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A Associação Ambientalista Copaíba é uma organização não governamental 

sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP). Sua missão é conservar e restaurar a Mata Atlântica das bacias dos 

rios do Peixe e Camanducaia, região localizada entre o sul de Minas Gerais e leste do 

estado de São Paulo.  

Todo ano, a Copaíba faz um balanço de suas atividades a fim de prestar contas 

aos seus associados, conselheiros, colaboradores e à sociedade como um todo. 

Desta forma, este relatório tem como intuito registrar resultados e realizações no 

decorrer do ano de 2014, por meio das quatro áreas de atuação da ONG: produção 

de mudas de árvores de espécies nativas, restauração das matas nativas, 

sensibilização ambiental e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas 

ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede da Associação Ambientalista Copaíba e Viveiro Florestal 



     Relatório Anual 2014 -  Associação Ambientalista Copaíba 

 4

A Visão da Copaíba 

 A COPAÍBA QUER SER RECONHECIDA EM 2017 COMO UMA ORGANIZAÇÃO QUE: 

• É referência em conservação e restauração da Mata Atlântica nas bacias dos rios 

do Peixe e Camanducaia; 

• Tem atuação equitativa nos municípios de ambas as bacias; 

• Tem infraestrutura própria e adequada à produção de mudas nativas e à 

sensibilização ambiental; 

• Produz um milhão de mudas nativas por ano com diversidade; 

• Restaurou 500 hectares de Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e 

Camanducaia; 

• Sensibiliza a sociedade e o poder público para a defesa da natureza; 

• Possui uma equipe de colaboradores (voluntários e remunerados) qualificada, 

comprometida e motivada; 

• Se comunica eficientemente com a sociedade; 

• Compartilha conhecimentos e experiências, mediante publicações e outras 

formas; e 

• Tem sustentabilidade financeira. 
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Gestão 2014 

Conselho Diretor 

Felício José Sartori – Presidente  

João Gabriel Tannus Giacometti – Vice-presidente 

Gerson Augusto Ribeiro Silveira – Diretor 

Dervino Dermino Santin – Diretor 

Renato Augusto Nascimento - Diretor 

 

Conselho Fiscal 

Consuelo Picarelli Marcolino 

Sebastião Raphael Terra 

Ricardo Luiz de Oliveira e Silva  

Rosiane Domingues de Faria 

 

Equipe Executiva 

Flávia Balderi – Secretária Executiva  

Ana Paula Balderi – Coordenadora de Restauração Florestal 

Gláucia Siloto Sígolo de Souza – Coordenadora Administrativo-financeira 

Vanessa Aparecida Manias – Coordenadora do Viveiro Florestal Copaíba 

Elisângela Marciela Lopes – Coordenadora de Comunicação 

Lucas Rodrigues Garves – Auxiliar Administrativo 

Célio Rodrigues de Morais – Coletor de Sementes  

Antônio dos Santos de Godói- Viveirista 

Poliana Alves de Carvalho – Viveirista 

Elisete Alves de Carvalho – Viveirista 
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Alberto Manoel da Silva  – Estagiário 

Artidônio José dos Reis – Voluntário 

Jamira Machado Ramos Catharino – Voluntária 

José Roberto Ramos Catharino – Voluntário 

Angélica Caroline Lorençon – Voluntária 

Jhonatan Henrique Merci – Voluntário 

Magali Tamaki – Voluntária 

Kathia Diaz Salcedo - Voluntária 
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Catiguá (Trichilia casaretti) 
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PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS – VIVEIRO FLORESTAL COPÁIBA 

 

Desde 2001, a Copaíba produz mudas de espécies de árvores nativas da Mata 

Atlântica para o desenvolvimento dos trabalhos de restauração florestal da própria 

organização e iniciativas de terceiros. As mudas do Viveiro Florestal Copaíba são 

produzidas a partir de sementes coletadas nos fragmentos de Mata Atlântica da 

região.  

Até hoje o viveiro Florestal Copaíba produziu mais de 1.200.000 mudas 

nativas da Mata Atlântica (tabela 1). Além da produção das mudas, o viveiro tem 

como objetivo orientar proprietários de terra para a restauração das matas nativas e 

também sensibilizar a sociedade sobre a importância da conservação da flora nativa. 

 Em 2014, o Viveiro Florestal Copaíba produziu 301.029 mudas de 142 espécies 

de árvores nativas da Mata Atlântica. 

 
Mudas nativas – Viveiro Florestal Copaíba 
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Germinação de sementes de Jatobá (Hymenaea courbaril) 
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Veja os números: 

 

 

 

 

Mudas Expedidas: 
 

Restauração Florestal  
(plantios Projetos e Clickarvore) 

143.119 mudas 

Venda  
92.020 mudas 

PRODUÇÃO  
DE 

 MUDAS  

301.029 
Mudas de 

142 espécies 

378.014 
Plântulas 

transplantadas 
 

235.139 
Mudas 

expedidas 
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Na produção de sementes foram demarcadas 407 árvores matrizes para 

coleta de sementes (georeferenciamento com plaquetas), totalizando 2.585 árvores 

matrizes demarcadas até o momento. Foram coletadas sementes de 1.002 matrizes 

de 145 espécies durante o ano.  

Recebe o nome de matrizes, as árvores que fornecem frutos e sementes para 

a produção de mudas do viveiro florestal. O processo de demarcação é realizado 

para identificar e localizar, estas matrizes sempre que necessário. Quando uma 

árvore é demarcada, ela recebe um código que é fixado em seu tronco e depois 

referenciado a um ponto no GPS.  

 

 

Perda total 

76.985 mudas = 20% 

59.126 
mudas mortas na repicagem 

 

17.859 
mudas mortas no canteiro 
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Coleta de sementes e frutos das espécies nativas da Mata Atlântica para a produção das mudas 
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Frutos e sementes nativos da Mata Atlântica coletados para a produção das mudas 

 

 

SEMENTES 
 

 

407 árvores matrizes demarcadas 
 

Sementes coletadas de  
1.002 Matrizes  
de 142 espécies 
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Além da equipe remunerada do Viveiro Florestal, composta por 4 viveiristas, 

um coletor de sementes e uma coordenadora que auxiliam no processo de 

produção das mudas, a Copaíba contou com a ajuda  07 voluntários e 01 estagiário 

que totalizaram 600 horas  de serviços prestados ao viveiro e também às ações de 

restauração florestal. 

