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MISSÃO

Conservar e restaurar a Mata Atlântica
das bacias dos Rios do Peixe e
Camanducaia.

Uma Organização da Sociedade Civil
sem fins lucrativos qualificada como
OSCIP e Interesse Público.

A COPAÍBA
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ÁREA DE
ATUAÇÃO

Atuamos há mais de 20 anos para a conservação e
restauração das Bacias dos Rios do Peixe e Camanducaia
que abrange 19 municípios entre o Sul de Minas Gerais e
Leste Paulista atuando com politícas póblicas; educação
ambiental com crianças, jovens e produtores rurais;
produção de mudas de árvores nativas da Mata AtlÂntica;
e restauração ecológica.
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RECONHECIMENTOS E CONQUISTAS

 

Área restaurada no sítio
Copaíba recebe o título
de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN).
É a segunda Unidade de
Conservação na região e a
única no município de
Socorro.

RPPN COPAÍBA

Janeiro

Evento "Viva a Mata"
realizado pela SOS Mata
Atlântica homenageia
fundadoras da Copaíba
(Flávia Balderi e Ana Paula
Balderi) na categoria
"Restauração Florestal". 
 

VIVA A MATA

Maio

 
 

TÍTULO DE HONRA

Maio

Homenagem realizada
pela Câmara Municipal
dos Vereadores de
Socorro, pelo trabalho da
Copaíba durante 20 anos
no município de Socorro e
região.
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RECONHECIMENTOS E CONQUISTAS
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Dezembro
TROFÉU MARIA

DO SOCORRO

Copaíba recebe o prêmio
Troféu Maria do Socorro
da Silva na categoria Meio
Ambiente. Evento de
Direitos Humanos
realizado pelo Club
Rotaract. 

Copaíba eleita a melhor
ONG na Categoria Meio
Ambiente de 2019 e entre as
100 melhores ONGs do Brasil
para doar.

MELHORES ONGS

Novembro

Copaíba é certificada pelo
Instituto Doar com o selo de
Padrões em Gestão e
Transparência. Ou seja o
selo legitima a transparência
nas  organizações não-
governamentais brasileiras.

SELO DOAR

Outubro



INSTITUCIONAL
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A sede da Copaíba fica localizada em uma área rural, no bairro da
Pedra Branca, em Socorro/SP há quatro anos. A equipe, o

conselho e voluntários trabalharam intensamente para tornar o
"Espaço Copaíba" cada vez mais bonito e acolhedor, por isso

listamos algumas das principais ações realizadas durante esse ano
para a melhoria da instituição.

 



Em 2019 a Copaíba realizou melhorias significativas no
setor de produção, como a instalação de dois novos
banheiros, as obras do galpão de produção de mudas
foram finalizadas e novos equipamentos, tanto para
produção quanto para a segurança dos colaboradores,
foram adquiridos.
A estrade de acesso à Copaíba também passou por
manutenção que beneficiou não só os colaboradores e
visitantes da Copaíba, mas também os vizinhos. Foram
colocadas canaletas e lombadas diminuindo o fluxo de
água da enxurrada em períodos de chuva e na propriedade
vizinha um muro de contenção foi construído para reforçar
o barranco. 

Estruturação Sede e 
Viveiro Florestal
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A RPPN Copaíba também passou por uma serie de
manutenções e adaptações. Algo que foi primordial para
que essas adaptações pudessem ser feitas, foi o Plano de
Manejo. Elaborado através da parceria com os mestrandos
do ESCAS (Escola Superior de Conservação Ambiental e
Sustentabilidade) do Instituto Ipê, o plano estabelece as
normas, restrições para o uso, ações a serem
desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da reserva. 
Foi delimitada e estruturada também a Trilha Ecológica
onde são realizadas atividades de Educação Ambiental
visando a vivência ambiental dos alunos.
A manutenção das áreas restauradas no entorno da
instituição foram feitas periodicamente e mais mudas
foram plantadas.

