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O 11º. Viva a Mata ampliou fronteiras. Para mostrar que a Mata Atlântica é aqui, é ali, é na casa de 72% dos 
brasileiros, o evento deu seu primeiro passo itinerante.

A edição de 2015 foi realizada no Rio de Janeiro e contou com um novo formato. A programação buscou 
promover educação ambiental, encontros técnicos, seminários, informação científica, passeios, atrações 
culturais, mobilizações e debates sobre políticas públicas. Mas tínhamos grandes desafios pela frente. 
O desafio da estreia fora de São Paulo e do Parque Ibirapuera, que abraçou o evento durante uma década  
e que permanece um grande parceiro da Fundação, onde sempre estaremos com atividades socioambientais.  
O desafio de realizar diversos e simultâneos eventos dentro de um só. O desafio de lidar com públicos, logísticas, 
cenários diferentes. O desafio de um evento maior, com 9 dias de atividades.

Mas a nossa vontade era maior que todos os desafios. E a nossa rede de amigos é do tamanho do nosso 
amor à Mata Atlântica. A contribuição de diferentes pessoas e organizações permitiu que o sonho se  
concretizasse. A cidade maravilhosa, plena de Mata Atlântica, se uniu ao nosso grito de Viva a Mata! 

Queremos expressar nossa gratidão a cada um que ajudou a construir este novo Viva a Mata. A quem  
patrocinou e apoiou; a quem trabalhou no evento; a quem participou, a quem apresentou trabalhos, a quem 
compareceu às reuniões; a quem compartilhou ideias, divulgou, opinou; e a quem passou pelo evento, nos-
sos sinceros agradecimentos.  

O Viva a Mata 2015 é uma soma de experiências. Por isso, nosso muito obrigado a todos aqueles que fazem 
parte dessa história bem-sucedida de 11 anos do evento. Agradecemos a todos os funcionários e ex-fun-
cionários, conselheiros da Fundação, patrocinadores, apoiadores, expositores, voluntários, filiados, doadores, 
consultores, palestrantes, artistas, fornecedores, além das centenas de instituições parceiras e dos mais de 
800 mil visitantes que já passaram pelo evento em todas as suas edições. 

Ao Bradesco Seguros – Capitalização, patrocinador do evento e parceiro de longa data, e aos apoiadores 
TAM, Rede Globo, Meu Rio, Brasil Kirin, Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), Museu do Meio Ambiente e 
Serviço de Educação Ambiental do Instituto de Pesquisas JBRJ, nossos agradecimentos especiais pelo papel 
fundamental para viabilizar a 11ª edição do Viva a Mata.

Essa rede renova as energias para a nossa luta em defesa das Florestas, do Mar e da qualidade de vida  
nas cidades. Continuamos a contar com vocês nas próximas edições do Viva a Mata e em ações futuras  
da Fundação SOS Mata Atlântica. Até 2016!

Fundação SOS Mata Atlântica

Nós crescemos e agradecemos...



O corcovado visto da  
trilha do Jardim Botânico  
do Rio de Janeiro.

A estreia do Viva a Mata no Rio de Janeiro trouxe consigo um importante simbolismo para aqueles unidos na 
luta pela sustentabilidade: a cidade representa as oportunidades e desafios relacionados à Mata Atlântica, 
bioma fundamental para a qualidade de vida e o futuro de milhões de brasileiros. Essa floresta contribui 
diariamente e de maneira fundamental para a vida das pessoas, em aspectos como a qualidade do ar, o 
abastecimento de água e o fornecimento de recursos para o desenvolvimento do país. 

Os 12,5% da Mata Atlântica que restam de pé, com suas paisagens e beleza cênica, são um ativo econômico, 
além de um patrimônio natural com potencial turístico invejável. Basta lembrar dos 2 milhões de turistas 
anuais do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca.

De fato, nos últimos anos, o Rio de Janeiro – Estado nascido no coração da Mata e que a tem como elemento 
fundamental de sua beleza – tem tomado iniciativas que podem ser vistas como exemplo para os demais  
Estados do bioma. O Rio passou de campeão de desmatamento a um nível de desmatamento próximo de 
zero. Diversas Unidades de Conservação públicas e reservas particulares foram criadas e implementadas, 
bem como mosaicos, sistema de Guarda Parques e a Upam (Unidade de Polícia Ambiental). E, claro, a atuação 
contundente de ONGs, associações e da sociedade civil organizada de maneira geral contribui decisivamente 
para estes avanços. São muitos os parceiros que precisamos valorizar. 

Esses resultados devem ser celebrados, mas não podemos perder de vista os problemas que continuam à 
espera de soluções, a exemplo dos necessários investimentos em projetos de saneamento e despoluição. Não 
podemos mais conviver com um modelo de desenvolvimento que não prioriza a agenda ambiental. O des-
matamento e a degradação ambiental não devem ser os preços a pagar pela geração de riqueza. Preservar o 
que restou e restaurar o que se perdeu precisa ser uma agenda estratégica para os Estados e para o país. 

Por isso, um dos destaques do Viva a Mata foi a reunião, inédita, dos secretários dos Estados da Mata Atlân-
tica para um alinhamento de propostas e estratégias para a conservação e recuperação do bioma. Dentre os 
diversos pontos integrantes da agenda da Mata Atlântica, foi abordado o compromisso de ampliar a cober-
tura florestal nativa e perseguir o desmatamento ilegal zero no bioma. O encontro, que ocorreu no Palácio da 
Guanabara, foi o ponto de partida para a elaboração de uma carta conjunta, que já conta com a adesão de 
15 Estados e o compromisso deles de zerar o desmatamento ilegal até 2018. 

Durante o Viva a Mata também foi lançado o Plano Municipal de Mata Atlântica do Rio de Janeiro e novos 
dados da situação do bioma no Estado foram divulgados. Os atores que fazem a conservação ambiental se  
articularam em reuniões técnicas e painéis e debates fomentaram a produção e a divulgação do saber na 
área socioambiental. Além disso, uma rede de ONGs, surfistas e pessoas preocupadas com as praias e mares 
pediu Saneamento Já. Essas foram apenas algumas das ações que o evento promoveu na cidade maravilhosa.

Os nove dias do Viva a Mata 2015 foram intensos. O desafio da estreia fora de São Paulo se aliou à comemo-
ração de resultados,  avaliação de cenários e ao conhecimento produzido. Foi o momento também de olhar 
para as questões que demandam providências urgentes e de renovar a união com apoiadores, parceiros, 
autoridades, pesquisadores e o público, para fortalecer esse movimento e ampliar nosso poder de transfor-
mação da realidade. 

Sabemos que a agenda ambiental, de maneira geral, e a preservação da Mata Atlântica e do Mar, em par-
ticular, só serão colocadas no centro das decisões políticas, sociais e econômicas do Brasil se a sociedade  
assim o desejar, se for capaz de expressar claramente esse desejo e se exigir que isso ocorra. Esperamos 
contar com todos para atingir esse objetivo!  