Todos os estagiários e voluntários contribuem com as ações nas duas áreas da 

instituição, levando em troca noções básicas de produção de mudas nativas, 

restauração florestal e sensibilização ambiental. 

 

 
Voluntários colaborando com as ações da Copaíba 
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Voluntários colaborando com as ações da Copaíba 
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PRODUÇÃO DE MUDAS – COMPARAÇÃO ENTRE PERÍODOS 

Tabela 1. Relação de mudas produzidas e expedidas entre os anos de 2006 até 2014 

Período        
Mudas 

produzidas 
Mudas Expedidas 

N.º de Espécies 
produzidas 

2014 301.029 235.139 142 

2013 269869 215915 141 

2012 190.000 187.594 152 

2011 165000 181768 146 

2010 100.586 70.453 143 

2009 82370 59692 131 

2008 102.557 50.383 123 

2007 53144 29836 103 

2006 31.406 21.439 92 

Total 1.295.961 1.052.219  
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Germinação de semente nas sementeiras 

 

Verde Novo 

 

O Verde Novo, patrocinado pela Petrobras, teve início em 2010 e encerrou 

sua primeira fase em 2012. A segunda fase do projeto teve início em 2013 e foi 

finalizada no ano de 2014. Esse projeto tem como contribuir para a restauração da 

Mata Atlântica das bacias hidrográficas dos rios do Peixe e Camanducaia.  

Para isso, as principais ações envolveram desde a produção de mudas nativas 

até a sensibilização ambiental dos moradores da região. 

Um dos objetivos foi ampliar a capacidade produtiva do Viveiro Florestal 

Copaíba, para a produção de 250 mil mudas. O viveiro recebeu toda a infraestrutura 

necessária para essa produção e as todas essas mudas foram doadas para a 

restauração florestal. 
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Casa de sombra – produção das mudas 
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RESTAURAÇÃO FLORESTALRESTAURAÇÃO FLORESTALRESTAURAÇÃO FLORESTALRESTAURAÇÃO FLORESTAL    
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RESTAURAÇÃO FLORESTAL 

 

O setor de Restauração Florestal da Copaíba tem dois objetivos: 

� Sensibilizar proprietários de terra e comunidade regional quanto à 

importância da conservação e restauração das matas nativas para a 

qualidade de vida da sociedade e para a conservação da biodiversidade; 

� Apoiar proprietários de terras interessados em restaurar as matas nativas de 

suas propriedades. 

 

Para tanto, a Copaíba atua, mobilizando recursos de diferentes fontes de 

financiamento e apoio, para a restauração das matas, fornece orientações e apoio 

aos proprietários e executa projetos de restauração, quando capta recursos para o 

plantio e manutenção das áreas. 

 

 
Plantio de mudas – projeto Verde Novo – Propriedade em Socorro  
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Projetos em Execução 

 

Em 2014, a Copaíba realizou ações de restauração florestal em nove projetos 

em diferentes fases. São projetos elaborados com intuito de pleitear recursos 

financeiros para o desenvolvimento das ações de restauração florestal, por meio de 

diferentes fontes, patrocínios e financiamentos.   

 

 
Fotos da área antes e depois do plantio – propriedade Milene Greco –Restauração das 

matas ciliares da microbacia do Ribeirão Monte Alegre (Monte Alegre do Sul – SP) 
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Ao todo, foram realizadas ações de manutenção em 46,2 hectares (462.000 

m2) de áreas em processo de restauração, distribuídas em 8 propriedades, nos 

municípios paulistas de Socorro, Serra Negra e Monte Alegre do Sul (tabelas 2 e 3). 

 

 
Ações de manutenção da área – roçada do capim na propriedade de Ricardo Oliveira  – projeto Restauração florestal 

de nascentes e córregos do Bairro do Oratório – MOGI 266 (Socorro – SP) 
 

 

As manutenções são realizadas por meio de atividades que contribuem para o 

desenvolvimento das mudas já plantadas. Tais atividades referem-se ao controle de 

formigas cortadeiras; controle e eliminação do capim, por meio de roçada e 

aplicação de herbicida; coroamento das mudas; adubação das mudas plantadas, 

entre outras atividades necessárias. 
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Área após a roçada – propriedade de Marco Antonio Pires (João Barbosa Pires), projeto Restauração 
florestal de áreas ciliares na bacia do rio do Peixe em Serra Negra – MOGI 361 (Serra Negra/SP) 

 

 
Manutenção da cerca - propriedade de Porfírio Américo Marcolino projeto Restauração de matas 
ciliares de nascentes e de cursos d’água III - MOGI 294 (Socorro – SP) 
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Tabela 2.  Manutenção das mudas realizada durante o ano de 2014 

Projeto Proprietário Mudas 
Área 
(ha) 

Restauração de matas ciliares de nascentes e 
de cursos d’água III - MOGI 294 

Porfírio Américo 
Marcolino 

6.250 5 

Restauração Florestal de nascentes e 
córregos do Bairro do Oratório - MOGI 233 

Ricardo Oliveira 9.000 9 

Restauração das matas ciliares do Ribeirão 
dos Cubas - MOGI 266 

Mario Pares Junior 8.000 5,1 

Restauração das matas ciliares da microbacia 
do Ribeirão Monte Alegre - PCJ 

Valdir Truzzi 15.168 8,5 

Cicero Truzzi 4.500 2,5 

Gonzaga Truzzi 3.140 7,3 

Milene Greco 4.667 3,8 

Restauração florestal de áreas ciliares na 
bacia do Rio do Peixe em Serra Negra – MOGI 

361 
João Barbosa Pires 8.400 5 

Total 59.125 46,2 
 
 

 
Replantio  – projeto Restauração florestal de nascentes e córregos do Bairro do Oratório – MOGI 266 (Socorro – SP) 
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Tabela 3. Relação dos projetos de restauração florestal constando a etapa atual de cada um deles. 

