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        Estar à frente de uma organização como a Copaíba foi uma grande honra para
mim. Como todos sabem, essa é uma instituição digna de todo o reconhecimento.
      Conta com uma equipe executiva brilhante, que conhece os seus direitos e
deveres. Diante disso essa equipe fez com que a Copaíba se tornasse conhecida,
respeitada e valorizada nacional e internacionalmente. Essa equipe conseguiu
parceiros muito importantes, resultando em retorno financeiro suficiente para mantê-
la e aplicar recursos na conservação e preservação da Mata Atlântica.
       Nos últimos 2 anos muitas melhorias foram realizadas na sede da instituição,
como reforma e adequação de um galpão e aquisição de equipamentos necessários
para aumento de eficácia. Graças a essa eficiência, a Copaíba foi merecedora de vários
prêmios, entre outros eu destaco o de melhor ONG na conservação ambiental do
Brasil.
      Ter estado à frente da Copaíba foi um marco na minha vida, espero que em 2022
as realizações e reconhecimento sejam ainda maiores, pois essa organização tem tudo
para ser uma das maiores do Brasil na área em que atua. 
       Não tenho mais o que dizer, só agradecer a honra de ter sido convidado a fazer
parte dela. Para mim, a Copaíba é um máximo!

Dervino Santin
(mandato 2020-2022)

Carta do presidente
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POR QUE DEFENDEMOS
A MATA ATLÂNTICA?
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É um dos biomas mais ricos em biodiversidade.

Aqui vivem 44% das aves, 37% dos mamíferos, 36% dos
anfíbios, 26% dos répteis e 7% dos peixes do Brasil.

Alta concentração de espécies endêmicas –  que não
podem ser encontradas em outro lugar no mundo, só aqui.
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POR QUE DEFENDEMOS
A MATA ATLÂNTICA?

60% das espécies de
fauna e flora estão ameaçadas.

Restam somente 12,4 % de mata
nativa no Brasil e um percentual
menor ainda nas bacias dos rios
do Peixe e Camanducaia.



e garantir qualidade e
quantidade de água para as
populações humanas e de
outras espécies.
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Nossas atividades estão alinhadas
com os seguintes ODS da ONU:

POR QUE DEFENDEMOS
A MATA ATLÂNTICA?

A restauração da Mata Atlântica
é uma importante estratégia

para minimizar os impactos das
mudanças climáticas,



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

    Compreende 19 municípios entre o
Sul de Minas Gerais e Leste de São
Paulo.
  É considerada topo de bacias
hidrográficas importantes para o
abastecimento hídrico das regiões
metropolitanas de Campinas e São
Paulo,  com elevada capacidade de
produção de água.
 São áreas prioritárias para a
conservação e restauração ecológica.

região do impacto
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Nossa missão é

Essa região



relatório
de atividades

2021
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Administrativo
         Tivemos a ampliação da equipe - com a contratação de
uma Auxiliar Administrativo, com isso foram reorganizados
os papéis relacionados a essa área, atendimento e cuidado de
materiais e da sede.

          Fomos acessados no processo de Auditoria pela qual
passou a empresa Sylvamo, referente às áreas restauradas no
Programa Raízes do Mogi Guaçu. Participamos de uma
conversa com a equipe de auditoria e entregamos relatórios
técnicos e financeiros do projeto, como resultado da análise
desses documentos a Sylvamo a informou que obteve retorno
positivo e que a equipe de auditoria elogiou a gestão que
fazemos desse projeto, com os dados em conformidade. 

        Colaboradores da Copaiba receberam capacitações na
área, participando do Programa SEBRAE Vocacional - Avança
Serviços e da Oficina Conexões Éticas do Terceiro Setor.
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       A equipe responsável pela manutenção da área
da nossa sede realizam os seguintes cursos: Tratorista
(Mateus); Operação e manutenção de roçadeira
(Mateus); Saneamento ecológico, em parceria com a
PM de Socorro e CISBRA (Mateus e Flávia).

     Implementamos na sede o saneamento ecológico
com a construção da fossa biodigestora – com
vermifiltro e círculo de bananeiras.

Espaço Copaíba

       Solicitamos a análise do Plano de
Manejo da RPPN à Fundação Florestal.
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     Adequamos o alojamento da sede, agora
podemos hospedar voluntários, estagiários, parceiros
e pesquisadores durante o período de realização das
suas atividades na Copaíba. O espaço tem estrutura
para receber até 6 hospedes, com acesso à Wi-Fi.
Ainda foi construída uma área de descanso com
redário, que pode ser utilizada por colaboradores e
hóspedes do alojamento.

Espaço Copaíba
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     Implantamos uma área demonstrativa
(modelo de aprendizagem) de semeadura
direta para restauração florestal no Espaço
Copaíba e  ampliamos as áreas verdes da
propriedade, com o plantio das mudas dos
aniversariantes de 2020.