RPPN Copaíba
Reserva Particular do Patrimônio Natural
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.890 ALUNOS
ATENDIDOS

PROFESSORES
PARTICIPANTES 301

ESCOLAS
ATENDIDAS41

Escolas públicas e particulares

A educação ambiental tem como objetivo sensibilizar estudantes ou outros 
grupos sobre a importância da conservação e restauração da Mata Atlântica através
da vivência. 
A proposta é realizar atividades que visam despertar nos estudantes a curiosidade
pelas questões ambientais ligadas à sua realidade. Entre as atividades estão:
conhecer o viveiro florestal e o processo de produção de mudas, trilha ecológica,
atividades em nossa RPPN e o plantio de mudas nativas.
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Temos um espaço aberto para receber pessoas interessadas em contribuir conosco.
O voluntário participa das atividades do viveiro da ONG e dos trabalhos de
restauração florestal, contribui com esses serviços e com isso aprende noções
básicas na área de produção de mudas nativas e também de restauração de  matas.

3VOLUNTÁRIOS

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

TOTAL DE HORAS 493
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VIVEIRO FLORESTAL

Desde 2001 o Viveiro Florestal Copaíba (VFC) abastece

trabalhos de restauração da Mata Atlântica da própria

organização, assim como iniciativas de proprietários de terra dos

municípios localizados nas bacias hidrográficas dos rios do Peixe

e Camanducaia e também a venda de mudas para ajudar a

manter as atividades da instituição.

 

Atualmente o VFC tem capacidade para produzir 400 mil

mudas por ano. Produz mais de 130 espécies nativas da Mata

Atlântica, todas a partir de sementes coletadas nas matas nativas

da região.
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VIVEIRO FLORESTAL
ESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO

Construção dos banheiros e STE (área de produção)
Finalização das obras do galpão de produção e instalações elétricas
Planejamento/instalação de sistema de comunicação interna
Manutenção do acesso à Copaíba (muro vizinho, canaletas e lombadas na estrada), placas de sinalização
Implantação dos procedimentos e normas de Segurança do trabalho *extintores de incêndio, etc.
Aquisição de novos equipamentos para a produção das mudas
Apoio e assisitência técnica para melhoria da adubação e nutrição das mudas



PRODUÇÃO DE MUDAS

106 Ton

sementes 
coletadas

espécies 
produzidas

mudas 
produzidas

120 423 mil





115.336 67,6 62

RESTAURAÇÃO

Áreas restauradas 

Mudas plantadas Hectares plantados Proprietários envolvidos
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Monitoramento

RESTAURAÇÃO

Hectares em processo de 
restauração 63

212

Vistorias de 
monitoramento  realizadas32

As vistorias de monitoramento visam acompanhar o desenvolvimento
das áreas em processo de restauração com
idade mínima de 2 anos. O foco desta vistoria é averiguar a trajetória
da área restaurada por meio de indicadores que buscam orientar
tomadas de decisão visando a autossustentabilidade da floresta.
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Hectares em processo de 
restauração 90

Acompanhamento

RESTAURAÇÃO

Vistorias de acompanhamento
realizadas

121

As vistorias de acompanhamento são essenciais para monitorar o
desenvolvimento das áreas em processo de restauração recém
plantadas, assim como acompanhar o manejo realizado pelo
proprietário parceiro. Portanto, nessas vistorias são feitas as
recomendações técnicas e monitoramento dos indicadores de
desenvolvimento da área em processo de restauração.
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Áreas antes e depois

RESTAURAÇÃO
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antes antes

depois depois



Áreas antes e depois

RESTAURAÇÃO
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antes antes

depois depois



VERDE NOVO

Patrocínio Petrobras

Projeto executado desde 2010 para a
Restauração Florestal e Vivência

Ambiental patrocinado pela Petrobras

Projetos

RAÍZES DO MOGI GUAÇU

Parceria com WWF e International Paper

Restauração das áreas prioritárias
das nascentes que abastecem 

o Rio Mogi Guaçu.

