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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

2017 começou vicejante, ainda embalado pela come-
moração das 3 décadas de atuação da Fundação SOS 
Mata Atlântica. E terminou com a organização reno-
vando o compromisso de monitorar, proteger e re-
cuperar a Mata Atlântica.  Apresentamos as causas 
prioritárias que sintetizam a atuação da Fundação: a 
Mata Atlântica, a nossa causa maior e transversal, de 
onde derivam as demais; a Restauração da Florestal; 
a Valorização dos Parques e Reservas; a Água Limpa e a 
Proteção do Mar.

Durante todo o ano, nossas ações, atividades e resul-
tados foram direcionados para o fortalecimento dessas 
causas, com uma dose extra de energia, engajamento, 
espírito inovador e conhecimento técnico. 

Em 2017, celebramos os 10 anos do Centro de Experi-
mentos Florestais, referência e modelo de pesquisa, tra-
balho e educação pela Restauração da Floresta.

A ampliação da parceria com o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para apoio a 
Unidades de Conservação, outro destaque deste relató-
rio, ilustra como a união de atores governamentais, não 
governamentais e do setor privado, em um cenário de 
captação desafiador, pode trazer soluções para a Valori-
zação dos Parques e Reservas.  
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O Observando os Rios, projeto referência de engaja-
mento de comunidades no cuidado com a água, chegou 
aos 17 Estados da Mata Atlântica, além do Distrito Fe-
deral, com mais de 3,5 mil voluntários engajados em 105 
municípios. A iniciativa é um exemplo de potencial multi-
plicador e de construção coletiva do conhecimento, pois 
reúne os voluntários na análise da qualidade da água de 
rios, córregos e lagos. Os resultados são enviados pela 
internet para a Fundação, dando origem a importantes 
relatórios sobre a situação dos nossos rios e subsidiando 
esforços pelo nosso direito à Água Limpa.

A Proteção do Mar também deu um importante passo 
com a aprovação, pela Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos 
Deputados, do Projeto de Lei 6.969/2013, que institui a 
Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável 
do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar), conhecido como 
a “Lei do Mar”. Pensado por muitos atores e especialistas 
da proteção marinha e costeira, o projeto de lei une dire-
trizes de conservação ambiental a inovações de gestão e 
a modelos de sucesso aplicados em diferentes partes do 
mundo, que buscam aliar a sustentabilidade dos oceanos 
ao seu uso econômico e à qualidade de vida.

Desafios também não faltaram em 2017. Continuaram 
a ser propostos projetos que trazem retrocessos na le-

gislação que protege as Unidades de Conservação e 
que buscam alterar a lei do licenciamento ambiental. É 
tempo de nos organizarmos coletivamente e buscar, 
de forma inclusiva e democrática, com diálogo e parti-
cipação, a proteção dos marcos regulatórios que ofe-
reçam segurança jurídica ao valioso patrimônio natural 
brasileiro e às comunidades e atividades que dele de-
pendem. Nesse sentido, a agenda da Fundação relati-
va às Políticas Públicas perpassou todas as causas e se 
integrou a movimentos maiores da sociedade civil em 
defesa das leis ambientais.

É essencial lembrar que essas causas se fortalecem na 
medida em que os esforços são abraçados por pessoas 
engajadas, conscientes, que anseiam por um ambiente 
saudável e são amigas da Mata Atlântica. Atuar em de-
fesa da Mata Atlântica é defender a vida, portanto essas 
causas são de todos os brasileiros. 

Seguimos em 2018 inspirados pelas nossas causas 
e inspirando em defesa da Mata Atlântica. Contamos 
com você!

Pedro Luiz Passos 
Presidente da Fundação SOS Mata Atlântica 
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A FUNDAÇÃO
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• Monitoramento e restauração da Mata Atlântica;

• Produção e disseminação de conhecimento, com estudos e 

relatórios técnicos;

• Articulação e influência nas políticas públicas, atuando ativamente 

para a criação e aperfeiçoamento de leis ambientais;

• Comunicação, engajamento e mobilização da sociedade para 

ameaças ambientais e busca de soluções;

• Ação em parceria com diferentes setores e atores, incluindo poder 

público, empresas, outras ONGs, academia, imprensa e mídia.

Com 31 anos de atuação, a SOS Mata Atlântica é reconhecida como 
uma das principais ONGs socioambientais do Brasil, sendo referên-
cia em áreas como:

Como a SOS Mata Atlântica busca cumprir sua missão?
Engajando pessoas, gerando conhecimento e mobilizando recursos para promover políticas públicas que 

estimulem ações em escala em prol da recuperação da floresta, valorização dos parques e reservas, água 

limpa e proteção do mar, na Mata Atlântica.

“Estamos orgulhosos e felizes com esse reconhecimento. E melhor ainda por estarmos 

muito bem acompanhados na lista, com amigos e parceiros que lutam por um Brasil melhor”

(Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação). 

 Missão da Fundação SOS Mata Atlântica
Inspirar a Sociedade na defesa da Mata Atlântica
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Os números e resultados da Fundação consolidam inúmeras conquistas acumuladas ao longo da trajetória da 
ONG, bem como os obstáculos superados. Mas trazem também a consciência de que ainda há muito por fazer. 

Com a motivação renovada a cada ano e o apoio de parceiros, patrocinadores, voluntários, colaboradores, segui-
dores e demais amigos da Mata Atlântica, a Fundação segue em busca de mais avanços na conservação dessa 
floresta.

Com nossos parceiros e patrocinadores, 
plantamos mais de 40 milhões de 
árvores nativas, restaurando uma área 
de 23 mil hectares, equivalente ao 
tamanho da cidade de Recife;

Hoje, todos os 17 Estados da 
Mata Atlântica e mais o 
Distrito Federal possuem grupos de 
monitoramento da qualidade da água dos 
rios no projeto Observando os Rios;

Números e resultados

Veja outras conquistas e a linha do tempo da Fundação em sosma.org.br/historia.

Nesses 31 anos, mais de 20 mil 
voluntários se envolveram nas 
atividades de mobilização, educação 
ambiental e monitoramento da 
qualidade da água da Fundação;

Mais de 4 milhões de 
pessoas foram impactadas por 
nossas ações e eventos;

Mais de 2 milhões de hectares 
em áreas protegidas no mar e na costa 
foram beneficiados por nossos projetos 
e fundos;

Atualmente, 502 Unidades de 
Conservação públicas e privadas 
têm o apoio da SOS Mata Atlântica;

Com nossos parceiros, conseguimos grandes conquistas em políticas públicas e mobilização, 
como 1 milhão de assinaturas pela despoluição do Tietê, em 1991, e a 
aprovação da Lei da Mata Atlântica, em 2006, após 14 anos de tramitação. 
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RESTAURAÇÃO DA 
FLORESTA
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VALORIZAÇÃO DOS 
PARQUES E RESERVAS

A FUNDAÇÃO

MATA AT LÂNTICA
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DO MAR
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MATA ATLÂNTICA

CAUSAS
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A Mata Atlântica, a causa maior

A Mata Atlântica, uma das florestas mais ricas em diver-
sidade de vida no planeta, é a razão de existir da Funda-
ção. Ela é a nossa causa maior. 

Essa floresta abrange cerca de 15% do território nacio-
nal, em 17 estados, é o lar de 72% da população brasi-
leira, abriga três dos maiores centros urbanos do con-
tinente sul americano e concentra 70% do PIB. A Mata 
possibilita atividades essenciais para a população, como 
o abastecimento de água, a agricultura, a pesca, a gera-
ção de energia elétrica, o turismo e o lazer.

Os diversos esforços e políticas para conservação deste bioma culminaram em uma legislação 
para assegurar sua proteção. A Lei da Mata Atlântica (11.428/2006) foi uma conquista da 
sociedade e regulamenta a proteção e a utilização da biodiversidade e recursos dessa floresta. 
A SOS Mata Atlântica participou ativamente da criação e mobilização para a aprovação dessa lei 
que, em nível local, é aplicada através dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica (PMMA).

Hoje, porém, restam apenas 12,4% da floresta que 
existia originalmente. 

A Fundação monitora o desmatamento e recuperação 
da floresta, e o conhecimento produzido contribui para o 
acompanhamento da aplicação da lei e para políticas que 
aumentem a proteção da Mata. 

Todas as demais causas da Fundação se originam dessa 
causa maior, a defesa da Mata, através da aplicação da 
legislação que a protege.
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IMPORTÂNCIAA FLORESTA DA VIDA A MATA ATLÂNTICA ABRIGA*

Na época do descobrimento do Brasil,
a Mata Atlântica abrangia uma área 
equivalente a 1.315.460 km².

Florestas preservadas contribuem para a 
purificação do ar, a regulação o clima, a 
proteção do solo – ajudando a evitar 
deslizamentos de terra – e protegem rios 
e nascentes, favorecendo o abastecimento 
de água nas cidades. 

A Mata Atlântica também permite atividades 
essenciais para a nossa economia, como a 
agricultura, a pesca, o extrativismo, o turismo, 
a geração de energia e o lazer. 

Ela melhora a qualidade de vida por 
oferecer espaços para lazer, prática de 
esportes e contato com a natureza.

Abriga milhares de animais e plantas: são 
mais de mais de 15.700 espécies de 
plantas e mais de 2 mil espécies de 
animais vertebrados, sem contar os insetos 
e outros animais invertebrados. 

Das 633 espécies de animais ameaçadas de 
extinção no Brasil, 383 ocorrem na Mata 
Atlântica.

É um Hotspot mundial: uma das áreas mais 
ricas em biodiversidade e mais ameaçadas 
do planeta. 

Foi decretada Reserva da Biosfera pela 
Unesco e Patrimônio Nacional, na 
Constituição Federal de 1988.

Estende-se ao longo de 17 Estados:
RS, SC, PR, SP, GO, MS, RJ, MG, ES, BA, 
AL, SE, PB, PE, RN, CE e PI. 

Hoje, restam 8,5 % de remanescentes 
florestais acima de 100 hectares, em 
comparação com a cobertura original.

Todos os fragmentos de floresta nativa acima 
de 3 hectares somam atualmente 12,4% de 
remanescentes florestais e áreas naturais. 

Vivem na Mata Atlântica quase 72%
da população brasileira (IBGE, 2014). 

São mais de 145 milhões de pessoas em 
3.429 municípios, equivalentes a 61% dos 
existentes no Brasil. 

PRESSÕES E AMEAÇAS
À MATA ATLÂNTICA

Mais de 15.700 espécies de plantas, 
sendo 8 mil endêmicas.

• 2.208 espécies de vertebrados 
registrados pela ciência.

• 298 espécies de mamíferos.

• 992 espécies de aves.

• 200 de répteis.

• 370 de anfíbios.

• 350 espécies de peixes.

Na Mata Atlântica, que representa 0,8% 
da superfície terrestre do planeta, estão 
mais de 5% das espécies de vertebrados 
do mundo. Sua flora também é 
exuberante: são estimadas mais de 
15.700 espécies vegetais no bioma, 
cerca de 5% da flora mundial.

Impacto ambiental causado pelos mais 
de 145 milhões de brasileiros que 
habitam sua área.

Desmatamentos sucessivos causados 
pela extração de pau-brasil, e ciclos 
econômicos como o da cana-de-açúcar, 
café e ouro.

Agropecuária.

Exploração predatória de madeira e 
espécies vegetais.

Industrialização e expansão urbana 
desordenada.

Consumo excessivo, lixo e poluição.
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INICIATIVAS

Atlas da Mata Atlântica              

O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica é o resultado do mapeamento e monitoramento da floresta 
e seus ecossistemas associados nos 3.429 municípios de sua abrangência, e traz a avaliação de diferentes forma-
ções naturais que compõem a Mata Atlântica, como floresta, mangue e restinga, refúgios vegetacionais, várzea e 
áreas naturais. O projeto conta com parceria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o patrocínio de Bra-
desco Cartões e execução técnica da empresa de geotecnologia Arcplan.

A primeira edição do Atlas da Mata Atlântica foi lançada em 1990 e, desde então, ele passou por 
diversas evoluções tecnológicas e de metodologia, e suas atualizações foram sendo divulgadas 
cada vez com menor intervalo de tempo. O Atlas é hoje a principal ferramenta de conhecimento 
da situação da floresta pela sociedade. Ele oferece subsídios para relatórios técnicos, estudos e 
pequisas, ações de mobilização, atuação jurídica e políticas públicas. 

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA
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Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica              
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Em 2017, além de divulgar dados sobre o desmatamento da Mata Atlântica nos estados e municípios, a Fundação 
SOS Mata Atlântica e o INPE lançaram um estudo inédito da regeneração da Mata Atlântica, com os dados do Atlas. 

A análise identificou a regeneração de 219.735 hectares (ha), ou o equivalente a 2.197 km², entre 1985 e 2015, em 
nove dos 17 estados do bioma. A área corresponde a aproximadamente o tamanho da cidade de São Paulo.

O Paraná foi o estado que apresentou mais áreas regeneradas no período avaliado, num total de 75.612 ha, seguido 
de Minas Gerais (59.850 ha), Santa Catarina (24.964 ha), São Paulo (23.021 ha) e Mato Grosso do Sul (19.117 ha).

Estudo inédito traçou panorama da regeneração da Mata

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA

INICIATIVAS  

Regeneração entre 1985 - 2015, em hectares

UF Área UF 
Lei Mata 
Atlântica

% Bioma Mata 2015 % Mata
Regeneração 

1985-2015

ES 4.609.503 4.609.503 100% 483.158 10,5% 2.177

GO 34.011.087 1.190.184 3% 29.769 2,5% 196

MG 58.651.979 27.622.623 47% 2.841.728 10,3% 59.850

MS 35.714.473 6.386.441 18% 707.136 11,1% 19.117

PR 19.930.783 19.637.895 99% 2.295.749 11,7% 75.612

RJ 4.377.783 4.377.783 100% 820.273 18,7% 4.092

RS 26.876.641 13.857.127 52% 1.093.843 7,9% 10.706

SC 9.573.618 9.573.618 100% 2.212.225 23,1% 24,964

SP 24.822.624 17.072.755 69% 2.334.876 13,7% 23.021

Total 219.735

16



Apesar das análises apontarem para a regeneração da 
Mata Atlântica, os dados do Atlas acerca do desmata-
mento indicam que a sociedade precisa seguir alerta em 
defesa da floresta. 

De 2015 a 2016, foi detectado desmatamento de 29.075 
hectares (ha), ou 290 Km2, nos 17 Estados do bioma - 
um aumento de 57,7% em relação ao período anterior 
(2014-2015), que tinha sido de 18.433 ha. Os dados fo-
ram divulgados em 26 de maio, véspera do Dia Nacional 
da Mata Atlântica.

Desmatamento voltou a crescer em 2017

Estados e municípios

A Bahia foi o estado que liderou o desmatamento no período, com decréscimo de 12.288 ha – alta de 207% em 
relação ao ano anterior. Os municípios de Santa Cruz Cabrália e Belmonte foram os maiores desmatadores, com 
supressão de 3.058 ha e 2.119 ha, respectivamente. Cidades como Porto Seguro e Ilhéus também registraram altos 
índices de desmatamento, o que levou o Sul da Bahia a somar cerca de 30% do total de destruição da floresta. Essa 
região, a mais rica do Brasil em biodiversidade e historicamente marcada pela chegada dos portugueses e início da 
colonização, tem sido acometida por queimadas, forte atividade de silvicultura e conversão da Mata em pastagens.

A vice-liderança do ranking do desmatamento da Mata Atlântica ficou com Minas Gerais, com 7.410 ha desmatados, 
seguido por Paraná (3.453 ha) e Piauí (3.125 ha). Em Minas, os principais pontos de desmatamento ocorreram nos 
municípios de Águas Vermelhas (753 ha), São João do Paraíso (573 ha) e Jequitinhonha (450 ha), região reconhecida 
pela destruição da Mata para produção de carvão ou para plantios de eucalipto. Minas liderou o ranking em sete das 
últimas nove edições do Atlas, sempre com municípios dessa região entre os maiores desmatadores.

“Não podemos deixar os setores produtivos avançarem sobre nossas florestas, 
aproveitando o enfraquecimento do Código Florestal e da legislação 

ambiental brasileira. Não podemos aceitar o início de uma nova fase de 
crescimento do desmatamento, precisamos nos mobilizar”

(Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação).

A situação é preocupante: há 
10 anos não era registrado um 
desmatamento nessas proporções, 
o que indica um grave retrocesso no 
cuidado e conservação da floresta.

RELATÓRIO ANUAL 2017
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Os 10 municípios que mais desmataram

Estado Município  Mata  Mangue 
 Restinga 
arbórea 

 Decremento 
de mata 

2015-2016 

 Decremento 
de mangue 
2015-2016 

 Decremento 
de restinga 
2015-2016 

 Decremento  
total 

   2015-2016 

BA
Santa Cruz 

Cabrália
47.376 1.497 166 3.058 68 3.126 

BA Belmonte 21.030  730 1.484 2.119   4 2.122 

PI Manoel Emídio 13.510   1.281   1.281 

BA Wanderley 35.657   1.180   1.180 

BA Porto Seguro 67.459 993  292 856   856 

MG
Águas 

Vermelhas
32.807   753   753 

PI Canto do Buriti 118.896   641   641 

PI
Alvorada do 

Gurguéia
11.659   625   625 

MG
São João do 

Paraíso
22.421   573   573 

Já no Paraná, terceiro lugar do ranking, os índices de desmatamento voltaram a subir pelo segundo ano: foram 1.988 
ha destruídos entre 2014 e 2015 e 3.545 ha entre 2015 e 2016, um aumento de 74%. O alerta continua: a destruição 
concentra-se na região das araucárias, espécie ameaçada de extinção, com apenas 3% de florestas remanescentes.

O Piauí, quarto maior desmatador, registrou os índices mais altos em Manoel Emídio (1.281 ha), Canto do Buriti (641 
ha) e Alvorada do Gurguéia (625 ha), municípios limítrofes, próximos ao Parque Nacional Serra das Confusões, e que 
apresentaram desmatamento pelo quarto ano consecutivo. A região concentra produção de grãos e é também área 
de transição entre a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga.

Em dezembro, foi lançado o levantamento da situação da cobertura vegetal da Mata Atlântica nos 3.429 municípios 
de sua abrangência. O estudo indicou que foram destruídos 30.569 hectares entre 2015 e 2016, em 598 (17,4%) dos 
municípios do bioma. 

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA

INICIATIVAS  
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Conhecimento que leva à 
transformação

O conhecimento é um processo que transforma tanto 
aquilo que se conhece como também o conhecedor. 
Educação e produção de conhecimento são estraté-
gias interdependentes, que se consolidaram como for-
tes referências da atuação da SOS Mata Atlântica na 
sociedade.  

Sistematizar e compartilhar conhecimento em defesa 
da causa maior – a Mata Atlântica – é uma prática trans-
versal a todas as iniciativas da Fundação, como o Atlas 
dos Remanescentes Florestais e o projeto Observando 
os Rios. Essa linha se concretiza na produção de rela-
tórios técnicos, publicações, levantamentos, análises e 

posicionamentos com os resultados de estudos, ações 
e projetos realizados. 