Hectares restaurados
81,883

Mudas plantadas
86.724

Proprietários envolvidos
18

restauração florestal
        Em 2021 a equipe de Restauração Florestal também expandiu com a contratação de
2 colaboradores para realização de atividades técnicas dos projetos da área.
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restauração florestal - 2021
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restauração florestal - 2021

15



Perdas da geada

Reposição: 
12.800 mudas

Monitoramento: 
32,63 hectares

Estimativa: 

14,75%
de perda

        O ano de 2021 foi desafiador para a manutenção das plantas,
com fortes geadas no fim do inverno que impactaram a produção
do viveiro e as propriedades em restauração.

restauração florestal - 2021
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Projetos e plataformas
Projeto executado desde 2010 para a Restauração Florestal e 

Vivência Ambiental, hoje apoiado por empresas locais e plataformas 
globais. Em 2021 foram plantadas 23.518 mudas por meio do projeto, 

restaurando uma área de 12,496 hectares

VERDE
 NOVO

restauração florestal - 2021

Tecnologia que facilita pessoas e empresas a participarem de 
projetos de reflorestamento. Cada árvore plantada pode ser 

rastreada à medida que cresce.

Mecanismo de busca da Web, doa pelo menos 80% de sua receita 
excedente a ONGs de reflorestamento e conservacionismo. 

PARCEIROS E APOIADORES DO PROGRAMA

Empresas parceiras da Copaíba que 
contribuem financeiramente todo mês.

TREE NATION

ECOSIA
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Projetos e plataformas
restauração florestal - 2021

Restauração das áreas prioritárias das nascentes que abastecem o 
Rio Mogi Guaçu. Em 2021 foram plantadas 42.830 mudas por meio 

do projeto, restaurando uma área de 48,717 hectares
RAÍZES DO 

MOGI GUAÇU

Rede de indivíduos, empresas e escolas que doam monetariamente ou 
se voluntariam para ajudar a plantar árvores em todo o mundo. 

 02 CONTRATOS COM A COPAÍBA

PARCEIROS E APOIADORES

ONE TREE 
PLANTED

SYLVAMO

WWF
Organização não-governamental sem fins lucrativos que busca mudar

a trajetória da degradação ambiental, restaurando e protegendo a
biodiversidade e fortalecendo a agricultura familiar .

Empresa com o propósito de produzir papel de maneira responsável e
sustentável, apoia a recuperação de nascentes naturais e margens de

rios por meio do plantio de espécies nativas da Mata Atlântica.
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Projetos e plataformas

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

CBH-MOGI

O projeto prevê o pagamento por serviços ambientais 
(PSA) e crédito de carbono para áreas passíveis de 

condução da regeneração.  
RESTAURAÇÃO 

NA MANTIQUEIRA

 + 01 PROJETO APROVADO

restauração florestal - 2021

 PARCERIA FIRMADA EM 2021
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restauração florestal - 2021
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Mais VIda
no Parque

        Ação realizada em parceria com a Prefeitura da cidade de
Socorro para restauração de uma área do parque da cidade.
Contamos com a participação da sociedade civil, responsável
pelo plantio de 373 árvores.

     Estiveram representadas 27 empresas e participaram 29
pessoas físicas. A ação também contou com a participação dos
secretários municipais. 

restauração florestal - 2021

Ao todo foram                     mudas plantadas.20.376
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restauração florestal - 2021
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restauração florestal - 2021
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restauração florestal - 2021
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    A equipe de restauração da Copaíba realizou o curso de Utilização de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG) e Portal Conservador da Mantiqueira, realizado em parceria
com o Núcleo de Formação em Ciência & Tecnologia Ambiental do Nordeste - CEPAN, The
Nature Conservancy - TNC e o Word Resources Institute - WRI Brasil

       A equipe também participou de capacitações e reuniões das UR.s (Unidades Regionais) do
PACTO pela Restauração da Mata Atlântica, assim como suas reuniões de Conselho

restauração florestal - 2021
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NewFor: 
      Em parceria com a LASTROP/ESALQ-USP (Laboratório de Silvicultura Tropical e PACTO) hospedamos
em nossa sede um grupo de estudantes e os acompanhamos no monitoramento e avaliação das áreas em
processo de restauração dos projetos realizados pela Copaíba.

restauração florestal - 2021
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produção de mudas

mudas produzidas
300.860

mudas expedidas
175.509

espécies produzidas
100
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21%
das mudas em produção no
viveiro foram perdidas, um
total de 77.747 mudas.