Projetos financiados pelo FEHIDRO 
por meio do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Mogi-Guaçu

CBH-MOGI

FEHIDRO
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Para cumprir nossa missão atuamos mobilizando recursos de diferentes fontes de financiamento e apoio para a restauração da Mata Atlântica da
região. Os projetos tem como finalidade sensibilizar proprietários de terra e a comunidade local mostrando a importância da conservação e
restauração das matas nativas para qualidade de vida da sociedade e para conservação da biodiversidade. Através dos projetos fornecemos aos
proprietários participantes orientações e apoio, como: doação de mudas, orientações técnicas e em alguns projetos o plantio das mudas. 
Esses são os projetos executados em 2019:



O estudo teve como objetivo motivar e nortear a implementação de
políticas públicas de conservação, restauração e conexão das florestas
em ambas as bacias.
O relatório técnico "Importância dos Fragmentos Florestais para a
manutenção da conectividade funcional das bacias dos Rios do Peixe e
Camanducaia" foi lançado em Março de 2019. 
Ele apresenta um diagnóstico sobre a distribuição dos
fragmentos florestais localizados nas bacias dos Rios do Peixe e
Camanducaia, apontando as possíveis áreas que se estabeleçam como
prioritárias para a manutenção de conectividade funcional da paisagem. 

CONECTIVIDADE
FLORESTAS

VERDE NOVO

Confira o relatório completo!
Acesse:  www.copaiba.org.br/publicacoes/
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Pensando em mostrar a importância da compensação do Carbono através
do plantio de árvores nativas e os resultados do trabalho executado pela
instituição, realizamos um inventário florestal para quantificação do
estoque de Carbono das áreas em processo de restauração que apoiamos.
O estudo foi feito considerando uma área total de 265 hectares de
florestas em formação. Essa área acumula, em média, 30 mil toneladas de
Carbono ao longo de 7 anos (áreas com idades entre 5 e 9 anos).
Para cada tonelada de CO2 emitido na atmosfera precisamos plantar e
cuidar de 6,25 árvores. Lembrando que essas árvores serão cuidadas por
pelo menos 2 anos (período crítico de manutenção das árvores no
processo de restauração) garantindo que ao longo dos seus 20 anos elas
possam sequestrar a quantidade de Carbono prevista.

QUANTIFICAÇÃO
DE CARBONO

VERDE NOVO

Confira o relatório completo!
Acesse:  www.copaiba.org.br/publicacoes/
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Programa Raízes do Mogi Guaçu, é uma parceria
entre International Paper, WWF e Copaíba, para
restauração de áreas prioritárias das nascentes
que abastecem o Rio Mogi Guaçu.
O projeto piloto iniciou os plantios nas
propriedades parcerias em Dezembro de 2019. 

RAÍZES DO 
MOGI GUAÇU
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Plataformas

TREE-NATION

Plataforma Internacional Mecanismo de Pesquisa Internacional

ECOSIA
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TREE-NATION
Plataforma on-line que reúne e coordena os esforços de

reflorestamento em todo o mundo.

São 186 projetos em diversos países que plantam árvores através da
colaboração de pessoas e empresas que podem acompanhar quem
está plantando as árvores, onde estão localizadas e como estão
sendo plantadas. A Copaíba está na plataforma desde junho de
2019.  
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ECOSIA

A Ecosia é um mecanismo de pesquisa onde o lucro é destinado ao
plantio de árvores em todo o mundo. A Copaíba é uma das

instituições que realiza plantios através das receitas geradas.

antes

depois

Mantém uma relação transparente publicando mensalmente
relatórios mostrando para onde vai exatamente a receita gerada
através das pesquisas. 
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SOCIAL
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ACONTECIMENTOS

ENCONTRO RPPNs

Em 30 de Janeiro ocorreu a celebração
do dia Nacional das RPPNs e a área
restaurada no Sítio Copaíba recebeu o
título de Reserva Particular do
Patrimônio Natural. É uma reserva
protegida pelo Governo do Estado de
São Paulo. 