Até novembro, a Fundação produziu 22 artigos de opinião, 
publicados em diferentes veículos de imprensa,  com te-
mas como desmatamento, legislação ambiental, Unidades 
de Conservação, Lei do Mar e poluição dos rios. 

Foram também produzidos e publicados 56 posiciona-
mentos, entre ofícios, notas públicas e adesão a mani-
festos coletivos, sobre assuntos como o Licenciamento 
ambiental, retrocessos na legislação ambiental e amea-
ças às Unidades de Conservação.

Atlas da Regeneração da Mata Atlântica

 Observando os Rios 2017: O retrato da qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica

Atlas da Mata Atlântica 

 Unidades de Conservação Municipais da Mata Atlântica

 Observando os Rios 2017: O retrato da qualidade da água e a evolução dos indicadores de impacto 
do Projeto Tietê

Rodoanel Mário Covas: Análise das Compensatórias de Impacto Ambiental do Rodoanel 
Metropolitano de São Paulo

Observando os Rios 2017: O retrato da qualidade da água na bacia do rio Doce após dois anos do 
rompimento da barragem de Fundão

Cenários Positivos do Cadastro Ambiental Rural na Mata Atlântica

Atlas dos Municípios da Mata Atlântica

1

2

3

4

5 

6 

7 

8

9

Com o objetivo de compartilhar conhecimento em defesa da causa, a Fundação produziu 
e divulgou nove estudos e publicações:
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Aqui Tem Mata

MapBiomas

A área de Conhecimento também se destaca pelo lan-
çamento de produtos para estimular diálogos socioam-
bientais. Um exemplo é a cartilha “Aqui tem Mata?”, um 
guia para fomentar conversas sobre a Mata Atlântica nos 
espaços escolares, a partir da sua história, biodiversida-
de e da importância de protegê-la, utilizando uma lingua-
gem simples e acessível.

Lançada em janeiro, a publicação é baseada no site 
www.aquitemmata.org.br, também fruto dos esforços 
da área de Conhecimento da Fundação. O site disponibi-
liza, por meio de mapas e gráficos, o estado de conserva-
ção de florestas, mangues, restingas e outros ambientes 
da Mata Atlântica nos seus 3.429 municípios, traduzin-
do os dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da 
Mata Atlântica.  

A SOS Mata Atlântica é uma das 18 instituições – entre 
universidades, ONGs e empresas de tecnologia – que 
colaboram com o MapBiomas (Projeto de Mapeamen-
to Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil). Iniciativa 
do Observatório do Clima, o projeto consiste no maior 
esforço já feito de mapeamento da cobertura vegetal 
do Brasil. Os dados lançados em abril de 2017 aponta-
ram que, em apenas 15 anos, entre 2001 e 2015, o país 
perdeu 20% de sua área de manguezais, em parte des-
truídos pela expansão urbana. Mas trouxeram, também, 
o reforço da boa notícia sobre a regeneração da Mata 
Atlântica.

“O objetivo dessas iniciativas é levar 
o conhecimento sobre a Mata Atlântica de 
maneira leve e interativa, para que esses 
dados estejam acessíveis a estudantes, 
professores e outros usuários e para 
que possam ser utilizados para pesquisa, 
educação, consulta e defesa da floresta”

(Afra Balazina, diretora de 
Relacionamento).

O crescimento de florestas secundárias na 
Mata Atlântica não significa que a floresta 
esteja salva. É preciso seguir mobilizado, 
pois como revelou a última edição do 
Atlas da Mata Atlântica, o desmatamento 
nas matas primárias permanece. Mesmo 
assim, é uma boa notícia, já que florestas 
secundárias sequestram carbono (mitigando 
o aquecimento global), protegem fontes de 
água e criam corredores de biodiversidade 
entre fragmentos de Mata.

Para baixar a cartilha, acesse www.sosma.org.br/publicacoes ou www.aquitemmata.org.br



Aprendendo com a Mata Atlântica   

Entre as diversas linhas de atuação para reverter o cenário de desmatamento e negligência com a Mata Atlântica, a 
educação ambiental é uma poderosa ferramenta para subsidiar atuais e futuras gerações com conhecimento útil para 
a cobrança de políticas ambientais justas. 

O Aprendendo com a Mata Atlântica é um projeto de educação ambiental que visa integrar, principalmente, a co-
munidade escolar às atividades de vivências na natureza e à abordagem das questões ambientais, a fim de inspirar 
atitudes em defesa da floresta. Com esse intuito, há sete anos, o projeto recebe estudantes e grupos de visitantes 
no Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – HEINEKEN Brasil. 

Apoio:Realização: Patrocínio:

21

©
Fr

on
te

ir
a 

Fi
lm

es
/S

O
S

 M
at

a 
A

tl
ân

ti
ca



INICIATIVAS

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA

22

Em 2017, um total de 4.874 pessoas – entre visitantes da comunidade, professores e estudantes 
dos ensinos Infantil, Fundamental e Médio – foram recebidos pelo projeto. Em seus 7 anos, cerca 
de 49 mil pessoas foram beneficiadas e puderam saber mais sobre a importância da água, da 
biodiversidade, das praças, dos parques e das matas nas margens dos rios para a nossa qualidade 
de vida! Conhecimento adquirido através de atividades como a trilha, o jardim sensorial, o centro 
de interpretação, a maquete da mata ciliar, o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica e a 
visita ao viveiro de mudas nativas. 

“Quero muito que a Mata Atlântica volte a ser grandiosa e vou fazer a minha 
parte. Aqui em casa eu cuido da hortinha e de outras plantas com muito amor. 
Meus amigos também cuidam das plantas… se cada um cuidar um pouquinho, vamos 

conseguir salvar a Mata. Me diverti muito! E aprendi também…”

(Estêvão, 9 anos, participante do evento especial de Férias do Aprendendo 
com a Mata Atlântica).

Em 2017, o projeto Aprendendo com a Mata Atlântica teve 
o formato de Oficinas Criativas, e foi promovido via Lei de In-
centivo Cultural – PROAC/ICMS, da Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo, com patrocínio da HEINEKEN Brasil e 
apoio da Microtur. Nesse formato, a iniciativa promoveu uma 
série de residências artísticas com arte-educadores dos seg-
mentos das artes visuais, circo e música, para o desenvolvi-
mento de projetos criativos tendo questões relevantes para 
o meio ambiente como mote. Foram realizadas oficinas de 
confecção de bonecos, instrumentos sonoros, entre outras, 
com reaproveitamento de materiais, para grupos em visita ao 
Centro de Experimentos Florestais. Todas as atividades foram 
gratuitas e tiveram o público infanto-juvenil da rede pública de 
ensino como majoritário. 

De 24 de fevereiro a 1° de março de 2018, também foi realiza-
da a exposição “Aprendendo com a Mata Atlântica – Oficinas 
Criativas” no Conjunto Nacional, em São Paulo. Com cenogra-
fia da Guapa Cultural, a mostra teve como objetivo divulgar os 
trabalhos educativos e artísticos produzidos no projeto, além 
de criar um ambiente de inspiração aos visitantes do Conjun-
to Nacional, buscando despertar o olhar para a ressignificação 
dos materiais.
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APRENDENDO COM A MATA 
ATLÂNTICA - VISITANTES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Ensino Infantil I e II     630 534 697 870 2.731

Ensino Fundamental I e II 3.588 3.346 4.086 5.671 6.498 1.141 2.752 2.325 29.407

Ensino Médio/Técnico 694 318 304 655 1.293 154 309 305 4.032

Ensino Superior 118 128 108 267 161 35 0 0 817

Grupos diversos 0 0 0 0 0 0 0 250 250

Lugares de Aprender 0 0 0 0 624 0 0 0 624

Professores 240 185 313 370 536 138 271 269 2.322

Programas de Visitação 96 276 130 413 429 201 100 247 1.892

Eventos/Cursos/Visitas 569 983 1.252 1.188 865 824 454 608 6.743

Total 5.305 5.236 6.193 8.564 11.036 3.027 4.583 4.874 48.818

O Aprendendo com a Mata Atlântica contabiliza outros resultados importantes, 
como o atendimento a 160 escolas, 12 universidades e 27 instituições assistenciais, 

vindos de 29 cidades da região, de 2010 a 2017. 
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Relacionamento que engaja

INICIATIVAS

A comunidade de Amigos da Mata Atlântica é um dos 
maiores ativos da Fundação e motivo de orgulho para 
a causa. São voluntários, doadores, parceiros, patroci-
nadores, seguidores e colaboradores que acreditam na 
proteção da natureza do Brasil e apoiam a Fundação em 
mobilizações, campanhas, projetos, eventos e nas mais 
diversas iniciativas. 

Manter essa comunidade motivada e ampliar essa rede 
de amigos da Mata é uma das missões da área de Rela-
cionamento da Fundação. Daí a importância da campa-
nha do aniversário de 30 anos da Fundação: A Mata é a 
Nossa Casa, que permaneceu ativa em 2017. 

A campanha teve como peça principal o videoclipe da 
música “Casa”, do cantor e produtor musical Emicida, 
em parceria com a agência DPZ&T. Usando tecnologia 
3D que mergulha o espectador na ação, o vídeo esti-
mula a reflexão sobre a relação entre cidade e meio 
ambiente.

O vídeo da campanha foi visualizado 8 milhões 
de vezes (no Youtube e Facebook). A campanha 

obteve o equivalente a mais de R$ 15 milhões* em 
veiculação bonificada em meios de comunicação.

Esses resultados contaram com a parceria de veículos de comunicação e influenciadores digitais, que 
divulgaram a campanha gratuitamente, como: 

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA

Assista ao vídeo “A Mata é Nossa Casa”  
em www.sosma.org.br/30anos360.

• As TVs abertas Globo e Record;

• Os canais por assinatura Sony, AXN, MixTV, Canais 
Globosat e Turner;

• As rádios 89FM; Antena 1, Fanática FM (RJ), MixFM, 
Essiê (Indaiatuba, Bauru e Santos), Alpha FM, Antena 1, 
KISS FM, Metropolitana (Mogi das Cruzes) e Melodia FM 
(RJ);

• Os jornais Folha de São Paulo, Estadão, Diário de São 
Paulo, A Tribuna do Rio de Janeiro, Metro, Destak e Valor, 
as Revistas Exame, Superinteressante, Caras, Ana Ma-
ria, Minha Novela, Faap e Trip;

• Os sites e plataformas digitais UOL, NZN, Terra, 
Spotify, TV Extender e Skype;

• As empresas de OOH (mídias exteriores): JCDecaux, 
Ótima, Eletromídia, Elemídia, Outernet, Coletiva e Li-
nha 4 do Metrô (Faria Lima, Luz e Paulista);

• Uma sala do Cinemark, cedida pela Flix Media e 30 sa-
las do Cinesemana;

• Oito influenciadores que participaram da ação “Card 
Board”: MariMoon, Nelson Sheep, Paula Stephania, Pe-
dro HMC, Ariane Freitas, Leo Bacci, Tom Rodrigues e 
Jessica Grecco.

24
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O diálogo permanente com a imprensa é fundamental 
para que o conhecimento ambiental possa chegar aos 
mais diversos lares brasileiros. Em 2017, os esforços da 
Fundação para prover dados de qualidade jornalística 
resultaram em mais de 80 pautas trabalhadas na im-
prensa, além do atendimento a mais de 180 demandas 
de jornalistas, incluindo entrevistas com especialistas da 
Fundação. Esse trabalho gerou 2.307 matérias na im-
prensa citando a ONG: 2.105 inserções em veículos on-
line, 121 em jornais impressos, 14 em rádios e 67 repor-
tagens de TV, incluindo programas de grande audiência, 
como o Profissão Repórter e o Fantástico.

Bom dia Brasil

Jornal Nacional

SPTV

Bom Dia SP

A Fundação como fonte de informação

Essa mídia espontânea alcançou a valoração de mais de 
R$ 52 milhões. O valor é o equivalente ao que seria gasto 
em publicidade paga nos veículos que noticiaram ações 
da Fundação.

As divulgações com maior repercussão foram aquelas 
ligadas ao Atlas da Mata Atlântica (sobre a situação da 
floresta) e sobre a qualidade da água dos rios (projeto 
Observando os Rios, Dia do Rio Tietê e expedição ao Rio 
Doce), somando mais de 1.250 matérias.

25
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A Fundação inaugurou seu perfil em mais uma pla-
taforma digital: o Spotify – o mais popular serviço de 
streaming de música, podcast e vídeo. 

A ideia é também inspirar a proteção da Mata Atlântica 
com sons que tenham a ver com a floresta e o meio am-
biente, já que a música é uma forma de arte que sensi-
biliza. 

Assim como a natureza, o canal da Fundação é um orga-
nismo vivo em constante transformação, onde música 
brasileira e Mata Atlântica andam juntas. Em setembro, 
as playlists da Fundação ganharam a curadoria musi-
cal do Bananas Music Branding, unindo novos e consa-
grados artistas brasileiros. A trilha sonora ideal para os 
amantes da natureza!

A Fundação SOS Mata Atlântica continuou a fortale-
cer sua atuação digital em 2017. A ONG finalizou o 
ano com um total de 1.995.371 seguidores em suas 
redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
LinkedIn e Spotify). 

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA

Inspirando com Sons da Mata

Redes Sociais

Para ouvir em todo lugar é só acessar: 
http://bit.ly/SOnSdaMata.

Os vídeos no YouTube da Fundação foram 
assistidos 393.351 vezes no ano.

A rede social da Fundação com maior alcan-
ce é o Facebook: em 2017, os posts da pági-
na da ONG alcançaram mais de 75 milhões 
de visualizações.

26
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Conhecimento, relacionamento, educação e engajamento. Esses também são ingredientes do Viva a Mata, even-
to anual que reúne ambientalistas, pesquisadores, voluntários, estudantes e outros interessados no diálogo sobre 
ideias e alternativas para a conservação da Mata Atlântica.

O evento, que celebra o Dia da Mata Atlântica (27 de Maio), foi realizado nos dias 18 e 19 de maio, no Red Bull Station, 
no centro de São Paulo. Em sua 13ª edição, trouxe exemplos reais de engajamento e transformação, e promoveu uma 
importante discussão sobre os rios urbanos. Houve ainda um piquenique colaborativo aberto ao público no dia 27 de 
maio, no Parque Ibirapuera.

Viva a Mata
Patrocínio: Apoio:
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Jovens Lideranças Ambientais

No dia 18, o painel Nosso futuro na Mata Atlântica contou com as experiências de cinco lideranças jovens com 
participação ativa em projetos ambientais, em palestras no formato TED, com apresentação da jornalista Paula 
Paiva, do portal G1, que fez o trabalho de forma voluntária.

INICIATIVAS

Bruno Stéfanis, fundador do Instituto Biota de Con-
servação e um dos primeiros a trabalhar com animais 
marinhos em Alagoas, destacou a mobilização da co-
munidade pela preservação das tartarugas marinhas. 

“Fizemos campanhas de orientação e 
utilizamos a tecnologia. Com o aplica-
tivo BiotaMar, as pessoas nos avisam 
imediatamente sobre encalhes de ani-
mais.”

Carolina Neves, do Instituto Yandê, apresentou o 
projeto Jangadeiros da Rota Ecológica, que reorga-
nizou o turismo e capacitou 59 jangadeiros na APA 
Costa dos Corais, importante área de preservação 
ambiental do Nordeste e segunda maior área recifal 
do mundo.

“O projeto transformou pescadores e 
moradores locais em verdadeiros de-
fensores das espécies nativas. Duran-
te todo o processo, foi possível per-
ceber o esforço e a vontade de fazer 
a diferença.”

Painel “Nosso Futuro 
na Mata Atlântica

28
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Jorge Ferreira é um botânico autodidata dedicado ao 
estudo das plantas nativas, fungos e sua utilização 
na alimentação, que compartilha esse conhecimento 
nas redes sociais, em oficinas e cursos. 

“Estive em contato com a natureza 
durante toda a minha vida. Há alguns 
anos percebi o poder do compartilha-
mento das informações e passei a tra-
balhar na troca de experiências sobre 
técnicas de produção agrícola susten-
tável.” 

Maurício Ruiz, fundador do Instituto Terra de Preser-
vação Ambiental (ITPA), abordou políticas públicas 
ambientais e reforçou a urgência de um envolvimento 
mais ativo dos jovens nas questões políticas, princi-
palmente no que diz respeito à causa ambiental. 

É lamentável que existam tão poucos 
políticos que defendam essa pauta. É 
preciso deixar a nossa zona de confor-
to para fazer a diferença.” 

Vitor Bini, vereador eleito do município de Paraguaçu 
Paulista e participante da Rede de Ação Política pela 
Sustentabilidade (RAPS), também ressaltou a im-
portância da renovação política. Paraguaçu Paulista é 
um exemplo do engajamento da população jovem na 
discussão das causas ambientais. 

“Após o trabalho de mobilização que re-
alizamos, a média de idade dos vereado-
res eleitos, que era de 65 anos, passou 
para 35 anos.”
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Luiz Campos Jr., fundador da Iniciativa Rios e Ruas, 
apresentou o seu trabalho de reconhecimento das prin-
cipais bacias hidrográficas da cidade. “Em São Paulo, nós 
nunca estamos a mais de 200 metros de um rio”, diz. 
Ele explica que alguns rios passam por baixo de grandes 
avenidas e critica a canalização de outros para amenizar 
o mau cheiro. “A verdade é que o problema é a falta de 
saneamento básico”.

Oficina “A Água Entre Nós”  

Nossos rios urbanos, nossa água de todo dia

Já no dia 19 de maio, o evento propôs uma reflexão sobre o uso da água. A oficina “A água entre nós – ação cidadã 
por nossos rios” trouxe, por meio do depoimento de jovens ativistas, exemplos reais de como a sociedade pode 
contribuir para os rios da Mata Atlântica. Além disso, foi realizada uma saída de campo para visualização dos rios so-
terrados do Centro de São Paulo. 

Na ocasião, foi lançada também a Chamada Criativa “Expresse a sua relação com os rios da sua cidade”, um con-
curso cultural para a criação de obras com a temática dos rios e que resultou em uma exposição artística.

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA
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Em uma atividade que envolveu criatividade e expressão, 
a artista visual Nina Cast convidou os participantes a re-
fletir a respeito da água. “Mais de 70% do corpo humano 
é formado por água.” Em um segundo momento, os par-
ticipantes puderam escrever e expressar em desenhos 
os anseios de seus rios interiores, no formato de uma 
“gota do desejo”.

Mauro Neri e Mariana Belmont apresentaram o Pro-
jeto Imargem, uma intervenção multidisciplinar que, 
reunindo arte, meio ambiente e convivência, pretende 
enfrentar o isolamento das comunidades que vivem às 
margens da Represa Billings, região do Grajaú, São Paulo. 
“A água é um espelho que nos permite ver não apenas 
um reflexo na natureza, mas também de nós mesmos. 
Precisamos acessar a cidade e as pessoas para reforçar 
a importância da preservação”, refletiu Neri, também 
responsável pelas exposições de arte promovidas pelo 
projeto Cartograffiti.

