anos

11

11 a n o s

de Iniciativa Verde:
juntos somos uma floresta
Relatório de atividades de 2016

Foto Isis Nóbile Diniz

Mata Atlântica no Parque
Estadual Lagamar de Cananéia

Equipe da Iniciativa Verde

Expediente

São Paulo (SP)
Roberto Ulisses Resende (presidente),
Cristiane Oliveira (diretora
administrativa), Lucas Pereira
(diretor técnico), Pedro Barral de Sá
(diretor florestal), Isis Nóbile Diniz,
Jaqueline Souza, Jéssica Carvalho
Campanha, Laine Marinho, Margareth
Nascimento, Neusa de Jesus,
Reinaldo Canto.

Relatório de atividades de 2016
Distribuição on-line

Seleção de imagens
Isis Nóbile Diniz

Jornalista responsável e edição
Isis Nóbile Diniz (MTB: 44.170)

Foto da capa
Lucas Pereira
Legenda: Plantadas 21.000 árvores
nativas em Extrema (MG)

Cajati (SP)
Angela Maria dos Santos Dias, Cesar
Camargo, Isaac de Oliveira Passos,
Ivone Silva Souza, Jackson de Moura
Camargo, Jeferson Silva Cabral e
Vagner Gomes Dias.

Projeto gráfico e diagramação
Cyntia Fonseca
Revisão de textos
Juliana Mendonça
Textos
Isis Nóbile Diniz
Jéssica Campana
Lucas Pereira
Roberto Resende

Agradecimentos
Equipe da Iniciativa Verde
A reprodução desta obra é
permitida desde que citada a fonte.
Esta publicação não pode ser
comercializada.

Telefone: +55 (11) 3647-9293, contato@iniciativaverde.org.br
www.iniciativaverde.org.br

Editorial \

Relatório de atividades de 2016

2016:

um ano de esforço
e resiliência
Roberto Resende*

A

Iniciativa Verde está completando 11 anos em
um momento bastante complexo. Ao mesmo
tempo em que a situação econômica e política no Brasil e no mundo marcou 2016, a questão
ambiental também se tornou mais evidente. Assim,
podemos tentar o esforço de transformar a crise em
oportunidade neste momento em que ficam evidentes
as várias funções das organizações não governamentais (ONGs), com seus variados tipos e tamanhos.
As ONGs podem combinar diferentes formas de
atuação, e a implantação de projetos também pode
contribuir com ações de educação. Elas podem gerar
inovação de tecnologias e metodologias ao lado
da geração de novos empregos e renda. Também
são vetores de ação política e de mobilização. Essa
combinação de ações é ideal em um enfoque no
desenvolvimento sustentável, nas dimensões sociais,
econômicas e ambientais.
Aqui, na Iniciativa Verde, fazemos tudo em conjunto. Sempre buscamos atuar por meio de parcerias
com empresas, agricultores, órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa, além de outras ONGs.
Temos buscado cumprir esses diferentes
papéis ao longo de nossa história. Inicialmente,
focamos em compensação voluntária de emissões de gases de efeito estufa ao criar o Programa
Carbon Free, um dos pioneiros em compensação de
carbono no Brasil. Em seguida, realizamos estudos
e inventários de emissões e lançamos o Programa
Amigo da Floresta, que realiza a recuperação de
florestas sem, necessariamente, esta estar atrelada
à compensação ambiental.
Nos anos seguintes, concomitantemente com
esses três programas, desenvolvemos projetos mais
amplos em porte e no tipo de intervenção – em geral,
com recursos obtidos em editais públicos. Dessa maneira, foram executados projetos como o Restauração
da Mata Atlântica, financiado pelo BNDES para a re-

