
ioma que figura entre os mais ricos em biodi
versidade no planeta, a Mata Atiântica foi uma 
das primeiras regiões a atrair a atenção e in
vestimentos privados para a sua conservação. 
A floresta agonizava em meados da década 

de 80 quando a Fundação SOS Mata Atlântica começou 
a debater a responsabilidade do homem na destruição 
do meio ambiente, usando como ícone da devastação a 
bandeira do Brasil com uma parte verde apagada. 

O esforço da entidade, e de suas parceiras, faz todo 
o sentido. A exuberância da Mata Atlântica é perce
bida em diferentes formas de relevo, paisagens, ca
racterísticas climáticas e multiplicidade cultural da 
população que nela reside. Ocupa 15% do território 
brasileiro, engloba 17 Estados e influencia a vida de 
mais de 110 milhões de brasileiros. Seus 1% de mata 
nativa precisam ser preservados para evitar danos so
ciais, econômicos e ambientais. 



A importância do bioma agrupou, apenas na SOS 
Mata Atlântica, 150 mil sócios. Com apoio financei
ro deles, a fundação desenvolve projetos ambientais 
e de educação. O maior envolvimento das empresas é 
prova da evolução dos conceitos de sustentabilidade e 
responsabilidade socioambiental. "Antes a ação empre
sarial limitava-se às doações, mas hoje os projetos são 
construídos e executados junto com as empresas", diz 
Márcia Hirota, diretora de gestão do conhecimento da 
Fundação SOS Mata Atlântica. 

Entre os projetos bem-sucedidos está o Centro de 
Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica - Grupo 
Schincariol, inaugurado no final de 2007. A iniciativa 
funciona na Fazenda São Luiz, uma área de 526 hecta
res em Itu (SP). Entre 2008 e 2009, o viveiro produziu 
400 mil mudas de 106 espécies nativas diferentes. "O 
centro caminha para se tornar referência como área de 
restauração e conservação do bioma e como difusor de 
conhecimento", avalia o diretor de operações do Grupo 
Schincariol, Gino Berninzon Di Domenico. 

Contribuição expressiva para a conservação e o estudo 
da Mata Atlântica tem sido dada pela Vale, que mantém a 
Reserva Natural Vale (RNV), no Espírito Santo. Com cerca 
de 22 mil hectares, é um dos principais remanescentes de 
floresta do Estado. Em conjunto com a Reserva Biológica 
de Sooretama (24 mil hectares), a RNV forma um bloco 
de vegetação nativa que representa 10% da área de Mata 
Atlântica capixaba. A reserva abriga um dos maiores vi
veiros de mudas de espécies nativas da América Latina. 
Sua capacidade de produção anual chega a 3 milhões de 
mudas de mais de 800 espécies tropicais. 

A Natura, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a 
Bradesco Cartões são parceiras da SOS Mata Atlânti
ca em um singular projeto de educação ambiental: "A 
Mata Atlântica é aqui - exposição itinerante do cidadão 
atuante". Em maio de 2009, uma equipe de biólogos e 
educadores começou a percorrer cidades brasileiras 
localizadas nos limites da Mata Atlântica, viajando em 
um caminhão adaptado com um palco. A exposição 
enfatiza que a conservação do meio ambiente contribui 
para a qualidade de vida, para a economia local e pode 
evitar catástrofes naturais como deslizamentos de terra 
e alagamentos em áreas urbanas. 

Em Santa Catarina, a Mata Atlântica conta com um 
importante aliado do terceiro setor. O Instituto Rã-bugio 
para Conservação da Biodiversidade, com sede em Jara-
guá do Sul, foi criado em 2003 para dar continuidade 
institucional ao trabalho voluntário de Elza Nishimura 
Woehl e Germano Woehl Jr., casal que, desde 1998, de
senvolve projetos de educação ambiental. O trabalho é 
realizado junto com as escolas da rede pública e tem foco 
na conscientização sobre a importância da proteção dos 
mananciais e da biodiversidade. 

Entre os parceiros do instituto está a Bolsa de Valores 
Sociais e Ambientais (BVSA), uma plataforma de capta
ção de recursos para organizações que têm projetos so
ciais e ambientais. Vinculada à BM&FBovespa, a BVSA faz 
um trabalho inédito no mundo e conta com apoio oficial 
da Unesco. "Facilitamos o contato entre doadores e orga
nizações e acompanhamos o andamento dos projetos, 
garantindo que o recurso vai ser bem aplicado", informa 
Cláudia Sintoni, do Instituto BM&FBovespa. 
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