Carol Ferrés apresentou o Projeto Cidade Azul, que 
cria áudio-guias, intervenções artísticas e vídeos que 
contam a história e a conexão entre os rios, as pessoas 
e as cidades. “O Cidade Azul vem para revelar o que 
está enterrado”, disse. A ativista reforçou, também, a 
importância do uso dos games para engajar crianças e 
jovens na continuidade do trabalho de preservação dos 
recursos hídricos.  “Usamos a tecnologia para revelar a 
história dos rios e transmitir a mensagem de que o rio 
não é um esgoto. É preciso mudar esse conceito”. 

RELATÓRIO ANUAL 2017
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CAUSAS | MATA ATLÂNTICA

INICIATIVAS

A 13ª edição do Viva a Mata, em São Paulo, também 
contou com uma programação aberta ao público. No 
dia 27, Dia Nacional da Mata Atlântica, foram realiza-
das brincadeiras, contação de histórias com Cristiano 
Gouveia, observação de aves com Pedro Abib Cristales 
e atividades de educação ambiental em um piquenique 
colaborativo no Parque Ibirapuera.

Adultos e crianças tiveram uma experiência agradável 
em meio à natureza, aproveitando o parque. Brinca-
deiras como ioiô, bola de sabão, corda, instrumentos 
sonoros de PET, peteca e pintura animaram o dia. Os 
participantes conheceram mais sobre a Mata Atlântica 
com o jogo da memória das espécies, super trunfo dos 
animais e livros infantis com temas ambientais.

Piquenique colaborativo 

no Dia da Mata
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RELATÓRIO ANUAL 2017

POLÍTICAS PÚBLICAS

Conforme previsto na Lei da Mata Atlântica Lei nº (11.428/06), os municípios devem assumir sua parte na prote-
ção dessa importante floresta através dos instrumentos de planejamento. O principal deles é o Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), que reúne e normatiza os elementos necessários à 
proteção, conservação, recuperação e uso sustentável do bioma.

“É uma legislação que coloca o município muito mais próximo do cidadão, porque prevê um 
instrumento que deve ser elaborado, aprovado e acompanhado pelo Conselho de Meio Ambiente 
de cada município, e já que estamos falando em qualidade de vida, é fundamental trazer a 

sociedade para esta discussão”

(Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação).
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Planos Municipais da Mata Atlântica 

A Fundação SOS Mata Atlântica acompanha e apoia os 
municípios interessados em elaborar seus Planos Muni-
cipais da Mata Atlântica, com ações como mobilização e 
capacitação para produção dos PMMAs; divulgação de 
materiais didáticos e notícias sobre os Planos, etc. 

Em 2017, entre os municípios que lançaram seus Planos 
Municipais da Mata Atlântica, está o maior centro urbano 
do país: São Paulo. A elaboração do Plano foi conduzida 
pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) do 
município, com apoio da Fundação SOS Mata Atlântica. 
O lançamento ocorreu em dezembro. As ações pre-
vistas na terceira etapa visam preservar e recuperar os 
fragmentos de Mata Atlântica e estão relacionadas a seis 
eixos temáticos.

CAUSAS | MATA ATLÂNTICA

O plano definiu três áreas prioritárias para a recuperação e conservação – com a proposta de implementação de 

corredores ecológicos , tendo como base critérios como relevância ecológica e a importância da inserção regio-

nal desses remanescentes:

1) Corredor Ecológico da Mata Atlântica, na Zona Norte: conexão do Parque Estadual do Jaraguá com os rema-

nescentes de Mata Atlântica contíguos e com os parques Anhanguera, Parque Estadual da Cantareira (PEC) e os 

parques municipais existentes na borda da Cantareira e propostos no Plano Diretor.

2) Corredor Ecológico da Mata Atlântica, na Zona Sul: conexão dos quatro parques naturais municipais (Jace-

guava, Itaim, Varginha e Bororé) com os remanescentes de Mata Atlântica localizados na porção sudoeste do 

território do município, que correspondem às áreas mais preservadas da APA Capivari-Monos, que inclui porção 

do Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo Curucutu).

3) Corredor Ecológico da Mata Atlântica, na Zona Leste: conexão entre o Parque Natural Municipal Fazenda do 

Carmo e o futuro Parque Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva, localizado na divisa entre os territórios 

dos municípios de São Paulo,  Ferraz de Vasconcelos e Mauá. Os demais trechos visam conectar a APA Estadual 

Fazenda do Carmo, o Parque do Rodeio e os remanescentes de Mata Atlântica localizados em Guaianases.
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2016, esse sistema gerou 326 alertas, sendo que em 
196 casos houve desmatamento. Autuação e prisões 
em flagrante também ocorreram.

Além do Rio de Janeiro, os demais secretários presentes 
apresentaram avanços, novas iniciativas e resultados re-
gionais na conservação e recuperação da Mata Atlântica. 
Participaram secretários ou representantes dos estados 
de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

Nova história para a Mata Atlântica

Desde 2015, a Fundação SOS Mata Atlântica promove 
encontros anuais entre os Secretários de Meio Ambiente 
dos estados abrangidos pelo bioma. No primeiro evento, 
os representantes dos 17 estados da Mata Atlântica as-
sinaram a carta Nova História para a Mata Atlântica, e se 
comprometeram a buscar o desmatamento ilegal zero e 
aumento da cobertura florestal nativa até 2018.

O 3º Encontro dos Secretários de Meio Ambiente dos 
Estados da Mata Atlântica ocorreu no dia 23 de junho de 
2017, na sede da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan). Um dos principais temas do en-
contro foi a aplicação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
para impulsionar a proteção e a restauração da Mata 
Atlântica. 

A Fundação apresentou o estudo “Cenários Positivos 
para o Cadastro Ambiental Rural na Mata Atlântica”, que 
apontou a relevância do CAR para a conservação am-
biental e seus benefícios para a população, com o exem-
plo do combate ao hantavírus, transmitido por roedores. 

Outro tema foco foi a utilização de ferramentas tecno-
lógicas que auxiliam no controle e fiscalização do des-
matamento. A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 
lançou o projeto “Olho no Verde”, que monitora perma-
nentemente 7 mil metros quadrados de remanescentes 
de Mata Atlântica no estado, por meio de satélites. Em 

 “A boa notícia é que esses instrumentos de tecnologia da informação vão se 
tornar a cada dia mais viáveis e mais baratos, inclusive para subsidiar inicia-
tivas na área ambiental. É nessa trilha do avanço tecnológico que as institu-

ições poderão viabilizar novas ações de conservação da natureza”

(Pedro Luiz Passos, presidente da Fundação SOS Mata Atlântica)

RELATÓRIO ANUAL 2017
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RESTAURAÇÃO 
DA FLORESTA

CAUSAS
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Os principais ciclos econômicos da história brasileira se-
guiram a lógica ultrapassada de que o crescimento se dá 
por expansão territorial e desmatamento. Da exploração 
do pau-brasil, agropecuária até a industrialização e ex-
pansão das cidades, esse modelo obsoleto esteve pre-
sente. Tudo começou pela costa, acabando com quase 
90% da área original da Mata Atlântica. A floresta nativa 
agora precisa ser recuperada, sobretudo nas áreas de 
nascentes, mananciais e a mata ciliar nas margens dos 
rios, para mitigar os riscos atuais e futuros de desabas-
tecimento de água.

Os projetos de Restauração Florestal da Fundação SOS 
Mata Atlântica estão entre os que mais contribuíram 
para a reabilitação do bioma no País. Há 17 anos, a ONG 
se destaca como uma das poucas organizações brasi-
leiras com capacidade de concretizar projetos de larga 
escala nessa área.

“Restauração Florestal é resgatar a floresta 
que originalmente existia em uma área, é o 
esforço para recompor uma floresta nativa. 
Essa floresta precisa ser funcional e 
perdurar ao longo do tempo. Esse trabalho 
é importante por recuperar os serviços 
ecossistêmicos naturais que uma floresta 
provê, então ajuda na regulação do clima, 
na qualidade e quantidade de água, na 
purificação do ar, ajuda na agricultura, na 
manutenção da biodiversidade que a floresta 
abriga, entre outras importantes funções” 

(Rafael Fernandes, gerente de Restauração 
Florestal da Fundação)

17 anos restaurando 
florestas nativas

Integrando atuação de empresas, produção rural e con-
servação do meio ambiente, a Fundação já contabiliza o 
plantio de mais de 40 milhões de árvores nativas e a res-
tauração de 23 mil hectares, em 9 estados e 550 municí-

pios da Mata Atlântica, uma área equivalente ao território 
do Recife (PE). 

Só em 2017, foram 1.491.719 árvores nativas 
plantadas pela Fundação, o equivalente a 1.131 

campos de futebol.

Bradesco Seguros e Bradesco Cartões continuam a ser 
os principais parceiros nessa missão de restaurar, com 
o patrocínio de mais de 30 milhões de mudas plantadas, 
assim como a HEINEKEN Brasil, cedente da área do Cen-
tro de Experimentos Florestais onde projetos de restau-
ração são desenvolvidos.

O Brasil é signatário de compromissos 
internacionais de recuperação das florestas, 
aderiu ao Desafio de Bonn e à Iniciativa 
20x20. No Acordo de Paris sobre mudanças 
climáticas, incluiu como meta restaurar 
12 milhões de hectares de florestas e 
implementar 5 milhões de hectares de 
sistemas com integração entre lavoura, 
pecuária e floresta até 2030, além de 
recuperar mais de 5 milhões de pastagens 
degradadas até 2020. Com apenas 12,4% 
da vegetação original, a Mata Atlântica é o 
bioma que mais deve ser beneficiado por 
esta meta de restauração.

Em seu papel de engajar e articular por políticas públicas, 
a SOS Mata Atlântica atua na mobilização do governo, 
instituições privadas, empresas, proprietários de terra e 
sociedade civil para coibir o desmatamento, estimular a 
implementação de alguns dos instrumentos da Lei do 
Código Florestal (12.651/2012) e contribuir com o cum-
primento das metas internacionais.
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INICIATIVAS

10 anos do Centro de 
Experimentos Florestais

Uma fazenda no interior de São Paulo que já teve dife-
rentes vocações – como produção de café e criação de 
gado – hoje é um exemplo claro de que a restauração da 
floresta pode trazer inúmeros benefícios. Sede de pro-
jetos e pesquisas focados na recuperação da Mata, o 
Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica 
– HEINEKEN Brasil, em Itu, recebeu o plantio de 720.000 
(setecentos e vinte mil) mudas de árvores nativas da 
Mata Atlântica. 

Área próxima ao lago 2007 Área próxima ao lago 2012

Em 2017, o Centro completou 10 anos e comemorou 
importantes resultados, como o retorno de nascentes e 
o aumento da presença de animais. O marco foi celebra-
do no dia 24 de novembro, com um evento que reuniu 
colaboradores, ONGs, empresas parceiras e autorida-
des, como o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, 
Maurício Brusadin. O encontro também celebrou os 17 
anos de atuação da SOS Mata Atlântica em iniciativas de 
restauração florestal.
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A recuperação da mata também foi a responsável pelo au-
mento de 156,7% no número de espécies de aves na an-
tiga fazenda de café. Em um estudo realizado em parceria 
com os pesquisadores Marcos Melo e Marco Silva, da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 2007 foram 
identificadas 81 espécies de aves no local. De acordo com 
o levantamento:

Com o retorno da mata nativa, muitos outros animais co-
meçaram a aparecer no Centro. De setembro de 2016 a 
junho de 2017, houve a identificação de espécies como 
cachorro-do-mato, capivara, gambá, pequenos felinos, 
onça-parda e lontra. 

Quando foi criado, em 2007, o local tinha 49 hectares de 
floresta. Hoje, conta com 386 hectares restaurados. O vi-
veiro tem capacidade de produzir 750 mil mudas de 110 
espécies nativas da Mata Atlântica por ano, que são usa-
das em projetos na região e dentro da própria fazenda. No 
local, trabalham engenheiros florestais, biólogos, educa-
dores e viveiristas, que desenvolvem o trabalho de restau-

A volta dos bichos da floresta

Saí-azul fêmea Canário-do-mato

De acordo com o levantamento:

• Dez anos depois, esse número mais do que 
duplicou, chegando a 208 aves.

• O Centro abriga duas espécies ameaçadas 
de extinção: a perdiz e a curica.

• Outras seis espécies que vivem lá estão 
classificadas como quase ameaçadas de 
extinção, segundo o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). 

• Ainda de acordo com o levantamento, 
13 espécies que frequentam a fazenda 
atualmente são endêmicas (ou seja, 
exclusivas) da Mata Atlântica.

ração florestal, pesquisas, ações educativas e outras ativi-
dades ambientais.
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10 anos de atuação.

Viveiro com capacidade de produção anual de 750 mil mudas de 110 espécies nativas da Mata 
Atlântica.

Referência em projetos de restauração florestal, apoio à pesquisa e formação, e educação 
ambiental.

386 hectares de floresta restaurados em seu interior.

Reaparecimento de duas nascentes e aumento de 5% no volume de água superficial e 20% na água 
subterrânea.

Aumento de 156,7% no número de espécies de aves com a volta da floresta.

Reaparecimento de animais como onça-parda, lontra e cachorro-do-mato.

Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – HEINEKEN Brasil

Um dos benefícios mais visíveis está na quantidade e qualidade da água na área. Quando tudo começou, o Centro 
de Experimentos contava com 17 nascentes. Mais duas voltaram a verter água após o plantio de árvores nativas, 
aumentando o total para 19. Também foi possível notar no local um incremento de 5% de água superficial e 20% de 
água subterrânea. 

Mais floresta, mais água

INICIATIVAS

CAUSAS | RESTAURAÇÃO DA FLORESTA
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Florestas do Futuro

Clickarvore

Florestas do Futuro é uma das principais inicia-
tivas de restauração florestal da Fundação SOS 
Mata Atlântica. O programa reflete o caráter ar-
ticulador e mobilizador da ONG ao reunir socie-
dade civil, empresas, proprietários de terras e o 
poder público em torno do tema restauração, 
de forma participativa. Ele atua simultanea-
mente em três frentes: sequestro de carbono, 
manutenção da biodiversidade e preservação 
de recursos hídricos, com restauração de áreas 
degradadas. 

O Florestas do Futuro é viabilizado por empre-
sas que buscam a sustentabilidade e patroci-
nam o plantio de mudas. Veja a relação com-
pleta de parceiros na seção Parcerias deste 
relatório.

O programa Clickarvore continua sendo um dos maiores responsáveis pelo impacto positivo da área de Restaura-
ção Florestal da Fundação. Neste ano, mais de 800 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram planta-
das, encerrando em 2017, as doações. Veja na tabela abaixo os números gerais:

Em sua história, o programa já contemplou 
53 municípios em 5 Estados, recuperando uma 
área de cerca de 2.500 hectares de Mata Atlântica, 
com o plantio de mais de 5 milhões de mudas 
de árvores nativas. Foram 162 projetos que 
beneficiaram 141 propriedades rurais. Em 2017, 
foram plantadas mais 528.231 mudas.  

Além disso, na modalidade de viabilização dos 
Termos de Compromisso de Recuperação 
Ambiental (TCRAs), o programa Florestas do Futuro 
contabiliza mais 313.848 árvores da Mata Atlântica 
plantadas, sendo que mais da metade destas 
(160.074) foram plantadas em 2017.

Programa Propriedades Proprietários Municípios Estados Projetos
Número de 

árvores

Área 
plantada 

(ha)

Número de 
árvores

Área 
plantada 

(ha)

Clickarvore 1341 1377 497 9 1700 29.261.415 16.503,2 803.414 439,4

Clickarvore 
nova fase

137 105 74 6 155 3.153.593 1.886,8 0 0
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Campanha Dá Pé

Em maio, mês da Mata Atlântica, cerca de 200 voluntá-
rios plantaram 1.800 árvores nativas no Parque Nacional 
da Tijuca, no Rio de Janeiro, em uma ação da campanha 
Dá Pé, uma parceria entre o programa “Um Pé de Quê?” 
e a SOS Mata Atlântica. Os atores Regina Casé e Mar-
cos Palmeira também estiveram presentes e plantaram 
árvores. 

O plantio é resultado do segundo crowdfunding da cam-
panha, feito no fim de 2016, que arrecadou R$ 274 mil 
para ações de restauração florestal. Além do Parque Na-
cional da Tijuca, 30 mil árvores foram plantadas nas nas-
centes e margens do Rio Una, em São Paulo. As mudas 

“Conseguimos atingir 8 milhões de 
pessoas com a campanha Dá Pé. E a crise 
hídrica que afeta as principais capitais 
do país mostra que estamos perdendo 
o status de ‘país da água’. Não temos 
tempo a perder”

(Estevão Ciavatta, diretor da Pindorama 
Filmes, responsável pelo programa “Um Pé 
de Quê?”). 

INICIATIVAS

CAUSAS | RESTAURAÇÃO DA FLORESTA

receberão manutenção até que estejam fortes o sufi-
ciente para se desenvolverem sozinhas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS  

Código Florestal: contra os retrocessos e em prol 

dos instrumentos positivos

A Fundação SOS Mata Atlântica atua no sentido de avaliar e acom-
panhar a aplicação da Lei do Código Florestal (12.651/2012), mo-
bilizando a sociedade contra retrocessos na legislação. Ao mes-
mo tempo, estimula a implementação de instrumentos benéficos 
previstos na Lei.

Em outubro, a Fundação manifestou formalmente apoio às Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) movidas contra os artigos 
do Código que reduzem as Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), Reserva Legal (RL) e promovem a anistia à degradadores ( 
ADIs  n.º 4901, n.º 4902, n.º 4903 e n.º 4937). 

As ADIs foram avaliadas pela Suprema Corte do Brasil, e 
a maioria dos ministros da Suprema Corte entendeu que 
a norma atende à Constituição Federal, então a lei será 
mantida quase da mesma forma como foi promulgada 
pela Presidência da República, há seis anos. Entretanto, 
a partir de agora novos retrocessos legais não podem 
ser admitidos e é necessário avançar fortemente com o 
cumprimento da legislação.
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Apesar dos retrocessos em alguns dos artigos do Códi-
go Florestal, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Pro-
grama de Regularização Ambiental (PRA) se destacam 
como instrumentos positivos introduzidos com a nova 
Lei. A SOS Mata Atlântica defende que eles devem ser 
mantidos como ferramenta de gestão, para estimular e 
apoiar a regularização ambiental. Por isso, a Fundação 
fomenta e participa de iniciativas que contribuam para a 
implementação destes instrumentos. 

Um dos destaques desta atuação em 2017 foi o lança-
mento do estudo “Cenários Positivos para o Cadastro 
Ambiental Rural na Mata Atlântica”, que mostra a im-
portância do CAR para o monitoramento da qualidade 

Cadastro Ambiental Rural: cenários positivos

 A Fundação SOS Mata Atlântica é membro do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, 
um coletivo que envolve atores de diversos segmentos da sociedade comprometidos com a 
restauração da floresta, incluindo organizações e associações diversas, governos, empresas, 
instituições científicas, proprietários rurais e outros. 

da conservação vegetal e geração de benefícios para a 
população. 

O relatório é fruto de uma parceria entre a Fundação e 
o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão do Ministério 
do Meio Ambiente, que prevê o compartilhamento de 
dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Ru-
ral (SICAR) para produzir conhecimento estratégico, que 
contribua com a prevenção do desmatamento e com a 
definição de áreas prioritárias para restauração florestal. 
A publicação foi lançada em junho, durante o 3º Encontro 
dos Secretários de Meio Ambiente dos Estados da Mata 
Atlântica, que teve o CAR entre seus temas principais.