cuperação de florestas nativas, e o Plantando Águas,
com patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental, que incorporou ações de saneamento ambiental
e fomento de sistemas agroflorestais voltados para
agricultores familiares.
Exercitando nossa capacidade de adaptação,
cada vez mais trabalhamos com compensações
ambientais vinculadas ao licenciamento ambiental
de empreendimentos, como é o caso do Programa
Nascentes, da Secretaria do Meio Ambiente de São
Paulo. Esse é um modo de reunirmos a prestação de
serviços para empresas com o apoio à implantação
de políticas públicas, contribuindo para a adequação
ambiental de pequenos imóveis rurais e para a consolidação de Unidades de Conservação.
De modo combinado, buscamos ter uma atuação
política, especialmente, em temas como as mudanças climáticas e a lei florestal. Para isso, participamos de órgãos como o Conselho Estadual de
Meio Ambiente e Comitês de Bacia, e atuamos em
articulações da sociedade civil como o Pacto pela
Restauração da Mata Atlântica, Rede de ONGs da
Mata Atlântica, Observatório do Código Florestal e
Movimento Mais Florestas PRA São Paulo.
Ampliamos a nossa atuação com as novas ações
complementando o que já fazíamos, e, há alguns
anos, podemos agradecer por ser reconhecidos
pelo meio empresarial como uma organização que
realiza o trabalho socioambiental de maneira efetiva
e transparente. Agora, ainda temos o grande desafio
de consolidar a Iniciativa Verde na sociedade em geral para conseguir responder a todas essas diversas
demandas e prosseguir na busca de nosso objetivo:
recuperar as vegetações nativas, gerando renda no
campo. Eis nossa contribuição para deixar um legado
socioambiental mais justo para o Brasil.
*Agrônomo e presidente da Iniciativa Verde desde 2012.
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Transparência

Equipe da Iniciativa Verde na sede, em São Paulo (SP)

A Iniciativa Verde
*Lucas Pereira
A organização foi criada com um propósito muito claro: o de compensar as emissões de gases
de efeito estufa por meio da recomposição de
florestas nativas. Desde então, o trabalho se
desenvolveu e novos e importantes aspectos
e objetivos foram incorporados. Pensamos na
interação entre todos os serviços ambientais
prestados pelos ecossistemas e em como
desenvolver projetos que possibilitem a melhoria (na qualidade e na quantidade) deles. É por
isso que, cada vez mais, a Iniciativa Verde tem
atuado em diversas frentes de trabalho, como
na discussão sobre a implementação do novo
Código Florestal, na questão da água e das
mudanças climáticas. Entendemos que o futuro
exigirá a participação de todos na construção
de uma sociedade mais eficiente e saudável.
Assim, como os temas de trabalho da Iniciativa
Verde estão ligados, existe uma estreita relação
entre todos os atores envolvidos em nossos
projetos, as empresas, pessoas financiadoras
e os proprietários rurais. É imprescindível que
a responsabilidade seja compartilhada e que
todos percebam o seu papel nessa realidade.
Estamos mostrando que é possível restaurar
florestas com o financiamento privado voluntário ou mandatório.
*Diretor técnico e funcionário
da Iniciativa Verde há oito anos.

Desde 2011, a Iniciativa Verde passa por auditoria externa para garantir a transparência
e a confiabilidade dos recursos utilizados. As
demonstrações contábeis são analisadas de
acordo com normas brasileiras e os auditores
independentes emitem um relatório posteriormente aprovado em Assembleia Geral pelo
Conselho Fiscal da organização.
Em 2016, a soma de recursos captados
pela Iniciativa Verde foi de R$ 6.144.487,00,
sendo aplicados de acordo com a distribuição
apontada no gráfico. Cabe esclarecer que, pelo
tipo de trabalho exercido pela organização, a
implantação de florestas, as receitas e as despesas são distribuídas ao longo de dois anos.
Os recursos captados pela Iniciativa Verde em 2016 são provenientes dos seguintes
tipos de projetos:

3%
Projetos
Especiais

46%
TCRA*

7%
Carbon Free/
Amigo da
Floresta

44%
Programa
Nascentes

Eles foram investidos em:

6%
Sede

12%
Administração

4%
Comunicação

61%
Plantio

17%
Equipe
técnica

*TCRA: Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental
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Seja um Amigo da Floresta!

P

raticamente desde a sua fundação, a Iniciativa Verde disponibiliza um canal para quem
quer participar da organização: o Programa
Amigo da Floresta. Por meio dele, todos podem
financiar o plantio de quantas mudas quiser!
Basta acessar a página no site - o programa foi
redesenhado este ano para se tornar uma espécie
de crowdfunding permanente – e clicar em doar.
Atualmente, cada árvore custa R$ 22 para ser
plantada. O crescimento dessas árvores pode ser
acompanhado por meio do nosso próprio site:
www.iniciativaverde.org.br/programas-e-projetos-amigo-da-floresta.php.