Projetos em 2014 Prop Ha Mudas Etapa 

Restauração da mata ciliar do 
Ribeirão dos Cubas - MOGI 233 

1 5,1 8.000 Manutenção e 
Encerramento 

Restauração florestal de 
nascentes e córregos do Bairro 

do Oratório – MOGI 266 

1 9 9.000 Manutenção e 
Encerramento 

Restauração das matas ciliares 
da microbacia do Ribeirão Monte 

Alegre - PCJ 

4 22,1 27.500 Encerramento 

Restauração de matas ciliares de 
nascentes e de cursos d’água III - 

MOGI 294 

1 5 6.250 Manutenção 

Restauração florestal de áreas 
ciliares na bacia do Rio do Peixe 

em Serra Negra – MOGI 361 

1 5 8.400 Manutenção 

Restauração de matas ciliares de 
nascentes e de cursos d’água IV – 

MOGI 405 

2 20 10.000 Plantio 

Verde Novo II 33 60 94.169 Plantio e 
Monitoramento 

Restauração das matas ciliares 
de nascentes e cursos d´água na 
bacia do rio do Peixe – MOGI 417 

2 12,75 12.600 Planejamento 

Restauração florestal de 
nascentes e córregos afluentes 

do rio do Peixe – MOGI 476 

1 10,1 16.200 Processo de 
Contratação 

TOTAL 46 149,05 192.119*  

* 155.619 mudas plantadas e monitoradas 
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Restauração de matas ciliares de nascentes e de cursos d’água IV  

Contrato: 169/2013 - Mogi 405 - FEHIDRO 

 

Durante o ano de 2014, foi dado início ao plantio do projeto “Restauração 

de matas ciliares de nascentes e de cursos d’água IV”, no município de Serra Negra 

- SP com objetivo de contribuir para a restauração das matas ciliares de nascentes 

e afluentes do Rio do Peixe, colaborando na conservação dos cursos d’água e do 

ecossistema a ele associados. 

Estão sendo restaurados 5 hectares de Áreas de Preservação Permanente e 

seu entorno com o plantio de 8.400 mudas nativas. No total serão conservados e 

restaurados 20 hectares de Mata Atlântica em duas propriedades (Tabela 2).  

 

 
Plantio do projeto Restauração de matas ciliares de nascentes e de cursos d’água IV, em Serra Negra – SP – 

proprietário Marco Pires 
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Plantio das mudas nativas e aplicação do hidrogel - Restauração de matas ciliares de nascentes e 

de cursos d’água IV, em Serra Negra – SP – proprietário Marco Pires 
 

 
Preparação da área para o plantio - Restauração de matas ciliares de nascentes e de cursos 

d’água IV, em Serra Negra – SP – proprietário Ricardo Schiavinatto 
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Plantio das mudas e aplicação do hidrogel - Restauração de matas ciliares de nascentes e de 

cursos d’água IV, em Serra Negra – SP – proprietário Ricardo Schiavinatto 
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Verde Novo 

  
O projeto Verde Novo, patrocinado pela Petrobras, tem como objetivo geral 

contribuir para a restauração da Mata Atlântica das bacias hidrográficas dos rios do 

Peixe e Camanducaia. Para isso uma das ações foi apoiar os proprietários de terra 

através de doação das mudas nativas para a restauração de 90 hectares. 

Foram plantadas e monitoradas 94.169 mudas em 60 hectares, distribuídas 

em 33 propriedades. As propriedades parceiras do Verde Novo estão localizadas nos 

municípios: Águas de Lindóia/SP, Amparo/SP, Bueno Brandão/MG, Itapira/SP, 

Lindóia/SP, Monte Alegre do Sul/SP, Monte Sião/MG, Pedra Bela/SP, 

Pinhalzinho/SP, Munhoz/MG, Serra Negra/SP, Socorro/SP e Toledo/MG. 

 

 
Orientação do plantio das mudas – Verde Novo – Propriedade Maria Julieta Marson  
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Orientação para o plantio – Verde Novo – Propriedade Elias Banate Neto(Monte Sião – MG) 

 

 
Plantio das mudas – Verde Novo – Propriedade Gabrielle Narce (Pedra Bela – SP) 
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Orientação ao proprietário – Verde Novo  – Propriedade de Luiz Cytrynowicz (Pedra Bela)  

 
 

Além da doação das mudas, é previsto o acompanhamento das áreas em 

processo de restauração. Todas as propriedades receberam a visita técnica da 

equipe do projeto, para orientação do plantio e monitoramento do 

desenvolvimento das mudas em campo. Esse acompanhamento é feito por, pelo 

menos, dois anos em cada uma das propriedades parceiras do Verde Novo. 
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Monitoramento das mudas – Verde Novo – Propriedade Azilio Mazolini (Socorro – SP) 

 

 
Monitoramento das mudas – Verde Novo – Propriedade Guilherme Dissei (Socorro – SP) 
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Orientação do plantio de mudas - Verde Novo – Zacarias Pereira (Monte Sião – MG) 
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Todos os proprietários parceiros do Verde Novo recebem gratuitamente o 

projeto técnico de restauração florestal da sua propriedade e a cartilha sobre a 

importância da conservação da Mata Atlântica; as mudas já adubadas, 

acompanhadas por hidrogel, formicida para o controle das formigas cortadeiras; a 

orientação para o plantio das mudas; uma placa identificando a quantidade de 

mudas e os hectares em processo de restauração; e a assessoria técnica, em campo, 

durante o desenvolvimento das mudas. 

Como brinde e um reconhecimento pela iniciativa da restauração florestal, os 

proprietários recebem  camisetas, canetas e bonés do Verde Novo, contribuindo 

com a divulgação do projeto. 

 
Entrega da placa  - Verde Novo – Alexssandro Nascimento (Pinhalzinho – SP) 
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Entrega das mudas na propriedade de Maria Julieta Marson (Serra Negra) – Verde Novo  
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Esse ano a Copaíba recebeu a visita da gestora de projetos da Petrobras 

(patrocinadora do projeto), Adriana Oliveira. A visita teve como objetivo conhecer 

pessoalmente o trabalho e acompanhar as ações do projeto Verde Novo. 

 

 
Visita da Gestora de projetos da Petrobras – Adriana Oliveira 
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APOIO AO DESEAPOIO AO DESEAPOIO AO DESEAPOIO AO DESENVOLVIMENTO NVOLVIMENTO NVOLVIMENTO NVOLVIMENTO     

DE POLÍTICAS PÚBLICASDE POLÍTICAS PÚBLICASDE POLÍTICAS PÚBLICASDE POLÍTICAS PÚBLICAS    
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Participação em Fóruns, Redes e Movimentos Sociais.  

 

 

*A Copaíba tem importante atuação, através de fóruns, grupos de e-mails e 

reuniões, no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Socorro, no COMDER 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, no Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Mogi Guaçu, no Conselho Gestor Unificado das APAs (Áreas de Proteção 

Ambiental) Piracicaba/Juqueri-Mirim Área II, Sistema Cantareira e Bairro da Usina, 

na Rede de ONGs da Mata Atlântica e no Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. 