O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica lançou 
a campanha “Que Reserva Legal Queremos na Mata 
Atlântica?”, com o objetivo principal de desconstruir 
mitos sobre esse tema e “construir um ambiente mais 
favorável para que ações de recuperação aconteçam de 
fato”.

Como estratégia da campanha, especialistas em legis-
lação ambiental, ecologia da restauração e economia 
de agronegócio produziram três pareceres técnicos: o 
Parecer Legal apresenta o arcabouço jurídico de como 

Que Reserva Legal queremos?

recuperar e manejar de forma sustentável as áreas de 
Reserva Legal na Mata Atlântica; o Parecer Ecológico 
aborda a importância dessas áreas para a conservação 
da biodiversidade e manutenção de serviços ambientais; 
e o Parecer Econômico, que destaca alternativas para o 
uso econômico de seus recursos. 

A ideia é contribuir para que a agenda da recuperação 
ambiental atraia mais investimentos, garantindo a fun-
ção ecológica da Reserva Legal e impulsionando uma 
nova era da restauração florestal.

INICIATIVAS

CAUSAS | RESTAURAÇÃO DA FLORESTA
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çamento oficial do Plano Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa, um instrumento essencial para tirar 
do papel as metas de recuperação florestal”.

A Fundação SOS Mata Atlântica participou em novem-
bro da 23ª Conferência das Partes de Mudanças Climáti-
cas (COP-23), em Bonn, na Alemanha. A ONG apresen-
tou a palestra “Iniciativas para a restauração florestal na 
Mata Atlântica e contribuição para o NDC (Contribuição 
Nacionalmente Determinada) Brasileira – além do acor-
do climático”. Nela, foram abordados os projetos desen-
volvidos para colaborar com o cumprimento da meta 
ambiental definida para o Brasil no Acordo de Paris: res-
tauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares 
de florestas.

Um dos destaques da participação brasileira no evento 
foi o anúncio, pelo Ministério do Meio Ambiente, do lan-

Restauração Florestal na COP-23

“Foi importante observar como a saída dos 
Estados Unidos do Acordo de Paris não 
impediu o desenvolvimento da COP e como o 
Brasil teve mais uma vez papel importante 
na discussão de algumas agendas, como a da 
restauração florestal”

(Mario Mantovani, diretor de Políticas 
Públicas da Fundação).

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento legal previsto no Código Florestal e que 
auxilia no processo de regularização ambiental de propriedades e na recuperação de áreas 
degradadas. É constituído pela delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva 
Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social 
e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os 
valores das áreas para diagnóstico ambiental.
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A SOS Mata Atlântica atua para dar visibilidade, aumentar 
e consolidar as Unidades de Conservação, ampliando o 
protagonismo da sociedade civil, dos órgãos ambientais 
e dos proprietários privados, com o acompanhamento 
para proteção e aperfeiçoamento da Lei do Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação (9.985/2000).

Um dos mecanismos mais efetivos para garantir a conti-
nuidade dos benefícios ambientais oferecidos pela Mata 
Atlântica e da riqueza de vida que ela abriga é a criação, 
manutenção e gestão das Unidades de Conservação 
(UCs) terrestres e marinhas.  São áreas como os parques 
e reservas, protegidos por lei e delimitados para oferecer 
diferentes graus de proteção à natureza.

“As UCs são áreas que possuem recursos 
fundamentais para a vida. Por isso, são 
protegidas por lei e devem receber o 
cuidado de todos. Elas estão divididas em 
12 categorias, algumas mais restritivas 
e outras que são voltadas para o uso 
público, estimulando a visitação, como é 
o caso dos parques. Dois exemplos são os 
famosos Parque Nacional da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, e o Parque Nacional do Iguaçu, 
em Foz do Iguaçu, no Paraná, que contribuem 
para o desenvolvimento regional”

 

Proteger benefícios                            

Muitas destas áreas protegidas estão próximas aos cen-
tros urbanos e interferem diretamente na qualidade de 
vida das pessoas. Para garantir a conservação dessas 
áreas é muito importante fortalecer a sua gestão, valo-
rizar a presença nesses espaços e engajar a sociedade, 
seja pela participação nos conselhos ou em projetos de 
pesquisa, educação ambiental ou visitação.

Nestes 30 anos, a Fundação já contabiliza o apoio a 502 UCs públicas e privadas 
em áreas de floresta (incluindo florestas urbanas) e costeiro-marinhas.

Existem mais de 2.300 UCs na Mata 
Atlântica. Além das unidades criadas 
pelos governos federal, estaduais e 
municipais, destaca-se o papel do setor 
privado, que é responsável pela criação 
e manutenção de mais de 1.000 reservas 
particulares, as RPPNs.
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AL RPPN Anhumas 

AL RPPN Anhumas III

AL RPPN Bosque

AL RPPN Cachoeira

AL RPPN Fazenda Boa Alegria

AL RPPN Fazenda Boa Vontade

AL RPPN Fazenda Cachoeira

AL RPPN Fazenda Estrela do Sul

AL RPPN Fazenda Madeira

AL RPPN Fazenda Papa Mel

AL RPPN Fazenda Planalto/pindorama

AL RPPN Fazenda Porto Alegre

AL RPPN Fazenda Porto Seguro

AL RPPN Fazenda Santa Fé

AL RPPN Guanabara

AL RPPN Manimbu

AL RPPN Triunfo

AL ARIE (Futura) das Tartarugas

AL / PE APA Costa dos Corais

BA RPPN  Curió

BA RPPN (Piruna) Vitória Primavera

BA RPPN Aldeia dos Caboclos

BA RPPN Altamira/Capitão da Mata

BA RPPN Arte Verde

BA RPPN Ave Natura

BA RPPN Belas Artes

BA RPPN Boa Sorte

BA RPPN Boa União

BA RPPN Boa Vista 1 (Boa Vista 34)

BA RPPN Boa Vista 2 (Boa Vista 38)

BA RPPN Bom Sossego II

BA RPPN Bom Sossego III

BA RPPN Brumadinho

BA RPPN Canto do Senhor

BA RPPN Ecoparque de Una

BA RPPN Eldorado (RPPN Mutum)

BA RPPN Estância Manacá

BA RPPN Fazenda Bianca

BA RPPN Fazenda Bohemia

BA RPPN Fazenda Nova Kenya

BA RPPN Fazenda Água Branca

BA RPPN Fazenda Araraúna

BA RPPN Fazenda Carroula

BA RPPN Fazenda Fragoso (Mata do Guigo)

BA RPPN Fazenda Pindorama

BA RPPN Guanandi

BA RPPN Helico

BA RPPN Jacarandá

BA RPPN Juerana

BA RPPN Juerana Milagrosa

BA RPPN Mãe da Mata

BA RPPN Manona

BA RPPN Mariana

BA RPPN Mariteia (cotinga-crejoá)

BA RPPN Mestre Bonina (Fazenda São Sebastiao)

BA RPPN Natura Cerrada - Sítio Junco II (Cyda)

BA RPPN Natura Mater - Sítio Junco I ( jorge)

BA RPPN Olho de Fogo Rendado

BA RPPN Ondulada I (Suçuarana)

BA RPPN Ondulada II (RPPN Jaguatirica)

BA RPPN Paraíso

BA RPPN Pedra do Sabiá

BA RPPN Pingo de Ouro

BA RPPN Ponta do Curral

BA RPPN Rancho Letty

BA RPPN Reserva Ecológica Rio Capitão

BA RPPN Reserva Jatobá

BA RPPN Reserva Natural da Serra do Teimoso

BA RPPN Reserva São João

BA RPPN Reserva São José

BA RPPN Rio da Barra

BA RPPN Rio Jardim

BA RPPN Rio Negro

BA RPPN Salto Apepiqui

BA RPPN Santa Ana

BA RPPN Santa Elisa (RPPN Consul Emilton Moreira Rosa)

BA RPPN Santo André

BA RPPN Santo Antonio Boa União (Reserva Gravina)

BA RPPN Santo Antonio/Tiê Sangue

BA RPPN Sapucaia

BA RPPN Serra Bonita

BA RPPN Serra da Temerosa

BA RPPN Serra das Almas de Rio de Contas

BA RPPN Serra do Guariru

UCS APOIADAS 
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BA RPPN Sítio Lukavec

BA RPPN Sítio Volta do Rio

BA RPPN Toca da Onça (Contendas II)

BA RPPN Tuim

BA RPPN Vale do Cantassuri

BA Parque Estadual Serra do Conduru 

BA Parque Nacional da Chapada Diamantina 

BA Parque Nacional do Descobrimento 

BA Parque Nacional do Monte Pascoal 

BA Parque Nacional do Pau Brasil 

BA Reserva Biológica de Una 

BA Parque Natural Municipal Recife de Fora

BA APA dos  Abrolhos

BA APA Recifes das Pinaúnas

BA Parque Natural Municipal Pedra de Ilhéus

BA RESEX Canavieiras

BA RESEX Cassurubá

CE RPPN Paulino Veloso Camelo

CE RPPN Serra da Pacavira

CE RPPN Sítio Palmeiras

CE APA Manguezal da Barra Grande

CE APA Sabiaguaba

CE APA Manguezal da Barra Grande

ES Parque Estadual Paulo César Vinha 

ES APA Maciço Central de Vitória

ES RPPN Águas do Caparaó

ES RPPN Alimercindo Gomes de Carvalho 

ES RPPN Alto Gururu

ES RPPN Barro Branco

ES RPPN Bei Cantoni

ES RPPN Beija Flor

ES RPPN Bugio e Companhia

ES RPPN Cacheira Alta

ES RPPN Cachoeira da Fumaça 

ES RPPN Cafundó

ES RPPN Dom Pedro

ES RPPN dos Guaribus

ES RPPN Dutra e Pimenta

ES RPPN Fazenda da Paz

ES RPPN Fazenda Meu Cantinho

ES RPPN Fazenda Terra Nova

ES RPPN Florindo Vidas

ES RPPN Freislebem

ES RPPN Lemke

ES RPPN Linda Laís

ES RPPN Linda Sofia

ES RPPN Macaco Barbado 

ES RPPN Mata da Serra

ES RPPN Muriqui

ES RPPN Olho D'água

ES RPPN Olívio Delaprani

ES RPPN Palmares

ES RPPN Paraíso

ES RPPN Passos

ES RPPN Pau a Pique

ES RPPN Prati

ES RPPN Rancho Chapadão

ES RPPN Rancho Chapadão II

ES RPPN Rio Fundo

ES RPPN Santa Cristina

ES RPPN Sítio Córrego da Cascata  

ES RPPN Sítio Débora

ES RPPN Sítio Lajinha

ES RPPN Sítio Simone

ES RPPN Três Pontões

ES RPPN Vale do Sol

ES RPPN Vovó Dindinha

ES Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça 

ES Reserva Biológica Augusto Ruschi 

ES Reserva Biológica Córrego Grande 

ES Reserva Biológica Duas Bocas 

ES Reserva Biológica Sooretama 

ES Reserva Biológica de Comboios 

ES APA Costa das Algas

ES RVS Santa Cruz

MG APA Belo Oriente

MG RPPN  Terras do Morro Grande

MG RPPN (Futura) no projeto Conservador das Águas

MG RPPN 2 irmãos

MG RPPN Albert Heillman 

MG RPPN Alto da Vista 

MG RPPN Alto da Boa Vista 

MG RPPN Alto da Boa Vista II

RELATÓRIO ANUAL 2017
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MG RPPN Alto do Rio Grande

MG RPPN Alto D'ouro

MG RPPN Alto Gamarra

MG RPPN Alto Moinhos

MG RPPN Alto Montana

MG RPPN Alto Montana I

MG RPPN Alto Sereno e Bela Vista

MG RPPN Ana Luíza Belleti Rodrigues

MG RPPN Antonio Padua Rodrigues

MG RPPN Arara

MG RPPN Ave Lavrinhas

MG RPPN Berço de Furnas

MG RPPN Berço de Furnas II

MG RPPN Bom Fim

MG RPPN Bosque dos Samambaiaçus - Resgate V

MG RPPN Cabeceira do Rio Verde

MG RPPN Cachoeira de Roça Grande

MG RPPN Cachoeira do Tombo

MG RPPN Cachoeira dos Garcias

MG RPPN Células Verdes

MG RPPN Córrego da Onça 

MG RPPN da Fragalha

MG RPPN Dalmúnia

MG RPPN Fazenda Bulcão

MG RPPN Fazenda Campos Joviano

MG RPPN Fazenda da Picada

MG RPPN Fazenda do Córrego Acima

MG RPPN Fazenda Esplanada 

MG RPPN Fazenda São Pedro I

MG RPPN Fazenda São Pedro II

MG RPPN Fazenda Serra Negra

MG RPPN Fazenda Velha

MG RPPN Fazenda Vida Nova

MG RPPN Feliciano M. Abdalla

MG RPPN Floresta do Pengá

MG RPPN François Robert Arthur

MG RPPN Garganta do Registro  matricula 1067

MG
RPPN Garganta do Registro  matricula 1068 - 
4 fragamentos

MG RPPN Gato do Mato

MG RPPN Isabel e Antonio Xavier

MG RPPN Jurerê

MG RPPN Mata do Bugio

MG RPPN Mata do Passarinho

MG RPPN Mata do sossego

MG RPPN Mata dos Jacus - Resgate VI

MG RPPN Mato Limpo

MG RPPN Meu Reino Encantado

MG RPPN Mitra do Bispo

MG RPPN Mitra do Bispo II

MG RPPN Morada dos Macacos

MG RPPN Morro do Elefante

MG RPPN Nascer

MG RPPN Nave da Esperança

MG RPPN Norberto Custódio Ferreira

MG RPPN Ovídio Antônio Pires II

MG RPPN Ovídio Antônio Pires III 

MG RPPN Ovídio Antônio Pires IV

MG RPPN Ovídio Antônio Pires V

MG RPPN Papagaio do Peito Roxo

MG RPPN Pico do Peão

MG RPPN Pousada da Serra

MG RPPN Quinta dos Cedros

MG RPPN Reserva Campina

MG RPPN Reserva da Mata 

MG RPPN Reserva do Açude

MG RPPN Resgate I

MG RPPN Resgate II

MG RPPN Resgate III

MG RPPN Retiro das Vertentes

MG RPPN Rio Grande

MG RPPN São Lourenço do Funil

MG RPPN São Paulo

MG RPPN São Vicente 

MG RPPN Sauá

MG RPPN Serra da Prata

MG RPPN Serra do Ribeirão

MG RPPN Serra dos Criminosos

MG RPPN Serrinha

MG RPPN Sítio Boa Vista

MG RPPN Sítio Mata da Cruz

MG RPPN Tabaroa

MG RPPN Terra da Pedra Montada

MG RPPN Terra dos Sabiás
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MG RPPN Terra Una

MG RPPN Terras da Madrugada

MG RPPN Vale das borboletas

MG RPPN Volta Fria

MG Parque Estadual Serra do Brigadeiro 

MG Parque Municipal de São Lourenço 

MG Parque Nacional da Serra da Canastra 

MG Reserva Biológica da Mata Escura 

MG, RJ, SP Parque Nacional do Itatiaia 

MS Parque Nacional da Serra da Bodoquena

MS RPPN Cabeceira do Mimoso

PB RPPN Gurugy Paus Ferros gleba A

PB APA Barra de Mamanguape

PE Parque Natural Municipal Nascentes do Mundaú

PE Reserva Biológica Mata da Chuva

PE RPPN do Benedito

PE RPPN Natural do Brejo

PE RPPN Serro Azul

PE Reserva Biológica de Saltinho 

PE Parque Natural Municipal Forte de Tamandaré

PE RPPN dos Manguezais Josué de Castro

PE APA Fernando de Noronha

PE Parque Nacional Fernando de Noronha

PI Parque Nacional da Serra da Capivara

PI APA Delta do Parnaíba

PR Parque Nacional do Superagüi 

PR Parque Natural Municipal Airumã

PR Parque Natural Municipal Foz do Rio Maurício – Rio Iguaçu

PR RPPN da Pousada Graciosa

PR RPPN Encantadas

PR RPPN Guartelá

PR RPPN Meia Lua

PR RPPN Morro do Bruninho

PR RPPN Nhandara Guaricana

PR RPPN Paisagem Araucária (ONG Preservação) 

PR RPPN Rancho Sonho Meu I e II

PR RPPN Refúgio Carolina

PR RPPN Rincão do Paiol (do Capivarizinho)

PR RPPN São Antônio

PR RPPN Sítio Pedra sobre Pedra

PR RPPN Sítio Perna do Pirata

PR RPPN Sítio Sossego - Antenor Rival Crema 

PR RPPN Tarumã

PR RPPN Vilar do Boi

RJ Reserva Biológica da Praia do Sul 

RJ APA Fluvial de Porto Real

RJ RPPN (Futura) Sítio Cacique

RJ RPPN Águas Vertentes  

RJ RPPN Alexandra

RJ RPPN Alvorada de Itaverá

RJ RPPN Boa Esperança

RJ RPPN Boa Vista

RJ RPPN Cabeceira do Cafofo 

RJ RPPN Cachoeira das Águas Claras I

RJ RPPN Cachoeira das Águas Claras II

RJ RPPN Cachoeirinha 

RJ RPPN CEMAG

RJ RPPN Cisne Branco 

RJ RPPN Cláudia

RJ RPPN Córrego Vermelho 

RJ RPPN da Associação dos Taifeiros da Armada

RJ RPPN das Orquídeas

RJ RPPN do Ferreiro

RJ RPPN do Sítio Monte Alegre 1

RJ RPPN do Sítio Monte Alegre 2

RJ RPPN Dois Peões

RJ RPPN dos Aymorés

RJ RPPN Douglas Vieira Soares

RJ RPPN Ecopreservar Rio

RJ RPPN El Nagual

RJ RPPN Estância Rio do Ouro

RJ RPPN Fargo

RJ RPPN Fazenda Bom Retiro

RJ RPPN Fazenda Flora Real (Recanto do Bugio)

RJ RPPN Fazenda João de Baixo (Regua III)

RJ RPPN Fazenda Minas Gerais

RJ RPPN Fazenda Palmital

RJ RPPN Fazenda Roça Grande

RJ RPPN Fazenda Sambaíba

RJ RPPN Fazenda São Benedito

RJ RPPN Frilson Matheus Vieira

RJ RPPN Granja Coelho Azul

RJ RPPN Grota do Sossego

RJ RPPN Jardim MuKunda
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RJ RPPN Lençóis 

RJ RPPN Madeleine Colaço

RJ RPPN Marie Camille

RJ RPPN Mato Grosso II

RJ RPPN Mico-Leão-Dourado

RJ RPPN Morro Grande

RJ RPPN Neiva

RJ RPPN Nossa Senhora da Aparecida

RJ RPPN Panapaná 

RJ RPPN Pasto dos Bois e Pedregulho

RJ RPPN Patrícia

RJ RPPN Pedra Branca

RJ RPPN Quero-Quero  

RJ RPPN Rabicho da Serra  

RJ RPPN Recanto Reifman

RJ RPPN Regua I

RJ RPPN Reserva Agulhas Negras

RJ RPPN Reserva Ecológica Mário e Alba Corral

RJ RPPN Resgate VIII

RJ RPPN Ribeira e Soledade

RJ RPPN Salto

RJ RPPN Santa Clara

RJ RPPN Santa Dulce de Cima 

RJ RPPN Santa Fé 

RJ RPPN São Carlos do Mato Dentro 

RJ RPPN São Francisco

RJ RPPN São José (Bicho Preguiça)