DIA MUNDIAL DAS
FLORESTAS

Evento realizado pela Copaíba para
celebrar o dia Mundial das Florestas
inaugurando a RPPN, homenageando
as doadoras da propriedade (Sítio
Copaíba) e o lançamento do estudo
sobre a Importância da Conectividade 
das Florestas. Nesse mesmo dia 
a Copaíba e outras instituições
patrocinadas pela Petrobras realizam
plantio de árvores em todo o Brasil.

RECUPERAÇÃO NASCENTES
RIO MOGI GUAÇU

International Paper do Brasil e 
WWF Brasil desenvolveram o projeto
"Recuperação das nascentes do rio Mogi
Guaçu" com objetivo 
de promover a restauração de nascentes
nas áreas prioritárias no rio e seus
afluentes. Para auxiliar e consolidar o
planejamento das estratégias e ações do
projeto o workshop contou com o apoio
da Copaíba e presença de entidades
ambientalistas, setor privado e órgãos
públicos.

Eventos, workshops, encontros e reuniões
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ACONTECIMENTOS 
Eventos, workshops, encontros e reuniões

PLANO DA MATA
ATLÂNTICA

Secretaria de Meio Ambiente do
Município de Socorro e a Copaíba
trataram sobre a necessidade da
atualização e revisão do Plano Municipal
da Mata Atlântica do município. Foi
definido que a revisão será participativa
e deverá contar com o envolvimento da
comunidade. 

20 ANOS COPAÍBA

A instituição completou 20 anos em
defesa da Mata Atlântica. O trabalho
da ONG foi tomando forma e
diversas ações integradas na área
ambiental fizeram com que aquele
grupo de jovens construísse um
trabalho sério e importante para a
região.

SIMPÓSIO AMBIENTE E
EDUCAÇÃO

O Coletivo Socioambiental de Bragança
Paulista e a Associação Bragança em
parceria com a FESB realizaram em
Bragança Paulista o Simpósio para
dialogar sobre meio ambiente, educação,
biodiversidade e restauração de
ecossistemas. A Copaíba participou de
uma das mesas debatendo e
apresentando ações de restauração e/ou
biodiversidade.
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ACONTECIMENTOS 
Eventos, workshops, encontros e reuniões

10 ANOS DO PACTO PELA
MATA ATLÂNTICA

O evento em comemoração aos 10
anos do PACTO realizado em Belo
Horizonte contou com a presença
de 300 membros que
apresentaram resultados dos
últimos 10 anos e lançaram metas
para os próximos anos e o sistema
de monitoramento online.

SIMPÓSIO DE 
RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL

Aconteceu no Instituto de
Botânica em São Paulo o mini
curso ministrado sobre educação
ambiental visando a restauração
ecológica e compartilhamento de
experiências da Copaíba através
do projeto Verde Novo a
sensibilização de proprietários
rurais.

PLANO DE MANEJO
RPPN COPAÍBA

Os alunos de Mestrado do ESCAS
(Escola Superior de Conservação e
Sustentabilidade) do instituto Ipê
desenvolveram o plano de manejo da
RPPN Copaíba. O plano foi realizado
em várias etapas e uma delas foi à
visita dos mestrandos na RPPN
Copaíba. “O plano de manejo é um
documento técnico que por meio do
diagnóstico da área normas de uso e
manejo dos recursos naturais”.
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REPORTAGENS E ENTREVISTAS 

31

Telha Velha Terra da GenteJornal Record
Projeto realizado pela Caixa
Rolante que reuniu músicos de
Socorro e região que compuseram
músicas sobre o tema meio
ambiente e as gravações foram na
Copaíba. Os vídeos estão
disponíveis no canal do YouTube
da Caixa Rolante. 

Matéria sobre o Projeto Verde
Novo mostrando o trabalho
realizado com proprietários da
região para a conservação das
nascentes. 
As gravações foram realizadas na
Copaíba e em duas propriedades
parcerias.

A gravação realizada em Outubro
de 2019 mostrou o dia a dia da
Copaíba na produção de mudas e
no trabalho de restauração
florestal. A reportagem vai ao ar
neste ano (2020). 



