte dos viveiros 
ficava entre 20 e 30 espécies, que nem sempre eram nativas. Mas fizemos 
contratos nos quais eles se comprometiam a melhorar a qualidade do 
trabalho, desde a qualidade da muda até o número de espécies”, conta 
Nilson Máximo, responsável técnico do projeto do até o início de 2009.

O primeiro gargalo para a diversidade de mudas é ter sementes e, para 
atender ao Clickarvore, que logo se tornou o maior comprador de mudas 
nativas do país, os viveiros tiveram que se estruturar para colher sementes. Os 
contratos traziam parâmetros, que foram aumentando ao longo do tempo, 
como diversidade mínima, número mínimo e máximo de cada espécie em 
cada projeto. Atualmente, os plantios do projeto têm, no mínimo, 80 espécies 
nativas de árvores da região da Mata Atlântica onde estão sendo implantados.

O Clickarvore fomentou o mercado de nativas em toda a Mata 
Atlântica. Ao ver a experiência dos viveiros de São Paulo, que tinham 
garantia de venda e demanda, viveiros de outros estados começaram a 
se oferecer para participar. Foi assim no Paraná, no Rio de Janeiro, em 
Minas Gerais. “As pessoas viam oportunidade de mercado, que foi o fator 
disciplinador da atividade. Nós tínhamos parâmetros de compra para os 
viveiros e tínhamos fiscalização no viveiro e no campo. Mesmo nos estados 
onde a legislação e a fiscalização não existiam, os viveiros e proprietários 
tiveram que se adequar aos parâmetros do programa”, avalia Nilson.

Página ao lado 

Qualidade da semente 
é essencial para 

sucesso do plantio.

Nilson Máximo, 
primeiro responsável 

técnico do Clickarvore.
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aprendendo no campo

Durante os cinco primeiros anos do Clickarvore, Máximo era quem 
cuidava dos contratos e comunicação com os viveiros e os proprietários, 
participando de discussões técnicas, métodos e vistorias. “Também falava 
com os internautas para responder questões técnicas, como o porquê de 
o projeto não fazer plantio em uma determinada área. Só não cuidava do 
site”, lembra. Depois da entrada da Bradesco Capitalização, uma equipe foi 
formada para dar conta da demanda.

Para fazer as vistorias, Nilson passava 20 dias por mês em campo, 
percorrendo de 3 a 5 mil quilômetros e visitando entre três e cinco 
propriedades por dia. “Ás vezes, é preciso mais de um dia de viagem para 
chegar ao local de uma propriedade. Mas é no campo que dá para ficar 
empolgado com o projeto, ver os resultados junto com os proprietários e 
mostrar a presença da instituição”, diz. O objetivo da vistoria é conferir 
se as mudas foram plantadas, se estão sendo cuidadas e orientar caso haja 
problemas para o sucesso do plantio.

Áreas recuperadas com 
mudas do Clickarvore 

no Hotel Fazenda Lago 
Dourado (Araçatuba-SP) 
e na Fazenda Mato Alto 

(Iguatemi-MS). 
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 “O incrível é que, quando se vai para o campo, dá para ver que a 
capacidade de resiliência da Mata Atlântica é muito grande e, mesmo com a 
pouca diversidade inicial dos primeiros projetos, conseguimos bons resultados 
ao longo do tempo, dependendo do entorno, graças à dispersão realizada 
pela fauna. Nas vistorias, era possível constatar que espécies não plantadas 
começavam a surgir, dispersadas principalmente pelas aves”, lembra Máximo.

Isso não significa, entretanto, que houve sucesso em todos os 
plantios. Em muitos casos, as mudas não foram plantadas conforme as 
recomendações técnicas ou não foram cuidadas como deveriam. Alguns 
produtores achavam que era mato e não precisava cuidar, o que não é 
verdade. A muda é a menor parte do custo da recuperação. O proprietário 
precisa investir no preparo do solo, adubação, controle de formigas, 
capinas regulares e na correta distribuição de mudas no campo. O grande 
trunfo do projeto é a motivação e a assessoria técnica, mas a qualidade do 
trabalho está nas mãos do produtor rural.

Um dos casos relatados por Nilson é o de um senhor de Belo Horizonte 
que tem uma propriedade a 200 quilômetros ao norte da cidade e veio até 

Áreas recuperadas com 
mudas do Clickarvore 
na Fazenda São José 
(Guararapes-SP) e 
no Sítio Maravilha 
(Clementina-SP). 
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São Paulo pessoalmente buscar as mudas porque não encontrou nativas 
em sua região. “Era uma propriedade da família e ele queria recuperar a 
mata do rio onde ele brincava na infância. Mas o capataz da fazenda dizia 
que não sabia que precisava cuidar do plantio e, às vezes, soltava o gado 
para comer capim no local. Foi um dos primeiros projetos e era tudo novo. 
Mesmo com o investimento e a boa intenção do proprietário, não foi para 
frente”, conta Nilson. 

Em outros casos, a insistência deu resultado e os proprietários 
aprenderam a recuperar áreas com o projeto. “Um bom exemplo é o Grupo 
Itaqueraí, de Mato Grosso do Sul, que hoje tem cinco fazendas com projetos 
do Clickarvore. No início, plantavam sem os cuidados necessários e, a cada 
visita, insistíamos que precisavam melhorar. Chegavam a fazer uma linha 

Auditoria garante 
qualidade dos plantios 

do Clickarvore.
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de cada espécie porque achavam que ficava bonito e eu tinha que explicar 
que floresta não é assim. No terceiro ano, disse que, se na próxima vistoria 
estivesse ruim, não receberiam mais mudas do Click. O responsável resolveu 
seguir as recomendações e se encantou com o resultado. Da última vez que 
estive lá, já plantavam com hidrogel e conseguiam fazer uma leitura da área, 
percebendo que havia locais que estavam se recuperando sozinhos. Passaram 
a ver e a valorizar o processo de recuperação.”

Presenciar esses casos é a grande motivação dos vistoriadores do 
Clickarvore. O atual coordenador de Restauração Florestal da SOSMA, 
Rafael Bitante Fernandes, começou na instituição fazendo vistorias, que 
considera grandes aventuras. “Encontramos pessoas com perfis muito 
diferentes, do pequeno agricultor familiar até empresários. Conversando 
com eles, ouvimos relatos de pessoas que não acreditavam na relação entre 
floresta e água e testemunharam que, depois da restauração, as nascentes 
começaram a verter muito mais. Outros falam de pássaros que não viam há 
mais de dez anos e que reapareceram.”

auditoria externa

O crescimento do projeto e o montante de recursos envolvidos fez 
com que os responsáveis começassem a sentir necessidade de avaliar sua 
efetividade na recuperação ambiental. Em conversas com o professor 
Ricardo Ribeiro Rodrigues, do Departamento de Ciências Biológicas 
da Esalq-USP1 e coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração 
Florestal, além de um dos incentivadores da concepção do Clickarvore, 
foi decidido que o Laboratório da Esalq faria uma auditoria no projeto. 
Muitas das adaptações na metodologia do Clickarvore surgiram com base 
nos resultados desse trabalho, realizado em 2006.

Segundo Rodrigues, as visitas a campo indicaram que havia áreas muito 
boas, bem adequadas em termos de indicadores de sucesso, mas havia 

1 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo.

Rafael Fernandes, 
coordenador de 
restauração florestal: 
lidando com pessoas 
diferentes nas vistorias 
de campo.
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também áreas ruins. “Na maior parte delas, o problema era a falta de 
cuidado do proprietário, mas em alguns casos, havia falha no projeto.”

A auditoria identificou que o problema estava na relação do Clickarvore 
com os viveiros contratados. “A qualidade estava muito dependente da 
ação individual de cada viveiro, já que sua atuação não estava amarrada no 
contrato com o projeto”, avalia o professor da Esalq. Entre os problemas 
constados estavam a entrega de mudas inadequadas para a restauração, ou 
por terem má qualidade ou por serem inadequadas ao local, além de falta 
de orientação aos proprietários sobre o plantio correto, como a distribuição 
espacial das espécies em campo ou a manutenção dos indivíduos plantados. 

A partir desta auditoria, foi realizada uma adequação dos protocolos 
do Clickarvore em relação aos viveiros conveniados, que passaram a ser 
auditados pelos técnicos da SOS Mata Atlântica. A partir daí, a relação foi 
profissionalizada, com a possibilidade de descredenciamento em caso de o 
viveiro não garantir qualidade às restaurações. “Desde então, não tivemos 
mais reclamações de campo. Agora são problemas normais do processo de 
restauração, como excesso ou falta de chuva, fogo etc. O importante é que 
os viveiros souberam responder às demandas do projeto. Se cobrar e souber 
cobrar, dá para ter qualidade com o mesmo custo”, diz Rodrigues.

Outra recomendação da auditoria foi o aproveitamento dos projetos 
para a realização de pesquisas sobre restauração florestal, que desde então 
estão sendo realizadas em vários locais.



a visão do campo: 
Capítulo 5

viveiros e proprietários
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Viabilizado graças à participação dos internautas e aos recursos dos 
patrocinadores, o Clickarvore só se torna real quando entram em 
campo, literalmente, os viveiros florestais e os proprietários das 

áreas que estão sendo restauradas. São os viveiros que produzem as mudas 
que, ao longo desses dez anos, têm crescido em qualidade e diversidade, 
propiciando não apenas o aumento dos plantios do Click, mas também o 
florescimento de novos projetos voltados à restauração florestal. 

Seja por idealismo, necessidade ou vontade de se adequar às regras 
ambientais, é o investimento de produtores rurais responsáveis pelos 
plantios que faz com que as mudas doadas estejam se transformando 
em corredores de biodiversidade e proteção para rios, nascentes, solos e 
encostas, em mais de 400 municípios, de 11 estados da Mata Atlântica 
(Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

Viveiros de espécies 
florestais nativas 
viabilizam plantios.
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Flora londrina: 
FoMento trouxe 
reSultadoS > Henrique Garcia 

Rocha e Elvis Hasmann de Camargo 

sonhavam em trabalhar com restauração 

florestal desde a faculdade de biologia 

na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). Ainda na universidade, começaram 

a atuar no Laboratório de Restauração de 

Ecossistemas da faculdade, onde já faziam 

coleta de sementes e produção de mudas. 