 

 

*Participou também do Seminário Nacional: Diálogos para a Implantação da Nova 

Lei Florestal realizado entre os dias 22 e 24 de setembro, em Antonina/PR. A 

Copaíba foi representada por sua Secretária Executiva, Flávia Balderi, que é 

Coordenadora do projeto Verde Novo, patrocinado pela Petrobras. O Seminário que 

teve como objetivo compartilhar experiências e discutir ações para a 

implementação da nova lei. Ele foi organizado pela Ademadan que é executora do 

projeto RAPs, também patrocinado pela Petrobras.   
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Participantes do Seminário realizado em Antonina/PR 

 

 

* Participou do Encontro Anual do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Nesse 

encontro, a Copaíba foi representada pela Coordenadora da Restauração Florestal, 

Ana Paula Balderi e sua Secretária Executiva, Flávia Balderi. O encontro foi realizado 

nos dias 8 e 9 de outubro, em Nova Iguaçu/RJ e contou com a participação de 

aproximadamente 30 organizações. 

 

O Pacto para a Restauração da Mata Atlântica que tem como missão articular 

instituições públicas e privadas, governos, empresas e proprietários, com o objetivo 

de integrar seus esforços e recursos para a geração de resultados em conservação 

da biodiversidade, geração de trabalho e renda na cadeia produtiva da restauração, 
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manutenção, valoração e pagamento de serviços ambientais e adequação legal das 

atividades agropecuárias nos 17 estados do bioma. 

 

 
Participantes do Encontro anual do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica 

 

*Participou do encontro para aplicação do questionário vinculado à pesquisa de 

caracterização ambiental por percepção, realizada pelo Instituto Paulo Montenegro, 

área socioambiental do IBOPE, em parceria com a própria Fundação SOS Mata 

Atlântica. A pesquisa tem como objetivo identificar a percepção dos munícipes de 

Socorro, quanto às questões ambientais.  

A reunião contou com a participação de diversos segmentos da sociedade, de 

órgãos públicos e conselho municipais.  
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Participantes do Encontro com a Fundação SOS Mata Atlântica 

 

 

*Esteve presente evento em comemoração à semana da Mata Atlântica,  o Viva a 

Mata, organizado pela Fundação SOS Mata Atlântica. A Copaíba compareceu ao 

evento como visitante. 

 

*Participou do Seminário de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos do Estado de 

São Paulo. A Copaíba foi representada nesse encontro pela Coordenadora de 

Restauração Florestal e membro titular da Copaíba no CBH MOGI, Ana Paula Balderi. 

O Encontro aconteceu no dia  11 de junho e teve como objetivo levantar subsídios 

para revisão dos planos das bacias hidrográficas.  
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SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

As atividades de sensibilização ambiental da Copaíba são realizadas por meio 

de programas e projetos de restauração florestal, que envolvem a comunidade 

local; visitas aos proprietários de terra, atendimento aos visitantes no viveiro, 

palestras nas escolas, encontros e reuniões; e plantios eco-educativo. 

As ações de sensibilização ambiental visam também envolver e mobilizar os 

participantes, por meio das atividades práticas, tornando-os multiplicadores desse 

conhecimento, para que mais pessoas possam ser indiretamente atingidas.  

 

 

 
Atividade “Conhecendo o Viveiro”  - Verde Novo – Petrobras  
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Projeto Verde Novo  

 

No ano de 2014, através do Verde Novo, que tem o patrocínio da Petrobras, a 

Copaíba realizou 12 palestras para 685 pessoas. Além das palestras, foram 

realizados 4 plantios eco-educativos, visando sensibilizar proprietários de terra, 

crianças e jovens (filhos de proprietários), empresários, professores, funcionários 

públicos e lideranças de bairro (tabela 4). Os plantios educativos têm como principal 

objetivo sensibilizar o público em geral sobre a importância da restauração florestal, 

bem como aproximá-los da realidade enfrentada pelo meio ambiente. 

 
 
 

 
Palestra do Verde Novo realizada no bairro Santa Rita em Bueno Brandão / MG 
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Tabela 4. Relação dos participantes das Palestras e plantio educativos realizados 
pelo Verde Novo 

Data Local Público Participantes 
 

24/01/2014 Propriedade Marcelo 
Ferraguti 

Estudantes, pais e agentes de 
saúde. 

33 

26/02/2014 Sítio dos Ipês Estudantes e proprietários de 
terra 

40 
 

02/06/2014 SAAE Proprietários de terra e 
autoridades 

30 
 

03/06/2014 Câmara Municipal de 
Socorro 

Proprietários de terra, 
estudantes, autoridades, público 

em geral. 

125 

24/06/2014 Igreja do bairro do 
Jaboticabal 

Associação do bairro do 
Jabuticabal 

12 

02/04/2014 Escola Helena José 
Bonfá 

Pais de alunos e estudantes da 
escola 

95 

29/08/2014 E.E. Helena José 
Bonfá 

Professores – reunião de 
replanejamento 

15 

02/09/2014 Pronatec – Bueno 
Brandão 

Produtores rurais do bairro 
Santa Rita 

17 

04/09/2014 Igreja Bairro da Chave Produtores rurais dos bairros 
Chave, Visconde e Pedra Branca 

– Associação dos bairros. 

17 

09/09/2014 E.E. Maria Odete 
Frattini 

Alunos da escola dos bairros 
Santa Cruz, Nogueiras e Rubins. 

21 

09/11/2014 Bairro Santa Rita Produtores rurais 80 
 

25/11/2014 Museu de Socorro Proprietários de terra, 
população em geral. 

200 

Total   685 
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Palestra aos proprietários de terra de Amparo e região – realizada no SAAE Amparo/SP 
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Atividade de sensibilização ambiental realizada na propriedade Sítio dos Ipês, Socorro/SP 

 

 
Plantio educativo realizado na propriedade Sítio dos Ipês, Socorro/SP 
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Na tentativa de aproximar e sensibilizar o maior número de pessoas com 

relação às questões ambientais, a Copaíba recebeu a visita de dois grupos de 

estudantes estrangeiros que participaram durante duas semanas de atividades 

voltadas à Restauração e Educação Ambiental. Os grupos vieram para o Brasil 

realizar uma experiência de Intercâmbio cultural, trazidos pela Experimento 

Intercâmbio Internacional uma rede especializada em intercâmbio que atua em mais 

de 30 países. As atividades na Copaíba foram planejadas como parte da vivência das 

diferentes formas de interações culturais e educativas. 