RJ RPPN Serra de Caramandu

RJ RPPN Serra Grande

RJ RPPN Sete Flechas

RJ RPPN Sítio Bacchus

RJ RPPN Sítio Beira-Rio

RJ RPPN Sítio Cachoeira Alta

RJ RPPN Sítio Caldeirão

RJ RPPN Sítio da Luz

RJ RPPN Sítio Duas Barras (Regua II)

RJ RPPN Sítio Itacolomy   

RJ RPPN Sítio Monte Alegre III

RJ RPPN Sítio Monte Alegre IV

RJ RPPN Sítio Peito de Pomba

RJ RPPN Sítio Recreio I (Canto dos Pássaros)

RJ RPPN Sítio Recreio II (Canto dos pássaros II)

RJ RPPN Sítio Recreio III

RJ RPPN Sítio São Jorge/Makaia das Sairinhas

RJ RPPN Sítio Shangri-lá

RJ RPPN Sítio Watt 1

RJ RPPN Sítio Watt 2

RJ RPPN Sossego I 

RJ RPPN Sossego II

RJ RPPN Taquaral  

RJ RPPN Tereza de Ávila

RJ RPPN Terra do Sol e da Lua

RJ RPPN Terra Verde I

RJ RPPN Terra Verde II

RJ RPPN Três Morros

RJ RPPN Vale do Luar

RJ RPPN Verbicaro

RJ RPPN Xodó 

RJ Parque Estadual da Serra da Concordia

RJ Parque Municipal da Serrinha do Alambari 

RJ Parque Nacional da Serra da Bocaina

RJ Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

RJ Parque Nacional da Tijuca

RJ Parque Natural Municipal da Taquara 

RJ Parque Natural Municipal de Araponga 

RJ Reserva Biológica de Araras 

RJ Reserva Biológica de Tinguá

RJ Reserva Biológica Poço das Antas 

RJ ARIE Itapebussus

RJ Parque Estadual Marinho do Aventureiro 

RJ APA Armação dos Búzios

RJ APA de Guapi-mirim

RJ APA do Cairuçu

RJ Estação Ecológica da Guanabara

RJ Estação Ecológica Tamoios

RJ MONA Cagarras

RJ Parque Nacional Costa dos Corais

RJ Reserva Biológica Guaratiba

RJ Reserva Ecológica da Juatinga

RJ RESEX Arraial do Cabo

RN Futura UC Municipal do Sapé

RN RPPN Mata de Pitangui Escola das Dunas

RN RDS Ponta do Tubarão

RN Reserva Biológica Atol das Rocas 
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RS RPPN Maragato

RS RPPN Mo'ã

RS RPPN Posse dos Franciosi

RS RPPN Ronco do Bugio

RS RPPN Santa Bárbara

RS Reserva Biológica da Serra Geral 

RS Parque Nacional do Iguaçu

SC Parque Natural Municipal  das Grutas de Botuverá 

SC RPPN Amplus Lucidus

SC RPPN Amplus Lucidus I

SC RPPN Araucárias Gigantes

SC RPPN Bacupari

SC RPPN Caetezal

SC RPPN Chacara Edith

SC RPPN Chapada Heinz Bahr

SC RPPN Corredeiras do Rio Itajaí

SC RPPN das Cascatas

SC RPPN Irmãs Grimm

SC RPPN Leão da Montanha

SC RPPN Passarim Oxum

SC RPPN Pedra Branca

SC RPPN Prima Luna I

SC RPPN Refúgio do Macuco 

SC RPPN Rio da Prata do Bugiu

SC RPPN Rio das Lontras

SC RPPN Rio das Lontras II

SC RPPN Rio do Cedro

SC RPPN Rio Vermelho

SC RPPN Rio Vermelho I

SC RPPN Serra do Lucindo

SC RPPN Taipa do Rio Itajaí

SC RPPN Taipa Rio do Couro

SC RPPN Vale das Pedras

SC Parque Nacional de Sao Joaquim 

SC Parque Nacional do Caparaó 

SC Reserva Biológica Sassafrás 

SC Parque Natural Municipal  Lagoa do Peri

SC APA Anhatomirim

SC Estação Ecológica Carijós

SC Reserva Biológica do Arvoredo

SC RESEX Pirajubaé

SE RPPN Dona Benta e Seu Caboclo

SE RPPN Lagoa Encantada do Morro da Lucrécia

SP APA da Serra da Mantiqueira

SP Estação Ecológica dos Chauás

SP Futura UC Municipal Parque do Cânion

SP Parque Estadual Carlos Botelho

SP Parque Estadual da Cantareira

SP Parque Estadual da Serra do Mar

SP Parque Natural Municipal  Fazenda do Carmo

SP Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello

SP RPPN Águas Claras

SP RPPN Bela Aurora

SP RPPN Caiuá

SP RPPN Capoavinha

SP RPPN Encantos da Juréia

SP RPPN Fazenda Catadupa

SP RPPN Fazenda São Francisco

SP RPPN Guainumbi

SP RPPN Parque do Zizo

SP RPPN Parque Rio das Pedras

SP RPPN Pessegueiro

SP RPPN Recanto da Floresta

SP RPPN Reserva Canhambora

SP RPPN Rio dos Piloes

SP RPPN Rio Vermelho

SP RPPN Rizzieri

SP RPPN Serra dos Itatins

SP RPPN Sítio Mahayana

SP RPPN Taquaral Mata Atlântica

SP RPPN Travessia

SP Parque Estadual de Jacupiranga

SP Parque Estadual Jurupará 

SP APA Santos Continente

SP APA Serra do Guararu

SP Parque Estadual da Ilha do Cardoso

SP APA Cananeia-Iguape-Peruíbe

SP APA Marinha Litoral Norte

SP Estação Ecológica Tupinambás

SP Estação Ecológica Tupiniquins

SP Parque Estadual Laje de Santos

SP RESEX Mandira

SP REVIS do Arquipélago dos Alcatrazes

RELATÓRIO ANUAL 2017
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INICIATIVAS

Ampliada a parceria em prol das 
Unidades de Conservação

A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oficializaram, 
em 27 de outubro, a ampliação da parceria na gestão de Unidades de Conservação (UCs).
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RELATÓRIO ANUAL 2017

Cada uma das novas áreas apoiadas receberá pelo menos R$ 90 mil ao longo de três anos, inicialmente, com possi-
bilidade de ampliação do valor com a captação de novos recursos e parcerias. O objetivo é custear despesas básicas 
do dia-a-dia, mas que têm extrema relevância para o bom funcionamento da unidade, como materiais e serviços 
necessários para fiscalização, educação ambiental, manutenção da sede e bases, além de apoio à pesquisa.

Rebio Atol das Rocas

Foram renovados os acordos de cooperação já existentes e cinco novas parcerias foram assinadas, 
aumentando para 12 o número de UCs federais apoiadas pela Fundação. 

São elas: Parque Nacional da Serra da Bocaina, Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Parque 
Nacional do Itatiaia, Reserva Biológica (Rebio) Marinha do Arvoredo e o Núcleo de Gestão 
Integrada de Alcatrazes, que contempla o Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes e a Estação 
Ecológica de Tupinambás, e terá apoio da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA). 

As outras UCs, que já contavam com apoio anterior, são: Rebio, Atol das Rocas, Estação Ecológica 
da Guanabara/Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapi-mirim, APA Costa dos Corais (esta 
em parceria e com recursos da Fundação Toyota do Brasil), Parque Nacional da Tijuca e a APA do 
Cairuçu, que se localiza em Paraty (RJ), e vem sendo apoiada pela SOS Mata Atlântica e parceiros 
desde 1998.

“A SOS Mata Atlântica mais que dobrou 
seu apoio direto a UCs federais neste 
ano. Essas áreas são importantíssimas 
para o desenvolvimento do país e da 
Mata Atlântica, porque, além de proteger 
a biodiversidade, contribuem para a 
produção de água, preservação do solo, 
desenvolvimento de pesquisas e oferecem 
espaços de convívio com a natureza por meio 
da visitação aos parques e atividades de 
educação ambiental”

(Erika Guimarães, gerente de áreas 
protegidas da SOS Mata Atlântica).
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A Fundação SOS Mata Atlântica lançou em julho o estudo “Unidades de Conservação Municipais da Mata Atlântica”, o 
primeiro trabalho do país sobre áreas protegidas nas cidades do bioma. O levantamento revelou a existência de mais 
de mil Unidades de Conservação (UCs) municipais na Mata Atlântica e nos ambientes costeiros e marinhos.

Estudo inédito sobre UCs 
Municipais

As análises se concentraram em 934 UCs municipais, já que 153 têm lacunas de informação.

As UCs analisadas estão distribuídas em 428 municípios, ocupando pouco mais de 3 milhões 
de hectares. 

Da amostra total, 914 UCs estão em áreas da Mata Atlântica e ecossistemas associados 
(2,8 milhões de hectares) e 20 estão em áreas marinhas (132,3 mil hectares).

Foram investigados 559 municípios da Mata Atlântica, que representam 20% dos que estão 
totalmente inseridos no bioma e 16% dos existentes em seu domínio. 

O ponto de partida foi o mapa da área de aplicação da Lei da Mata Atlântica (11.428/2006).

Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo

INICIATIVAS
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O Parque Natural Municipal (PNM) Montanhas de Teresó-
polis é um bom exemplo da importância das UCs munici-
pais. Criado em 2009, como contraponto à exploração ir-
regular de granito na região, o Parque integra o Mosaico de 
Unidades de Conservação do Corredor Central Fluminen-
se, uma das áreas mais ricas em biodiversidade da Mata 
Atlântica. Ao fazer conexão com outras duas importantes 
UCs, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e Parque Es-
tadual dos Três Picos, esse PNM ajuda a proporcionar um 
cinturão de proteção não só para Teresópolis, mas tam-
bém para os municípios vizinhos de Petrópolis e São José 
do Vale do Rio Preto.

Os resultados do estudo evidenciam a importância das UCs municipais e da atuação local na sustentabilidade dos 
ambientes natural, urbano e rural, ao proporcionar mais capilaridade e integração nas ações de conservação.

“Observamos muitas inovações e esperamos que outros municípios possam se inspirar 
nelas para avançar com esse mecanismo de proteção ambiental em seus territórios. 
Um aspecto importante é que mais da metade das unidades de conservação municipais 
registradas estão inseridas ou próximas da malha urbana dos municípios. Isso abre 
uma nova perspectiva para a reconexão entre as pessoas e os ambientes naturais e o 
fortalecimento do elo entre o meio ambiente conservado e o bem-estar da população”

(Luiz Paulo Pinto, pesquisador responsável pelo estudo).

Seis fatores principais motivam a criação dessas UCs: proteção de remanescentes e da paisa-
gem natural; uso público para lazer e ecoturismo; educação ambiental; pesquisa sobre a biodi-
versidade; proteção de espécies raras, endêmicas e ameaçadas e proteção de recursos hídricos.

Ao mesmo tempo, o estudo faz um alerta para a escassez de informações oficiais sobre essas 
UCs. Somente 28% das UCs municipais contam com algum tipo de informação nos sites das 
prefeituras. E apenas 23% do total levantado estão registradas no Cadastro Nacional de Unida-
des de Conservação do Ministério do Meio ambiente (CNUC/MMA).

Para saber mais e ler a íntegra do estudo, acesse sosma.org.br/publicacoes.
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A Fundação SOS Mata Atlântica promoveu em 28 de outubro o 13º Fórum Interamericano de Turismo Sustentável 
(FITS), durante a Adventure Sports Fair, principal feira de América Latina dedicada ao mercado de esportes e turismo. 
Nessa edição, o Fórum ressaltou a importância das Unidades de Conservação (UCs) para o desenvolvimento do país 
e da economia brasileira. 

O evento também discutiu sobre boas práticas, sobre a necessidade de avançar na revisão das normas de susten-
tabilidade do turismo, e marcou a agenda de comemorações do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o 
Desenvolvimento, estabelecido pelas Nações Unidas.

Parques e reservas: turismo e 
desenvolvimento econômico

“O Brasil tem um potencial enorme para o turismo de natureza, com suas UCs. O 
encontro foi muito importante para aperfeiçoar os modelos de parcerias com os 

nossos parques, além de mostrar a sua contribuição para o desenvolvimento do país”

(Erika Guimarães, gerente de áreas protegidas da SOS Mata Atlântica).

INICIATIVAS

Durante o evento, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade lançou um estudo 
sobre as contribuições do turismo em Unidades de Conservação para a economia brasileira.  
Com base no levantamento, os 8 milhões de pessoas que visitaram as UCs brasileiras em 2015, 
movimentaram mais de R$ 4,1 bilhões e contribuíram com R$ 1,5 bilhão em valor agregado ao PIB, 
além da manutenção de mais de 43 mil empregos. 
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Em março, a Reserva Airumã, em Curitiba, ganhou uma 
trilha educativa com acessibilidade. A Airumã é uma 
Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal 
(RPPNM) importante por proteger uma das 17 áreas 
com remanescentes de mata nativa da capital para-
naense, e recebe apoio da Fundação SOS Mata Atlân-
tica por meio do edital de apoio às unidades de conser-
vação municipais, com recursos do Bradesco Cartões e 
Bradesco Seguros. 

Também em março, foi realizado o lançamento do Plano 
de Manejo do Parque Natural Municipal Mata da Chuva, 
em Bonito (PE). Realizado pelo Centro de Pesquisas Am-
bientais do Nordeste (CEPAN), o projeto é outro dos 24 
contemplados pelo edital de apoio às UCs municipais.

Destaques das UCs apoiadas

O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi be-
neficiado com o plantio de 1.800 árvores nativas da 
Mata Atlântica, em uma ação do crowdfunding “Dá Pé”, 
uma parceria do programa “Um Pé de Quê?” e da SOS 
Mata Atlântica pela restauração florestal. A Fundação 
também manteve o apoio à implementação do Par-
que por meio do Fundo de Caixa, com ações voltadas 
a aperfeiçoar a pesquisa, o manejo das trilhas e a visi-
tação na UC.

As Unidades de Conservação marinhas apoiadas pela 
Fundação também tiveram destaques e resultados 
durante o ano. Veja neste relatório, na causa “Prote-
ção do Mar”.  

RELATÓRIO ANUAL 2017
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POLÍTICAS PÚBLICAS  

As Unidades de Conservação (UCs), como parques e 
reservas, são instrumentos para garantir a proteção da 
biodiversidade e os serviços e benefícios ambientais 
para a população. Por essa razão, o sistema de UCs e a 
legislação que o rege, em especial, a Lei do Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação (9.985/2000), preci-
sam ser valorizados, protegidos e aperfeiçoados. 

#Resista: pela proteção da agenda ambiental e das UCs

Apesar da importância estratégica das Unidades de Con-
servação para o desenvolvimento do Brasil, tem sido re-
corrente a proposição de instrumentos legais, seja por 
parte do executivo ou do legislativo, que impactam e tor-
nam vulneráveis essas áreas. Ultimamente, intensificou-
se a tramitação de Projetos de Lei (PLs) e Medidas Provi-
sórias (MPs) que visam reduzir, alterar limites ou mesmo 
desafetar UCs (ou seja, deixar de ser um bem público), em 
várias regiões do Brasil, inclusive na Mata Atlântica e re-
gião costeiro-marinha a ela associada.

Um exemplo foi a inclusão de uma Emenda Parlamen-
tar na MP 756, que propôs a redução de cerca de 20% 
da área do Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ), em 
Santa Catarina, excluindo cerca de 10 mil hectares do 
seu território. Além de participar de ações coletivas pela 
proteção das UCs de maneira geral, a Fundação divulgou 
posicionamento específico contrário à diminuição dos 
limites do Parque.

O Parque Nacional de São Joaquim, 10° parque nacional mais visitado do país, protege formações 
importantes da Mata Atlântica, como as matas de araucárias – espécie ameaçada de extinção –, 
campos de altitude e florestas nativas, além de abrigar nascentes de rios importantes para o estado, 
como o Pelotas e o Tubarão, numa área extremamente relevante para a recarga de aquíferos. A 
redução dos limites desse Parque compromete a oferta de serviços ambientais imprescindíveis para 
a qualidade de vida e para a manutenção de atividades econômicas em seu entorno.

60

Em 2017, a Fundação intensificou a articulação no Con-
gresso Nacional contra projetos de lei que afetam direta-
mente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
e comprometem a integridade de parques e reservas. Da 
mesma forma, ampliou o apoio a instrumentos legais que 
destravam procedimentos ligados à compensação am-
biental e que devem assegurar mais investimentos para 
as unidades nos próximos anos.
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Uma ofensiva no Congresso também busca transformar a 
Reserva Extrativista (RESEX) de Canavieiras, no Sul da Bahia, 
em Área de Proteção Ambiental, diminuindo o grau de prote-
ção e afetando diretamente os objetivos da RESEX. 

É preciso frear esse desmonte da legislação ambiental bra-
sileira. Em maio, organizações e entidades ambientalistas, 
indígenas, de direitos humanos e do campo decidiram se unir 
em um movimento de resistência contra as medidas que co-
locam em risco a proteção do meio ambiente. A Fundação 
aderiu ao grupo, que lançou uma carta pública convocando 
outras entidades e a sociedade a resistirem. 

A ONG também participou de mobilizações contra os re-
trocessos e ameaças à legislação ambiental, inclusive atra-

vés da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso 
Nacional. Um exemplo foi a mobilização ocorrida em agos-
to no Salão Verde da Câmara dos Deputados contra o des-
monte da área ambiental. A ação questionou os diversos 
projetos tramitando na Câmara e no Senado que podem 
prejudicar a proteção da natureza, enfraquecer o licencia-
mento ambiental, dificultar a criação de parques nacionais 
e outras UCs e, ainda, ampliar a contribuição nacional à cri-
se climática com maiores taxas de desmatamento. Além 
disso, criticou os cortes previstos no orçamento da pasta 
ambiental federal, o que pode tornar ainda mais grave a si-
tuação das áreas protegidas e das agendas nacionais e in-
ternacionais em defesa do meio ambiente.
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Em agosto, a Fundação SOS Mata Atlântica publicou nota alertando, entre outras ameaças, 
que o substitutivo ao projeto de lei n° 3729/2004, que trata do Licenciamento Ambiental 
contraria o interesse público, pois “fere preceitos conquistados pela sociedade na Constituição 
Federal em relação aos biomas brasileiros, aos recursos hídricos e aos patrimônios 
socioambientais. A Constituição diz que eles devem ser geridos por normas gerais que podem 
ser complementadas, de forma mais restritiva e específica pelos estados e municípios, porém, 
sem que sejam mais flexíveis e permissivos”. Precisamos permanecer alertas e mobilizados.