Boa leitura, 

Carta do Presidente

Pedro Passos
Presidente da Fundação SOS Mata Atlântica
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Ministra Izabella Teixeira 
discursando na solenidade 
de abertura do Viva a Mata.

Passeio guiado, observa-
ção de aves, Pedro Passos, 
Márcia Hirota e atividades 
do projeto “A MAta Atlântica 
é aqui”.

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

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

Em 2015, foi realizada a 11ª. edição do evento, com diversas novidades. O Viva Mata estreou na cidade do 
Rio de Janeiro, em novo formato, e mais longo: foram nove dias de celebração, em que pessoas de diferentes 
idades e interesses puderam participar de atividades de educação ambiental e conferir exposições, palestras, 
debates, seminários, oficinas, maquetes interativas, mobilizações, passeios e trilhas, tudo gratuitamente. Em 
paralelo, também foram realizadas reuniões técnicas para promover a articulação do movimento socio-
ambiental e encontros para discussão de políticas públicas.

“Realizar o evento no Rio de Janeiro foi uma experiência incrível.  
O Viva a Mata é considerado uma plataforma para a troca de experiências. 
Trabalhamos para que isso seja cada vez mais forte, e para que possamos 
ampliar cada vez mais a rede em torno da questão ambiental”.

Marcia Hirota, diretora executiva da SOS Mata Atlântica

Um novo Viva a Mata

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

Sensibilizar para a importância do envolvimento da sociedade na busca 
e exercício de uma cidadania socioambiental, através de eventos e mobilizações;

Promover maior conhecimento sobre a Mata Atlântica, o Mar, e a gestão da água 
e do meio ambiente das cidades;

Trabalhar o conceito de serviços ambientais, evidenciando a importância 
de proteger a floresta para garantir qualidade de vida e acesso à água, regulação 
do clima e a qualidade do ar;

Reunir a rede de parceiros e promover a troca de experiências em ações 
de conservação em várias regiões da Mata Atlântica;

Fomentar espaços de articulação para políticas públicas em defesa do meio ambiente 
e da qualidade de vida;

Promover a identificação do público em geral com as questões ambientais; 

Chamar a atenção de que a responsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente 
é de todos (poder público e sociedade civil), com ações praticadas no dia-a-dia.

Nossos objetivos 
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Lançamento do sétimo 
ciclo do projeto “A Mata 
Atlântica é Aqui”, com 
atividades de educação 
ambiental, contação  
de histórias, palestras, 
oficinas e jogos.  
De 09 a 17 de maio.

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

8h – Saída para observação  
de aves Moderadores: Henrique 
Rajão, professor PUC-Rio e Tatiana 
Pongiluppi, Save Brasil.
9h – Solenidade de abertura.
9h às 17h – Exposição itinerante  
do Projeto Ilhas do Rio, em parceria 
com o Instituto Mar Adentro.
10h – Contação de história “Dona 
Certeza – A Velhinha que Ousou 
Atravessar o Mar”, com Kiara Terra.
11h30 – Maquete dinâmica:  
a água e a floresta.
14h – Oficina de pintura de máscaras 
de animais da Mata Atlântica.
15h – Contação de história “Murucututu 
a coruja grande”, com Kiara Terra.
16h30 – Jogo da Memória.

8h – Saída para observação de aves 
(passeio). Moderador: Henrique Rajão 
– professor PUC-Rio. 
9h às 17h – Exposição itinerante do 
Projeto Ilhas do Rio, em parceria com 
o Instituto Mar Adentro.
9h – Jogo educativos: Jogo A Mata  
é o Bicho.
10h – Contação de história “A tartaruga 
que queria voar – a coragem de seguir 
seu coração”, com Kiara Terra.
11h30 – Oficina de pintura de máscaras 
de animais da Mata Atlântica.
14h – Maquete dinâmica: a água  
e a floresta.
15h – Contação de história “Obax –  
a coragem de inventar suas próprias 
histórias”, com Kiara Terra.

10h – Contação de história “O belo e  
o avesso das coisas”, com Kiara Terra.
11h30 – Jogos educativos: Jogo A Mata 
é o Bicho.
13h – Palestra: Mosaicos da Mata 
Atlântica do Rio de Janeiro, em 
parceria com a Superintendência de 
Educação Ambiental/Secretaria de 
Estado do Ambiente do Rio de Janeiro. 
Palestrante: Rita de S. Mendes Pereira.  
Local: Museu do Meio Ambiente.
13h às 16h – Oficina de brinquedos 
feitos com materiais recicláveis, 
em parceria com o Instituto Baía de 
Guanabara.
14h às 17h – Oficina de colorir 
tubarões, em parceria com o Divers 
For Sharks.
16h – Maquete dinâmica: a água  
e a floresta.

9h – Palestra: Restauração Florestal no 
Estado do RJ, com Júlia Kishida Bochner 
– Instituto Estadual do Ambiente do RJ.  
Local: Museu do Meio Ambiente. 
10h – Roda de conversa Os Caminhos 
da Serra do Mar, com o Parque Nacional 
Serra dos Órgãos (Parnaso/ICMBio).  
Moderador: Leandro Goulart.  
Local: Museu do Meio Ambiente. 
10h às 12h – Trilha histórica.
13h às 17h – Oficina: formação  
de grupos de monitoramento da 
qualidade dos rios no RJ. Com Gustavo 
Veronesi, César Pegoraro, Rafael 
Pereira e Romi Roncatti.  
Local: Teatro Tom Jobim. 
14h – Palestra: Meio Ambiente, UCs 
e Equipamentos de Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais, 
com Leonardo Holderbaum – Reserva 
Biológica de Araras/INEA.  
Local: Museu do Meio Ambiente. 
15h – Roda de conversa Mico-leão-
dourado, com ICMBio.
16h – Maquete dinâmica.
16h30 – Jogo A Mata é o Bicho.

14h | Encontro “Planos  
Municipais de Mata Atlântica: 
experiências e oportunidades”, 
no Teatro Tom Jobim.

Reuniões Técnicas nas salas 
do Teatro Tom Jobim.

Panorama geral das Atividades | Maio.2015

Dia 09 | Sábado

Programação

Programação Programação

Programação

Dia 10 | Domingo Dia 11 | Segunda Dia 12 | Terça

Foram 9 dias de programação intensa entre Seminários, Mobilizações, Encontros para discussão da Agenda 
Ambiental, além de diversas atividades de educação ambiental abertas ao público: contação de histórias, 
jogos educativos, maquete dinâmica, oficinas de pintura com temas da Mata Atlântica, entre outras. Confira 
nas próximas páginas a programação completa do Viva a Mata 2015:

VIVA A MATA 2015 :: relatório10
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14h às 17h30 
Seminário “Desafios para  
a implementação do novo 
Código Florestal” na Escola 
da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (ALERJ).