Um dos grupos contava com a presença de 16 jovens americanos, que 

participaram de dinâmicas, saída de campo para coleta de sementes e de plantio 

educativo. Os jovens adoraram as atividades e muitos nunca tinham tido um contato 

tão próximo com a natureza. 

 
Plantio educativo com estudantes americanos 
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O segundo grupo composto por 9 jovens chilenos participaram ativamente de 

todas as atividades propostas no viveiro, em campo, na coleta de sementes e no 

plantio educativo realizado na área do Sítio Copaíba. 

 

 
Plantio educativo com estudantes chilenos 
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Plantio educativo com estudantes chilenos 

 
 

Ainda através do Verde Novo, a Copaíba atendeu, com as atividades 

“Conhecendo o Viveiro” e “Verde Novo na Escola”, 1.340 estudantes de escolas 

públicas e privadas dos municípios em que a Copaíba atua. 

Estas atividades contribuíram para a sensibilização dos estudantes através de 

vivências práticas, tanto no ambiente escolar quanto em visita ao Viveiro Florestal 

Copaíba. Os estudantes tiveram a oportunidade de acompanhar de perto todo o 

processo de produção das mudas e aprenderam a importância da restauração e 

conservação da Mata Atlântica. 
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 Foram realizados três encontros sequenciais com cada turma atendida pelo 

Projeto, os professores também acompanharam as atividades, visando à 

continuidade futura das ações desenvolvidas.  

No primeiro encontro ocorreu a apresentação institucional aos alunos de 

forma inusitada. Os alunos são divididos em grupos e são através de objetos 

contidos em caixas surpresas que os alunos descobrem qual a missão da Copaíba, os 

trabalhos que realizamos, além de ser desenvolvido um diagnóstico participativo da 

turma. Ainda no primeiro encontro combinamos com os alunos o cronograma dos 

próximos encontros e apresentamos o vídeo institucional de três minutos. 

 

 
Alunos E.M.E.F. Creusa Ap. Mariano de Águas de Lindóia/SP  durante o primeiro encontro, 

com as caixas surpresas. 
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O segundo encontro é realizado no Viveiro Florestal Copaíba, por meio da 

atividade “Conhecendo o Viveiro”. In loco os estudantes tiveram oportunidade de 

conhecer a história da Copaíba, rever na prática alguns conceitos trabalhados 

durante o primeiro encontro, acompanhar todo o processo de beneficiamento das 

sementes, semeadura, repicagem e rustificação das mudas. 

Uma das etapas mais marcantes para aos alunos é a repicagem que eles 

fazem de uma muda de árvore nativa. A muda é identificada e eles podem levá-la a 

fim de realizar o plantio em uma área da escolha deles. O fornecimento de uma 

muda para cada aluno é um incentivo ao cuidado com a natureza e a possibilidade 

de multiplicação do conhecimento. 

 

 
Alunos E.M.E.F. Creusa Ap. Mariano de Águas de Lindóia/SP  durante o segundo encontro 
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Alunos transplantando as mudinhas 
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Alunos transplantando as mudinhas 

 

 

Além de conhecer o espaço da Copaíba, os estudantes acompanham o 

experimento da caixa de erosão, que mostra na prática o efeito e a importância da 

vegetação em áreas de reposição dos lençóis freáticos, nas margens dos rios e em 

áreas de preservação. 
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Experiência da caixinha da erosão 
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Na finalização do encontro todos os alunos recebem uma cartilha com 

informações sobre a instituição, curiosidades sobre a Mata Atlântica, fauna e flora 

nativas e orientações para o plantio. A avaliação do encontro é realizada oralmente 

com todos os alunos. 

No terceiro encontro ocorre a realização de uma dinâmica educativa chamada 

a Teia da Vida. Na formação da Teia os alunos vão recordando nomes de árvores 

nativas, de animais e dos processos aprendidos durante o segundo encontro. A 

dinâmica é uma forma de avaliar a efetividade dos encontros e o aprendizado dos 

alunos. 

 

 
Alunos da E.E. Prof. Helena José Bonfá na atividade da “teia da vida”, Socorro/SP 
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A atividade de maior destaque do terceiro encontro é a realização do plantio 

de uma árvore nativa dentro do perímetro da escola. Os alunos participam do 

preparo da terra com o hidrogel e se comprometem em zelar da planta gerando um 

sentimento de cuidado com o ambiente escolar. O encerramento é elaborado de 

forma que os alunos se lembrem de todo o aprendizado que tiveram ao longo dos 

encontros, e se comprometam em lembrar como é importante cuidar de todos os 

tipos de ambientes. Para finalizar ocorre a distribuição de brindes aos participantes. 

Acompanhando as atividades com os alunos, participaram do projeto 84 

professores, que foram sensibilizados sobre a importância do trabalho pedagógico 

contínuo, enfocando a educação ambiental na disciplina em que cada um deles 

atua. 

 
Plantio realizado na escola estadual Josephina Galvão F. Andreucci, Socorro/SP 
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Em 2014 foram atendidas, no total 19 escolas, segue a lista completa das 

escolas participantes: 

 

Escola Município 

 E. E. Clodoveu Barbosa Monte Alegre do Sul - SP 

E. E. Bueno Brandão Bueno Brandão - MG 

E. E. José Franco Craveiro Socorro - SP 

E. E. Pedro de Toledo Lindóia - SP 

E. Municipal Comendador Batista Monte Sião - MG 

E. E. João Apocalipse Pedra Bela - SP 

E. E. Emílio Moura Munhoz - MG 

E.E. Prof. Estanislau Augusto Pinhalzinho - SP 

E.E. Nelson Alves de Godoy Amparo - SP 

E.E. Josephina Galvão de F. Andreucci Socorro - SP 

E.E. José Dini Socorro - SP 

E.E. Helena José Bonfá Socorro - SP 

EM.E.F. Raul de Paiva Castro Monte Alegre do Sul - SP 

Instituto XV de Agosto Socorro - SP 

E.M.E.F. Creusa Ap. Mariano Águas de Lindóia 

E.M.E.F. Adão de Lima Pinhalzinho 

E.M.E.F. Otília Fornari Lima Pinhalzinho 

Escola Viverde Socorro - SP 

E.M.E.F. Elisabeth Farias Pares Socorro - SP 
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Alunos transplantando as mudinhas 
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A atividade “Conhecendo o Viveiro” atendeu ainda outros grupos de 

estudantes como o Ação Pro Jovem, alunos do Projeto Guri, os Escoteiros Mirins de 

Socorro e estudantes do PRONATEC vinculado Instituto Federal do Sul de Minas.  