A lista de retrocessos na agenda socioambiental do 
governo segue com tentativas de enfraquecimento de 
licenciamento ambiental e da fiscalização sobre a mine-
ração, entre outros. 

A Fundação atuou em defesa do Licenciamento Ambiental, 
emitindo alertas e notas, além de participar de mobilizações. 
O substitutivo ao projeto de lei nº 3.729/2004, do deputado 
federal Mauro Pereira (PMDB/RS), que trata da Lei Geral do 
Licenciamento Ambiental, é um retrocesso e um risco para 
o país, pois pode acarretar insegurança jurídica, perdas ao 
patrimônio socioambiental e à biodiversidade, além do não 
cumprimento das metas assumidas pelo Brasil no Acordo do 
Clima. Mais de 250 organizações da sociedade civil manifes-
taram repúdio ao projeto, apontando que, se aprovado, ele 
será uma “fábrica de Marianas”.

Licenciamento ambiental ameaçado

“Um dos maiores exemplos do desmonte nas leis 
e políticas do meio ambiente é a 
flexibilização do licenciamento ambiental, 
que altera, inclusive, as regras referentes 
a empreendimentos e atividades minerárias. 
Assim, tragédias como a de Mariana, que des-
truiu a bacia do Rio Doce, poderão se repetir 
em várias bacias hidrográficas. A Fundação SOS 
Mata Atlântica repudia a forma como os gran-
des temas de relevância para o país vêm sendo 
conduzidos e, junto à Frente Parlamentar 
Ambientalista e ao movimento ambientalista, 
convoca os cidadãos para se mobilizarem pela 
defesa dos nossos patrimônios nacionais”

(Malu Ribeiro, especialista em Água da 
Fundação SOS Mata Atlântica).
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A água é essencial à vida. Porém, está mais escassa a cada dia.

“Cuidar da água demanda educação e políticas públicas integradas, modernas e eficientes. 
Não podemos mais aceitar rios urbanos fétidos e contaminados, além de represas e grandes 
reservatórios, como a Billings, indisponíveis para usos públicos por falta de saneamento 
ambiental. Temos tecnologia e recursos para avançar nos índices de qualidade da água. 

Falta incluí-la na agenda estratégica do país.”

(Malu Ribeiro, especialista em Água da Fundação SOS Mata Atlântica). 

Água na agenda estratégica            

Os principais rios brasileiros têm índices preocupantes em 
relação à qualidade e disponibilidade de água. Além da des-
truição de áreas naturais que protegem fontes e nascen-
tes, a legislação brasileira ainda permite a existência dos 
chamados “rios de classe 4”, uma categoria que, na prática, 
permite a existência de rios mortos por ser extremamente 
permissiva em relação a poluentes. Isso impede que es-
ses corpos d’água sejam aproveitados para usos múltiplos, 
como o abastecimento público e lazer.

Vários fatores interferem na qualidade da água. Alguns 
exemplos são os modos de utilização do solo; estado 
de conservação ou degradação das florestas; se a água 
é usada para abastecimento público, consumo humano, 
geração de energia, lazer, irrigação, indústria e navega-
ção; nível de sustentação da vida aquática e equilíbrio 
ambiental; composição da paisagem e do ambiente; 
questões climáticas; e a diluição de resíduos industriais 
e esgoto. 

O Brasil detém 13% da água doce disponível no mundo, mas falta eficiência na gestão desse 
recurso. Crises hídricas já são realidades constantes no país. Além disso, a distribuição não é 
igualitária: cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, apenas 40% do 
esgoto no Brasil é tratado e mais de 70% das doenças que levam a internações no Sistema Único 
de Saúde decorrem de contato com água contaminada. 

A SOS Mata Atlântica trabalha pela despoluição dos 
rios. Para isso: 

• monitora e analisa a qualidade da água dos rios da 
Mata Atlântica com o apoio de seus voluntários;

• mobiliza a sociedade civil para a promoção de 
melhorias na Lei da Política Nacional de Recursos 
Hídricos - PNRH (9.433/1997), prioritariamente com o 
fim dos rios de classe 4;

• atua na criação de Unidades de Conservação, como 
parques e reservas, que estão entre os mecanismos 
mais efetivos para garantir a proteção dos recursos 
hídricos;

• realiza restauração florestal com foco na proteção e 
recuperação de nascentes e corpos d’água 
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Observando os Rios em todos 
os estados da Mata Atlântica

Há mais de 26 anos, o projeto Observando os Rios sensibiliza comunidades e capacita voluntários para monitorar a 
qualidade da água. Em 2017, com a formação de grupos voluntários no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande no Norte, Goiás, Sergipe e Piauí, o projeto atingiu um importante marco: chegou aos 17 estados da Mata 
Atlântica, além do Distrito Federal. Mantida pela Fundação SOS Mata Atlântica com patrocínio da Ypê e da Coca-Cola 
Brasil, a iniciativa atualmente envolve cerca de 3.500 pessoas.
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“Além de coletar dados relevantes 
para a produção de estudos sobre a 
qualidade da água nos rios da Mata 
Atlântica, cada voluntário é um 
agente mobilizador e multiplicador 
de conhecimento e engajamento para 
a importância do cuidado com a 
água”

(Romilda Roncatti, coordenadora do 
Observando os Rios).

Observando os Rios:

O projeto Observando os Rios reúne e treina voluntários em diferentes regiões para coletar e avaliar a 
água de rios, córregos e lagos, reunidos em grupos de monitoramento. Esses grupos analisam a água com 
um kit desenvolvido especialmente para o projeto. Os resultados são reunidos em um banco de dados, 
disponibilizado na internet. 

A iniciativa é aberta à população, que pode participar de grupos já existentes ou criar novos grupos para 
monitorar rios próximos às suas comunidades. 

O projeto surgiu em 1991, inicialmente com o nome de “Observando o Tietê”, como resultado de uma 
campanha que reuniu 1,2 milhão de assinaturas em prol da recuperação deste rio. Ao longo dos anos, foi 
ampliando seu alcance. Atualmente, suas ações acontecem em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

• 250 grupos de voluntários realizam o monitoramento da 
qualidade da água;

• 301 pontos são monitorados em 230 rios da Mata Atlântica;

• A iniciativa está em 106 municípios de 17 estados e Distrito 
Federal;

• Cerca de 3.500 pessoas estão envolvidas diretamente.
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Panorama da Qualidade da Água

Um dos produtos do Observando os Rios é divulgado 
anualmente no Dia Mundial da Água (22 de março). Tra-
ta-se de relatório com o panorama da qualidade da água 
nos diversos rios, córregos e lagos monitorados pela 
Fundação e seus voluntários. 

INICIATIVAS
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O levantamento divulgado em 2017 foi realizado por 194 grupos de monitoramento, em 73 
municípios de 11 estados da Mata Atlântica e do Distrito Federal, entre março de 2016 e 
fevereiro de 2017.  

Foi avaliada a qualidade da água de 240 pontos de coleta distribuídos em 184 rios, córregos e 
lagos de bacias hidrográficas do bioma. 

Apenas 2,5% dos locais avaliados apresentaram qualidade da água boa, enquanto 70% 
atingiram apenas classificação regular e 27,5% tiveram qualidade ruim ou péssima. 

Ou seja, 66 dos pontos monitorados estão impróprios para o abastecimento humano, lazer, 
pesca, produção de alimentos, além de não terem condições de abrigar vida aquática.

Nenhum dos pontos analisados foi avaliado como ótimo. 

 “É fundamental aperfeiçoar a legislação que trata do enquadramento dos rios, de forma a 
excluir os de Classe 4 da norma nacional. Essa classe, que na prática ocasiona a existência 
de rios mortos por ser extremamente permissiva em relação a poluentes, mantém muitos em 

condição de qualidade péssima ou ruim, indisponíveis para usos”

(Malu Ribeiro, especialista em Água da Fundação SOS Mata Atlântica). 

O estudo também apresenta comparações com resultados de anos anteriores e 
pode ser acessado no site da Fundação: sosma.org.br/publicacoes.

Índice Pontos Moniorados Percentual

Ótima 0 0,0%

Boa 6 2,5%

Regular 168 70,0%

Ruim 63 26,8%

Péssima 3 1,2

Total 240 100%
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Rio Doce: Qualidade da Água mostra 
que toda atenção ao rio ainda é pouca

No mês da água, a Fundação também lançou a publica-
ção “Rio Doce: o retrato da qualidade da água”, com os 
resultados da segunda expedição da Fundação à bacia 
do Rio Doce, realizada de 19 a 28 de outubro de 2016, 
um ano após o rompimento da barragem na cidade de 
Mariana (MG). O relatório aponta que a qualidade da água 
na bacia do rio Doce permanecia em desconformidade 
com a legislação vigente e imprópria para consumo e 
usos múltiplos. 

De 11 a 20 de outubro de 2017, a Fundação realizou 
sua terceira expedição ao local, dois anos após a tra-
gédia. Os resultados dessa análise mais recente mos-
tram que a qualidade da água de rios que compõem a 
bacia do rio Doce piorou: a água está ruim ou péssima 
em 88,9% dos 18 pontos de coleta analisados; e ape-
nas dois pontos apresentam qualidade regular (11,1%). 

A equipe da Fundação percorreu o rastro da lama por 733 km ao longo de todo o rio Doce, desde 
os seus formadores – os rios Gualaxo do Norte, Piranga e Carmo – a uma centena de afluentes 
que formam a bacia e banham 29 municípios e distritos dos estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo. Mais detalhes e os relatórios podem ser acessados em www.sosma.org.br/publicacoes.

CAUSAS | ÁGUA LIMPA

INICIATIVAS

De acordo com esses resultados, nos 18 pontos moni-
torados a qualidade da água está imprópria para consu-
mo humano e usos múltiplos, como pesca, irrigação e 
produção de alimentos. 

68

©
A

ce
rv

o
 S

O
S

 M
at

a 
A

tl
ân

ti
ca



RELATÓRIO ANUAL 2017

A Fundação também divulgou o comparativo das análises da qualidade da água realizadas:

“A seca extrema e o baixo volume das águas causaram uma concentração dos poluentes, o que fez 
com que a poluição, apesar de imperceptível a olho nu, esteja bem maior do que no ano passado. 
Inclusive, em sete dos 16 pontos com qualidade da água péssima e ruim, sequer encontramos vida 

aquática. Não havia sinal de girinos, sapos ou peixes, por exemplo. Nesses locais, o espelho d’água 
estava repleto de insetos e pernilongos, vetores de graves problemas de saúde pública, como a 

dengue, zika, chikungunya e febre amarela” 

(Malu Ribeiro, especialista em Água da Fundação SOS Mata Atlântica). 

Índices 2015 2016 2017

ÓTIMA 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0%

BOA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

REGULAR 2 11,1% 7 41,1% 2 11,1%

RUIM 0 0,0% 8 47,1% 9 50%

PÉSSIMA 16 88,9% 1 5,9% 7 38,9%

TOTAL 18 100% 17 100% 18 100%
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Rio Tietê: mancha de poluição 
apresenta discreta redução

No Dia do Tietê (22 de setembro), a Fundação divulgou os resultados do monitoramento da qualidade da água feito 
por voluntários na bacia do mais importante rio paulista. 

INICIATIVAS

O estudo, referente ao período de setembro de 2016 a agosto de 2017, apontou uma diminuição 
de 7 km no trecho considerado morto, que agora tem 130 km de extensão. 

Esse pequeno recuo da mancha de poluição se deve ao aumento do trecho com qualidade 
de água boa e regular entre Salesópolis e Itaquaquecetuba, na região hidrográfica Tietê 
Cabeceiras. 

Apesar da redução, os números ainda não voltaram ao nível anterior à crise hídrica, em 2014, 
quando a mancha era restrita a 71 km – entre os municípios de Guarulhos e Pirapora do Bom 
Jesus. 

Em 2015, no auge da estiagem e com a diminuição no ritmo das obras de coleta e tratamento de 
esgoto, a mancha de poluição mais que dobrou, atingindo 154,7 km. 

Em 2016, com a diminuição da crise, a mancha recuou para 137 km.

Os resultados de 2017 mostraram discreta redução, mas os valores ainda estão muito distantes 
daqueles registrados no período pré-crise hídrica. 

O estudo também mostra que apenas três (2,2%) dos 137 pontos de coleta de água analisados 
apresentam qualidade de água boa. 

Outros 81 pontos (59,1%) estão em situação regular e 53 (38,7%) em situação ruim ou péssima 
– contaminados e indisponíveis para usos múltiplos, como abastecimento público e produção 
de alimentos.
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O levantamento foi realizado em 40 municípios de três regiões hidrográficas (Alto e Médio Tietê, Sorocaba e 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí), áreas que correspondem a 50% da bacia hidrográfica do Tietê, o maior rio do 
estado de São Paulo. 

O estudo também realizou um comparativo em 71 pontos de coleta de água, monitorados mensalmente entre 2015 
e 2017. As análises comparativas apontam leve tendência de melhoria e estabilidade, devido à retomada de investi-
mentos em obras de coleta e dos sistemas de tratamento de esgotos em municípios da região.

Estudo completo no site sosma.org.br/publicacoes.

Índices 2015 2016 2017

ÓTIMA 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0%

BOA 3 4,3% 4 5,6% 3 4,2%

REGULAR 31 43,7% 29 40,8% 35 49,3%

RUIM 34 47,9% 36 50,7% 32 45,1%

PÉSSIMA 3 4,2% 2 2,8% 1 1,4%

TOTAL 71 100% 71 100% 71 100%

Comparativo IQA - 2015, 2016 e 2017
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Chamada criativa: “Expresse sua 
relação com os rios da sua cidade”

Em mais uma iniciativa do projeto Observando os Rios, 
a Fundação convidou o público a criar uma obra (ilustra-
ção, graffiti, lambe-lambe, gif, foto, vídeo) com o tema 
“Expresse a sua relação com os rios da sua cidade”. A 
chamada criativa foi lançada durante o Viva a Mata 2017, 
visando selecionar 22 obras para compor uma exposição 
em parceria com o CaosArte/Multitude.

Foram recebidas 192 artes de 95 participantes de todo o 
Brasil. A curadoria foi realizada de forma colaborativa en-
tre a equipe da Fundação e do CaosArte/Multitude. Uma 
tarefa árdua, mas respeitando os critérios de seleção, 22 
obras foram escolhidas para a exposição, lançada no dia 
15 de setembro, no Conjunto Nacional, na Av. Paulista 
(São Paulo/SP).

CAUSAS | ÁGUA LIMPA

INICIATIVAS
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POLÍTICAS PÚBLICAS  

A cobrança de aperfeiçoamento das políticas e leis em 
defesa da Mata Atlântica também traduzem uma atua-
ção em defesa dos recursos hídricos, pois sem floresta 
não há água. Além dos estudos produzidos e das polí-
ticas já mencionadas neste relatório, a Fundação atuou 
fortemente em questões como: 

• A aprovação da cobrança pelo uso da água por trans-
ferência de poluição entre bacias Hidrográficas, medida 
por DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), pelo Co-
mitê de Bacias hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio 
Tietê, com o objetivo de minimizar os impactos gerados 
na Região Metropolitana de São Paulo para o rio Tietê;

• Retirada da pauta do Conselho de Recursos Hídricos do 

Em setembro, a Fundação SOS Mata Atlântica reuniu 
representantes de ONGs, movimentos e universidades 
para debater a participação da sociedade civil e engajar 
cidadãos no 8º Fórum Mundial da Água, realizado em 
Brasília, de 18 a 23 de março de 2018. 

O encontro foi importante para articular diversos ato-
res que trabalham em defesa da água em torno de um 
posicionamento político em comum, para ser levado ao 
Fórum. Para organizar as demandas e estruturar as pró-
ximas iniciativas das organizações, os participantes deci-
diram elaborar um documento para definir a participação 

na Vila Cidadã, espaço gratuito dedicado à sociedade 
civil, e discutiram sobre os mecanismos existentes para 
que os temas e pautas da sociedade cheguem ao Fórum.

Estado do Paraná da proposta de rebaixamento da clas-
se de Rios em Bacias Hidrográficas paranaenses, com 
exigência de audiências públicas;

• Obtenção do apoio de organizações e Comitês de Ba-
cias para o fim de Rios de Classe 4 no Brasil, na Assem-
bleia do Fórum Nacional de Comitês de Bacias, realizada 
em Aracaju;

• Representação em coletivos, conselhos e fóruns rele-
vantes para o tema Água, a exemplo da eleição da Fun-
dação para o grupo executivo do Observatório de Go-
vernança da Água e para o Conselho da Sociedade Civil 
no Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Construindo posicionamentos para o Fórum Mundial da Água

Articulação e advocacy em defesa dos recursos hídricos

RELATÓRIO ANUAL 2017

O Fórum é o maior evento global sobre 
o tema Água, organizado pelo Conselho 
Mundial da Água, uma organização interna-
cional que reúne cerca de 400 instituições 
relacionadas à temática de recursos hídri-
cos em aproximadamente 70 países.
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O verde e o azul, interconectados                

A Mata Atlântica já traz em seu nome seu vínculo com o 
mar. Dos 17 Estados em que a Mata Atlântica está pre-
sente, 14 são banhados pelo Oceano Atlântico. Um dos 
conceitos-chave na atuação marinha da Fundação SOS 
Mata Atlântica é a interconectividade dos ecossistemas. 
Ou seja, Mar, Costa e Mata são ambientes que se comu-
nicam e se relacionam, são interdependentes. 

As Zonas Costeira e Marinha são caracterizadas pela 
transição ecológica entre os ecossistemas da terra e 
do mar, como manguezais, campos de dunas e falésias, 
baías e estuários, recifes e corais, praias e costões e pla-
nícies intermarés. São áreas muito ricas em vida e que 
servem inclusive como berçários de animais marinhos, 
como é o caso dos manguezais e estuários. São também 
ambientes resguardados pela Constituição Federal bra-

Com 8.698 km de costa, o Brasil tem o segundo maior litoral da América Latina. Mas a diversidade 
e a beleza das paisagens litorâneas contrastam com uma dura realidade: apesar das ameaças, o 
país ainda protege apenas uma pequena porcentagem de seus ambientes costeiros e marinhos, 
que inclui dunas, restingas, ilhas, manguezais, entre outras.

sileira, que declarou, em 1988, a Zona Costeira como Pa-
trimônio Nacional, assim como a Mata Atlântica.

Um oceano saudável reflete um planeta sustentável e 
é essencial para o nosso bem-estar e das gerações fu-
turas. Os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície 
da terra e são fundamentais para a vida – pois fornecem 
alimento, lazer e energia, além de serem imprescindí-
veis para a estabilidade climática. Apesar disso, muitos 
impactos atingem nossos oceanos, como lixo terrestre, 
descarga de efluentes domésticos e industriais; além da 
existência de atividades potencialmente impactantes, a 
exemplo da pesca industrial, turismo predatório e extra-
ção de petróleo; o aquecimento do mar; a degradação da 
qualidade da água; etc. 

Com 50,7 milhões de pessoas vivendo próximas ao mar 
e 4 milhões de famílias dependendo economicamente 
dos recursos marinhos, construir um modelo que con-
cilie a conservação ambiental, atividades econômicas 
sustentáveis e a preservação do patrimônio cultural das 
populações é fundamental. E o primeiro passo para isso 
é inovar na maneira de legislar sobre o tema.