Em 2016...

58

Corrente do bem
A Iniciativa Verde também planta árvores nativas com o financiamento de
organizações que captam recursos para
ONGs. Elas selecionam ONGs sérias
e, geralmente, que atuam com temas
diferentes e repassam essa doação.
Este ano, entramos para o portfólio de
mais duas organizações que trabalham
dessa maneira: Get2Gether e Welight.
Gostaríamos de agradecer a esses
parceiros que acreditam na nossa causa, incluindo a Equalizze.

pessoas doaram!
O Programa Amigo da Floresta
já plantou em todos estes anos:

75.413 árvores!
Eu Sou Carbon Free:
Marcelo Rosenbaum
adere à campanha
O designer Marcelo Rosenbaum, que este ano
lançou oficialmente a instituição A Gente Transforma, aderiu ao projeto Eu Sou Carbon Free! Por
meio deste, a Iniciativa Verde plantou 81 árvores
nativas da Mata Atlântica para compensar as
emissões das 12,80 toneladas de CO2 provenientes das atividades do designer. A maior parte dessas emissões (80%) foram geradas por viagens
aéreas. De modo geral, as demais têm relação
com as ações cotidianas de Rosenbaum.

Teve vaca

entre as árvores
A Iniciativa Verde começou 2016 com uma proposta: dedicar mais tempo de sua atenção às pessoas
físicas. Para começar, em janeiro fez um crowdfunding, uma “vaquinha” on-line, para recuperar
parte de uma área de Mata Atlântica desmatada
em Extrema, Minas Gerais. O local é importante
para o abastecimento do Sistema Cantareira.

R$ 14.035
arrecadados

152
doações

568

árvores serão plantadas em Extrema (MG)

5
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Plantamos juntos

mais de um milhão e meio

de árvores nativas!

E

m 2016, plantamos aproximadamente 100 hectares de Mata
Atlântica. É um número muito
expressivo, ainda mais em um ano
em que as empresas diminuíram
os investimentos nas questões
socioambientais, apesar destas
serem muito importantes para toda
a economia do mundo e, mais que
isso, para a qualidade de vida de
toda a população.
As florestas foram, este ano,
recuperadas prioritariamente no
estado de São Paulo. A escolha se

deve a diversos fatores: a proximidade com a sede da Iniciativa Verde
(que fica na capital), o que facilita o
acompanhamento do trabalho emitindo menos carbono no deslocamento dos funcionários); recuperar
a água do Sistema Cantareira, que
ainda está em uma situação crítica
e é responsável por abastecer parte
da maior região metropolitana do
Brasil; e consolidar o trabalho da
instituição em Unidades de Conservação, como o Mosaico do Jacupiranga. Desde 2006, a Iniciativa

Gerando uma
economia verde
Plantar mudas é muito mais do que
recuperar um dos biomas mais ricos
e devastados do mundo, a Mata
Atlântica. Quando a Iniciativa Verde
atua em um local, gera toda uma
economia em torno da recuperação
do meio ambiente. Além de conversar com proprietários rurais e com
gestores de áreas protegidas para
receberem as florestas; capta recursos por meio das empresas, editais,
doações, compra mudas e contrata
a mão de obra de empresas ou pessoas locais, leva educação ambiental,
saneamento, emprego, valorização
do espaço e conhecimento técnico
para as áreas de plantio.

Verde já realizou plantios dentro de
seis Áreas de Proteção Ambientais
Estaduais de São Paulo e uma de
Minas Gerais, além de um Parque
Estadual de São Paulo.
A maior parte dessa floresta foi
plantada por meio de compensações ambientais realizadas pela
Iniciativa Verde. Nesse caso, as
companhias que precisam recuperar a mata nativa, devido a obras ou
outras ações, chamam a ONG para
ajudá-las nessa tarefa. O resultado
é verde de se ver!

BA

MT

SP

PR

RS

Atlântico

Foto Pedro Barral

Veja quantos hectares
de áreas degradadas
recuperamos desde a
criação da Iniciativa Verde*

Área plantada (ha)
Projeto Iniciativa BNDES
Mata Atlântica

425

Plantando Águas,
patrocinado pela Petrobras

75,8
319,62
44,43
20,29
41,4
35,96
962,5

Programa Carbon Free
Programa Amigo da Floresta
Projetos Especiais
Programa Nascentes
Compensação ambiental
TOTAL

*Números atualizados dia 7 de dezembro de 2016.