O grupo Ação Pro Jovem organizado pelo Centro de Referência e Assistência 

Social (CRAS) de Socorro esteve em visita a  Copaíba com o intuito de conhecer de 

perto como são produzidas mudas de árvores nativas. Os Jovens com idades entre 

15 e 17 anos participaram das etapas de produção das mudas e segundo eles, o 

espaço mais interessante é o Telado, local em que as mudas ainda são pequenas e 

precisam de cuidados especiais. 

Após a visita os 20 jovens ganharam cartilhas sobre a Copaíba, sobre a Mata 

Atlântica e puderam ver nas Caixas de Erosão a infiltração da água no solo em áreas 

desmatadas e outra área com vegetação. 

 
Alunos ação Pro Jovem de Socorro/SP 
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O Projeto Guri também participou de atividades na Copaíba em 2014. O 

Amigos do Guri é um projeto estadual de educação musical onde os meninos e 

meninas em situação de vulnerabilidade social são atendidos em horário contrários 

as aulas. No Projeto são oferecidas aulas de canto coral, instrumentos de cordas, 

sopro, teclados, percussão e iniciação musical, a crianças e adolescentes entre 6 e 

18 anos. 

Uma das propostas de atividade a estes jovens foi visitar uma instituição da 

cidade e a A.A. Copaíba foi escolhida para esta atividade. Estiveram no Viveiro 33 

crianças e adolescentes que participaram de todo o processo de produção das 

mudas, beneficiamento e repicagem. 

Estiveram também em visita ao Viveiro da Copaíba 13 alunos do PRONATEC 

de Bueno Brandão, que é vinculado ao Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O 

curso “Monitor do uso e conservação dos recursos Hídricos” oferece como atividade 

complementar aos alunos a visita ao viveiro para ressaltar a importância da 

restauração da mata nativa e melhor preservação dos recursos hídricos.  

No viveiro, os estudantes acompanharam na prática o que aprenderam na 

teoria sobre a manutenção da qualidade da água, através do reflorestamento e 

proteção das matas ciliares.  

Ainda em 2014 a Copaíba recebeu para atividades de sensibilização ambiental 

29 jovens dos Escoteiros Mirins de Socorro. Os jovens estavam bastante 

participativos e sempre em alerta, muitos já tinham algum contato com termos 

técnicos, conceitos sobre Mata Atlântica e sobre os cuidados com o meio ambiente. 

A participação dos Escoteiros Mirins deixou eminente a parceria com outros 

grupos de Escoteiros das outras cidades em que a Copaíba atua, e estas parcerias 

serão firmadas para o próximo ano. 
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Visita do projeto Guri à Copaíba 

 

 
Visita dos Escoteiros Cavaleiros da Paz no Viveiro Floresta Copaíba 
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INSTITUCIONAL 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

- Assessoria de comunicação e imprensa – relacionamento com os veículos de 

comunicação, divulgando os acontecimentos, eventos, ações, e projetos 

relacionados à instituição, bem como clipagem das matérias publicadas.  

Ao longo do ano foram redigidos 67 releases e encaminhados para os meios 

de comunicação das cidades de atuação da Copaíba. Isso resultou em 180 

reportagens publicadas nos jornais e sites da região. 

 

- Newsletter – elaboração de textos e envio mensal de boletim eletrônico para 

aproximadamente 9.000 e-mails da região de Socorro. 

 

- Criação da página da Copaíba no Instagram e do canal no You Tube 
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- Anúncios - Publicação de 11 anúncios de datas comemorativas nos jornais e sites; 

 

 
Anuncio sobre o dia da Mata Atlântica publicado nos jornais e redes sociais 

 
 

 
- Cartões virtuais – elaboração de cartão virtual de fim de ano e envio a sócios-

contribuintes, colaboradores e empresas amigas; e envio de cartão de aniversário a 

todos os aniversariantes colaboradores da Copaíba. 
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- Material gráfico – elaboração de textos, diagramação e layout para diferentes 

tipos de impressões gráficas a fim de divulgar os projetos da instituição: 

 

• Confecções de placas para indicação de áreas reflorestadas pela Copaíba 

• Confecção de saquinho de pão para distribuição aos clientes da Padaria 

Sartori - Empresa Amiga da Copaíba. 

• Confecção do folder de apresentação dos resultados do projeto 

“Restauração das matas ciliares da microbacia do Ribeirão Monte Alegre” – 

com recursos da Cobrança PCJ  

• Confecção do folder do projeto “Restauração das matas ciliares de 

nascentes e cursos d´água do rio do Peixe e afluentes III”, com recursos do 

FEHIDRO, gerenciado pelo CBH-MOGI 

• Confecção do folder do projeto “Verde Novo”, com patrocínio da 

Petrobras 

 

 
Folder do projeto Restauração das matas ciliares de nascentes e cursos d´água do rio do Peixe e afluentes III 
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- Material digital – produção de vídeos institucionais 

• Produção de um vídeo institucional da Copaíba/ Verde Novo e 

confecção de 1.100 DVDs para distribuição 

 

 
DVDs do projeto Verde Novo - Petrobras 

 

- Materiais diversos – confecção de diversos materiais de divulgação: 

• Confecção de bonés do Verde Novo II para distribuição entre os alunos 

participantes das atividades de sensibilização e proprietários parceiros 

• Confecção de Camiseta de malha, feitas com pet, para estudantes e 

proprietários de terra parceiros. 
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- Participação da Copaíba no vídeo institucional da CBRN (Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais) da SMA de São Paulo – A Copaíba foi indicada 

pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo para colaborar com 

imagens de áreas em processo de restauração. O vídeo institucional da CBRN conta 

sobre as ações que a Coordenadoria faz, entre elas contribuir para a conservação da 

natureza. As áreas em processo de restauração florestal de projetos executados pela 

Copaíba foram utilizadas para ilustrar a ação de restauração florestal, já que a CBRN 

é Agente Técnico dos projetos financiados pelo FEHIDRO. 