Dia da Mata Atlântica. 
Entrevista coletiva de  
imprensa para lançamento 
dos novos dados do Atlas 
dos Remanescentes  
Florestais da Mata Atlântica, 
pela Fundação SOS Mata 
Atlântica e o Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), em SP.

Encerramento oficial 
do Viva a Mata 2015.

9h | Mobilização “Água 
Limpa é a Onda”, em  
parceria com Uma Gota  
No Oceano, Instituto-e, 
Associação de Surfistas  
e Amigos da Prainha,  
Associação de Surfistas  
e Amigos do Leblon,  
Arpoador Surf Club. Com 
coleta de assinaturas. 

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

9h | Mobilização plantio  
de mudas nativas no 
Parque Nacional da Tijuca.

9h30 – Contação de histórias,  
em parceria com a Associação  
Mico-Leão-Dourado.
10h30 – Jogos educativos, em parceria 
com a Associação Mico-Leão-Dourado.
10h às 12h – Trilha histórica com  
o centro de visitantes do JB. 
13h – Palestra: Biodiversidade da 
Mata Atlântica no Estado do Rio de  
Janeiro, em parceria com a Secretaria 
de Estado do Ambiente do Rio de 
Janeiro. Palestrante: Denise Marcal 
Rambaldi. Local: Museu do Meio 
Ambiente.  
14h às 17h – Oficina de montagem de 
cabeça de tubarões, em parceria com 
o Divers For Sharks.
14h – Palestra: Unidades de Conserva-
ção da Costa Verde, em parceria com a 
Associação Água Marinha. Palestrante: 
Sandra Maria Cunha. Local: Museu do 
Meio Ambiente. 
15h – Palestra: O futuro de nossas 
águas, uma visão política nacional 
e internacional dos mares, oceanos, 
tubarões e toda vida marinha, em 
parceria com o Divers For Sharks.  
Palestrante: Paulo Guilherme  
Cavalcanti.  
Local: Museu do Meio Ambiente.  
16h – Oficina de confecção de  
mini cisternas, em parceria com  
o Movimento Cisterna Já.  
Moderador: Cesar Pegoraro.

10h às 16h – Mini-museu, painéis 
institucionais, exposição fotográfica  
e atividades para as crianças, em 
parceria com o Instituto Boto Cinza.
10h – Palestra e oficina sobre o  
projeto MUDAMATA: demonstração  
da confecção dos materiais usados  
no projeto para fazer porta-mudas, 
pratinho e marcadores das espécies, 
em parceria com o Projeto MUDAMATA. 
Palestrante: Tito Tortori. 
10h às 12h – Trilha (passeio):  
plantas ameaçadas da Mata Atlântica. 
Facilitadores: Educadores do projeto 
itinerante em parceria com o Serviço 
de Educação Ambiental do Jardim 
Botânico. 
11h30 – Contação de histórias  
“De olho nos bichos”.
13h30 – Roda de conversa sobre  
Restauração Florestal da Mata Atlântica 
do Rio de Janeiro, em parceria com o 
Instituto Terra de Preservação Ambiental 
(ITPA). Mediador: Diego Peralta.  
Local: Museu do Meio Ambiente. 
14h às 17h – Oficina de montagem  
de cabeça de tubarões, em parceria 
com o Divers For Sharks.
15h – Palestra: O reflorestamento do 
Morro Pão de Açúcar. Palestrante: 
Sávio Teixeira. Local: Museu do Meio 
Ambiente.
16h30 – Jogo A Mata é o Bicho.

9h – Palestra: Mitigação de impactos 
ambientais em obras rodoviárias,  
em parceria com a Concremat.  
Palestrante: Felipe Seabra Mayer.  
Local: Museu do Meio Ambiente.
10h – Oficina: Desenvolvimento de 
Programas de Educação Ambiental 
como medida compensatória de obras 
rodoviárias, em parceria com a  
Concremat. Mediadores: Ruan Azevedo 
e Priscila Faria Zanpili.  
Local: Museu do Meio Ambiente.
10h às 12h – Trilha (passeio): Plantas 
ameaçadas da Mata Atlântica. 
Facilitadores: Educadores do projeto 
itinerante em parceria com o Serviço 
de Educação Ambiental do Jardim 
Botânico. 
11h30 – Palestra: Pagamento por 
Serviços ambientais e proteção de 
mananciais de abastecimento público 
no Estado do Rio de Janeiro, em  
parceria com o Instituto Estadual  
do Ambiente do Rio de Janeiro.  
Palestrante: Silvia Marie Ikemoto.  
Local: Museu do Meio Ambiente.
14h às 17h – Oficina de montagem  
de cabeça de tubarões, em parceria 
com o Divers For Sharks.
15h – Espetáculo “Fala, bicho”,  
com Costurando Histórias.
16h30 – Jogo da Memória.

Panorama Geral das Atividades | Maio.2015Panorama Geral das Atividades | Maio.2015

Dia 15 | Sexta

Programação

Programação

Programação

Dia 16 | Sábado Dia 17 | Domingo Dia 27 | Quarta
Pós Evento

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

Atividades do projeto  
“A Mata Atlântica é aqui”, 
abertas ao público.

9 às 19h | Seminário  
do Viva a Mata 2015,  
no Teatro Tom Jobim.

8h30 - V Encontro do ICMBio, INEA, 
CNRPPN, CI-Brasil, SOSMA e lideranças 
das Reservas Particulares do Pat-
rimônio Natural – RPPNs.
9h às 17h – Jogo quebra-cabeça  
e oficina Chinelos “Pegada Animal”,  
em parceria com o IASB - Instituto  
das Águas da Serra da Bodoquena.
9h – Gincana e Quizz, em parceria  
com o Projeto Albatroz.
9h às 10h – Jogo Cooperativo de  
Educação Ambiental, em parceria  
com a Comissão Ilha Ativa.
10h – Contação de história “Eduarda  
e a Floresta”, em parceria com a YKS – 
Projetos Ambientais Sustentáveis  
e Inovadores.
10h – Jogo tabuleiro “Na trilha das 
Ilhas”, em parceria com a Comissão 
Ilha Ativa.
11h – Jogo dos ecossistemas, em 
parceria com a Aquasis.
13h – Contação de história “Eduarda e 
a Floresta”, em parceria com a YKS – 
Projetos Ambientais Sustentáveis  
e Inovadores.

9h às 17h – Jogo: Caminhos do Uçá, 
Coleção de Animais Marinhos in 
vitro da Baía de Guanabara, Oficina 
de desenhos para colorir e Oficina 
de Origami, em parceria com a ONG 
Guardiões do Mar.
9h – Maquete dinâmica: a água  
e a floresta.
10h – Espetáculo “Fala, bicho”,  
com Costurando Histórias.
10h30 – Jogo A Mata é o Bicho.
13h às 16h – Oficina de brinquedos 
feitos com materiais recicláveis,  
em parceria com o Instituto Baía  
de Guanabara.
14h – Oficina de pintura de máscaras 
de animais da Mata Atlântica.
15h – Sessão de histórias  
“Confabulando os Contos da Gente”, 
com Costurando Histórias.