Plantio de árvores nativas em Joanópolis (SP),
que faz parte do Sistema Cantareira

962,5 hectares
correspondem a:
Árvores
Campos de futebol
Parques do Ibirapuera

1.604,487
1.376,38
6,25

Plantamos em:

Estado

Quantidade de municípios

Quantidade de imóveis

Paraná

5

25

Rio de Janeiro

2

2

Minas Gerais

3

3

Mato Grosso

2

3

Rio Grande do Sul

1

1

São Paulo

20

80

Total:

33

114
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Primeiro lugar

no Prêmio von Martius de
Sustentabilidade 2016

20

O

instituições parceiras;

projeto Plantando Águas da Iniciativa
Verde, patrocinado pela Petrobras,
ganhou o primeiro lugar do Prêmio von
Martius de Sustentabilidade 2016 na Categoria
Tecnologia. A cerimônia aconteceu em outubro,
durante o Congresso Ecogerma, maior evento
sobre sustentabilidade realizado pelas Câmaras de Comércio Alemãs em toda a América
Latina, em São Paulo (SP). O Prêmio é um dos
principais do setor, criado pela Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha para
valorizar ações replicáveis voltadas ao desenvolvimento sustentado.
Roberto Resende, presidente da Iniciativa
Verde, ressalta que o projeto marcou a ampliação das ações da Iniciativa Verde: “Indo além do
reflorestamento de áreas protegidas, com temas como saneamento, agroflorestas e educação ambiental, com uma visão mais abrangente
da adequação ambiental da paisagem rural”.

160

famílias de assentamentos de
reforma agrária, bairros rurais
e comunidade remanescente do
quilombo beneficiados diretamente;
Realizado durante os anos de

2013 e 2015
8
Foto Divulgação/ Iniciativa Verde

municípios participantes: Iperó, São Carlos,
Porto Feliz, Itapetininga, Araçoiaba da Serra,
Piedade, Salto de Pirapora, São Roque;

1

Centro de Educação Ambiental
no Sítio São João, em São Carlos (SP);
Recebeu

3.690 estudantes;
Monitorados

22 pontos

em cursos de água;
Margareth Nascimento, coordenadora do
projeto, sergura o certificado da premiação
ao lado da equipe do Plantando Águas

Plantados

75 hectares

de árvores nativas e de Agroflorestas;

Foto Poline Lys/ Iniciativa Verde

O quanto suas
ações impactam

o meio ambiente?

Cada ação emite direta ou indiretamente gases de
efeito estufa (GEE) que podem agravar o aquecimento global. Para quantificar esse valor, a Iniciativa Verde atualizou a Calculadora de Carbono on-line! Mais prática e adequada ao cotidiano, permite
que cada pessoa dimensione seu impacto climático,
compartilhe a iniciativa nas redes sociais, compare
resultados e financie integralmente o plantio, a
manutenção e o monitoramento de árvores
nativas para a compensação de suas emissões.
www.iniciativaverde.org.br/calculadora.

Plantio Comemorativo realizado na Reserva Particular de
Patrimônio Natural (RPPN) Mahayana, em Mogi das Cruzes (SP)

Para ter uma ideia...
Uma pessoa que mora sozinha, percorre todo dia 10 km para ir ao trabalho
de carro (1.0), viajou de férias para Nova York e come carne vermelha
diariamente emite cerca de 4,61 toneladas de CO2
o equivalente a 30 árvores em um ano!

Mulheres no campo
É notável o protagonismo feminino no campo. Muitas
vezes, as lideranças comunitárias são mulheres e responsáveis pela administração da residência e da terra.
Este ano, a Iniciativa Verde começou a publicar no site
histórias dessas mulheres que nem sempre aparecem,
mas que fazem a recuperação da floresta acontecer em
ocasiões completamente diversas, nem sempre favoráveis. www.iniciativaverde.org.br.

“

Não tenho interesse em criar boi nem
em vender a terra. Quero preservar.
As pessoas estão muito consumistas
e materialistas. Só querem coisas
que dão dinheiro, como eucalipto”,
Osmarina Donizete da Cunha Benedito, 52 anos.

56%

das mulheres em áreas urbanas estão
trabalhando ou procurando emprego.