“O trabalho com árvores implica estudar 

todos os dias, indo sempre a campo, pois 

a diversidade é muito grande na Mata 

Atlântica. Comecei 

a mapear árvores 

matrizes na região 

em 2002, um ano 

antes de me formar”, 

conta Henrique. Já 

formados, os dois 

amigos compraram um 

terreno em Londrina e 

começaram a construir 

o barracão e produzir 

suas primeiras mudas 

de espécies nativas 

em 2005. O início foi 

apenas de investimento. 

Fizeram curso no 

Sebrae* para empreendedores, e Henrique 

mantinha outro trabalho, como estagiário no 

laboratório da UEL, enquanto Elvis tocava o 

viveiro em tempo integral. No primeiro ano, 

conseguiram produzir 10 mil mudas, ainda 

em saquinhos, mas vendendo muito pouco. 

Quando souberam da existência do 

Clickarvore, viram no projeto uma 

oportunidade de viabilização e enviaram um 

e-mail para a SOS Mata Atlântica pedindo 

informações. “O Ocimar Taroco, da Secretaria 

de Meio Ambiente de Londrina, veio visitar 

nosso viveiro e nos indicou para o Nilson 

Máximo, coordenador do Click, que veio 

nos conhecer e fez uma entrevista bastante 

abrangente sobre nossa intenção no 

programa”, relata Henrique, o mais falante 

dos sócios.

O Flora Londrina fez os três primeiros 

contratos com o Clickarvore em 2006, 

totalizando aproximadamente 30 mil mudas. 

Os recursos foram investidos na compra 

de tubetes e bandejas e na construção 

do sistema de irrigação, totalmente 

realizado pelo próprio Elvis, da maneira 

mais econômica possível. Em 2007, já mais 

estruturados, conseguiram produzir 450 

mil mudas. Nessa época, o viveiro começou 

a ser sustentável e os sócios passaram, 

finalmente, a fazer retiradas (até então, o 

Elvis Hasmann de 
Camargo: desde 

a faculdade de 
biologia, sonhava 
em trabalhar com 

restauração florestal.

* Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
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sonho era bancado com ajuda dos pais).

Em 2008, foram convidados para o 

programa de fomento de viveiros. “A 

SOS Mata Atlântica identificou que 

havia demanda de mudas na região 

e perguntou quanto conseguíamos 

produzir. Fizemos uma estimativa e 

chegamos a 900 mil mudas. Fizemos 

um projeto para a ampliação do viveiro 

e, durante um ano, o Click nos pagou 

R$ 150.000,00, que foram gastos em 

equipamentos de escalada, carro para 

fazer coleta, carga de substrato, geladeira, 

novo sistema de irrigação, mais barracões. 

A condição era que tivéssemos mudas de 

qualidade. Atualmente, nossa produção é 

de 150 mil mudas por mês, que é o limite 

do espaço físico do viveiro”, conta Henrique. 

Com mais de 90% de sua receita vinda do 

Clickarvore, os sócios do Flora Londrina 

dizem que se sentem parte do projeto.

Desde que iniciaram a produção, os biólogos 

já colheram sementes de quase 400 

espécies da Mata Atlântica, e algumas ainda 

não estavam na relação oficial do projeto 

e precisaram ser introduzidas. Em geral, 

porém, produzem cerca de 200 espécies, 

das quais entre 80 a 100 vão para cada 

proprietário que participa do Clickarvore. 

Essas sementes são colhidas de mais de 3 

mil matrizes, parte delas georreferenciadas, 

em um raio de 350 quilômetros. “Chegamos 

a fazer coletas até em São Paulo, na região 

de Araçatuba, onde também atendemos. 

Nosso objetivo é ter todas as espécies do 

Paraná e de São Paulo. Um viveiro deve ser 

para as plantas o mesmo que o zoológico é 

para os animais: uma fonte de preservação 

de espécies que estão desaparecendo”, 

defende Henrique.

Para realizar as coletas, Elvis fez um curso 

de arvorismo, já que em alguns casos, 

como o mandiocão, a grapia, o jequitibá, a 

peroba-rosa, a peroba-branca e a figueira, 

só é possível colher sementes através de 

rapel. Normalmente, há várias matrizes de 

cada espécie. As sementes são coletadas e 

misturadas antes do plantio, para aumentar 

a variabilidade genética da produção.

Henrique Garcia 
Rocha: em 2007, já 
mais estruturado, o 
viveiro começou a 
ser sustentável e os 
sócios passaram a 
fazer retiradas.
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A geração de oportunidades de trabalho e renda é um dos mais 
importantes objetivos indiretos do projeto, tanto de especialistas e 
empreendedores de toda a cadeia de restauração florestal quanto de 
formação e mão de obra regional, que se concretiza através da participação, 
cada vez maior, de pessoas que trabalham na coleta e comercialização 
de sementes de árvores nativas da Mata Atlântica e no cultivo de mudas 
nos viveiros fornecedores. Um bom exemplo é o viveiro Flora Londrina, 
do Paraná, criado em 2005 por dois jovens biólogos e que contava com 
apenas uma funcionária até passar a ser fornecedor do Clickarvore, em 
2006. Atualmente, emprega 22 pessoas na produção, além de outros três 
dedicados a desenvolver projetos de restauração.

O Flora Londrina foi um dos viveiros beneficiados com um formato 
especial do Clickarvore, o Fomento a Viveiros. “Em um determinado 
momento, acreditamos que para aumentar a produção e garantir a melhoria 
da qualidade das mudas, deveríamos apoiar alguns viveiros com potencial 
para se transformarem em modelo. Esse programa tem por objetivo apoiar 
instituições e organizações a montarem um viveiro. As mudas iniciais 
produzidas nesses viveiros são doadas a proprietários, compensando o 
investimento de recurso e garantindo a qualificação da demanda”, explica 
Aretha Medina, atual coordenadora do Clickarvore. Além do Flora 
Londrina, participaram do programa de fomento a viveiro: o Vidágua, em 
Ilha Comprida (São Paulo), o Floresce Brasil, de Mato Grosso do Sul, e a 
Sociedade Preserve Muriqui, em Caratinga (Minas Gerais).

O desenvolvimento tecnológico e de mercado na área de restauração 
florestal estão entre os maiores destaques na execução do Clickarvore. Além 
do surgimento e crescimento de novos viveiros, o projeto tem colaborado 
para que produtores tradicionais de mudas se aperfeiçoem e aumentem a 
produção, criando um know-how importantíssimo na área. Um exemplo 
disso é o viveiro Flora Tietê, fundado em 1986 por ceramistas da região 
noroeste de São Paulo, preocupados com a falta de lenha na região. Na 
ocasião, já eram obrigados a buscar lenha (até então majoritariamente 
nativa) em Minas Gerais. 

Aretha Medina, 
coordenadora do 
Clickarvore.

Página ao lado 

Flora Londrina: 
fomentado pelo 
projeto.
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Criado como uma ONG, em Penápolis, o viveiro passou a produzir 
mudas de eucalipto para reflorestamento e foi um dos grandes beneficiados 
com a Lei Estadual no 10.780.1 Localizado em uma área de transição entre 
Cerrado e Mata Atlântica, o viveiro passou a trabalhar também com 
mudas de espécies nativas em 1997, quando começou a ser procurado por 
proprietários autuados pelo Governo por não seguirem as leis ambientais. 
O primeiro lote de 50 mil mudas de nativas do viveiro, porém, foi para um 
projeto da SOS Mata Atlântica de plantio nas margens do rio Tietê. Desde 
então, o Flora Tietê foi parceiro da SOSMA em vários projetos, como o 
de distribuição de mudas em pedágios no Faça Parte da Paisagem ou em 
plantios em Capão Bonito e Iguape. Foi, também, um dos primeiros viveiros 
a participar do Clickarvore.

1 Ver Reposição Florestal em São Paulo, capítulo 2, p. 35.

Mercado ProMiSSor > “Para boa parte dos produtores rurais, 

eucalipto é dinheiro no bolso e árvore nativa é prejuízo, dinheiro que vai gastar. Por 

isso o incentivo da doação de mudas do Clickarvore é importante. Se não ganhar 

as mudas, só vai plantar se for autuado. Isso acontece porque o pequeno produtor 

não tem muitos recursos. Mas essa mudança está 

acontecendo e o mercado de nativas deve crescer 

violentamente. Precisamos de 1 bilhão de mudas só 

no Estado de São Paulo. Se quiséssemos plantar 

tudo, não seria possível, porque não há mudas. Por 

isso vamos aumentar em 350 mil nossa capacidade 

de produção de nativas por ano.”

José borges campos neto
Coordenador do Flora Tietê

Página ao lado 

Flora Tietê: um 
dos pioneiros 

na produção de 
mudas nativas.
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Mas, até chegar à atual produção de 1,5 milhão de mudas nativas por 
ano, o Flora Tietê teve um longo caminho de aperfeiçoamento na produção. 
“Já tínhamos vontade de trabalhar com espécies nativas, em especial as 
espécies raras e em extinção, porém isso demandava um investimento, que 
conseguimos através do Banco Mundial”, conta José Borges Campos Neto, 
coordenador do viveiro. 

No início, as sementes eram compradas, até que uma equipe de 
coleta foi estruturada, com a marcação de matrizes em um raio de 300 
quilômetros do viveiro. Para tanto, contaram com assessoria da Esalq-USP 
e da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) no desenvolvimento das 
técnicas de coleta, armazenamento e beneficiamento. “Já coletamos várias 
espécies que não estão nos livros e precisamos recorrer aos professores 
da Esalq. Algumas são tão difíceis de identificar que nem produzimos, 
encaminhamos diretamente para estudos”, conta.