10h | Palestra Principal 
Atlas da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. 
Apresentação Marcia Hirota

10h45 |  Painel Mar
Tema: Poluição do mar e saúde  
– o caso da Baía de Guanabara
Painelistas: Gelson Serva (Programa  
de Saneamento dos Municípios  
do Entorno da Baía de Guanabara),  
Dora Hees de Negreiros (Instituto  
Baía de Guanabara).

14h30 | Painel Cidades
Tema: Áreas verdes urbanas  
e qualidade de vida
Painelistas: Carlos Alberto Vieira Muniz  
(secretário Municipal de Meio Ambiente 
do Rio de Janeiro), Sérgio Besserman 
Vianna (professor do Departamento  
de Economia da PUC-Rio e presidente  
da Câmara Técnica de Desenvolvimento  
Sustentável da Prefeitura).

16h30 | Painel Água
Tema: A qualidade das nossas águas  
– um desafio para a sociedade
Painelistas: Malu Ribeiro (coordenadora 
da Rede das Águas da Fundação SOS 
Mata Atlântica), Victor Zveibil (consultor, 
arquiteto e urbanista, foi Superintendente 
de Políticas de Saneamento da Secretaria 
de Estado do Ambiente – SEA/RJ)

18h15 | Painel Clima
Tema: Água e clima: lições da crise  
da água para a COP 21, em Paris
Painelistas: Mario Mantovani (diretor  
de Políticas Públicas da Fundação  
SOS Mata Atlântica),  Sarney Filho  
(deputado federal e coordenador  
da Frente Parlamentar Ambientalista 
no Congresso Nacional), Carlos Rittl  
(secretário-executivo do Observatório  
do Clima), Suzana Kanh Ribeiro (vice- 
presidente do Painel Intergovernamental 
de Mudanças Climáticas – IPCC).

14h – Gincana e Quizz, em parceria 
com o Projeto Albatroz.
14h – Palestra: Revelando a Mata 
Atlântica, em parceria com a Associação 
dos Fotógrafos de Natureza (AFNATURA). 
Palestrante: Gustavo Pedro.  
Local: Museu do Meio Ambiente. 
15h – Palestra: Projeto Índice de Polu-
entes Hídricos, em parceria com a Uni-
versidade Municipal de São Caetano 
do Sul. Palestrante: Marta Marcondes. 
Local: Museu do Meio Ambiente.  
15h – Dinâmica com instrumentos e 
músicas temáticas, em parceria com 
a Aquasis.
15h às 16h – Jogo Cooperativo de 
Educação Ambiental, em parceria com 
a Comissão Ilha Ativa.
16h – Jogo tabuleiro “Na trilha das 
Ilhas”, em parceria com a Comissão 
Ilha Ativa.
16h – Contação de história “Eduarda  
e a Floresta”, em parceria com a YKS – 
Projetos Ambientais Sustentáveis  
e Inovadores.

11h | Lançamento do 
Plano Municipal de Mata 
Atlântica do RJ, no auditório 
do Teatro Tom Jobim.

14h | Encontro dos  
Secretários do Meio  
Ambiente dos Estados  
da Mata Atlântica, no 
Palácio Guanabara.

20h | Solenidade oficial 
do Viva a Mata 2015, no 
Teatro Tom Jobim.

10h | Lançamento  
de dados inéditos sobre  
a Mata Atlântica do Rio  
de Janeiro, no auditório  
do Teatro Tom Jobim.

Programação

Programação

Temas do Seminário

Dia 13 | Quarta Dia 14 | Quinta



Confira o vídeo da solenidade do Viva a Mata,  
o vídeo-resumo do evento, assista ao seminário  
e veja uma galeria com belas imagens em: 

www.sosma.org.br/projeto/viva-a-mata/viva-mata-2015/ 
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Mais de 13.000 visitantes em 9 dias de evento;

5 lançamentos: de dados inéditos sobre a Mata Atlântica do Rio de Janeiro; do novo ciclo  
e formato do caminhão da Fundação, no projeto a Mata Atlântica é Aqui; do Plano Municipal  
de Mata Atlântica do Rio de Janeiro; da Revista Conhecimento; e da nova fase do projeto  
Observando os Rios;

Presença de cerca de 500 pessoas na solenidade do evento, dentre parceiros, personalidades,  
jornalistas e funcionários da Fundação;

800 participantes nos Seminários promovidos no Teatro Tom Jobim;

Público de mais de 400 pessoas nas contações de histórias e rodas de conversas;

Participação de cerca de 500 pessoas nos jogos, atrações culturais e oficinas  
no projeto itinerante a Mata Atlântica é Aqui;

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

Cerca de 300 participantes nas palestras no caminhão da Fundação;

Cerca de 100 pessoas acompanhando os passeios guiados pelo Parque;

Mais de 1.625.840 interações (curtir, compartilhar ou comentar) com as divulgações  
do evento nas redes sociais;

43.362 leitores de notícias sobre o Viva a Mata no site da Fundação;

Cerca de 260 participantes em reuniões temáticas com temas específicos;

Gestão de resíduos: Armazenamento para reciclagem de 12 kg de pet; 8 kg de papelão; 2 kg de latas  
de alumínio; 3 kg de papel; 60 kg de vidro; 6 kg de plástico mole; 20 kg de outros materiais; 15 kg de  
banners em tecido;

1.500 adesões ao abaixo-assinado da campanha Água Limpa é a Onda;

75 voluntários participaram do plantio de 150 mudas nativas no Parque Nacional da Tijuca.

Números e resultados

Na imagem maior, público 
acompanha o painel Cidades, 
no Teatro Tom Jobim.

Acima, atividades  
de educação ambiental  
e mobilização. 
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Os 9 dias de atividades de educação ambiental, atrações culturais e passeios do Viva a Mata 2015 ocorreram 
integrados ao caminhão do projeto “A Mata Atlântica é Aqui”, que lançou seu 7° ciclo de atividades com  
visual renovado e oferecendo uma programação mais ampla, com atrações como contação de histórias, 
jogos, palestras e brincadeiras. 

O projeto, viabilizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da 
Repsol Sinopec Brasil e Volkswagen Caminhões e Ônibus, percorrerá diversas cidades do Sudeste neste ano.