 

   
Gravação do vídeo institucional da CBRN/SMA 
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- Aquisição do Sítio Copaíba – O ano de 2014 foi um marco para a instituição, ano 

que completou seus 15 anos e recebeu como doação uma propriedade para poder 

ampliar suas ações. A propriedade fica localizada no Bairro da Pedra Branca, em 

Socorro/SP. A doação foi feita por duas parceiras do projeto Verde Novo, Eliane Vaz 

Guimarães e Eliana Ap. Silva. Elas se sensibilizaram pela causa e fizeram esse grande 

ato em nome da natureza.  

 

 
Assinatura da Escritura da propriedade em nome da Associação Ambientalista Copaíba – 14/07/2014 
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Entrega das chaves da propriedade pelas doadoras Eliane Vaz Guimarães e Eliane Ap. Silva 

 

 

- Encontros e Reuniões – frequentemente os membros do Conselho Diretor, 

Conselho Fiscal e Equipe executiva se reúnem com objetivo der planejar ações 

futuras e também celebrar os resultados alcançados durante o ano. São diversos 

encontros e reuniões que ocorrem durante o ano para essa finalidade. 

 

 

• Planejamento – Equipe Técnica  

Em janeiro de 2014 foi realizada uma reunião com a equipe técnica da Copaíba, com 

objetivo de planejar as ações para que fosse possível atender a demanda da 
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instituição, uma vez que muitos serviços aumentaram e algumas ações estavam 

atrasadas. 

 Além disso, foi realizada também uma oficina de feedback, uma necessidade 

do grupo. Participaram dessa reunião cinco membros da equipe técnica da 

instituição. 

 

• Planejamento da equipe do Viveiro 

 

Durante o ano de 2014 foi realizada uma reunião de planejamento com a 

equipe do Viveiro Florestal Copaíba. A reunião teve como objetivo o fortalecimento 

do grupo e também alinhar algumas ações estratégicas para as metas do ano. 

A reunião foi realizada em janeiro de 2014 e contou com a participação de 

todos os membros da equipe do Viveiro Florestal Copaíba. 

 
Dinâmica realizada com a equipe do viveiro durante a reunião de planejamento 
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• Oficina de Planejamento “Que ações são necessárias para atingir a visão de 

2017?”  

 

Em 2012, durante a reunião de planejamento da instituição, foi revista a visão 

da Copaíba e algumas metas foram traçadas para serem alcançadas em 2017. No 

ano de 2014, a oficina de planejamento teve como objetivo resgatar o que foi 

planejado em 2012 e definir ações para que a visão de 2017 possa ser atingida. 

A reunião foi realizada em março e contou com a participação de 20 pessoas, 

entre elas associados, voluntários, conselheiros consultivos, diretores e fiscais e 

membros da equipe executiva também.  

 

• Planejamento da propriedade – Sítio Copaíba 

 

Com a doação da propriedade, para a Copaíba, muitas ações serão 

necessárias e o planejamento é fundamental.  

Foi realizada uma reunião de planejamento com objetivo de definir ações 

estratégicas para a estruturação da nova propriedade. 

A reunião foi realizada nos dias 19 e 20 de julho com a participação de 

associados, membros do conselho diretor e também da equipe executiva da 

instituição.  
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Dinâmica realizada durante a reunião de planejamento 

 
 

- Campanhas 

 

• Produção do Selo de 15 anos da Copaíba e Campanha nos Correios 

 

 No final do ano de 2014, foi confeccionado um selo de correspondência em 

comemoração aos 15 anos da Copaíba. A arte do selo foi produzida por Gabriel 

Sulla, com o apoio de Raquel Silveira. 

 A campanha teve como objetivo reforçar a marca institucional e para isso 

envolveu os Correios de Socorro/SP, onde os selos foram vendidos .  
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 Banner da Campanha dos selos dos Correios 
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• Produção das Bolsas da Copaíba 

 

As bolsas da Copaíba foram confeccionadas por Glaucia Balderi e foram 

doadas para a instituição utiliza-las em suas campanhas. 

 

 

 

• Produção do saquinho de pão 

 

Os saquinhos de pão foram confeccionados pela Empresa Amiga Padaria e 

Supermercado Sartori. Os saquinhos foram distribuídos pela empresa aos seus 

clientes. 
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- Eventos 

 

• Evento de Lançamento do Vídeo Institucional – Verde Novo e Posse dos 

Conselhos Diretor e Fiscal da Copaíba 

 

O projeto Verde Novo, patrocinado pela Petrobras, apoia diversos 

proprietários de terra da região das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia. Com o 

objetivo de disseminar e compartilhar como esse trabalho tem atingido 

positivamente os proprietários de terra, a Copaíba produziu um vídeo institucional 

que relata essa história e tem como objetivo sensibilizar mais pessoas para a 

conservação e restauração da Mata Atlântica. 

 

Além do trabalho de restauração florestal, o vídeo conta sobre as ações de 

sensibilização ambiental e produção de mudas nativas realizadas pela Copaíba. 
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O evento de lançamento do vídeo “Porque Conservar e Restaurar a Mata 

Atlântica – Verde Novo” foi realizado em 03 de junho, na Câmara Municipal de 

Socorro/SP e contou com a participação de mais de 150 pessoas. Entre elas 

autoridades, proprietários parceiros, estudantes, professores e outros convidados. 

 

 
Apresentação do vídeo institucional “Porque conservar e restaurar a Mata Atlântica” 

 

O evento também foi momento de celebrar a posse dos novos conselheiros 

da Copaíba. A Assembleia Geral Ordinária, realizada em março de 2014 elegeu os 

novos membros da diretoria e do Conselho Fiscal da instituição. 

 



     Relatório Anual 2014 -  Associação Ambientalista Copaíba 

 78 

 
Posse dos Conselheiros Fiscais da Copaíba 

 

 
Posse dos Conselheiros Diretores da Copaíba 
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• Evento de apresentação dos resultados e encerramento do projeto 

Restauração das matas ciliares do Ribeirão Monte Alegre 

 

O projeto “Restauração das matas ciliares do ribeirão Monte Alegre” foi 

realizado com recursos da Cobrança PCJ, gerenciado pelo Comitê das Bacias 

Hidrográficas Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ).  

O evento foi realizado em 18 de julho, na Fazenda Experimental da Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) - Polo Regional Leste Paulista, em 

Monte Alegre do Sul/SP e teve como objetivo apresentar à sociedade os resultados 

alcançados por meio desse projeto. Cerca de 30 pessoas participaram do evento. 