Um dos destaques do viveiro, porém, é a câmara fria, na qual as espécies 
são armazenadas segundo a temperatura e período de tempo ideal. 
“Penamos muito para identificar a melhor temperatura para cada espécie. 
Algumas nem é possível guardar, como os ingás e a jabuticaba, e temos que 
plantar imediatamente”, diz Campos.

Atualmente, o Flora Tietê coleta sementes de 3.997 matrizes selecionadas 
e marcadas. Três profissionais visitam as matrizes e fazem amostras para ver 
quando a semente está madura. Para tanto, são realizadas duas vistorias em 
cada árvore por coleta. “A semente é o coração do viveiro. Quando não há 
semente de boa qualidade, não dá boa muda.”

O Clickarvore representa 50% da produção de nativas do viveiro, que 
nestes dez anos já entregou 720 mil mudas em 63 projetos do Click. O Flora 
Tietê produz 132 espécies nativas, das quais 110 são da Mata Atlântica. 
“Procuramos casas de agricultura, prefeituras e sindicatos rurais para 
falar do projeto, mas, na maior parte das vezes, são os proprietários que 
nos procuram. Vamos até o local e fazemos o projeto, a documentação e 
orientação e, depois, entregamos as mudas, metade de espécies pioneiras e 
metade espécies clímax, num total entre 90 a 100 espécies. O proprietário é 

Câmara fria de 
sementes do Flora 

Tietê, em Penápolis.
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Parque teMático > 

Referência na produção de mudas, com 

uma geração de 2,5 milhões de mudas de 

eucalipto e 1,5 milhão de nativas por ano, o 

Flora Tietê é também um importante pólo 

de lazer e educação ambiental na região de 

Penápolis, onde mantém, desde 2003, um 

parque temático. “Como o viveiro não tem 

fins lucrativos e sempre sobra um pouco 

de dinheiro, resolvemos participar mais 

ativamente da educação ambiental”, explica 

o coordenador José Borges Campos Neto.

“Faltava na região algo voltado para mostrar 

a importância da preservação das matas. 

Resolvemos criar um parque para que as 

crianças fossem atendidas por monitores. 

Temos aqui 40 bonecos animados de 

animais nativos, que conversam com as 

crianças: falam seu nome, por que estão 

correndo perigo de extinção e o que as 

crianças podem fazer para ajudar”, explica 

o engenheiro florestal Fernando Alberto 

Bruzetto.

Localizado em um bairro pobre e sem 

opções de lazer em Penápolis, o parque, que 

conta com área verde e parquinho, é aberto 

à população e gratuito. Recebe até duas 

escolas por dia, que participam também 

de atividades no auditório. No primeiro ano 

de funcionamento (entre 2003 e 2004), 

recebeu 35 mil crianças e hoje estabilizou 

em cerca de 5 mil por ano. 

Viveiro Flora 
Tietê investe 
em educação 
ambiental.
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responsável pelo plantio. Se houver algum problema, nos procuram e vamos 
ver o que ocorreu. Normalmente, mais de 85% das mudas vão para frente. 
Se for abaixo, precisa replantar”, completa Campos.

Projetos pioneiros

O pioneirismo de Penápolis no Clickarvore não se restringe apenas ao 
viveiro Flora Tietê. O segundo contrato assinado pelo projeto foi com 
o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Lageado, um afluente do rio 
Batalha, que é o manancial de água da cidade. O consórcio é formado por 
três municípios – Penápolis (onde estão 80% da bacia), Alto Alegre (5% e 
nascentes) e Barbosa (15% e foz). Segundo Vera Lúcia Nogueira, diretora 
administrativa e financeira do Departamento Autônomo de Água e Esgoto 
de Penápolis (Daep), que fornece a infraestrutura financeira e administrativa 
ao Consórcio, entre 1940 e 1991, Penápolis tirou água do ribeirão sem 
nenhum tipo de tratamento. Até fazer uma parceria com a CESP e o IPT2 
para um diagnóstico da bacia com o objetivo de saber as condições do 
ribeirão e até quando poderia fornecer água para a população.

O resultado do diagnóstico mostrou que a bacia estava bastante 
deteriorada por conta do desmatamento das matas ciliares, e somente 
com a reposição florestal o abastecimento estaria garantido. Havia muita 
erosão e contaminação pelo plantio de cana-de-açúcar e presença de gado 
até as margens do rio. Entre 1992 e 1996, alguns plantios pontuais foram 
realizados com mudas fornecidas pela CESP, mas poucos foram para frente. 

Em 2000, o Consórcio resolveu mudar a metodologia e contratou 
uma equipe própria para realizar os plantios. Foram delimitadas, com 
marcas de concreto, 17 quilômetros de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), da nascente até o ponto de captação de água do município, e os 
proprietários foram visitados um a um para que assinassem compromissos 
de respeitarem a demarcação. 

2 Companhia Energética de São Paulo e Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Página ao lado 

Ribeirão Lageado, 
em Penápolis: 
manancial em 
recuperação.
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O Clickarvore foi um dos fornecedores, com a doação – através do viveiro 
Beta – de 50 mil mudas para o Consórcio, que já realizou plantios em 385 
propriedades. Um estudo técnico realizado pela Universidade Federal de 
Brasília (UnB), em 2008, mostrou que o trabalho vem dando resultados e que, 
se houver continuidade, Penápolis não precisará de outros mananciais. Um 
levantamento da Cetesb3 mostrou que a qualidade da água do manancial, que 
era de regular para boa, passou a ser de boa para ótima em 2008.

“O Clickarvore foi muito importante nesse processo, pois se tivéssemos 
que produzir mudas, não teríamos recursos para investir no plantio. Hoje, 
temos dificuldade para atender a todos os proprietários”, diz Carlos 
Alberto Feltrin, coordenador do Consórcio do Ribeirão Lageado.

Entre os participantes pioneiros do Clickarvore, há ainda projetos que 
hoje são referência de restauração, como o da Fazenda Bulcão, uma área 
de 676 hectares adquirida pelo fotógrafo Sebastião Salgado e sua mulher, 
Lélia Wanick, em Aimorés, Minas Gerais, onde menos de um alqueire era 
composto por floresta. Desde 1999, iniciou-se um processo de restauração 
realizado pelo Instituto Terra, organização não governamental criada pelo 
casal e que administra a área, transformada, em 1998, em Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN), a primeira criada em área degradada 
destinada à restauração.

Em 2001, a Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, parceria 
entre a Fundação SOS Mata Atlântica e a Conservação Internacional, doou 
para a Fazenda Bulcão um viveiro com capacidade para 60 mil mudas, o 
primeiro instalado no local, com patrocínio do Bradesco Cartões. Além 
disso, entre 2001 e 2007, o Clickarvore forneceu 246.500 mudas para 
a fazenda, em um total de quatro projetos, para recuperação de duas 
microbacias que nascem na propriedade – a do córrego Bulcão e a do 
córrego Constância. No total, já foram plantadas mais de 1 milhão de 
mudas de espécies nativas. Um dos resultados da restauração diz respeito 
ao fluxo de água, que ficou mais homogêneo ao longo do ano. Isso acontece 

3 Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

Página ao lado 

Fazenda Bulcão (MG) 
antes e depois da 

restauração florestal. 
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HiStÓriaS de reStauração

amor pela natureza 
“Cresci na fazenda do meu pai e nunca fui de 

ficar na cidade. Era nadadora e vinha com os 

amigos nadar no rio Tibagi. Sempre gostei dessa 

vida simples e queria ser oceanógrafa. Mas 

como fiz vestibular muito cedo, com 16 anos, 

meu pai não me deixou morar fora e fui estudar 

química. Descobri que o rio é mais interessante 

e trabalho com água e solo, estudando o 

transporte de metais no ambiente. Em 2001, 

eu e meu marido, que também é professor 

na Universidade, compramos este sítio de 20 

alqueires (45 hectares). Desde o início sabia 

que tinha que ocupar a terra e queria uma 

coisa diferenciada. Minha intenção era plantar 

madeira com diversidade de espécies. Comecei 

a reflorestar nas margens do rio Gaviãozinho, 

onde plantei 1.400 mudas, das quais comprei a 

metade e a outra metade ganhei do viveiro da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde 

trabalho. Depois, morei dois anos em Barcelona 

para fazer meu pós-dourado e, quando voltei, 

já tinha uma mata crescida. Resolvi conversar 

com o pessoal do viveiro Flora Londrina para 

continuar a restauração e eles me falaram do 

Clickarvore, que achei fantástico. Fiz um contrato 

de 20 mil mudas, das quais faltam apenas 

1.000 mudas para plantar. Tenho um funcionário 

que faz o plantio e agora estamos construindo 

uma casa para ele, pois vai se casar. Faço as 

coisas conforme tenho recursos. Já restaurei 

10 alqueires, onde quero colocar caixas de 

abelha na mata, e, no que falta, plantar palmito 

pupunha e açaí para ter renda com outras 

coisas da floresta. Também pretendo restaurar 

a parte que falta nas margens do rio Tibagi, 

completando 80% da propriedade com matas, 

deixando apenas a parte mais alta para eu não 

perder a vista do rio.”

Maria Josefa Santo Yabe (Misefa)
Professora da Universidade Estadual de 
Londrina, passa suas férias e finais de semana 
com o marido Taufik Abrão e o filho Enzo,  
de 10 anos, ajudando a plantar árvores e a 
construir a casa do caseiro em seu sítio em 
Londrina, Paraná.
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Misefa quer ter 80% de  
sua propriedade restaurada 
com mata nativa.
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Para mostrar ao filho 
“Somos de uma família de agricultores, 

mas, entre 1993 e 1998, eu e minha mulher 

resolvemos viver no Japão. Ao retornarmos, 

meu sogro havia comprado uma propriedade 

para meu cunhado e comprei a metade. Na 

época, o preço da soja começou a subir e 

desmatamos para aumentar a produção. Depois, 

o preço voltou ao normal e começamos a nos 

conscientizar que precisávamos cuidar da terra, 

pois temos filhos e, se acabássemos com a 

terra, não teríamos o que deixar para eles. 