O novo formato do projeto tem ênfase em atrações culturais aliadas às ações de educação ambiental, para 
estimular crianças e adultos a adotar atitudes sustentáveis e destacar a importância da natureza para a 
qualidade de vida. O tradicional caminhão do projeto, que percorre diversas cidades brasileiras ao longo do 
ano, ganhou nova identidade visual e foi reformulado para abrigar também apresentações artísticas. Entre 
as novidades do 7º ciclo estão a contadora de histórias Kiara Terra e o teatro de bonecos Grumaluc, que se 
apresentarão nas cidades visitadas pelo caminhão de forma intercalada, além de atrações culturais locais 
que também integrarão a programação.

Nos seis ciclos anteriores, o projeto visitou 194 localidades brasileiras, percorreu mais de 78 mil quilômetros 
e já atendeu mais de 815 mil pessoas. Um total de 23 cidades serão visitadas pelo projeto no ciclo que se 
inicia. O caminhão conta com estrutura adequada para pessoas com necessidades especiais, recebe grupos e 
escolas para visitas monitoradas, aceita voluntários e realiza coletas de água para análise de sua qualidade 
a cada cidade visitada.

No Rio, o projeto foi instalado no Jardim Botânico, próximo ao Museu do Meio Ambiente e contou com parceria 
local do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), do Museu do Meio Ambiente e do Serviço de Educação 
Ambiental do Instituto de Pesquisas JBRJ, Divers For Sharks, Instituto Boto Cinza (IBC), Projeto MUDAMATA, 
Reserva Biológica Araras/INEA, Instituto Mar Adentro, Associação de Fotógrafos de Natureza (AFNATURA), 
Concremat, Parque Nacional da Serra dos Órgãos/ ICMBio (PARNASO/ICMBio), Reserva Biológica União/ 
ICMBio, Ong Guardiões do Mar, Associação Água Marinha, Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA), 
Instituto Baía de Guanabara, Save Brasil, Projeto Albatroz, Aquasis, YKS – Projetos Ambientais Sustentáveis e 
Inovadores, Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Comissão Ilha Ativa, Instituto das Águas 
da Serra da Bodoquena (IASB), Associação Mico-Leão-Dourado, Movimento Cisterna Já, Superintendência de 
Educação Ambiental do Rio de Janeiro (SEAM/RJ), Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA/RJ), 
Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA).

A Mata Atlântica é Aqui!
Novo ciclo do projeto une educação 
ambiental e atividades culturais

Contação de histórias  
no projeto “A Mata 
Atlântica é Aqui”.

O roteiro completo e outras novidades do projeto
podem ser conferidos no site da Fundação SOS Mata Atlântica: 
www.sosma.org.br/projeto/a-mata-atlantica-e-aqui/7-ciclo/
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O auditório e as salas do Teatro Tom Jobim foram sede de uma série de reuniões temáticas, que propiciaram 
a articulação de diversos especialistas, profissionais e ativistas em torno de questões como a proteção das 
florestas, da água, as políticas para o Mar e a Costa e a sustentabilidade das cidades.

Um dos destaques destes momentos foi o encontro “Planos Municipais de Mata Atlântica (PMMAs): ex-
periências e oportunidades”, que nos dias 12 e 13 de maio promoveu o intercâmbio sobre os esforços que 
têm sido realizados pela SOS Mata Atlântica e pelas diversas instituições parceiras em todo o Brasil pela 
implementação da Lei da Mata Atlântica e dos PMMAs.

A programação incluiu, no dia 13 de maio às 11h, o lançamento do Plano de Mata Atlântica da cidade do 
Rio de Janeiro. Previsto na Lei da Mata Atlântica, o Plano tem a função de orientar as políticas públicas para 
a conservação da floresta em nível municipal e configura uma conquista para o meio ambiente da cidade.

No Palácio Guanabara, na tarde de 13 de maio, o “Encontro dos Secretários de Meio Ambiente dos Estados 
da Mata Atlântica”, reuniu pela primeira vez 14 estados para debater a situação da Mata Atlântica. Dentre os 
diversos pontos integrantes da agenda que define a floresta como ativo dos estados, foi abordado o compro-
misso de ampliar a cobertura nativa e perseguir o desmatamento ilegal zero no bioma. O encontro, intitulado 
“Uma Nova História para a Mata Atlântica”, ocorreu no Prédio Anexo do Palácio da Guanabara.
 
Compareceram os Secretários de Meio Ambiente dos estados do Ceará, Artur Bruno; do Rio de Janeiro, André 
Côrrea; do Espírito Santo, Rodrigo Judice; do Rio Grande do Sul, Ana Maria Pellini; do Piauí, Luis Henrique 
Carvalho; de São Paulo, Patricia Iglecias Lemos; e do Paraná, Ricardo José Soavinski. Os estados de Alagoas, 
Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, também na área de abrangência 
da floresta, enviaram representantes. O encontro teve ainda a presença do governador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão.

A meta de reduzir a zero o desflorestamento ilegal na Mata Atlântica tem sua base jurídica desde 2006, 
quando foi criada a Lei da Mata Atlântica, regulamentada nos estados. No encontro, secretários e represen-
tantes começaram a alinhar uma proposta em torno do desmatamento ilegal e de uma meta de recuperação 
de áreas degradadas.  Eles também abordaram as iniciativas já desenvolvidas em seus estados neste sentido, 
propiciando uma troca de experiências sobre práticas e políticas que deram certo e podem ser disseminadas.
O encontro foi o ponto de partida para a elaboração de uma carta conjunta, que irá consolidar o compromisso 
das autoridades. 

“Mas é preciso ir além de medidas de comando e controle: devemos usar mecanismos financeiros já exis-
tentes para bancar a conservação: ampliar o ICMS Ecológico, para ajudar municípios com unidades de con-
servação; usar os fundos estaduais e os fundos de compensação ambiental; estimular a criação de RPPN, as 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural, já que 80% da Mata Atlântica está em áreas privadas; e imple-
mentar urgentemente incentivos previstos no Código Florestal, como o pagamento por serviços ambientais”, 
complementa Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação.

Meio Ambiente em pauta

Planos para a floresta

Estados da Mata Atlântica discutem compromisso
contra o desmatamento ilegal

Reuniões Técnicas e Encontro 
sobre Planos Municipais de 
Mata Atlântica

Juliana de Avellar, coordenadora  
do Programa Município VerdeAzul 
da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo.

Renato Cunha, Grupo  
Ambientalista da Bahia

Maurizélia de Brito Silva,  
a Zelinha, Chefe da Reserva 
Marinha do Atol das Rocas 

Mario Mantovani, diretor  
de Políticas Públicas  
da SOS Mata Atlântica
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A solenidade oficial do Viva a Mata, realizada na noite de 13 de maio, reuniu mais de 500 pessoas  
no auditório e contou com as presenças da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, do ex-ministro 
da pasta, Carlos Minc, do presidente da SOS Mata Atlântica, Pedro Luiz Passos, e do vice-presidente da 
entidade para a área de Mar, Roberto Klabin, entre outras personalidades. O jornalista Fábio Judice, da TV 
Globo, conduziu a cerimônia. 