Em áreas rurais, a taxa é de

45,5%

o que indica uma subnotificação das
atividades e uma representação de
que a produção para autoconsumo é
desconsiderada trabalho.

Fonte: “Estatísticas de Gênero – Uma
análise dos resultados do Censo
Demográfico 2010”, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
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Primeira campanha on-line do

movimento Mais Florestas PRA São Paulo

E

m setembro, o movimento Mais Florestas PRA
São Paulo, criado por organizações da sociedade civil e pessoas físicas, lançou sua primeira
campanha com o objetivo de garantir que o Programa de Regularização Ambiental (PRA) paulista traga
incrementos reais à cobertura florestal do estado.

Por dois meses, foram compartilhadas cinco animações, além de quatro documentários relacionados
aos temas. Apenas no YouTube do movimento, mais
de 2 mil pessoas viram os vídeos! Assista aos filmes
e acompanhe as notícias sobre o tema no www.facebook.com/maisflorestasprasaopaulo.

Unidos pelo ambiente
Todos temos um ponto em comum: recuperar parte
da nossa cobertura vegetal original que foi devastada
pelo homem em diversas épocas e complexidades
da história deste país. A Iniciativa Verde, este ano,
focou em “advocacy”, uma prática de conversas com
o intuito de influenciar a formulação de políticas e a
alocação de recursos públicos para a preservação
ambiental. Em conjunto com outras organizações
e parceiros, tem dialogado com as diversas esferas
públicas e privadas buscando, principalmente, a
regulamentação ambiental no Estado de São Paulo,
a implantação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Estado de São Paulo e a consolidação do Cadastro Ambiental Rural.

Este ano, entramos oficialmente para o Observatório do Clima
e para a Coalizão Brasil Clima,
Florestas e Agricultura. Também fazemos parte do Aliança
pela Água, do Pacto da Restauração da Mata Atlântica, do
Observatório do Código Florestal, da Rede de ONGs da Mata
Atlântica e do Mais Floresta
PRA São Paulo.

Eventos
Este ano, a Iniciativa Verde foi a responsável pela organização de dois eventos relacionados às redes das quais
fazemos parte. As repercussões podem ser lidas no site: www.iniciativaverde.org.br.

Foto Isis Nóbile Diniz

Representantes do governo, produtores rurais,
ambientalistas e especialistas analisaram e debateram em maio os resultados alcançados com
o Código Florestal com enfoque no estado de São
Paulo. Patrícia Iglecias, então Secretária de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, ressaltou a
importância de garantir a segurança jurídica a
quem aderir ao CAR. “Este debate é importante
na defesa e no aprimoramento da legislação
ambiental, de forma a envolver os diversos atores
sociais e promover a efetiva implementação dos
instrumentos da Lei Florestal, como o CAR, o
Programa de Regularização Ambiental (PRA)
e os mecanismos econômicos que dependem
do compromisso não só dos governos, mas da
sociedade como um todo”, diz Resende.

Gerd Sparovek, Ciça Wey de Brito e Roberto
Resende durante o evento realizado pelo
Mais Floresta PRA São Paulo

Foto Pedro Barral

Quatro anos do Código Florestal:
situação e perspectivas

Patrícia Iglecias, então Secretária de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo, durante o evento

Debate sobre o Código
Florestal em São Paulo
As instituições do movimento Mais Floresta PRA
São Paulo se reuniram em outubro, na capital paulista,
para debater os detalhes sobre a implantação do
Código Florestal no estado. Participaram do encontro
Gerd Sparovek (ESALQ/USP), Ciça Wey de Brito (Aliança
pela Água) e Roberto Resende (Iniciativa Verde).
O Programa de Regularização Ambiental (PRA), as
Áreas urbanas de Preservação Permanente (APPs),
a prevenção para a falta de água e a situação do
Cerrado foram os temas mais recorrentes.
Segundo Sparovek, é necessário propor critérios
para a implementação do PRA em São Paulo, por meio
de um levantamento sobre a situação da cobertura de
vegetação no estado. “Que isso não vá para a solução
mais barata e, sim, necessária”, disse.
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Empresas participam do

Programa Carbon Free
Fotos Lucas Pereira

para mitigar suas emissões de carbono

Fotos do mesmo plantio de mudas nativas em Extrema (MG). A primeira foi tirada em outubro de 2015. A segunda, em junho de 2016

A

Iniciativa Verde nasceu com o Programa
Carbon Free, que possibilita a compensação de carbono (de suas atividades,
produtos ou eventos) de empresas. Atualmente,
ele continua sendo parte do DNA da instituição,
e, mesmo com a economia desaquecida no Brasil, empresas perceberam que precisam fazer
a compensação para cumprir com um dever
socioambiental e para garantir a própria sobrevivência. Afinal, pesquisas científicas apontam
que eventos extremos já acontecem devido ao
aquecimento global e impactam a economia.