Quando se desmata tudo, não tem água. Pensei: 

como vou trazer meu filho aqui e mostrar 

para ele? As crianças vão para a escola, têm 

informação. Depois que meu sogro faleceu, 

começamos a pensar em diversificar e recuperar 

as nascentes e reservas. Meu cunhado leu no 

jornal sobre o Clickarvore e ligou para o viveiro 

Flora Londrina. Eles vieram até aqui e viram 

tudo. Fizemos um projeto de 5 mil mudas, 

e o suporte do viveiro foi excelente. Se não 

tivéssemos orientação, não saberíamos o que 

plantar. Quando tenho dúvidas, ligo para o 

viveiro e eles me ensinam a melhor época de 

plantar. Hoje, minha esposa sabe até o nome 

das árvores que plantamos. Já separamos uma 

área que está abandonada e outra em volta da 

represa onde, na próxima safra, vamos recuar 

a soja e aumentar o número de árvores. Temos 

outras atividades, por isso a ideia é, depois de 

restaurar, ficar apenas com a sede e a mata e 

arrendar o restante. Meu filho tem 8 anos e, no 

ano passado, trouxe os colegas da escola para 

conhecer a propriedade. Hoje temos orgulho de 

mostrar, pois estamos fazendo a coisa certa: 

recuperando as matas, dando destinação certa 

para embalagens de agrotóxico e deixando tudo 

muito bonito. Vou contar uma coisa: desmatar é 

fácil, o difícil é restaurar depois.”

José de Souza
Ex-dekassegui e proprietário rural  
de Londrina, Paraná
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José de Souza 
hoje tem orgulho 
de mostrar sua 
propriedade e de 
fazer a coisa certa.
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corredor de biodiversidade 
“Meu avô veio da Suíça para Rolândia em 1937 e, 

já naquela época, era vegetariano e naturalista. 

Comprou uma área de 6 alqueires de mata, mas 

depois vendeu a metade. Hoje, são 3 alqueires, 

dos quais um alqueire (2.400 metros quadrados) 

formam a Mata do Suíço, uma das últimas matas 

nativas da região. Quando chegou aqui, construiu 

uma casinha de peroba e depois uma outra maior. 

Sempre viveu da propriedade, onde produzia um 

pouco de tudo, principalmente frutas. Mais tarde, 

meu pai construiu esta casa, onde fui criado, mas 

trabalhava na cidade. Há 5 anos, quis vender, mas 

minha mãe, minhas irmãs e eu resolvemos fazer 

algo. Abrimos uma pousada e também pegamos as 

receitas antigas de minha mãe e fazemos geleias, 

licores e patês com o que colhemos para vender. 

Temos jabuticaba, gabiroba, juçara, abacaxi, uvaia, 

framboesa, maracujá, manga, gengibre, capim- 

-cidreira, ameixa-amarela. Também trabalhamos 

com educação ambiental e levamos crianças para 

trilhas na Mata do Suíço, onde ainda encontramos 

quatis, tatus, gambás e, ás vezes, algumas cobras. 

Antigamente, havia também macacos, mas a área 

ficou muito pequena. Em 1997, comentei com 

um amigo, que também trabalha com educação 

ambiental, que gostaria de recuperar a mata 

ciliar do rio Cafezal na propriedade para fazer um 

corredor com a Mata do Suíço. Ele me falou sobre 

o Clickarvore e eu procurei o Flora Londrina. Depois 

de um ano, resolvi recuperar também uma segunda 

área, que foi pasto durante 20 anos e estava 

emprestada para um vizinho. A ideia é ter uma área 

verde para as pessoas poderem caminhar. Gosto 

de colocar plaquinhas identificando as árvores 

e trazer crianças para plantar e depois ver o 

crescimento das árvores. Hoje, toda a propriedade 

já foi reflorestada com as 5 mil mudas que recebi 

do Click. Foi maravilhoso poder contar com as 

mudas, pois não teria como financiar. Gosto do 

projeto porque não é só ganhar as mudas, mas ter 

a responsabilidade de cuidar delas.”

adrian Saegesser
Marceneiro e agricultor, proprietário da Pousada 
Rural Marabu, em Rolândia, Paraná.
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Adrian Saegesser 
gosta de identificar as 
árvores com placas e 
trazer crianças para 
plantar mudas.
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cana-de-açúcar coM aPP recuPerada > 

Um dos proprietários que restaurou suas matas ciliares através das mudas do 

Clickarvore em Penápolis é Vlademir Ribeiro de Almeira, produtor de cana-de-açúcar 

com 2 mil metros de APP na divisa com o Ribeirão Lageado. “Estou fazendo o 

plantio aos poucos, mas mesmo onde ainda não fiz a restauração, só de não plantar 

mais cana, a mata está se recompondo”, diz.

Segundo Almeida, ele também implantou curvas de nível embutidas na sua 

propriedade, para conter a água da chuva, evitando a erosão e a chegada de 

matéria seca no rio. “Sei que ainda tenho erros, mas estou me adequando. Onde 

já fiz a recuperação, observo que há menos assoreamento e erosão. A maior parte 

dos agricultores desmatou há 30 ou 40 anos porque era incentivada pelo próprio 

Governo a usar a beira do rio para produzir. Mas hoje temos mais conhecimento e, 

por isso, aos poucos, estamos restaurando.”

Vlademir R. Almeida: 
APP demarcada e em 

recuperação.
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porque a água agora está infiltrando no solo e retornando ao leito do rio 
devagar, ao invés de descer toda na enxurrada, agravando ainda mais o 
assoreamento. Quatro nascentes que haviam desaparecido retornaram à 
vazão depois da restauração. 

Na Costa do Cacau, na Bahia, a Área de Proteção Ambiental Itacaré/
Serra Grande recebeu 60 mil mudas financiadas pelo Clickarvore em 
julho de 2001. Essas mudas foram produzidas por mais de 50 miniviveiros 
participantes do projeto Floresta Viva, criado pelo Instituto de Estudos 
Socioambientais da Bahia (Iesb), cujo objetivo é o fortalecimento 
socioeconômico de pequenos agricultores através de atividades voltadas à 
conservação da floresta em suas propriedades e, em alguns casos, por meio 
de incentivos financeiros de R$ 100,00 mensais a cada família a título de 
serviços ambientais.

Nesta região, grande parte das famílias encontrava na destruição da 
floresta sua principal fonte de sobrevivência, com corte e queima para 
abertura de roçados, venda de árvores centenárias e caça indiscriminada. 
Hoje, muitas dessas famílias protegem o patrimônio natural que ainda 
resta na região através da produção de mudas, horticultura, agroecologia, 
agroflorestas, coleta e beneficiamento de sementes e ecoturismo. “O 
Clickarvore nos ajudou a iniciar esse sonho de criar um horizonte de 
economia rural para a população excluída”, diz o idealizador do projeto no 
Iesb, Rui Rocha, que hoje é o principal dirigente do Instituto Floresta Viva.

Outro projeto de pagamento por serviços ambientais que contou com 
a participação do Clickarvore foi o Conservador das Águas, implantado 
em duas sub-bacias do município de Extrema, em Minas Gerais: Ribeirão 
das Posses e Ribeirão do Salto. “A ideia é recuperar todas as sub-bacias 
do município, mas começamos pelas mais degradadas”, explica Paulo 
Henrique Pereira, secretário municipal de Meio Ambiente. Através de uma 
lei municipal (Lei no 2.100/05), foi implantada a restauração florestal de 
APPs com a finalidade de proteção dos serviços ambientais.

Através do programa, é feito um diagnóstico das propriedades rurais 
e, a partir daí, um projeto para cada uma delas com o objetivo de fazer 
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a adequação ambiental. É firmado um termo de compromisso com o 
proprietário pelo qual a Prefeitura executa as ações de recuperação e faz 
o pagamento, em parcelas mensais, a partir do valor de R$ 176,00 por 
hectare por ano. Até o momento, 70 propriedades rurais participam do 
programa, em um total de 2.500 hectares, dos quais 1.200 hectares já foram 
restaurados. O Clickarvore é um dos parceiros do Conservador das Águas,4 
que recebeu a doação de 100 mil mudas em dois contratos. 

“O principal objetivo do programa é mudar o conceito do agricultor 
e mostrar que cuidar da floresta pode trazer benefício econômico. Hoje, 
os produtores nos procuram para participar. Queremos que a área com 
cobertura vegetal em Extrema passe de 20% para 50%”, diz Pereira.

influência regional

Apesar de ser direcionado preferencialmente a propriedades particulares, 
o Clickarvore beneficiou também algumas áreas públicas, como o Parque 
Municipal Daisaku Ikeda, em Londrina, uma unidade de conservação 
criada para preservar a represa da Usina Três Bocas, segunda usina 
hidrelétrica da região, construída em 1947 no rio de mesmo nome. Depois 
de desativada a usina, a área foi anexada pela Copel (companhia de energia 
do Estado), mas foi invadida por plantações de soja, que chegavam quase 
até o rio. A área foi retomada pelo município em 2000 e, em 2003, 15 mil 
hectares foram recuperados através do projeto Florestas do Futuro, também 
da SOS Mata Atlântica. 