“Estreamos hoje um novo formato do Viva a Mata, com a proposta de levá-lo, a cada ano, a uma cidade 
da Mata Atlântica. É claro que não poderíamos começar essa nova fase por outro local que não o Rio de 
Janeiro, essa cidade em que a natureza é tão presente onde se esteja e para qualquer lugar que se olhe”, 
anunciou Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação, no seu discurso.

A noite contou com a surpresa da iluminação do Cristo Redentor com cores verdes em comemoração ao 
evento. A ação foi realizada em uma parceria da Fundação SOS Mata Atlântica com a Mitra Arquiepiscopal 
e o ICMBio – Parque Nacional da Tijuca.

Na ocasião, a SOS Mata Atlântica concedeu homenagens a personalidades de destaque na atuação socio-
ambiental, a parceiros e filiados do Rio de Janeiro. A placa entregue aos homenageados foi construída com 
materiais provenientes do descarte urbano, como madeira de demolição e sobras de oficina têxtil, coleta-
dos com olhar criativo e de redescoberta, em uma criação e manufatura de Nina Cast com contribuição de 
Sergio Mancini. Confira abaixo a lista dos homenageados do evento.

Categoria FLORESTAS:

Maurício Ruiz, secretário executivo do Instituto Terra de Preservação Ambiental, o ITPA.
Ernesto Castro, Chefe do Parque Nacional da Tijuca.
Associação Amigos do Parque da Tijuca, representada pelo presidente Gustavo Marini e o vice-presidente João Alfredo Viegas, 
parceiros da SOS Mata Atlântica na cooperação com o ICMBio em prol do Parque.

Categoria MAR:

Rodrigo Rocha Barros, do INEA, chefe da Reserva da Juatinga, localizada em Paraty.

Categoria CIDADES:

Pedro de Castro da Cunha e Menezes, idealizador da Trilha Transcarioca e grande mobilizador.

Categoria POLÍTICAS PÚBLICAS 

COSEMMA - Conselho de Secretários de Meio Ambiente do Noroeste Fluminense, representado pelo Emerson Luiz Pereira, 
secretário municipal de Meio Ambiente de Miracema e presidente do Conselho, pela atuação nos Planos Municipais de Mata Atlântica.

Categoria EMPRESAS

Bradesco Cartões, representada pela Elenice Reis, superintendente executiva.
Bradesco Seguros – Capitalização, representada por Ricardo Alahmar, diretor geral.

Categoria CONHECIMENTO

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, representado pelo Flávio Ponzoni, pesquisador e coordenador técnico do Atlas.

Categoria EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Repsol Sinopec Brasil, representada pela Gabriela Simões, gerente de comunicação e relações externas.
MAN Latin America, fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen, representada por Marco Saltini, diretor.

Categoria ONG
Associação Mico-Leão-Dourado, representada pelo Luís Paulo Ferraz, secretário executivo.

Categoria COMUNICAÇÃO
Rede Globo, representada pela Beatriz Azeredo, diretora de responsabilidade social.

Categoria FILIAÇÃO
Tarsila de Carvalho Fonseca e Roberto Martiniano Figueira de Mello,
filiados da SOS Mata Atlântica na cidade do Rio de Janeiro.

Cristo Redentor se ilumina de verde 
durante Solenidade do Viva a Mata

“É uma alegria fazer o Viva a Mata no Rio, que sintetiza 
de forma tão simbólica as oportunidades e desafios que existem 
para a preservação da Mata Atlântica”

Pedro Luiz Passos, presidente da SOS Mata Atlântica
no encerramento da noite

Homenageados no Viva a Mata 2015

Momentos da solenidade  
do Viva a Mata 2015. 
Nos detalhes, o mestre de 
cerimônia voluntário Fábio 
Judice e, ao lado, Pedro 
Passos, Ministra Izabella 
Teixeira e Carlos Minc e as 
homenagens ao Bradesco 
e Rede Globo.
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Abrindo o Seminário do Viva a Mata, a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) lançaram na manhã de 14 de maio dados inéditos sobre a situação da Mata Atlântica no 
Estado do Rio de Janeiro. A partir de uma nova metodologia, foi reduzida de 3 hectares para 1 hectare (ha) 
a área mínima identificada nas imagens, o que permitiu um raio-x mais preciso, que inclui fragmentos 
florestais em estágios iniciais de regeneração (vegetação natural). 

Realizado há mais de 25 anos pela Fundação SOS Mata Atlântica, o monitoramento dos remanescentes 
florestais (Mata) do bioma incluía apenas áreas mais preservadas, acima de 3 hectares, capazes de manter a 
biodiversidade original. Com a nova metodologia, foi possível incluir áreas com vegetação de porte florestal 
que tenham sinais de alteração (bosqueamento, clareiras, etc.) ou que ainda estejam em estágios iniciais 
de regeneração. Isto permite que o mapeamento seja usado para análises de proteção da água e de políticas 
de criação de corredores e de recuperação da vegetação nativa.

No estado do Rio de Janeiro, esta nova classe de vegetação mapeada representa 435.530 hectares, ou 
10% da Mata Atlântica original. Já os remanescentes florestais (Mata) respondem por 18,6% (814.563 ha) 
– o restante está dividido em mangues (0,3%), restinga (1,2%) e formações naturais não florestais (0,6%). 

“Em meio à crise da água que atravessamos, qualquer fragmento de floresta que garanta a pro-
teção das nascentes e do fluxo hídrico é muito importante. Com imagens mais precisas, é possível 
perceber como ainda há áreas de preservação permanente sem proteção”,

afirma Márcia Hirota, diretora-executiva da Fundação SOS Mata Atlântica e coordenadora do Atlas.

Além da cidade do Rio de Janeiro, que possui 10,9% (12.892 ha) de vegetação natural, foram analisadas 
ainda as cidades de Paraty, Silva Jardim e Varre-Sai. Com execução técnica da Arcplan, este estudo contou 
com o patrocínio do Bradesco Cartões.

Com base em imagens geradas pelo sensor OLI a bordo do satélite Landsat 8, o levantamento trouxe tam-
bém uma análise sobre a situação de Unidades de Conservação (UCs) localizadas no Estado do Rio de Janeiro, 
que cobrem uma área aproximada de 1 milhão de hectares, ou cerca de 40% da superfície total do estado.

No âmbito federal, responsável por metade destas áreas protegidas, o Parque Nacional da Tijuca, que 
protege área de 3.950 hectares no maciço central da cidade do Rio de Janeiro, tem 17,7% (700 ha) de 
vegetação natural. Somados à área de Mata (3.133 ha), a UC tem 96,8% de área preservada, ou 3.833 ha.