Em 2016, o Carbon Free:
Plantou

17 mil árvores
em 40 projetos

Nestes 11 anos de
existência, o programa:

532 mil árvores
o equivalente ao tamanho de
mais dois Parque Ibirapuera (SP)
fixou mais de

100 mil toneladas
de carbono equivalente (tCO2e) o que
equivale a 850 mil viagens ida e volta
São Paulo – Rio de Janeiro.

600 empresas
participantes

Município de Extrema
faz inventário de carbono
com a Iniciativa Verde
Esta é a primeira vez que a Iniciativa Verde faz um inventário de gases
de efeito estufa de uma cidade.
Reconhecida por seu trabalho
em recuperar e preservar o meio
ambiente por meio do Projeto
Conservador das Águas, a Prefeitura de Extrema (MG) contratou a organização para fazer o
inventário do município. Com o
estudo, os administradores da
cidade descobriram quais áreas
emitem mais gases responsáveis
pelo aquecimento global e, assim,

como diminuir ainda mais seu
impacto ambiental. O inventário
foi finalizado em setembro deste
ano e usou a metodologia Global
Protocol for Community-Scale
Greenhouse Gas Emission
Inventories (GPC).
O resultado mostra que as
emissões de Extrema estão concentradas na indústria, principalmente devido ao consumo de gás
natural e diesel. “A obtenção dos
indicadores de emissões propiciará um bom planejamento para

enfrentar os efeitos das mudanças climáticas que já assolam os
municípios do Brasil e do mundo”,
disse Luiz Carlos Bergamin, então
prefeito da cidade. Segundo Lucas
Pereira, diretor técnico da Iniciativa Verde, “o Inventário consolida
e solidifica as ações de adaptação
baseadas em ecossistemas já implementadas pelo município pelo
Projeto Conservador das Águas.
O próximo passo será a elaboração de um Plano de Ação para a
redução das emissões”.

Dados de referência: 2014

Os pequenos são grandes

Extrema emite 131.931 tCO2e:

Os municípios são divisões administrativas
autônomas e altamente capazes de perceber
as demandas da sociedade. No contexto das
mudanças climáticas, em que os efeitos são
sentidos na escala local, as prefeituras são
atores-chave no enfrentamento aos impactos
em diferentes setores com a formulação de
políticas públicas ou as mais diversas iniciativas de mitigação e adaptação. Porém,
para que as ações sejam efetivas, a base de
todo o planejamento deve ser o diagnóstico
das emissões de gases de efeito estufa do
município, o que começa com o inventário
municipal. Ainda são poucas as cidades,
exceto capitais, envolvidas com a mensuração
e a divulgação de suas emissões. Esse é um
grande entrave a ser superado, e Extrema,
novamente, assume um papel de destaque
entre os municípios brasileiros.

16%
resíduos

38%
energia
estacionária
(gás natural
e liquefeito
de petróleo)

46%
transportes

O inventário está disponível no site da
Iniciativa Verde: www.iniciativaverde.org.br/
biblioteca-nossas-publicacoes.php
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Foto Roberto Resende

Compensação ambiental \

Tucanos-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus) visitam a região próxima à recuperação florestal dentro do PERT

Participação no

Programa Nascentes de São Paulo

A

Iniciativa Verde foi uma das
primeiras organizações a
propor projetos de recomposição florestal para o Programa
Nascentes, do Governo do Estado de São Paulo, que tem como
objetivo recuperar a vegetação
combinando diversas ações por
meio do financiamento por empresas que precisam cumprir Termos
de Compromisso de Recuperação
Ambiental (TCRAs). A novidade do

Programa Nascentes é a possibilidade de agilizar o cumprimento de
condicionantes do licenciamento
ambiental. As obrigações de plantio de árvores podem ser alocadas
em projetos previamente aprovados e localizados em áreas prioritárias, como regiões de mananciais e Unidades de Conservação.
As empresas ganham tempo e a
sociedade recebe mais benefícios
na recuperação ambiental.