“Nesse processo, conheci o Nilson Máximo e ele disse que poderíamos 
participar do Clickarvore, então fizemos um contrato para 50 mil mudas 
em 2005”, conta Ocimar Taroco, gerente de fiscalização da Secretaria 
Municipal do Ambiente de Londrina. Trinta por cento dessas mudas, 
porém, foram perdidas em incêndios provocados por proprietários do 

4 Também são parceiros do Conservador das Águas a Agência Nacional de Águas, 
a TNC e o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais.
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Clickarvore ajudou também a recuperar áreas 
públicas, como o Parque Municipal Daisaku 
Ikeda, em Londrina (PR).
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entorno, que colocavam fogo para queimar palha. Um novo contrato foi 
feito para o replantio, mas agora com os produtores do entorno também 
participando do projeto. “No total, recebemos 75 mil mudas do Click, com 
as quais recuperamos todos os 50 hectares do parque”, diz.

Taroco, que é técnico em agropecuária, conta que o Clickarvore foi muito 
importante não apenas para o parque, mas para toda a região. “O Click doou 
540 mil mudas para três municípios próximos – Jataizinho, Uraí e Rancho 
Alegre –, onde foram restaurados 324 hectares – o que ajudou muito os 
produtores da região. Foram trazidas até mudas de viveiros de São Paulo, pois 
faltavam mudas na região para atender à demanda, que surgiu a partir de um 
trabalho integrado entre o promotor público de Uraí, José Roberto Manchini, 
e o Sindicato Rural para a recuperação de APPs na região.” 

Em Terra Rica, no noroeste do Paraná, outro promotor obrigou que 
todos os proprietários cercassem as APPs, e o Clickarvore doou 50 mil 
mudas para os produtores. “Alguns não participaram do projeto, mas como 
havia uma parte recuperada, o restante também regenerou. O município 
foi o primeiro do Estado a regenerar 100% da mata ciliar. Hoje, no Paraná, 
há cerca de 15 municípios com toda mata ciliar recuperada. E o Click 
colaborou para esse resultado”, conta o gerente de fiscalização.



além do clickarvore: 
Capítulo 6

restauração e pesquisa 
ganham força 
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Depois de quatro anos de atividades do Clickarvore, ficou claro 
para a equipe da SOS Mata Atlântica que era possível ir além da 
doação de mudas e aumentar o protagonismo da Fundação na área 

de restauração florestal. “O sucesso do Clickarvore, no qual doamos mudas e 
prestamos assistência técnica, nos levou a buscar novas formas de incentivos 
à recuperação, pois muitos proprietários rurais não têm como executar e 
manter o plantio”, diz Adauto Basílio, responsável pela captação de recursos 
da Fundação. A partir de então, Marcia Hirota, diretora de projetos na 
época e atual diretora de gestão do conhecimento, passou a supervisionar e 
acompanhar a área técnico-científica, trazendo novos aliados e parceiros da 
academia com conhecimento sobre o tema. Ao mesmo tempo, Olavo Garrido, 
diretor administrativo-financeiro, assumiu a supervisão financeira do projeto. 
“As avaliações técnicas e encontros promovidos, sempre em parceria com 
instituições de ensino e pesquisa, ONGs, instituições governamentais e 
empresas ao longo desses anos foram importantíssimos, não só para subsidiar 
os trabalhos da SOSMA, mas também para contribuir com a pesquisa e o 
desenvolvimento do setor no país”, avalia Marcia.

Além do acompanhamento e da avaliação interna do programa, 
iniciou-se, a partir de 2006, a realização de auditorias e avaliações técnicas 
externas, sendo a primeira sob coordenação do professor doutor Ricardo 
Ribeiro Rodrigues, do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da 
Esalq-USP, que realizou a auditoria da adequação ambiental das vegetações 
restauradas pela Fundação SOS Mata Atlântica.

Dentro desta filosofia, a SOSMA lançou, em 2004, o Florestas do 
Futuro, projeto no qual a Fundação é responsável por todas as etapas 
do processo de restauração, da captação de recursos, escolha e captação 
da área a ser recomposta, à elaboração do projeto, aquisição de mudas, 
plantio, manutenção e monitoramento por três anos. Outra inovação do 
Florestas do Futuro é o foco na restauração de matas ciliares, elegendo 5 
bacias hidrográficas consideradas críticas do ponto de vista ambiental e 
prioritárias para a SOSMA: Alto e Médio Tietê (em São Paulo), Tibaji 
(no Paraná), Paraíba do Sul (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) 

Marcia Hirota, diretora 
da SOSMA, supervisiona 
a área técnico-científica 
do projeto.
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e Rio das Contas (Bahia). O objetivo é trabalhar com áreas maiores, 
ambientalmente mais significativas para recompor as microbacias, em vez 
de plantios isolados. Entre os benefícios esperados estão a manutenção da 
biodiversidade e preservação dos recursos hídricos, além da compensação 
de carbono, colaborando também com a mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas.

“Com esse pensamento, o programa conseguiu a adesão de mais de 50 
empresas, interessadas na ideia de restaurar áreas estratégicas e também 
em compensar o impacto ambiental de suas atividades por meio do plantio 
de árvores nativas”, conta Adauto. Enquanto no Clickarvore internautas e 
proprietários são os maiores agentes, no modelo do Florestas do Futuro há 
uma maior participação dos patrocinadores, que podem escolher a região 
em que querem que aconteça o plantio, dentro das bacias hidrográficas 
selecionadas para o projeto. 

Até o momento, o Florestas do Futuro já realizou 81 projetos, com 2,1 
milhões de mudas plantadas em 1.235 hectares, o que equivale a 1.527 campos 
de futebol. “Hoje, se uma empresa nos procura, temos um banco de áreas para 
apresentar e, se for necessário, fazemos uma prospecção direcionada”, explica 
Rafael Bitante Fernandes, coordenador de restauração florestal e responsável 
pelo programa Florestas do Futuro. Segundo ele, há muita demanda de 
proprietários rurais para participar do projeto, embora, em alguns casos, seja 
necessário um trabalho de convencimento. Os plantios podem acontecer em 
áreas particulares ou públicas, a única condição é que não tenham nenhuma 
pendência jurídica, pois devem ser plantios espontâneos.

Entre as empresas que já aderiram ao programa estão a Volkswagen 
Caminhões, o Grupo Martins, a revista IstoÉ, a EPR Soluções Ambientais, 
Dixie Toga, Bradesco Capitalização, Bradesco Cartões, Citizen, Dez Brasil, 
Interface Carpetes, Takaoka Empreendimentos, Lao Engenharia, NTC 
Logística, Rodovia das Colinas, Repsol YPF, Coca-Cola FEMSA e hotel 
Villa Rossa. “Cada uma delas encontrou formas diferentes e criativas de 
envolver seus funcionários e clientes em ações em prol da restauração 
florestal”, observa Adauto.
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Se no Clickarvore foram fomentados viveiros particulares para dar conta 
da demanda, no Florestas do Futuro, a SOSMA investiu na criação de 
viveiros comunitários que pudessem dar conta das mudas necessárias aos 
plantios do projeto. No total, foram criados quatro viveiros, o primeiro 
deles em Resende (Rio de Janeiro), seguidos pelos viveiros de Campinas 
e Piracicaba (São Paulo), e Bahia. A ideia é que esses viveiros sejam 
coadministrados pela SOSMA durante três anos, nos quais fornecem 
mudas para as reposições florestais do projeto, e depois sua administração é 
repassada para a entidade parceira.

O crescimento da área de restauração florestal na SOS Mata Atlântica 
culminou com a criação, em 2007, do Centro de Experimentos Florestais, 
localizado em Itu, São Paulo, uma experiência inédita em que a Fundação 
passou a coordenar uma série de atividades, consagrando metodologias de 

Fazenda do 
Grupo Schincariol 
sedia Centro de 
Experimentos.
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restauração florestal, capacitação e formação de profissionais, educação 
ambiental e experimentos e pesquisas.

A história do Centro tem início quando o Grupo Schincariol procurou a 
SOS Mata Atlântica para realizar a restauração da floresta natural em uma 
antiga fazenda de café responsável pela proteção de suas nascentes, que 
fornecem a água utilizada nos produtos da empresa. Dos 526,4 hectares da 
propriedade, 382 encontravam-se desmatados. 

Ao conhecer as instalações da fazenda, porém, a equipe da SOSMA 
se encantou com as construções e possibilidades da propriedade, cuja 

ProJeto arquitetônico reconHecido > O projeto 

arquitetônico do Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica, em Itu, foi um dos 

trabalhos selecionados para a 8ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, que aconteceu de 

outubro a dezembro de 2009, no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo. 

Realizado pela Digas Arquitetura e Michel Gorski, o projeto foi selecionado devido  

à intervenção na recuperação das antigas instalações para a estrutura atual.

A Fazenda São Luiz, propriedade  

do Grupo Schincariol, antiga 

produtora de café, foi sendo 

transformada ao longo do tempo 

e teve suas antigas edificações 

recuperadas e adaptadas para 

uma estrutura física e de recursos 

humanos para cumprir os objetivos 

de restauração florestal da fazenda  

e do Centro de Experimentos.

Antigas edificações foram recuperadas e 
adaptadas para Centro Experimental.
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localização em uma das áreas consideradas prioritárias para restauração 
florestal e ambiental também pode ser considerada estratégica. Adauto 
Basílio conversou com a empresa e sugeriu aproveitar o espaço construído 
para centralizar as ações de restauração da organização. A ideia foi aceita 
pelo Grupo Schincariol e a área cedida à SOS Mata Atlântica em forma de 
comodato por 20 anos.

A partir daí, imediatamente cessou a atividade principal da propriedade, a 
produção de gado, e teve início uma reforma, na qual a estrutura construída 
para produção de café foi adaptada para abrigar o Centro de Experimentos 
Florestais: um dos terreiros foi transformado em viveiro florestal e o outro 
em estacionamento, e as demais instalações se tornaram escritório, refeitório, 
auditório e alojamento. Com capacidade de produção de 400 mil mudas 
anuais, de 110 espécies nativas da Mata Atlântica da região, o viveiro tem sido 
utilizado para a recomposição da própria fazenda e para projetos do Florestas 

Viveiro tem capacidade 
de produção de 400 mil 
mudas anuais.
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do Futuro. Entre 2008 e 2009, 144 hectares da fazenda já foram restaurados. 
A meta é que, em cinco anos, 382 hectares estejam totalmente restaurados. 
Além disso, a SOS Mata Atlântica está apoiando a criação de uma Reserva 
Particular do Patrimônio Natural na propriedade.