Na esfera estadual, destacam-se a Área de Proteção Ambiental (APA) da Pedra Branca e o Parque Estadual 
do Desengano, a APA da Pedra Branca possui 23,4% de vegetação natural (1.260 ha) e 72,9% de Mata 
(3.928 ha), em uma cobertura vegetal total de 96,3%, ou 5.188 ha. Já o Parque Estadual do Desengano, 
com 99% de sua área original preservada, possui 3.317 ha de vegetação natural (15,8%), sendo os 83,3% 
restantes (17.829 ha) cobertos por Mata.

Dados inéditos revelaram a situação
da Mata Atlântica do Rio e no Brasil
Atlas da Mata Atlântica

A análise revelou que o estado do Rio tem hoje 30,7%  
(cerca de 1,3 milhão de hectares) de sua Mata Atlântica original. 

Na capital carioca, este número é de 29,3% (34.803 hectares).

Unidades de Conservação
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Além da produção do Viva a Mata, a Fundação SOS Mata Atlântica celebra o “aniversário” do bioma com 
a divulgação, em parceria com o Inpe, de dados sobre a situação da floresta nos diversos estados de sua 
abrangência. Após o Viva a Mata, no Dia Nacional da Mata Atlântica (27 de maio), a Fundação e o Inpe lan-
çaram os novos dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, no período de 2013 a 2014. 
A iniciativa tem o patrocínio de Bradesco Cartões e execução técnica da empresa de geotecnologia Arcplan. 

O estudo apontou queda de 24% no desmatamento em relação ao período anterior (2012-2013). Foram 
constatados desflorestamentos totalizando 18.267 hectares (ha), ou 183 Km², de remanescentes florestais 
nos 17 Estados da Mata Atlântica no período de 2013 a 2014, o que equivale a 18 mil campos de futebol. O 
período anterior (2012-2013) havia registrado 23.948 há de remanescentes desmatados. 

No ranking dos Estados, o Piauí foi o estado campeão de desmatamento no ano, com 5.626 ha. Um único 
município piauiense, Eliseu Martins, foi responsável por 23% do total dos desflorestamentos observados 
no período, com 4.287 ha. É o segundo ano consecutivo que o Atlas observa padrão de desmatamento nos 
municípios ao sul do Piauí, onde se concentra a produção de grãos. 

Para Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação SOS Mata Atlântica e coordenadora do Atlas pela orga-
nização, esses dados são importantes para reforçar o debate sobre a proteção da Mata Atlântica no Piauí: 

“Essa é uma importante região de fronteira agrícola e uma área de transição entre a Mata Atlântica, 
o Cerrado e a Caatinga, o que acende discussões sobre seu grau de proteção. No entanto, são áreas 
incluídas no Mapa de Aplicação da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06), que protege seus ecos-
sistemas associados e deve ser cumprida”.

Atlas da Mata Atlântica

Para saber como obter seu exemplar
entre em contato com a Fundação no site: 

www.sosma.org.br

Fundação lança revista Conhecimento

A Fundação SOS Mata Atlântica lançou, no coquetel da solenidade do Viva a Mata, a revista Conhecimento, 
que nasce com a proposta de ser anual. A primeira edição da coletânea reúne artigos de especialistas da 
ONG que foram publicados em 2014 em jornais como a Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, O Globo, 
Valor Econômico e o Correio Braziliense, entre outros. 

Apresenta, ainda, quatro artigos inéditos escritos por jornalistas que têm desempenhado um papel impor-
tante na cobertura de pautas ambientais: Andrea Vialli, Marcelo Leite, Sérgio Adeodato e Thiago Medaglia. 
Além de exemplares impressos, a publicação está disponível para download.

A crise hídrica, o Código Florestal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as políticas públicas, o desflo-
restamento da Mata Atlântica e a Lei do Mar são alguns dos temas abordados na coletânea, que integra 
as ações da área de Conhecimento da Fundação. Essa área inclui a difusão do saber e de informações 
socioambientais através de opiniões de especialistas, análise de políticas públicas, denúncias, artigos e 
publicações, em um grande esforço educativo.

A primeira edição da 
revista Conhecimento foi
distribuída na solenidade
de abertura do Viva a 
Mata 2015

Na esfera municipal, o principal destaque é o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, criado 
em 2009, que protege uma área de 4.397 ha, o maior da Mata Atlântica. Graças a um programa de apoio 
às UCs instituído pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, com apoio técnico às cidades, o 
parque mantém 85,2% de Mata, sendo 35,5% (1.563 ha) compostos por vegetação natural.

O estudo permitirá avaliar a distribuição espacial das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 
com mais precisão. No município de Silva Jardim, que possui 31.516 ha de Mata, foram identificados mais 
12.461 hectares de vegetação natural. Somada a 371 ha de várzea, totalizou 38.803 hectares, ou seja, 
47,3% do Município. Vale destacar que Silva Jardim é o campeão brasileiro em número de RPPNs, atual-
mente com 22, e o estado do Rio de Janeiro é o terceiro lugar em número de RPPNs reconhecidas. 

“Considerando que grande parte do que resta de Mata Atlântica está em mãos de particulares, essa 
participação é fundamental para garantir a proteção da Mata Atlântica para as futuras gerações”, 

reforça Marcia Hirota.

No Dia da Mata Atlântica, boas notícias para a floresta

Confira os dados completos em http://mapas.sosma.org.br/

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2015/05/CONHECIMENTO_Coletanea-2014.pdf 
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Diversos especialistas e interessados se encontraram no dia 14 no Seminário do Viva a Mata, que além do 
anúncio dos novos dados sobre a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, contou com painéis sobre os temas Mar, 
Cidades, Água e Clima. 

A situação da qualidade das águas, a poluição na Baía de Guanabara, a gestão do meio ambiente urbano, entre 
outros assuntos, foram debatidos com a participação de 800 inscritos.

Os intervalos entre os painéis também contaram com as falas inspiradoras de Heitor Wegmann, presidente 
da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico (AMA-JB), José Martins de Oliveira, coordenador 
do Rocinha Sem Fronteiras, e João Senise, da plataforma Meu Rio.

Na sexta-feira (15 de maio), na Escola da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o ciclo de debates do Viva 
a Mata foi encerrado com o Seminário “Desafios para a implementação do novo Código Florestal”.

Painéis abordaram Mar, Cidades, Água e Clima

Palestra – Atlas da Mata Atlântica do Rio de Janeiro

Apresentação: Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação SOS Mata Atlântica 
e Flavio Ponzoni, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Painel Mar - Poluição do mar e saúde – o caso da Baía de Guanabara

Painelistas: Gelson Serva (Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara), 
Dora Hees de Negreiros (Instituto Baía de Guanabara).  
Moderador: Fabio Motta, professor da Universidade Federal de São Paulo. 

Painel Cidades - Áreas verdes urbanas e qualidade de vida

Painelistas: Carlos Alberto Vieira Muniz (secretário Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro), 
Sérgio Besserman Vianna (professor do Departamento de Economia da PUC-Rio e presidente da Câmara 
Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura).  
Moderadora: Erika Guimarães, coordenadora de Áreas Protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica. 