A SOS Mata Atlântica atua para ampliar as áreas mari-
nhas protegidas e mobiliza a sociedade para a constru-
ção e aprovação do Projeto de Lei do Mar (6.969/13), que 
prevê o equilíbrio entre o uso e conservação dos ecos-
sistemas costeiros e marinhos. 
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“É necessária a construção de uma agenda, positiva e propositiva, para cuidar dos mares e 

ambientes costeiros, que são importantes riquezas nacionais. Consideramos fundamental aprimorar 

a legislação com a aprovação de uma Lei do Mar. Esse instrumento é fundamental para que o Brasil 

esteja preparado para mostrar liderança nos compromissos com a conservação marinha”

(Marcia Hirota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica). 

 A Fundação acredita que parcerias entre a sociedade civil, setor público e setor privado são essenciais para melhoria 
do cenário da conservação marinha no Brasil. Com o apoio de doadores (tanto empresas quanto pessoas físicas), e 
mediante acordos de cooperação com os órgãos gestores, a Fundação mantém fundos de apoio para nove UCs cos-
teiras e marinhas, permitindo melhores condições de operação e facilitando o alcance de seus objetivos de manejo:

A SOS Mata Atlântica também já lançou, com o apoio de patrocinadores, oito editais para fomento a projetos de ou-
tras instituições em UCs marinho-costeiras ou áreas vizinhas a elas. Isso permitiu a execução de 47 projetos que, em 
conjunto com os Fundos, apoiam um total de 43 UCs cobrindo 2.247.639,12 de hectares no mar e na costa, em 11 
estados da Mata Atlântica.

Com 60 organizações de 31 países, a Fundação assinou ainda uma carta aberta em apoio à adoção de um sistema de 
governança baseada nos direitos do oceano, para proteger pelo menos 30% do oceano até 2030.

1. Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais (AL/PE), com recursos da Fundação Toyota   
 por meio do Fundo Toyota/Costa dos Corais.

2. Área de Proteção Ambiental de Cairuçu (RJ).

3. Área de Proteção Ambiental Guapi-mirim (RJ).

4. Estação Ecológica da Guanabara (RJ).

5. Estação Ecológica Tupinambás (SP).

6. Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes (SP), com apoio  da Brazilian Luxury Travel    
 Association (BLTA).

7. Reserva Biológica Atol das Rocas (RN).

8. Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (SC).

9. Reserva Ecológica Estadual da Juatinga (RJ).
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Área de Proteção Ambiental Serra do Guararu

RELATÓRIO ANUAL 2017

INICIATIVAS

Fomentando o aumento da 
proteção marinha

Os ambientes costeiros e marinhos precisam de maior 
proteção. Em 2017, a área de Mar da SOS Mata Atlân-
tica aumentou o apoio direto às Unidades de Con-
servação (UCs), passando a incluir duas importantes 
reservas: Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago 
de Alcatrazes, em São Sebastião (SP), segunda maior 
UC de proteção integral marinha brasileira, com re-
cursos financeiros da BLTA (Brazilian Luxury Travel 
Association); e a Reserva Biológica Marinha do Arvore-
do, que abriga em seu interior as Ilhas do Arvoredo, Galé, 
Deserta, Calhau de São Pedro, em Santa Catarina, e uma 
grande área marinha que circunda esse arquipélago.

Com isso, a Fundação agora apoia as únicas duas reser-
vas biológicas marinhas federais. A parceria com a SOS 
Mata Atlântica garantirá o suporte financeiro para ativi-
dades que atualmente são gargalos de gestão, especial-
mente aquelas que envolvem despesas de rotina, como 
fiscalização. 
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Cada vez mais vida na APA Costa 
dos Corais

A Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais é outro destaque entre as UCs ma-
rinhas apoiadas pela Fundação. Ela abrange 13 municípios, nos Estados de Alagoas e Per-
nambuco, englobando 413 mil hectares e o segundo maior ambiente recifal do mundo. 

Para garantir a preservação da biodiversidade marinha na região, há 17 anos foi criada a pri-
meira área fechada para pesca e turismo, com 440 hectares no município de Tamandaré 
(PE). Na chamada Zona de Preservação da Vida Marinha só é permitida a realização de pes-
quisas científicas, que mostram o aumento dos estoques pesqueiros e o retorno de espé-
cies importantes para a região, como o mero. Muitos pescadores resistiram à iniciativa, mas 
hoje também colhem seus benefícios. Com o sucesso, mais duas áreas já foram fechadas 
na APA, uma em Japaratinga e outra em Maragogi. A intenção é que cada município da Cos-
ta dos Corais tenha a sua.

CAUSAS | PROTEÇÃO DO MAR

INICIATIVAS
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Há cada vez mais vida na APA, que celebrou 20 anos em 2017, e teve seu aniversário marcado pelo processo de re-
novação do Plano de Manejo da UC.

Além disso, o Parque Natural Municipal em Tamandaré (PE) teve seu Forte revitalizado. O Parque, com 349 hectares, 
é relevante para a proteção de fragmentos de vegetação de restinga e da área marinha adjacente, incluindo recifes 
costeiros que também estão em uma das Zonas de Preservação da Vida Marinha da APA Costa dos Corais.

O Projeto Toyota / APA Costa dos Corais é uma parceria entre o ICMBio, a Fundação SOS Mata 
Atlântica e Fundação Toyota do Brasil iniciada em 2011 para a constituição de um Fundo de Apoio à 
Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, por um período de 10 anos. 

“A iniciativa conta com doações de 1 milhão de reais por ano pela Fundação Toyota, e a SOS Mata 
Atlântica realiza a gestão técnica e financeira desse recurso para que 50% desse montante seja 
utilizado, de forma desburocratizada e eficiente, no apoio a atividades e projetos propostos pela 
equipe gestora da APACC e também parceiros locais. Com isso, espera-se a total implementação 
da unidade de conservação e o fortalecimento das entidades locais para apoio à gestão da área”, 
explica a bióloga Camila Keiko Takahashi, da SOS Mata Atlântica.

O restante do recurso é colocado em uma carteira de investimentos para que seus rendimentos 
futuros garantam que as atividades essenciais ao funcionamento da APA sejam sempre 
desenvolvidas.

Peixes-boi protegidos

• Em abril, mais um peixe-boi foi devolvido à natureza na APA. O 
peixe-boi Diogo foi solto em Porto de Pedras (AL), após ter sido 
resgatado e passar por um período de reabilitação. 

• Em agosto, outra boa notícia: a equipe do ICMBio registrou a 
presença de mais um filhote de peixe-boi marinho na APA. 

• No ano, houve também duas translocações de dois peixes-
-boi: o Arati e o Luiz Gonzaga foram levados de Itamaracá para 
Porto de Pedras. 

• Foi criada na APA, ainda, uma horta orgânica para a produção 
de alimentos para a espécie.

O Programa Peixe-Boi é realizado pela Centro de Pesqui-
sa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste 
(CEPENE), com apoio da Fundação Toyota do Brasil, SOS Mata 
Atlântica e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade).
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APA de Guapi-mirim

A Área de Proteção Ambiental de Guapi-mirim é uma 
importante Unidade de Conservação Federal, com 
aproximadamente 14 mil hectares no Recôncavo da 
Baía da Guanabara, na região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. Nela, encontra-se um paraíso ecológico com 
alguns dos últimos remanescentes bem preservados 
de manguezal da Baía.

Em 2017, a unidade comemorou 33 anos e a Fundação 
apoiou ações como a formação de 27 condutores para 
realizar turismo sustentável de base comunitária den-
tro da APA, a campanha de defeso do caranguejo-uçá 
e implantação do sistema de sinalização marítima na 
unidade.

A Fundação SOS Mata Atlântica apoia a unidade com mutirões, ações de Voluntariado e através do 
Fundo Guanabara, criado em 2008 para beneficiar a Estação Ecológica (ESEC) de Guanabara que 
fica no coração da APA.

“O Fundo dá segurança para que atividades 
importantes da ESEC não fiquem paralisadas por 
falta de recurso para gastos emergenciais ou 
do orçamento governamental. Dessa maneira, 
contribuímos no fortalecimento da Unidade de 
Conservação e garantimos que ações essenciais 
sejam realizadas, como o monitoramento de 
espécies e esforços de revegetação. Atividades 
importantes em uma área onde as ameaças aos 
remanescentes de Mata Atlântica são intensas, 
tanto provenientes da urbanização descontrolada 
quanto da industrialização. O Fundo então não só 
beneficia a ESEC mas também a APA, que completou 
33 anos em 2017”

(Camila Keiko Takahashi, bióloga da Fundação).

RELATÓRIO ANUAL 2017
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Projetos que dão resultados

CAUSAS | PROTEÇÃO DO MAR

INICIATIVAS

Os dez projetos marinhos auxiliados pela Fundação no edital de 
apoio às Unidades de Conservação Municipais, com recursos da 
Repsol Sinopec Brasil, foram concluídos. 

A parceria entre Fundação SOS Mata Atlântica e Repsol Sinopec Brasil teve início em 2005, mas foi 
em 2010 que o apoio se estendeu aos projetos marinhos, quando a empresa destinou pela primeira 
vez recursos a um edital do Fundo Costa Atlântica da Fundação. Depois, além de patrocinar mais 
2 editais do Fundo, a empresa subsidiou também o edital de apoio às Unidades de Conservação 
Municipais, em 2016. Dessa forma, a Repsol Sinopec Brasil foi uma parceira fundamental para 
projetos de conservação do mar e da costa em 10 estados, contribuindo para o fortalecimento de 
21 Unidades de Conservação que protegem mais de 1 milhão de hectares marinhos.
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Estado Nome da UC Área (ha) Nome do Projeto Realizador

AL
Futura Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE) Costeiro-Marinho 
das Tartarugas

4.100,00

Projeto para criação de Área de 
Relevante Interesse Ecológico 
Costeiro-Marinha das Tartarugas 
(criação de UC)

Instituto Biota de 
Conservação

BA
Parque Municipal Marinho Recife de 
Fora

1.968,49

Por dentro do Recife de Fora: 
gestão do conhecimento para o re-
conhecimento do Parque Municipal 
Marinho em Porto Seguro-BA

Instituto Coral Vivo

CE
Área de Proteção Ambiental (APA) 
Sabiaguaba

1.009,74
Educação ambiental e práticas 
sustentáveis na APA da Sabiaguapa 

COAME - Consultoria e 
Capacitação em Meio 
Ambiente

CE
Área de Proteção Ambiental Man-
guezal da Barra Grande

1.260,31
Zona de Vida Silvestre (ZVS) da 
APA Manguezal da Barra Grande 
(Icapuí, Ceará)

Aquasis

PE
Parque Municipal Marinho dos Man-
guezais Josué de Castro

3.20,34
Parque dos Manguezais, um espaço 
conquistado pela luta e pela vida

Instituto Bioma Brasil

PE
Parque Municipal Marinho Forte de 
Tamandaré

3.49,00
Tamandaré – nosso FORTE é o 
Patrimônio

Instituto Recifes 
Costeiros

RJ
Área de Relevante Interesse Ecológi-
co Itapebussus

907,22

Delimitação de caminhos para 
implantação de trilhas e instalação 
de placas informativas e educativas 
em uma região da Unidade de Con-
servação - ARIE de Itapebussus, 
Rio das Ostras

MARE - Associação 
Meio Ambiente Res-
peito e Esporte

SC Parque Municipal da Lagoa do Peri 2.030,00
Fortalecimento de iniciativas 
comunitárias para implantação de 
trilhas na Lagoa do Peri

Instituto Çarakura

SP
Área de Proteção Ambiental Serra do 
Guararu

2.560,00
Governança Ambiental da Área 
de Proteção Ambiental Serra do 
Guararu – ASPAG

Prefeitura de Guarujá

SP
Área de Proteção Ambiental Santos 
Continente

2.3100,00

Proposta de Banco de Áreas para 
Compensação Ambiental e Orien-
tações gerais para a Recuperação 
de Áreas Degradadas da APA San-
tos Continente, Santos, SP

RAIZ Assessoria So-
cioambiental

37.605,10 hectares marinhos protegidos em 7 Estados

RELATÓRIO ANUAL 2017

A parceria com a Repsol Sinopec Brasil foi renovada, 

para apoiar mais projetos no futuro.

Veja as Unidades de Conservação que foram beneficiadas pela iniciativa:
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CAUSAS | PROTEÇÃO DO MAR

POLÍTICAS PÚBLICAS  

Em agosto, o Projeto de Lei 6.969/2013, que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do 
Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel (CMADS) da Câmara dos Deputados. Conhecido como “Lei do Mar”, o PL estabelece os objetivos, princípios, 
diretrizes e instrumentos para o uso sustentável dos recursos marinhos aliado à conservação da biodiversidade.

A aprovação na CMADS foi um primeiro e importante passo na tramitação da Lei. Em seguida, será feita a análise 
de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça, e após aprovação será encaminhada ao plenário 
da Câmara. Mais de 70 especialistas, representantes de diferentes setores – governo, academia, setor privado e 
sociedade civil – participaram da construção desse texto de lei, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2013. 
A autoria é do deputado Sarney Filho (PV-MA), que em 2017 era Ministro do Meio Ambiente.

Lei do Mar aprovada na Comissão de Meio Ambiente

“Por causa de sua construção coletiva, o projeto de lei não se baseia apenas em princípios de 

conservação ambiental, ele traz também ferramentas inovadoras de gestão inspiradas em modelos 

internacionais, como é o caso do Planejamento Espacial Marinho (PEM). Com essa iniciativa, 

elevaremos o país ao mesmo patamar de outras nações desenvolvidas que olham para o mar em busca 

de um futuro sustentável, com desenvolvimento econômico e bem-estar social”  

(Leandra Gonçalves, bióloga e especialista em Mar da Fundação SOS Mata Atlântica).

Saiba mais na cartilha “Uma Lei para o Mar: uso e conservação para benefício de todos”, 
disponível em sosma.org.br/publicacoes.
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O meio ambiente conseguiu uma importante vitória no 
município de Peruíbe, litoral Sul de São Paulo. A Com-
panhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ar-
quivou o pedido de licenciamento ambiental do Projeto 
Verde Atlântico Energia, que previa a construção de uma 
usina termoelétrica na região, guardiã do maior refúgio 
de Mata Atlântica, o mosaico Juréia-Itatins.

O empreendimento também poderia impactar a Área 
de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-
CIP) – afetando não apenas a biodiversidade, mas tam-
bém diversas atividades de pescadores locais e terras 
indígenas, e violando direitos destas comunidades tradi-
cionais, no litoral de São Paulo. 

Vitória na defesa do maior refúgio de Mata Atlântica

“As manifestações da comunidade diretamente afetada pelos impactos ambientais da obra foram 
ouvidas. Esta é uma vitória de toda a população de Peruíbe, localizada na região que é guardiã 

do maior refúgio de Mata Atlântica do país”

(Beloyanis Monteiro, coordenador de Mobilização da SOS Mata Atlântica).

A proposta da instalação da usina levou a população local às ruas, em agosto, o que resultou num 
importante movimento de resistência à termoelétrica e em defesa da Mata Atlântica, com adesão 
de diversas ONGs, povos indígenas e comunidades tradicionais. 

A SOS Mata Atlântica apoiou o movimento, participando das mobilizações e audiências públicas, e 
se posicionou contra o empreendimento em nota técnica. 

No fim do ano, a Cetesb concluiu pela inviabilidade ambiental do empreendimento, de 
responsabilidade da empresa Gastrading Comercializadora de Energias S/A. A decisão foi 
publicada em 19/12 no Diário Oficial. 

APA Cananéia-Iguape-Peruíbe
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PARCERIAS PELA 
SUSTENTABILIDADE  DE 

NOSSAS CAUSAS
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Empresas amigas da 
sustentabilidade

As causas da Fundação SOS Mata Atlântica são fortalecidas graças ao apoio de parceiros, patrocinadores e doa-
dores - uma verdadeira rede de amigos em torno da sustentabilidade. Confira as empresas que contribuem com 
a nossa missão:

3M do Brasil

Abileen International 

AES Brasil / Eletropaulo

AES Tietê

Akasha Social Conteúdos Online 

American Airlines

Aquino Participações

Arq Empreendimentos e Participações

Artefacto

Ascenty Data Centers e 
Telecomunicações 

Associação Brasileira Mostra Internacional 
de Cinema

Associação Bancorbras

Auto Posto Parque São Roberto

Auto Posto Sete e Meio

Bioquality Comércio e Serviços

Borich Internacional Participação do Brasil 

Bradesco Cartões

Bradesco Seguros

Brasil Kirin

Brasilcap Capitalização 

BTS Informa Feiras, Eventos e Editora 

Casablanca de Indaiatuba 
Empreendimentos Imobiliários

Central Park Jacareí Empreendimento 
Imobiliário

Clube de Voo Fazenda Novo Horizonte Itu

Coca-Cola FEMSA Brasil

Combustran Derivados de Petróleo

Condomínio Morada dos Executivos 
Fazenda São Joaquim

Condomínio Polo Industrial Jandira Itapevi

Construtora Tenda

Curaprox

DCA Despachos e Consultoria Aduaneira 

EMCCAMP Incorporação

EMPES Empreendimentos e Participações

Empiricus

Eurostar Produtos Gráficos e Comunicação 
Visual

Ferreira Empreendimentos Imobiliários 
Atibaia

Flora Catumbi Participação de Serviços 

Fluminense Football Club

Ford Motor Company Brasil 

Fortes Mendonza Empreendimentos 
Imobiliários

Fundação Toyota

G36 Empreendimento Imobiliário 

Gaiba Comercio Varejista

George’s Empreendimentos e 
Participações 

Giovannone Empreendimentos Imobiliários 

Grupo de Mídia São Paulo

HEINEKEN Brasil

Hm 27 Empreendimento Imobiliário 

Indústria e Comércio de Embalagens 
Ibraço 

Instituto Arredondar

Jordanésia Empreendimentos Imobiliários 

José Roberto Marinho

Klabin S/A

L2F Empreendimentos e Participações 

LATAM Linhas Aéreas Brasil

Legacy Incorporadora

Libertas Construção e Incorporação 

Loteamento Residencial Bosque do Sol 

Luxor Engenharia Construções e 
Pavimentação

Movida Aluguel de Carros

MRV Engenharia e Participações

MTX Empreendimentos e Administração 

Oscar Ono Brasil Importação

Pindorama Filmes 

Posto Momento Quality 

Proloka Empreendimentos Imobiliários

Química Amparo – Ypê

Randon Implementos para o Transporte 

RCI Incorporação e Negócios Imobiliários 

Recofarma

Repsol Sinopec Brasil

Reserva Natural Empreendimentos 
Imobiliários 

Revpack Tecnologia e Comércio de 
Componentes Plásticos 

Rivabona Promoções, Eventos e 
Comunicação 

Rotary Club de São Paulo

Sabesp

Sanca Gtis Embu II Empreendimentos 

Sanofi-Aventis Farmacêutica 

Santuário Nacional de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida

São Gabriel Administração Participação e 
Representação 

Seicho-No-Ie do Brasil 

Sigma Indústria e Comércio de Metais

Sociedade Esportiva Palmeiras

Solumax - Soluções e Tecnologia 

Spal Indústria Brasileira de Bebidas

The Resource Foundation

Trópico Construtora e Incorporadora

Toyota do Brasil

Tratto Centro Automotivo

We Clap Eventos
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Destaques de parcerias em 2017

As causas da Fundação SOS Mata Atlântica são fortalecidas graças ao apoio de parceiros, patrocinadores e doado-
res - uma verdadeira rede de amigos em torno da sustentabilidade. 