Já recompôs a
floresta nativa de

41,4 hectares,
o equivalente a

60 campos
de futebol

DADOS ATUALIZADOS DO NASCENTES
• A Iniciativa Verde disponibiliza
áreas para recuperação a
serem contratadas;
• Já recompôs a floresta nativa
de 41,4 hectares, o equivalente
a 60 campos de futebol;

• Atuou em quatro propriedades
rurais de Joanópolis (SP)
e no PERT (Parque Estadual
do Rio Turvo);
• Aproximadamente
40 pessoas trabalharam na
implantação destes projetos;

• Os plantios foram feitos em
duas bacias hidrográficas:
do rio Jaguari (Sistema
Cantareira) e do rio Ribeira
de Iguape (Vale do Ribeira).

Plantando o amanhã
por meio do plantio de árvores
nativas, agora têm a possibilidade de contratar a ONG para
executar esse trabalho.
Isso significa que a empresa
contrata uma organização que
vai estimular a economia da área
que recebe os plantios, distribui
renda, beneficia famílias locais,
leva conhecimento técnico sobre

Foto Isis Nóbile Diniz

Este ano, a Iniciativa Verde
disponibilizou para parceria com
empresas o seu maior conhecimento: a recuperação de áreas
degradadas com o plantio de
árvores nativas e com o plano de
manejo. Na prática, organizações que, por diversos motivos,
precisam realizar compensações
ambientais e que podem fazê-las

Equipe da Iniciativa Verde em Cajati (SP)

Revivendo

uma floresta
Um dos maiores projetos de compensação ambiental
de 2016 é o de recuperação de 72 hectares (o que equivale a mais de 120 mil árvores) com financiamento da
concessionária Arteris, responsável pela duplicação de
parte da Autopista Régis Bittencourt.
Essa floresta está sendo plantada no Parque Estadual do Rio Turvo, cortado pela rodovia em questão e
famoso por ter sido o local onde foi encontrado o fóssil
do Homem da Capelinha, o mais antigo registro de ocupação humana dentro do Estado de São Paulo.
Seis pessoas foram contratadas diretamente pela
Iniciativa Verde apenas para plantarem todas essas
árvores! Um árduo trabalho que já pode ser aproveitado
por todos os visitantes do parque. Um local que reúne
história, antropologia, cachoeiras e uma imensa diversidade de animais e vegetais.

a recuperação de florestas para
produtores rurais, estimula a
conservação e a preservação dos
biomas brasileiros. É uma parceria que pretendemos aumentar
em 2017. É, acima de tudo, uma
maneira de mostrar para as empresas em geral como é gratificante e compensador cuidar das
nossas vegetações nativas.

Mais água, por favor
• A Iniciativa Verde realizou oficina de saneamento básico no Parque Estadual do Rio Turvo
(SP). Mais de 50 pessoas se reuniram para participar da oficina em outubro: equipe da Iniciativa Verde, moradores da região, representante
da Companhia Ambiental do Estado De São
Paulo (CETESB) de Registro, representantes da
Prefeitura de Cajati, grupo ATER Mulher Agroecologia (mulheres de um projeto de assistência
técnica e extensão rural do Bairro Conchas),
professores e alunos da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), seis gestores das Unidades de
Conservação da região, técnicos da Fundação
Florestal, representante da Secretaria do Meio
Ambiente do Governo do Estado de São Paulo,
bióloga e coordenadora da instalação, Aline
Gomes Zaffani. O objetivo foi buscar a continuidade do Projeto Plantando Águas, que teve
patrocínio da Petrobras, mas que agora passa a
ser realizado na região em questão, e mostrar
para a população como tecnologias acessíveis
podem preservar o solo e a água.
• A Aline também apresentou o “Projeto Plantando Águas e o Monitoramento Participativo
da Qualidade da Água em Áreas Rurais” no
X Simpósio da Especialização em Educação
Ambiental: Diálogo de Saberes para cidadania
socioambiental (XV Simpósio PPG-SEA), realizado em outubro em São Carlos (SP).
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