Painel Água - A qualidade das nossas águas – um desafio para a sociedade

Malu Ribeiro (coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica),  
Victor Zveibil (consultor, arquiteto e urbanista, foi Superintendente de Políticas de Saneamento  
da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA/RJ).  
Moderador: Cesar Pegoraro, educador ambiental da Fundação SOS Mata Atlântica.  

Painel Clima - Água e clima: lições da crise da água para a COP 21, em Paris

Painelistas: Sarney Filho (deputado federal e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista no 
Congresso Nacional), Carlos Rittl  (secretário-executivo do Observatório do Clima), Suzana Kanh Ribeiro 
(vice-presidente do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC) e Alfredo Sirkis, que em 
2014 assumiu a presidência da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional (CMMC) e 
a vice-presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara.  
Moderador: Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. 

O conteúdo na íntegra da palestra de abertura  
e dos painéis podem ser assistidos em: 
www.sosma.org.br/projeto/viva-a-mata/viva-mata-2015/

Painelistas Alfredo Sirkis, 
Suzana Kanh Ribeiro, Carlos 
Rittl e Sarney Filho.

Painelistas Victor Zveibil, 
Dora Hees de Negreiros, 
Carlos Alberto Vieira Muniz,  
Gerson Serva,  
Sergio Besserman Vianna  
e Malu Ribeiro.

Painelistas e moderadores



Durante o Seminário do Viva a Mata, a Fundação SOS Mata Atlântica entregou kits de monitoramento de 
água para grupos de voluntários do Rio de Janeiro, que farão parte do novo ciclo do projeto Observando os 
Rios. O projeto reúne voluntários de diversos Estados do país, localizados em área de Mata Atlântica, para o 
monitoramento de qualidade da água em rios, córregos e lagos. A SOS Mata Atlântica oferece o kit e orienta-
ção técnica para que os próprios voluntários façam a coleta em suas cidades e cadastrem os resultados pela 
internet. Os resultados são consolidados em um relatório anual divulgado pela entidade, que serve como um 
diagnóstico sobre a situação geral dos recursos hídricos nos Estados da Mata Atlântica.

“Para vencer os desafios de despoluir os rios cariocas, que desaguam na Baía de Guanabara e nas 
praias, é fundamental engajar a sociedade. Este é um dos objetivos principais ao trazer o projeto para 
o Rio. Chamamos a atenção neste encontro do Viva a Mata para o descaso do saneamento no Brasil 
nas últimas décadas e convocamos a sociedade a mudar isso, colocando água e floresta na agenda 
prioritária do país”, afirma Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da SOS Mata Atlântica e uma das 
idealizadoras do projeto, que teve início em 1993.

Observando os Rios ganha novos voluntários

Para obter mais informações sobre como participar do voluntariado do 
Observando os Rios, envie uma mensagem no site da Fundação:
www.sosma.org.br – seção Fale Conosco/Rede das Águas
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O Viva a Mata ofereceu uma programação variada incluindo diversas atividades para as crianças. Alguns 
dos destaques foram as contações de histórias com a educadora Kiara Terra e o grupo Costurando Histórias.
A programação incluiu ainda oficinas de pintura de máscaras dos bichos da Mata Atlântica e do mar, de 
brinquedos reciclados, jogos educativos, gincanas e outras atrações gratuitas voltadas para a garotada. 
  
Já os passeios guiados, que fizeram parte da programação na maior parte dos dias do evento, atraíram 
um público de diferentes idades e animado para explorar o meio ambiente do Jardim Botânico. Essas 
atividades contemplaram trilhas históricas e de plantas ameaçadas da Mata Atlântica, além de saída 
para observação de aves.

Acima e ao lado, atividades 
de educação ambiental do 
projeto “A Mata Atlântica 
é aqui”.

Atividades infantis e passeios guiados 
fizeram a alegria de todas as idades



    Atletas do Surf aderem à campanha Água Limpa é a Onda 
 
Atletas do surf e cidadãos preocupados com a saúde no Rio de Janeiro aderiram ao abaixo-assinado da cam-
panha Água Limpa é a Onda, que pede providências para melhoria da qualidade das águas e a limpeza das 
praias da cidade.

A ação ocorreu na praia da Barra da Tijuca, com uma tenda montada próxima ao palco principal da etapa 
brasileira do Campeonato Mundial de Surf, onde foram recolhidas mais de 1.500 assinaturas em defesa 
de políticas eficientes de saneamento e despoluição. Entre os atletas que assinaram, o primeiro brasileiro 
campeão mundial do esporte, Gabriel Medina, e Filipe Toledo, vencedor da etapa Rio do Mundial.
 
A iniciativa é da organização Uma Gota No Oceano em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto e, 
Associação de Surfistas e Amigos da Prainha, Associação de Surfistas e Amigos do Leblon, Arpoador Surf Club.

A mobilização é uma reivindicação por um plano eficiente e transparente para melhorias na coleta, trata-
mento e destinação do esgoto que ainda chega às praias, afetando o ambiente, banhistas e outros usuários.

    Plantio de mudas nativas no Parque da Tijuca  
    marcam o encerramento

Uma mobilização para a retirada de espécies exóticas e plantio de mudas em uma área do Parque Nacional 
da Tijuca marcou no domingo (17/05) o encerramento do Viva a Mata 2015. A atividade contou com a  
participação de 75 voluntários que plantaram 150 novas árvores na área, além de contribuir com a retirada 
de espécies exóticas e invasoras.

Mobilizações movimentaram o último
fim de semana do Viva a Mata

Mobilizações Saneamento Já

Coleta de assinaturas na 
praia durante a mobilização 
Saneamento Já e plantio de 
mudas no Parque da Tijuca.

Para conhecer e participar de projetos e mobilizações acesse: 
https://www.sosma.org.br/participe/
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A campanha criativa do Viva a Mata 2015 reflete os três principais 
pilares de atuação da Fundação: cidade, floresta e água. 
A nova identidade será permanente em todas as próximas edições e sempre levará um símbolo que 
identifica a cidade onde o evento ocorre. O projeto gráfico é criação da artista Nina Cast e a cenografia é 
assinada por Sérgio Mancini.

O Viva a Mata é um dos projetos da Fundação SOS Mata Atlântica  
com maior visibilidade e inserção midiática. Foram mais de 130  
reportagens sobre o Viva a Mata 2015 publicadas em impressos, sites, 
TVs e rádios, incluindo veículos como Jornal do Brasil, Jornal O Globo,  
Rádio CBN, G1, Veja Rio, UOL e Globo Rio. 

Campanha Criativa e Cenografia Cobertura de Imprensa
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Vice-Presidência de Comunicação   Roberto Oliveira de Lima
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