Estiveram presentes os proprietários de terra parceiros, além de associados, 

conselheiros, funcionários da Copaíba, e moradores do município de Monte Alegre 

do Sul. 

 
Apresentação dos resultados do projeto durante o evento, em Monte Alegre do Sul/SP 
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• Evento de 15 anos da Copaíba e Apresentação dos Resultados – Verde Novo 

2012 e 2014 

 

O Evento de comemoração dos 15 anos da Copaíba também foi momento de 

celebrar os resultados alcançados pelo projeto Verde Novo, patrocinado pela 

Petrobras. 

Mais de 200 pessoas estiveram presentes no Museu de Socorro, para 

prestigiar o evento da instituição. Além dos resultados apresentados, o evento foi o 

lançamento da Exposição de 15 anos da Copaíba, que permaneceu no Museu, por 

aproximadamente 15 dias. 

O evento contou com a participação dos alunos do Conservatório Musical de 

Socorro, que fizeram uma apresentação aos participantes.  

 
Apresentações durante o evento da Copaíba 
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O evento contou com a participação da Gestora de projetos da Petrobras, Adriana Oliveira 

 

 
Exposição de 15 anos da Copaíba – varal de fotos 
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- Projetos de Pesquisa 

 

Os trabalhos de produção de mudas nativas, restauração florestal e 

sensibilização ambiental são fonte de inspiração para muitas pessoas que se 

preocupam com as questões ambientais e buscam contribuir para disseminar 

conhecimento técnico e científico nessas áreas. 

Em 2014, quatro Projetos de Pesquisa foram realizados com o apoio da 

Copaíba com os seguintes temas:  

• As ações em Educação Ambiental realizadas por Organizações Não 

Governamentais no estado de São Paulo: alcances e limitações 

- Pesquisador responsável: André Santachiara Fossaluza / Orientador: Profa. Dra. 

Marilia Freitas de Campos Tozoni Reis 

- Instituição de Ensino: Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista 

“Julio de Mesquita Filho” (Unesp), campus Bauru 

 

• Avaliação dos efeitos do reflorestamento da zona ripária de riachos na 

qualidade da água e comunidade de macroinvertebrados aquáticos 

- Pesquisador responsável: Rogério Aparecido Libório / Orientador: Prof. Dr. Marcel 

Okamoto Tanaka  

- Instituição de Ensino: Doutorado do Programa de Pós Graduação em Ciências 

Ambientais da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar / Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 

 

• Em que medida a perda de conectividade e a degradação do solo restringem a 

restauração florestal? 
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- Pesquisador responsável: Renato Miazaki de Toledo / Orientadora: Roseli Ferreira 

dos Santos / Co-orientador: Kris Verheyen 

- Instituição de Ensino: Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências - LEPaC 
 

 

• Diversidade genética e taxa de cruzamento de Myroxylon peruiferum, 

uma espécie com potencial fitoterápico, visando o enriquecimento genético 

em área em processo de restauração florestal 

- Pesquisador responsável: Ellida de Aguiar Silvestre / Orientadora: Dra. Maria 

Imaculada Zucchi 

- Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

 

• Sistema reprodutivo de Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr (Fabaceae) e 

diversidade genética da espécie em viveiros de mudas florestais 

- Pesquisador responsável: Carolina Grando/ Orientadora: Dra. Maria Imaculada 

Zucchi 

- Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 
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PROGRAMA DE APOIO À COPAÍBA 

 

A Associação Ambientalista Copaíba, sempre em busca da defesa da Mata 

Atlântica, conta com o apoio de pessoas físicas e empresas, para atingir sua missão 

de conservar e restaurar a Mata Atlântica.  

 No ano de 2014, as empresa adeptas ao Programa de Apoio à Copaíba 

contribuíram para o plantio de 8.881 mudas nativas da Mata Atlântica, totalizando a 

recuperação de 5,3 hectares (53.000 m2) de mata.  

A classificação das empresas, em Amigas ou Colaboradoras, é feita de acordo 

com a doação realizada, mas em ambas a cada R$5,00 doados uma muda é plantada 

em nome da empresa. 

A seguir, conheça as empresas que apoiaram as ações da Copaíba em 2014:  
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Além das empresas Amigas e Colaboradoras, a Copaíba contou com o apoio 

dos “Amigos da Natureza”. Esse ano, 230 sócios contribuintes auxiliaram a 

continuidade das ações da Copaíba, e apoiaram o plantio de 3.048 mudas nativas da 

Mata Atlântica, totalizando a recuperação de 1,82 hectare (18.200 m2) de mata. 
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RELATÓRIO FINANCEIRORELATÓRIO FINANCEIRORELATÓRIO FINANCEIRORELATÓRIO FINANCEIRO 
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Balanço Patrimonial 

Exercício findo em 31/12/2014 
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 (continuação) 
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(continuação) 
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(continuação) 

 

 
 



     Relatório Anual 2014 -  Associação Ambientalista Copaíba 

 91 

(continuação) 
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Comparativos das receitas e despesas dos anos 

 
Receitas 2012 2013 2014 

Contribuições de P. Físicas. 33.833.62 29.041,00 32.479,40 

Contribuições de Empresas 51.860,00 54.070,00 74.355,00 

Projetos 297.471,52 557.099,21 377.669,86 

Viveiro Florestal 90.900,55 136.482,10 138.578,80 
Outras Receitas 10.096,62 21.330,38 28.622,30 
Total 450.328,69 798.022,69 651.705,36 

Obs.: outras receitas incluem rendimentos financeiros, estornos bancários.  

Despesas 2012 2013 2014 

Comunicação 20.879,69 43.297,68 66.198,12 

Material de Consumo 20.895,84 40.211,01 27.876,09 

Material Permanente 1.595,10 154.991,88 18.098,40 

Recursos Humanos 358.495,92 307.399,91 415.824,15 

Transporte 14.372,49 15.441,87 21.380,27 
Outros 18.064,80 26.894,37 57.508,19 
Total 434.303,84 588.236,72 606.885,22 
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Receitas 2014 

 

 
Comparativo das receitas nos últimos anos 
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Despesas 2014 

 

Comparativos das despesas nos últimos anos 
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“Nunca duvide de que um grupo de cidadãos dedicados e conscientes possa mudar o mundo.  

Na verdade, é a única coisa que tem acontecido”. 

Margaret Mead 
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