MÍDIAS

+ 540 milpessoas
alcançadas

+ 46 mil
visualização

vídeos

+ 16 milseguidores 

96 matérias publicadas
sites, jornais e entrevistas

203 postagens

23 vídeos
produzidos

17 vídeos
publicados
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Financeiro
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FINANCEIRO

Receitas ................................. R$ 970.341,94
 
Despesas ................................ R$ 868.936,03
 
Saldo ...................................... R$ 101.405,91



RECEITAS

3%

10%

68%

0%

17%

2%

Acesse o balancete completo em nosso site
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DESPESAS

10%

18%

2%

54%

4%
10%

2%
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Acesse o balancete completo em nosso site



COMPARATIVO DE RECEITAS
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Acesse o balancete completo em nosso site



COMPARATIVO DE DESPESAS
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Acesse o balancete completo em nosso site



EMPRESA AMIGA

Empresas que apoiam integralmente

a instituição e compensam suas

pegadas de CO².

Programa de apoio

EMPRESA COLABORADORA

Empresas que apoiam parcialmente

a instituição e compensam suas

pegadas de CO².

APOIADORES

Patrocinadores e financiadores de

projetos em execução e já

realizados.

25 empresas 12 empresas 19 instituições/entidades

38



Empresas

Amigas
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Empresas

Colaboradoras
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Patrocinadores e

Financiadores de

Projetos
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CONSELHO
DIRETOR

Presidente
Dervino Santin

Vice Presidente
Célio Morais 

Diretores
Gerson Silveira  /  João Gabriel Giacometti  /  Felício Satori
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ASSOCIADOS

Viviane Candotta Gabriel Vanessa  /  Aparecida Manias Tiago Sartori  /  Tatiana  Novaes Oliveira  /  Sinara Ferraz de Oliveira Conessa  /  Sebastião Raphael Terra 

Rosiane Domingues de Faria  /  Richieri Antonio Sartori  /  Ricardo Luiz de Oliveira e Silva  /  Renato Augusto Nascimento  /  Raquel Costa Silveira  /  Mayra Flores Tavares  

Marcos Antonio Ribeiro Junior  /  Luiz Antonio Elia  /  Luciana Bertelli Sartori  /  José Carlos Giomo  /  José Franco Craveiro Neto  /  João Gabriel Tannus Giacometti  

Glaucia Siloto Sígolo de Souza  /  Gabriel Fernando Sulla Teixeira  /  Gerson Augusto Ribeiro Silveira  /  Givanildo Santos da Silva  /  Fernando Montini  /  Felício José Sartori 

Francine Gasparotto Danzov Shevchenko  /  Elisângela Marciela Lopes  /  Dervino Dermino Santin  /  Consuelo Picarelli Marcolino  /  Célio Rodrigues de Morais 

Carlos Henrique Picarelli Marcolino  /  Camila Conti  /  Antônio Geraldo Costa  /  Ana Paula Balderi  /  Ana Helena Bozzer Machado  /  Alexandre Moreira de Souza   /  Flávia Balderi

CONSELHO FISCAL

Consuelo Marcolino /  Sebastião Terra  /  Rosiane Faria
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EQUIPE

Secretária Executiva
Flávia Balderi

Coordenadora Financeira
Mônica Góes 

Coordenadora da Restauração
Mayra Flores Tavares

Coordenadora do Viveiro
Ana Paula Balderi
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EQUIPE

Auxiliar de Comunicação
Bruna Formigoni 

Viveiristas
Alexandra de Godoy  
Bernadete Santos  
Beatriz da Silva  
Myrian Ferreria  
Madalena de Oliveira  
Veridiana Trabaquini
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ACOMPANHE NOSSO TRABALHO

@aacopaiba

@aacopaiba

Associação Ambientalista Copaíba

www.copaiba.org.br

Estrada Municipal da Pedra Branca s/n, 
Bairro Visconde do Soutelo/Pedra Branca - Socorro/SP

(19) 9 9953 8382 

atendimento@copaiba.org.br
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