Com a inauguração do Centro de Experimentos Florestais, toda a equipe 
ligada à restauração da Fundação se transferiu para Itu, que passou a 
centralizar a coordenação do Clickarvore e do Florestas do Futuro, além 
das áreas de fomento a viveiros e viveiros comunitários, braços dos dois 
programas. Trabalham no Centro 15 pessoas (quatro no viveiro, cinco nas 
vistorias de campo, cinco técnicos e um caseiro), supervisionados pela 
gerente de restauração florestal Ludmila Pugliese.

Equipado com maquetes, exposição permanente sobre restauração, o 
Centro de Experimentos recebe visitantes para programas de educação 
ambiental, sobretudo escolas, que fazem também estudo do meio em uma 
trilha de fragmento de mata remanescente já recuperada. “Todo esforço da 

Equipe de 
restauração 
florestal em 

 Itu (SP).
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Potencial Para 
coMPenSação de 
carbono > Uma área de 

plantio do Clickarvore em Penápolis 

foi utilizada também para uma 

pesquisa da Esalq-USP sobre o teor 

de carbono de espécies nativas 

de Mata Atlântica. Realizado pelos 

pesquisadores Jeanicolau Simone 

de Lacerda, Hilton Thadeu Zarate do 

Couto, Marcia Makiko Hirota, Natália 

Pasishnyk e Jefferson Lordelo Polizel, 

o estudo “Estimativa da Biomassa e 

Carbono em Áreas Restauradas com 

Plantio de Essências Nativas” avaliou 

a quantidade de CO2-equivalente 

removida da atmosfera pela biomassa 

aérea de reflorestamentos de áreas 

degradadas no Estado de São Paulo. 

As medições foram realizadas em 

cinco locais, sendo dois deles em 

áreas reflorestadas pelo Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Lageado.

Os resultados do trabalho mostram que 

há uma grande variação no crescimento 

das florestas plantadas com espécies 

nativas. Isso acontece não apenas 

pela variação esperada entre sítios 

diferentes, mas também pelos tratos 

culturais que as plantas recebem, a 

qualidade das mudas plantadas, assim 

como material genético das mudas.

Plantio no Ribeirão 
Lageado participa de 
experimento científico.
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SOS Mata Atlântica é no sentido de contribuir ao desenvolvimento neste 
setor, seja no apoio à pesquisa, na formação de profissionais ou na criação 
de novas lideranças para trabalhar com conservação e restauração do 
bioma”, afirma Ludmila.

Pesquisa

A área de restauração da fazenda é utilizada para pesquisas e experimentos 
voltados às metodologias de restauração florestal, seja por meio do plantio 
de sementes e mudas de espécies nativas, seja por regeneração natural. Em 
uma das pesquisas, um hectare localizado entre dois remanescentes florestais 
foi dividido em 15 parcelas onde está sendo experimentado o sistema de 
nucleação – transposição de solo de áreas com mata, instalação de poleiros 
artificiais com bambu, galhadas, restos de galhos e tocos. A finalidade é 

Fazenda terá 382 
hectares restaurados 

em 5 anos.
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Metodologias de 
restauração florestal são 
testadas no Centro em Itu.
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acompanhar a restauração natural da área e saber se aumenta o fluxo de 
fauna entre os remanescentes. O monitoramento da avifauna na área está 
sendo realizado por uma equipe orientada pelo professor doutor Augusto 
Piratelli, da Universidade Federal de São Carlos/Sorocaba.

Outro estudo realizado na propriedade é o plantio espaçado com espécies 
de preenchimento. “Usualmente o plantio para reposição florestal é de 3 X 2 
metros, mas em uma área de 9 hectares dobramos o espaçamento para 6 X 4 
metros e usamos 15 mil mudas apenas de espécies de preenchimento, grupo 
que consideramos a arquitetura da mata, pois tem rápido crescimento e 
sombreamento. São espécies como açoita-cavalo, sangra-d’água e capixingui. 
A ideia é avaliar o ritmo e a qualidade da recomposição para tentar reduzir 
os custos de plantios, o que pode, no futuro, permitir a recuperação de mais 
remanescentes florestais”, explica o biólogo da SOSMA Rafael Fernandes.

O Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da Esalq-USP também 
está realizando, no Centro em Itu, estudos relacionados às metodologias que 
possam aumentar a eficiência da manutenção das mudas. “Resolvemos incluir 
esse tema na pauta de pesquisa porque percebemos que os problemas na área 
de restauração, principalmente os ligados à falta de manutenção das mudas, 
que chamamos de matocompetição, não são exclusivos do Clickarvore, mas 
de todos os programas de recuperação florestal”, explica o professor Ricardo 
Ribeiro Rodrigues, coordenador do Laboratório.

As pesquisas incluem experimentos com plantios sem herbicidas, incluindo 
a cobertura da área por adubos verdes, e estudos sobre a melhor distribuição 
de espécies em campo, que promovam o melhor recobrimento da área, 
reduzindo a necessidade de ações de manutenção. Na linguagem técnica, são 
três estudos voltados para: “Análise da Contribuição de Fungos Micorrízicos no 
Desenvolvimento de 12 Espécies Arbóreas Nativas Utilizadas na Recuperação 
de Áreas Degradadas no Estado de São Paulo”; “Avaliação da Adubação Verde 
e Métodos de Preparo do Solo no Controle de Gramíneas Exóticas Agressivas 
em Áreas de Restauração Florestal”; e “Análise de Crotalária e Abóbora 
Menina Brasileira, como Adubos Verdes no Controle de Plantas Daninhas e nas 
Variações de Temperatura do Solo em Áreas de Restauração Florestal.”



Parte de um Pacto: 
Capítulo 7

click em números 
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Primeiro grande programa de recuperação florestal da Fundação SOS 
Mata Atlântica e do Instituto Vidágua, o Clickarvore restaurou, em 
dez anos de atividades, 10.174,94 hectares de Mata Atlântica,1 o que 

corresponde a, aproximadamente,13.210 campos de futebol. É um número 
significativo para o bioma e ajuda a dar escala a um megadesafio autoimposto 
pelas instituições públicas e privadas que atuam na Mata Atlântica de 
viabilizar a restauração florestal de 15 milhões de hectares até o ano de 2050.

Essa é a meta do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, de iniciativa 
da The Nature Conservancy (TNC), movimento coletivo de diversos 
segmentos da sociedade pela restauração florestal da Mata Atlântica, 
do qual a SOS Mata Atlântica faz parte do conselho de coordenação.2 
Participam desse movimento governos federal, estaduais e municipais, setor 
privado, organizações não governamentais, proprietários rurais, instituições 
de pesquisa, comunidades locais, associações e cooperativas, comitês de 
bacias, entre outros colegiados.

A missão do Pacto é restaurar a Mata Atlântica, em larga escala, gerando 
simultaneamente a conservação da biodiversidade, geração de trabalho e 
renda, manutenção e pagamento por serviços ambientais3 e adequação legal 
das atividades agropecuárias. A capilaridade do Pacto é chave na aplicação 
eficiente e eficaz de recursos, maximizando o impacto na recuperação e 
conservação da Mata Atlântica.

“O conceito do Clickarvore, engajando milhares de pessoas e envolvendo 
a iniciativa privada, possui essa capilaridade que é a filosofia do Pacto pela 

1 Mudas já plantadas até 30 de abril de 2010.
2 Também fazem parte do conselho de coordenação do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica: Associação 
Mico-Leão-Dourado, Associação para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste, Conservação Internacional, Instituto 
Água Boa, Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Instituto BioAtlântica, Instituto Floresta Viva, 
Instituto Terra de Proteção Ambiental, Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, Rede de ONGs da Mata 
Atlântica, The Nature Conservancy, Governos Estaduais e empresas.
3 Os serviços ambientais são aqueles prestados pela natureza apenas por existir. Entre eles estão a manutenção 
da água e do solo e a regulação do clima. Uma das maneiras de incentivar os proprietários rurais a conservarem ou 
recuperarem suas Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais é remunerá-los pelos serviços ambientais  
que estarão prestando à sociedade.
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Restauração da Mata Atlântica”, diz Miguel Calmon, diretor de Florestas e 
Clima para América Latina da TNC e coordenador do conselho do Pacto.

Segundo Calmon, não se consegue escala em restauração apenas com 
alguns grandes projetos, mas só milhares de pequenos projetos, que 
envolvam vários tipos de atores. O Clickarvore é um incentivo para o 
proprietário que precisa recompor suas Áreas de Preservação Permanente e 
Reserva Legal. Além disso, o projeto traz capacitação e está criando vários 
pólos de restauração, o que é imprescindível para alavancar o processo de 
recuperação da Mata Atlântica.”

Como diz Helena Carrascosa Von Glehn, coordenadora de 
Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, “a Mata Atlântica é um ecossistema que foi 
muito degradado e perturbado. Por isso, há a necessidade de promover 
a recuperação e recomposição de áreas, especialmente para aumentar a 
conectividade entre os fragmentos de vegetação, já que parte significativa 
da vegetação remanescente encontra-se em pequenos fragmentos formando 

ParticiPação > “O Clickarvore tem o grande mérito de encontrar 

pessoas com áreas que precisam ser recuperadas e propiciar que se engajem 

sem ser coagidas. É uma atividade de regularização 

voluntária de propriedades. O mais interessante 

e diferente, porém, é permitir a participação das 

pessoas, dando a opção de contribuírem sem esforço 

e, além disso, garantir a elas que o que se diz que foi 

feito, foi realmente feito.”