Bradesco Seguros e Bradesco Cartões continuam a ser 
os parceiros mais sólidos da Fundação,  tendo contribuído 
com mais de 30 milhões do total de 40 milhões de mudas 
de árvores nativas plantadas e com o patrocínio institucio-
nal e de importantes projetos da Fundação, como o Atlas 
dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, principal 
ferramenta de conhecimento da situação  da floresta hoje.

A aliança entre Bradesco e SOS Mata Atlântica existe des-
de 1989, quando a empresa iniciou o patrocínio do Atlas 
dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. O proje-
to apontou a gravidade da situação da floresta e despertou 
a direção da empresa para a causa. Em 1993, foi lançada a 
inovadora campanha de cartões de crédito Bradesco/Visa/
SOS Mata Atlântica, destinando uma parcela da anuidade 

Bradesco: Mais de 30 milhões de mudas plantadas

O Bradesco é o maior patrocinador histórico da Fundação SOS Mata Atlântica, tendo contribuído 
com todas as causas defendidas pela ONG e com diversos projetos no passado e presente: Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica; Clickarvore; Programa de Áreas Protegidas; Florestas 
do Futuro; Exposição Interativa Sua Mata, Sua Casa; Plantando Cidadania; Plataforma Ambiental; 
Viva a Mata; Programa Costa Atlântica; Mata Atlântica vai à Escola; Programa de Incentivo às 
RPPNs; Prêmio de Reportagem sobre a Mata Atlântica, dentre outros.

do cartão à ONG, o que contribuiu decisivamente para a 
gestão da Fundação e para viabilizar projetos institucionais 
e de terceiros em defesa da Mata. Em 2004, o Bradesco 
lançou o título de capitalização Pé Quente Bradesco SOS 
Mata Atlântica. Os recursos repassados pela Bradesco Ca-
pitalização foram aplicados em 1.250 projetos de restaura-
ção florestal em 11 estados de quatro regiões brasileiras, 
viabilizando o plantio de mais de 22 milhões de árvores 
nativas na Mata Atlântica. No mesmo ano, foram abertas 
as portas da Fundação Bradesco para a conscientização 
ambiental direta de alunos e professores, com o apoio da 
SOS Mata Atlântica. Em 2007, a parceria rendeu mais um 
fruto: o Programa EcoFinanciamento de Veículos. Para 
cada veículo financiado pelo Bradesco - via crédito direto 
ao consumidor (CDC) ou leasing - uma muda de árvore foi 
plantada pela SOS Mata Atlântica. Além de ajudar na recu-
peração das florestas, a iniciativa compensa emissões de 
gás carbônico da frota de veículos financiados pelo Banco.  

PARCERIAS
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A Ypê é mais um exemplo de compromisso empresarial com a sustentabilidade. Parcei-
ra da Fundação SOS Mata Atlântica há mais de 10 anos, o apoio da empresa viabilizou 
um importante resultado para a conservação da água em 2017: a chegada do projeto 
Observando os Rios aos 17 estados da Mata Atlântica e ao Distrito Federal, bem como 
os demais resultados do projeto abordados na causa Água Limpa.

A Coca-Cola é mais um parceiro que soma aos resultados do progra-
ma Observando os Rios. Com o apoio ao projeto em 2017, a empresa 
contribuiu para a expansão do monitoramento da qualidade da água de 
rios e corpos d’água nos 17 estados da Mata Atlântica.

Ypê comprometida com a saúde da água e das florestas

Coca-Cola: novo parceiro somando forças

Além disso, a Ypê já patrocinou o plantio de mais de 650 mil mudas pelo projeto Florestas do Futuro, contribuindo com 
mais uma causa da Fundação, a Restauração da Floresta. Com isso, a empresa mostra que está conectada com uma 
das mensagens mais importantes da defesa da Mata Atlântica: sem floresta, não há água.

“No Observando os Rios, a parceria permite ecoar o cuidado e o respeito de nossa empresa ao meio 

ambiente a cada um dos 230 rios monitorados pelos engajados voluntários. A Ypê oferece a seus 

consumidores produtos de alta qualidade e que possuem uma ótima relação custo x benefício – 

além de uma pegada sustentável, gerando transformação positiva enquanto cuida. Em todos os seus 

processos a Ypê se preocupa e trabalha com inúmeras iniciativas que visam evitar a geração de 

efluentes e desperdícios”, afirma Waldir Beira Júnior, Presidente Executivo da Ypê.

Também foi celebrada importante parceria com a Coca-Cola FEMSA para plantio de 300 mil mudas na bacia hidro-
gráfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em contrapartida, a Fundação doará mais 300 mil mudas aos viveiros da 
Prefeitura de São Paulo.
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Repsol: da Floresta ao Mar

HEINEKEN Brasil: educação ambiental, oficinas culturais 
e restauração florestal

PARCERIAS PELA SUSTENTABILIDADE  DE NOSSAS CAUSAS

Em 2010, essa parceria avançou para os mares brasileiros, quando a Repsol destinou pela primeira vez recursos a um 
edital do Fundo Costa Atlântica da Fundação. A partir daí a empresa somou ainda mais pela proteção marinha e das 
Unidades de Conservação da natureza, patrocinando editais do Costa Atlântica também nos anos de 2011 e 2013, e 
destinando recursos ao edital de apoio às Unidades de Conservação Municipais, em 2016.

A Repsol Sinopec Brasil foi uma parceira fundamental para projetos de conservação do mar e da costa em 10 estados, 
contribuindo para o fortalecimento de 21 Unidades de Conservação que protegem mais de 1 milhão de hectares 
marinhos. 

Em 2017, SOS Mata Atlântica e Repsol Sinopec Brasil celebraram 12 anos 
de parceria e lançaram uma publicação com os resultados de todos esses 
anos de apoio conjunto a projetos pela Proteção do Mar e pela Restauração 
da Floresta.

A parceria teve início em 2005, quando a empresa celebrou seu primeiro contrato com a Fundação para plantar mu-
das de árvores nativas, através do programa Florestas do Futuro. Novos contratos foram estabelecidos em 2007, 
2009, 2010, 2012 a 2016.

O projeto educacional Aprendendo com a Mata Atlântica teve, em 2017, o 
formato de Oficinas Criativas, e foi promovido via Lei de Incentivo Cultural – 
PROAC/ICMS, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com patrocínio 
da HEINEKEN Brasil, que acreditou no formato de atividades artísticas e cultu-
rais para trabalhar a temática ambiental. 

Um total de 9 projetos que estão contribuindo para a recuperação das florestas e proteção da água 
com o plantio de mais de 35 mil mudas em 7 cidades nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

A empresa também é a atual responsável pelo Centro de Experimentos Florestais da Fundação, que completou 10 
anos em 2017, como relatado na causa Restauração da Floresta. A empresa cede à Fundação esta antiga fazenda de 
gado e café, que foi recuperada e atualmente abriga atividades de restauração florestal, educação ambiental, pesqui-
sa e ações culturais, e conta com uma biodiversidade única na região de Itu (SP). 

PARCERIAS
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A marca da SOS Mata Atlântica estará estampada nas camisas do time de futebol profissional, do time feminino 
de vôlei e do time de futebol americano. A Fundação também ministrará palestras sobre preservação ambiental 
para diretores e funcionários do clube, além de ações específicas em Xerém e no CTPA, sempre ressaltando a 
importância da parceria. 

O Fluminense Football Club sabe da importância de valorizar a preservação do meio 
ambiente e por isso, renovou em setembro sua parceria com a Fundação SOS Mata 
Atlântica por um período de três anos. Pelo acordo, até 2019 serão plantadas 25 mil 
mudas nativas na Floresta Tricolor do Futuro, na Reserva Ecológica de Guapiaçu, em 
Cachoeiras de Macacu (RJ).

O plantio acontece em àreas de Preservação Permanente, como topos de morro ou 
margens de rios ou nos chamados Corredores de Mata Atlântica, no município de Ca-
choeiras de Macacu, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Com a iniciativa, o 
Fluminense ganha um crédito de 5 mil toneladas de CO

2
 para compensar a emissão de 

gases de efeito estufa.

Fluminense: esporte e natureza lado a lado

“O esporte e a natureza caminham lado a lado e não poderia ser diferente o planejamento do 
tricolor das Laranjeiras: plantar mudas nas nascentes dos rios, trazer água para as cidades do 

estado e fortalecer a mata que nos preserva a vida”

(Luiz Carlos Rodrigues, diretor de Sustentabilidade do clube).

“Para a SOS Mata Atlântica, a parceria com o Fluminense é muito estratégica, pois conseguimos 
alcançar um grande público e passar a mensagem da importância da floresta para a nossa vida – 

como garantir água em quantidade e qualidade e também regular nosso clima”

(Marcia Hirota, diretora executiva da Fundação).

Uma das ações da parceria ocorreu em 20 de novem-
bro, no jogo contra a Ponte Preta no Maracanã. O mas-
cote do clube, o Guerreirinho, se juntou ao mascote 
Muriqui, da ONG, para visitar as áreas familiares do 
estádio, agitando a criançada. No pré-jogo, os Guer-
reirinhos entraram em campo carregando mudas de 
árvores nativas da Mata Atlântica, representando o 
crescimento e a recuperação das florestas. Durante o 
jogo, representantes da SOS Mata Atlântica receberam 
os torcedores no Espaço Kids, com informativos sobre 
a Fundação e a importância da Mata Atlântica, além de 
uma maquete interativa.
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Movida: renovada parceria para neutralizar carbono 

emitido por carros alugados 

Bancorbrás e SOS Mata Atlântica: 7 anos juntos

A parceria faz parte do Carbon Free, programa criado pela empresa em 2009 que se tornou a primeira ação susten-
tável na área de locação de veículos. Ao optar pela contratação da diária do programa, o motorista paga um valor 
simbólico. Após a devolução do veículo, uma empresa especializada analisa o deslocamento realizado e faz o cálculo 
das emissões de carbono, que resulta no número de árvores a serem plantadas. O crescimento das árvores pode ser 
acompanhado pela internet, no site da Movida.

A parceria está no seu terceiro contrato e até o momento resultou no plantio de 15.373 árvores nativas da Mata 
Atlântica em Promissão (SP).

A Fundação SOS Mata Atlântica renovou a parceria com a Movida, segunda 
maior empresa em aluguel de automóveis do país, para fazer o plantio de 
árvores em cidades do Brasil e neutralizar as emissões de carbono (CO

2
) 

feitas pelos carros da locadora. 

A Bancorbrás e o programa Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata 
Atlântica, completaram, em 2017, sete anos de parceria, contabilizando o 
plantio de 33 mil mudas de espécies nativas da Mata.

A parceria acontece por meio do Instituto Bancorbrás, que apoia projetos 
ligados ao desenvolvimento educacional e esportivo, à capacitação pro-
fissional de jovens e crianças e à ações que promovam o voluntariado e o 
desenvolvimento sustentável.

As 33 mil mudas beneficiaram oito municípios, em 4 estados, somando um total de 13,2 hectares 
reflorestados, o equivalente a 18 campos de futebol, além da neutralização de cerca de 5.500 
toneladas de emissões de gás carbônico na atmosfera.

PARCERIAS
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Sanofi: plantio de 15 mil mudas com a Fundação

Palmeiras e SOS Mata Atlântica: por um futuro mais verde

A Sanofi, empresa farmacêutica e líder global em ciências da vida, é parceira da Fundação SOS Mata Atlântica por 
meio do projeto “Florestas do Futuro”. Essa parceria envolve o plantio de 15 mil mudas de árvores nativas deste bioma 
na região de Campinas (SP), a 20 km da fábrica da Sanofi. 

O projeto ainda prevê a manutenção da área por 5 anos, sendo 2 anos de manutenção e 3 de monitoramento. Além 
da preservação da Mata Atlântica, a ideia é proteger e recuperar fontes e corpos d’água, a partir da restauração da 
floresta que protege essas fontes.

No dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), o Palmeiras e a Fundação SOS 
Mata Atlântica anunciaram uma parceria, integrante do “Por Um Futuro Mais 
Verde”, programa de sustentabilidade desenvolvido pelo clube para estimular 
em seu público (funcionários, sócios, torcedores, etc.) um comportamento 
responsável em relação a suas escolhas cotidianas de consumo, descarte, 
hábitos de vida, entre outros.

A ideia é, por meio de ações planejadas, informar, educar, mobilizar e engajar 
colaboradores, atletas e todos os públicos com os quais o Palmeiras se rela-
ciona a assumir atitudes sustentáveis e que contribuam com a proteção da 
Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do país. 

“A Mata Atlântica tem hoje apenas 12,4% de sua extensão original. As áreas verdes estão acabando 
e ajudaremos a reverter esta tendência. O verde é a cor do Palmeiras e vamos convocar os milhões 

de apaixonados torcedores palmeirenses a aderir a essa causa”

(Roberto Trinas, diretor executivo de marketing do Palmeiras). 
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Santuário de Aparecida: Mais de meio milhão de mudas

A Fundação SOS Mata Atlântica e o Santuário Nacional de Aparecida mantêm parceria que promoverá a restauração 
florestal de 248 hectares (ha) de Mata Atlântica nos municípios de Aparecida e Taubaté, em São Paulo. 

Também serão realizados projetos de educação ambiental com jovens, ações de sensibilização e engajamento da 
sociedade pela conservação da Mata Atlântica, como uma campanha com devotos durante a comemoração do Dia 
do Meio Ambiente, data comemorada no dia 5 de junho.

Mais de 620 mil mudas nativas serão plantadas em três propriedades do Santuário com recursos da SOS Mata Atlân-
tica, por meio do programa Florestas do Futuro e empresas parceiras, além de Termos de Compromisso de Recupe-
ração Ambiental (TCRA). 

A Fundação possui um total de 12 projetos no Vale do Paraíba e o restauro florestal inclui até 130 espécies nativas 
diferentes. 

Até 2021, mais de R$ 9 milhões serão investidos no projeto. Os plantios já começaram a ser feitos: 
até agora, foram plantadas 174 mil mudas, ou 28% do total previsto no projeto.

“As áreas escolhidas para a restauração 
fazem parte de importantes regiões de 
Mata Atlântica, mas que possuem poucos 
remanescentes, hoje são apenas 4% em 
Aparecida e 6% em Taubaté. As propriedades 
também estão localizadas em mananciais de 
abastecimento do Santuário e possuem alta 
vulnerabilidade de aquíferos”

(Rafael Bitante Fernandes, gerente 
de Restauração Florestal da SOS Mata 
Atlântica).

PARCERIAS
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AES – Tietê: Restauração e educação

LATAM: Parceria que se fortalece a cada ano

RELATÓRIO ANUAL 2017

Em 2015, a SOS Mata Atlântica e AES Tietê firmaram parceria para promover, ao longo de 8 anos, a restauração flo-
restal de 1.200 hectares localizados no entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Promissão, abrangendo 22 
municípios, no estado de São Paulo.

Essa parceria totalizará o plantio de 3 milhões de mudas de árvores nativas, contribuindo para a conservação e res-
tauração florestal  em escala regional, e também incluirá o desenvolvimento de ações de educação ambiental, sen-
sibilização e engajamento de diversos públicos,  e de projetos de pesquisa com Universidades, em três eixos: água, 
biodiversidade e carbono.

A parceria institucional com a LATAM Linhas Aéreas é 
mais uma aliança de grande importância para as ativi-
dades da Fundação SOS Mata Atlântica. Além de ofe-
recer apoio logístico para as iniciativas e eventos da 
Fundação, a empresa cede espaço em sua revista de 
bordo, a Vamos/LATAM, para veiculação de campa-
nhas e conteúdos sobre a ONG e as questões do meio 
ambiente. 

Até o final de 2017, 1.251.957 mudas de árvores nativas já tinham sido plantadas, restaurando mais 
de 500 hectares, equivalente a  42% da meta global do projeto. 
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Evolução das a e Aplicações 
dos Recursos

ORIGENS DOS RECURSOS 2013 2014 2015 2016 2017

 1° CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS  6,021  5,037  4,567  3,553  2,690 

 2° EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS  8,163  6,643  4,337  4,121  3,500

 3° RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS)  6,806  9,662  12,240  13,708  13,982 

 4° RECEITAS FINANCEIRAS SOS  1,956  2,043  3,770  3,550  3,236 

TOTAIS  23,154  23,445  24,919  24,933  23,408 

APLICAÇÕES DOS RECURSOS 2013 2014 2015 2016 2017

 5° DESPS. C/PESSOAL 2,047 1,229 1,581 1,601 1,800 

 6° DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. 478 441 374 419 410 

 7° DESPS. GERAIS 3,191 2,717 2,955 2,835 3.021

  SUB.TOTAL 5,716 4,388 4,913 4,855 5,231 

 8° PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS 1,900 1,529 849 797 315 

 9° APLICAÇÕES EM PROJETOS 13,503 14,178 17,165 18,747 17,994

TOTAIS  21,119  20,094  22,929  24,399 23,540 

SALDO-APLICAÇÃO POSTERIOR 2,035 3,351 1,989 534 -132

Fonte: Balancete Contábil Dez/2017 

Nota Explicativa:

1° A redução de 24% no período deve-se ao Bradesco Cartões.
2° Houve redução de 43% no repasse da Bradesco Capitalização e no geral impactou 15% no item.
3° Houve aumento de 2% deve-se principalmente aos programas de restauração florestal.
4° A redução de 9% deve-se ao menor volume de recursos disponíveis para aplicação e menor rentabilidade.
5° A variação de 12% refere-se basicamente a 2 itens; Desligamentos + encargos R$ 58 Mil e Assistência Médica R$ 89 Mil. 
6° Não houve variação significativa.
7° A variação de 7% deve-se principalmente a perdas em aplicações financeiras.
8° Houve uma reformulação no formato do evento Viva a Mata e com isso a redução de 60%. 
9° A redução de 4% deve-se ao menor volume de recursos aplicados no exercício.

Saldo - Aplicação Posterior: 
São recursos já comprometidos com projetos em andamento e serão aplicados conforme cronograma.
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Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil 
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Receitas Financeiras em 2017 (R$ mil)

FLORESTAS DO FUTURO

Aplicações dos Recursos em 2016 (R$ mil)
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NOVO CLICKARVORE

Total de mudas por edital
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Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica
O programa Florestas do Futuro plantou 6.722.477 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2017.
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Projetos apoiados por demanda espontânea no Projeto Toyota APA Costa dos Corais
Acumulado 2011 até 2017
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De 2006 até dez/2017 o Programa aplicou R$ 1.226 MM em 37 projetos.
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Status dos projetos (%)

De 2006 até dez/2016
100%
Concluído

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica
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Os hectares apoiados em criação podem variar, pois para projetos em andamento a área definitiva 
é definida somente na portaria de reconhecimento.
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Unidade de Conservação (UCs)
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UCS apoiadas por Estado 
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