Maria cecília Wey de brito
Secretária de Biodiversidade e Florestas  
do Ministério do Meio Ambiente
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ilhas na paisagem. Assim, todo o esforço de restauração é importante e 
as iniciativas que apoiam o plantio de árvores são bem-vindas. O apoio 
aos produtores rurais para viabilizar a restauração com espécies nativas 
aumenta a possibilidade de que mais áreas sejam recuperadas.” 

Nesse sentido, Carrascosa ressalta que o Clickarvore inovou ao utilizar a 
internet como ferramenta para promover o plantio de mudas de árvores nativas 
em regiões da Mata Atlântica. “O programa tem grande mérito por mostrar 
que a criatividade e o uso de novas tecnologias podem e devem ser usadas para 
apoiar os esforços de recuperação do bioma. O uso da internet mostrou-se 
interessante para o envolvimento de pessoas, principalmente jovens, que não 
são normalmente atingidos por outros tipos de iniciativas”, completa. 

Para o biólogo Clodoaldo Gazzetta, coordenador de projetos do 
Vidágua, o Clickarvore é um dos mais importantes programas de 

Mata Atlântica 
precisa ter 

restauração em 
grande escala.
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** Até 30 de abril de 2010.

Principais patrocinadores*

clickarVore eM núMeroS

em dez anos de clickarvore:

Foram restaurados 10.174,94 
hectares de Mata Atlântica;

Em 1.111 lotes;

A partir do plantio de 18.116.841 
mudas de árvores nativas.

Isso representa 13.210 
campos de futebol.

ainda estão em fase de conclusão:

268 projetos;

Em 2.510 hectares;

Que receberão 4.361.231 mudas.

restauração florestal do Brasil, não apenas pelo número de mudas 
plantadas, mas por ter implantado um sistema com acompanhamento e 
auditoria do plantio. “O projeto conseguiu fechar um ciclo que, até então, 
o movimento ambientalista não fazia, que é plantar com a responsabilidade 
do acompanhamento. Também é importante por sua abrangência, com 
plantios em quase todos os estados do bioma Mata Atlântica. O tripé 
volume, sistema e abrangência o consolida como uma ação de sucesso.”

Bradesco Capitalização 21.350.000 

Bradesco Cartões 5.300.000 

Bradesco – Ecofinanciamento  29.042 

Bracelpa  321.255 

Hopi Hari 140.722 

AstraZeneca  100.000 

Colinas  80.000 

Mucosolvan  50.000 

Senac  21.833 

Editora Abril – funcionários 20.000 

Carrefour 5.000 

Ticket 3.000 

Internautas – Floresta paga 300.523

Total mudas 27.721.375

indicadores**

* Até 31 de dezembro de 2009. 
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estado no de projetos área (ha) total de mudas

Bahia 3 62 130.000

Ceará 1 7 11.662

Minas Gerais 64 639,73 1.107.979

Mato Grosso do Sul 61 789,65 1.478.477

Paraná 298 2.580,75 4.598.671

Rio de Janeiro 19 162,81 319.200

Rio Grande do Sul 1 4 8.000

Santa Catarina 2 40,78 69.357

São Paulo 662 5.888,22 10.443.495

total 1.111 10.174,94 18.166.841

Projetos concluídos

Projetos em andamento*

estado no de projetos área (ha) total de mudas

Alagoas 3 35,5 59.170

Ceará 1 7,5 12.495

Minas Gerais 26 350,75 567.965

Mato Grosso do Sul 7 96,98 170.840

Pernambuco 1 20 40.000

Paraná 50 316,31 541.750

Rio de Janeiro 9 118,95 224.886

Santa Catarina 2 18,5 31.400

São Paulo 169 1.546,46 2.712.725

total 268 2.510,95 4.361.231
* Até 30 de abril de 2010. 
O Clickarvore dispõe ainda de 5.183.000 mudas garantidas para novos projetos.
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Potencial de reStauração na Mata atlântica > 

Entre 2007 e 2009, especialistas em geoprocessamento das principais organizações 

ambientalistas em atuação na Mata Atlântica fizeram um levantamento detalhado das áreas 

de mais alto potencial para restauração florestal do bioma, que balizaram o estabelecimento 

de metas para o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e são utilizadas também como 

critério de seleção de projetos do Clickarvore.

FORAM IDENTIFICADAS E MAPEADAS: 

Áreas de Preservação Permanente sem cobertura de vegetação nativa 
(matas ciliares e topos de morros, áreas com declividade acima de 45º);

Áreas degradadas, com baixa aptidão  
agrícola e/ou elevada aptidão florestal  
(áreas de pastagens abandonadas);

Áreas desmatadas que podem vir a  
ser utilizadas para compensação de  
Reserva Legal.

CRITÉRIOS PARA PRIORIZAçãO  
DAS ÁREAS POTENCIAIS:

Áreas próximas a unidades  
de conservação;

Áreas que promovam a conectividade  
entre remanescentes existentes;

Áreas favoráveis à implantação  
de iniciativas de pagamento por  
serviços ambientais;

Áreas com potencial de  
autorrecuperação (resiliência).

Pacto mapeou 
áreas prioritárias 
para restauração.
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Viveiro Município uF Mudas 
contratadas denominação

Floresce Brasil Mudas Ltda Nova Andradina MS 411.302 Particular

Flora Londrina Londrina PR 900.000 Particular

Instituto Ambiental Vidágua Ilha Comprida SP 1.198.334 ONG

Sociedade para  
Preservação do Muriqui Caratinga MG 200.000 ONG

Programa de Fomento a Viveiros

Viveiros fornecedores do clickarvore  
durante os dez anos do Programa

•	 Associação Ambientalista  
Projeto Copaíba, Socorro (SP)

•	 Associação de Reposição  
Florestal Cantareira, 
Pedreira (SP)

•	 Beta Empreendimentos  
Ambientais Ltda, 
Penápolis (SP)

•	 Bio Flora Comercial Ltda – ME, 
Piracicaba (SP)

•	 Central de Mudas Nativas e 
Exóticas, Valparaíso (SP)

•	 EPR Soluções Ambientais, 
Pirajú (SP)

•	 Fazenda Bela Vista, 
Campo Belo (MG)

•	 Fazenda Paineira –  
Paulo Ferraz, São José 
dos Campos (SP)

•	 Flora Gerais, Lavras (MG)

•	 Flora Jatobá, Itajubá (MG)

•	 Flora Londrina Viveiro Florestal 
Ltda, Londrina (PR)

•	 Flora Tietê – Assoc. Recup. 
Florestal do Médio Tietê, 
Penápolis (SP)

•	 Floresce Brasil Mudas Ltda, 
Andradina (SP)

•	 Floresta Nativa – Magali 
Regina Zanetti dos Santos – 
ME, Inúbia Paulista (SP)

•	 Grupo Ambientalista da Bahia, 
Salvador (BA)

•	 IBF – Instituto Brasileiro de 
Florestas, Apucarana (PR)

•	 IC – Instituto Convivência com  
Semi-Árido, Quixadá (CE)

•	 IESB – Instituto de Estudos 
Sócio-Ambientais do Sul da 
Bahia, Ilhéus (BA)

•	 Instituto Ambiental Vidágua, 
Bauru (SP)

•	 Instituto Terra, Aimorés (MG)

•	 IPMA – Instituto para 
Preservação da Mata Atlântica, 
Maceió (AL)

•	 Mata Nativa & Cia, 
Bebedouro (SP)

•	 Pau Brasil Viveiro de Mudas – 
ME, Fernandópolis (SP)

•	 Piraflora Comércio e Serviços 
Florestais, Paranapanema (SP)

•	 REBRAF – Rede Brasileira 
Agroflorestal, 
Rio de Janeiro (SP)

•	 SNE – Sociedade Nordestina  
de Ecologia, Recife (PE)

•	 Verde Tambaú, Tambaú (SP)

•	 Via Flora Plantas Ltda ME, 
Mirassol (SP)

•	 Viveiro Beija Flor Ltda ME, 
Vidal Ramos (SC)

•	 Viveiro Camará, Ibaté (SP)



o que vem pela frente 
Capítulo 8
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Após dez anos e muitas lições aprendidas, o Clickarvore está 
entrando em uma nova fase, com a incorporação de parâmetros 
adquiridos durante a execução dos projetos em campo. Várias 

novidades devem tornar suas ações ainda mais relevantes e significativas 
para a restauração da Mata Atlântica e a participação dos internautas 
mais efetiva. Uma reformulação do site trará mais interatividade para os 
usuários, através de jogos e informações, além da possibilidade de indicar a 
região onde quer que as mudas patrocinadas sejam plantadas.

“Em termos técnicos, queremos estimular o relacionamento entre 
o proprietário e o viveiro fomentador, ampliando a rede de parceiros e 
apoiando aqueles que, voluntariamente, ajudem a conservar e restaurar a 
Mata Atlântica”, diz Marcia Hirota, diretora de gestão do conhecimento 
da SOSMA. Nesse sentido, a maior inovação será a possibilidade de os 
proprietários que fizerem a restauração florestal receberem um valor 
adicional em dinheiro, com base no resultado efetivo de seu projeto de 
recuperação, para ser destinado a algum projeto na área restaurada.

“A bonificação tem o objetivo de mostrar aos produtores rurais que eles 
podem ter benefícios em sua atividade a partir da restauração florestal”, 
explica a coordenadora do Clickarvore, Aretha Medina. Pelas novas regras, 
terá direito ao incentivo o proprietário que, após três anos de plantio, 
conseguir obter uma fisionomia de floresta e estabelecer uma dinâmica 
natural para a área, que dispense a continuidade da manutenção, além 
de apresentar uma alta diversidade florística – um mínimo de 80 espécies 
nativas, distribuídas de forma equilibrada. “Os recursos poderão ser 
investidos nas atividades agropecuárias ou agroflorestais da propriedade, 
como na compra de insumos, construção de benfeitorias etc.”, diz Aretha.

Os incentivos, porém, não serão direcionados apenas para os 
proprietários, mas também para os viveiros. Segundo a coordenadora 
do Clickarvore, “o objetivo é aumentar o contato entre os viveiristas e 
os proprietários rurais, estimulando a orientação técnica. Se, durante 
a implantação do projeto, a área restaurada apresentar as qualidades 
esperadas, o viveiro também será premiado economicamente”.
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beneFício a MaiS > “Ao longo 

destes dez anos houve uma evolução na ciência da 

restauração ecológica e o Clickarvore acompanhou 

essa tendência. No início, a intenção era tornar o 

plantio de árvores uma realidade mais próxima 

da sociedade, unindo a ação dos internautas, 

patrocinadores e proprietários de terra. Esse 

objetivo inicial foi se ampliando, a partir do 

momento que os projetos de restauração exigiam 

cada vez mais sementes e mudas, movimentando 

um mercado incipiente na época, de produção e 

comercialização de espécies nativas através de 

viveiros, cooperativas e ONGs. 

Apesar dos enormes benefícios reunidos nos 

programas de restauração da SOS Mata Atlântica 

e em outras iniciativas com o mesmo fim, como 

o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, 

para reverter o atual quadro são necessárias 

mais do que medidas de intervenção direta 

e soluções fáceis. Nesse sentido, vêm sendo 

desenvolvidos programas que visam beneficiar 

aqueles proprietários 

que preservam 

áreas naturais ou 

recuperam áreas 

desmatadas, uma 

vez que os benefícios 

dessas atividades 

são compartilhados 

por toda a sociedade. 

Entretanto, nesse processo, o ônus fica apenas 

para os primeiros. É por isso que existem 

os programas de pagamentos por serviços 

ambientais, uma alternativa que vem sendo 

estudada em âmbito nacional, inclusive com um 

projeto de lei.

É nesta linha que foi pensado o novo Clickarvore. 

Nessa nova versão, o proprietário de terra que 

for contemplado com o programa, além de 

receber as mudas e a assistência necessária para 

a implantação do projeto, poderá receber um 

beneficio a mais. Trata-se de uma recompensa pelo 

bom desenvolvimento do projeto. Esse benefício 

será revertido em melhorias na propriedade. 

Dessa forma, estaremos ampliando ainda mais a 

atuação dos programas de restauração, que trarão, 

além do ganho ambiental direto, melhorias na 

qualidade de vida e no dia a dia das propriedades 

envolvidas. A propriedade passa a ser entendida 

como uma unidade onde serão vistos o conjunto 

de atividades desenvolvidas, buscando aperfeiçoar 

processos que ali são realizados. Dessa forma, 

o programa torna-se cada vez mais completo, 

articulando todas as possibilidades de ganhos 

para os envolvidos. Só assim os programas de 

restauração poderão ter sucesso.”

ludmila Pugliese
Gerente de restauração florestal 

da SOS Mata Atlântica
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Jogo interatiVo > O novo site do Clickarvore contará com um jogo 

online interativo através do qual o internauta poderá montar sua própria fazenda 

sustentável, onde poderá plantar e cuidar de suas mudas, praticar agricultura, 

pecuária e piscicultura de um modo sustentável e com o objetivo de transformar 

esse lote em uma área de Mata Atlântica restaurada. O usuário também poderá

presentear e ajudar seus amigos, evoluindo assim mais rapidamente dentro do 

jogo. O objetivo é estimular a conscientização ambiental. O jogo vai interagir com 

o Clickarvore através da escolha das áreas onde os plantios serão realizados. Cada 

participante terá o direito de votar para determinar para onde as mudas devem ir. 

Árvores pagas poderão ser plantadas 

à vontade conforme o usuário 

comprar mudas pelo site. Além 

disso, haverá um ranking geral para 

os usuários cadastrados. O acúmulo 

de pontos de consciência ambiental 

melhora a posição do usuário no 

ranking em tempo real. Mensalmente, 

serão premiados com troféus virtuais 

os 20 mais bem colocados.

Imagens ilustrativas 
do jogo online e da 
nova homepage do 
Clickarvore.
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MaiS atiVidadeS > A partir da 

experiência do Clickarvore, que impulsionou 

a área de restauração florestal na SOS 

Mata Atlântica, outros projetos ligados à 

área começam a ser desenvolvidos. Entre 

eles está o programa Água das Florestas 

Tropicais, uma parceria entre a Fundação e 

o Instituto Coca-Cola Brasil. Segundo Malu 

Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas 

da SOSMA, “o objetivo é fomentar a gestão 

participativa de bacias hidrográficas com 

restauração florestal de matas ciliares, 

proteção de nascentes e regiões de cabeceira 

de mananciais e estimular políticas públicas 

positivas com instrumentos como o 

pagamento por serviços ambientais”. 

Nesse programa, a restauração se concentra 

em uma microbacia e deve trazer resultados 

mensuráveis em relação à qualidade da água. 

A primeira região trabalhada é a bacia do 

ribeirão Piraí, que abastece os municípios 

de Indaiatuba, Salto, Itu, Cabreúva, Itupeva 

e Jundiaí, no interior de São Paulo, onde, 

desde 2007, é realizado o monitoramento 

participativo da água. Os trabalhos de 

restauração florestal tiveram início em 2008 

de forma terceirizada e, a partir de agora, 

estão sendo assumidos diretamente pela  

SOS Mata Atlântica.

O programa Água das Florestas funciona 

com a participação direta da comunidade 

e produtores rurais. As áreas de plantio se 

localizam dentro das propriedades ao longo 

dos rios, sendo firmada uma parceria de 

30 anos, que prevê a garantia de 

que as florestas fiquem de pé para 

manutenção dos mananciais de água. 

Porém, um dos primeiros passos, 

é estimular a conscientização e 

capacitar a sociedade para ações  

de conservação. 

O projeto prevê o plantio de 3,3 

milhões de árvores nativas em uma 

área de 3 mil hectares. “Hoje, o Água 

das Florestas conta com a adesão 

de 17 proprietários na região de Itu, 

conseguindo recuperar 70 hectares 

Programa Águas das 
Florestas: fomento à 
gestão participativa.
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de mata, o que já resultou na mudança das 

condições ambientais do manancial em dois 

pontos de coleta, cujos índices saíram do nível 

aceitável para o bom, e na produção de 700 

mil litros de água”, diz Malu. 

Corredor Ecológico do Vale do Paraíba

A SOS Mata Atlântica também é um dos 

parceiros do projeto Corredor Ecológico do 

Vale do Paraíba que prevê recuperar em 

dez anos, a partir de junho de 2010, 150 mil 

hectares do Vale do Paraíba - 115 mil hectares 

com espécies nativas da Mata Atlântica e o 

restante com florestas de uso econômico. 

Além disso, o projeto Corredor Ecológico 

visa contribuir com as ações voltadas à 

sustentabilidade no Vale do Paraíba.

Através do projeto, proprietários de terras, 

especialmente pequenos produtores rurais, 

estão sendo cadastrados em um banco de 

áreas a serem recuperadas. O plantio será 

bancado por empresas patrocinadoras 

dentro de um planejamento que visa 

reconectar os fragmentos florestais do Vale. 

Além do plantio, os produtores receberão 

apoio para planejar as suas propriedades 

voltadas para múltiplas atividades 

econômicas complementares. Além da 

recuperação florestal, também serão 

apoiadas atividades nas áreas de geração 

de renda, apoio às atividades culturais, 

recuperação de solos e proteção das águas. 

Para a execução do projeto foi criada a 

Associação Corredor Ecológico do Vale do 

Paraíba, cuja estrutura de governança conta, 

além da SOSMA, com parceiros como os 

institutos Oikos, Ethos e Tomie Ohtake, além 

das empresas Fibria, AMCE e Santander.

O foco do Projeto Corredor Ecológico do 

Vale do Paraíba é melhorar as condições 

ambientais da região, engajando instituições, 

empresas, órgãos públicos e comunidade 

no desenvolvimento de ações que incluam 

também os aspectos culturais, sociais e 

econômicos da região. A atuação inicial 

será na parte paulista do Vale. Atividades 

já estão em andamento nos municípios de 

Guaratinguetá, São Luiz do Paraitinga e 

Lorena. Outros já demonstraram interesse  

em participar do projeto. 

Fazenda Capoava, em 
Itu: plantio do Águas 
das Florestas.
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Entre os critérios, que serão avaliados através de vistorias da equipe do 
Clickarvore, estão a diversidade florística, a distribuição das mudas no 
campo, o controle de espécies invasoras exóticas, aspectos fitossanitários, 
qualidade e desenvolvimento das mudas e seu índice de mortalidade. 
“Nesta nova proposta, espera-se um envolvimento direto dos responsáveis 
técnicos do viveiro com as etapas de implantação e manutenção do projeto 
de restauração”, avalia Ludmila Pugliese, gerente de restauração florestal da 
SOS Mata Atlântica. 

 “O programa, que anteriormente tinha o foco apenas em fomento 
florestal, passa a incentivar a conservação e restauração florestal aliadas às 
atividades agropecuárias e florestais desenvolvidas na propriedade rural”, 
completa Ludmila.

editais

Outra novidade do novo formato do Click é a escolha de projetos através 
de editais, em que serão selecionadas áreas prioritárias para a restauração 
florestal. Entre os critérios de escolha estão fatores como restauração da 
biodiversidade, proteção de recursos hídricos, conectividade de fragmentos 
e proximidade de unidades de conservação. Para a seleção dos projetos, 
para cada requisito apresentado foi estipulada uma pontuação e um peso 
baseado em questões técnicas, priorizando as ações com maior relevância 
no contexto da restauração e conservação da Mata Atlântica. As propostas 
selecionadas, em processo competitivo e avaliada por especialistas no tema, 
serão atendidas por viveiros fornecedores localizados em um raio de, no 
máximo, 150 quilômetros do local de plantio.
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