       Em comparação, a perda
seria de 13% sem a geada.

produção de mudas - 2021

     As fortes geadas de 2021
afetaram a produção de mudas
do Viveiro Florestal Copaíba.
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Viveiro Florestal Copaíba
      Em maio de 2021 iniciaram as obras de Reforma do galpão, com apoio da Construtora Carraro.
A reforma foi finalizada em 2022 (janeiro).
      Nesse período realizamos ainda a aquisição de materiais de consumo para produção das mudas.
    Contamos com a mobilização de toda a equipe na adaptação e estruturação do viveiro para
proteger as mudas da geada.

produção de mudas - 2021
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produção de mudas - 2021
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     Firmamos uma parceria com a
Ambiental Consulting e a Marimar,
representadas pelas consultoras Mariana
de Oliveira Gianiaki e Sandra Steinmetz,
para fortalecimento da agenda de Políticas
Públicas Ambientais.

   A parceria visa promover como
instrumento de gestão territorial da
biodiversidade e governança os  Planos
Municipais da Mata Atlântica - PMMA
nos 19 municípios que atuamos.  

Políticas públicas
Atividades realizadas nessa parceria:
- Desenho do plano de trabalho para Políticas Públicas
- Levantamento de contatos e banco de dados dos 19
municípios de atuação;
- Agenda e realização de reuniões com gestores locais para
apresentação da proposta de elaboração dos Planos
Municipais de Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica;
- Termo de Adesão com Municípios para realização do PMMA;
- Parceria na Campanha da Global Citizen, durante as
atividades da COP26, em Glasgow, na Escócia, para
compromissos pelo clima no Planeta.
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https://pmma.etc.br/


Políticas públicas - 2021

    Foram também realizadas reuniões com a Prefeitura Municipal de Socorro sobre
obras públicas (problemas e possíveis soluções) e parceria para projetos de restauração
florestal em áreas verdes do municípios.

    Recebemos denúncias sobre poluição do Rio do Peixe em Socorro/SP, parcelamento
irregular do solo, supressão de vegetação, entre outros temas. Nesses o papel da
Copaíba é repassar ao Ministério Público e outros órgãos ambientais.

   Também tivemos participação nas reuniões do Conselho Gestor das APAs
Piracantareira; da Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA) e dode Conselhos de Meio
Ambiente dos municípios da região, além do Projeto Arboriza Socorro.
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Institucional:
Comunicação

    No primeiro semestre foi finalizada a consultoria de planejamento de
comunicação, com definição de 3 papéis para realização das atividades
dessa área, o reconhecimento dos públicos-alvo da Copaíba e
mapeamento das principais atividades para atendê-los.

    Após esse processo, foi firmada
nova parceria com a consultora
Priscilla Mayer para dar sequência
às atividades mapeadas.

    Em 2021 realizamos o
planejamento e iniciamos o
desenvolvimento do novo site,
realizado pelo Santhiago Souza,
com lançamento para 2022.
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http://santhiagosouza.com.br/?copaiba=


Publicações em redes sociais269
Matérias publicadas20

+482mil Visualizações

+19.8mil Seguidores

100 Vídeos produzidos
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Institucional:
Comunicação em 2021



    A Copaíba participou da gravação para a WWF Brasil
sobre o Programa Raízes do Mogi.
   Em 2021 comemoramos os 22 anos da Copaíba com
depoimentos de proprietários e parceiros
    Fotalecemos nossa parceria com a Vertigarden com o
programa: Plante a Transformação, no qual cada produto
comprado é igual a uma árvore plantada!
    A multinacional  Jungheinrich contratou com a Copaíba a
restauração de uma propriedade, projeto que foi divulgado na
Europa.

Comunicação e parcerias 2021
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        Outra parceria fortalecida foi com o Banco Atitude, com a
gravação de comercial na nossa sede.
     Recebemos na sede da Copaíba a visita do Prefeito Municipal de
Socorro.
    No  programa Raízes do Mogi Guaçu foram realizados os Ciclos
de Diálogo: Geração de renda com floresta e SAFs; Desafios da
restauração e lições aprendidas do campo; e Oportunidades no
engajamento de municípios para restauração.

Comunicação e parcerias 2021
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         A arte da capa desse Relatório Anual é fruto da parceria com a
artista Raquel Silveira para a confecção de produtos Copaíba em 2022.

Comunicação e parcerias 2021

        Participamos do Festival de Cinema - Como criar uma agenda positiva para
evitar o desmatamento, e de três lives: Planeta Vivo - Importância da Restauração
de Áreas Degradadas; em parceria sobre o Dia Mundial da Árvore; e em parceria
com a Nos Alpes sobre o trabalho da Copaiba na restauração da Mata Atlântica.
      A Copaíba ofertou uma palestra na  XV Semana da Biologia da Uniararas, também
faz parte das plataformas Online de financiamento coletivo - O Pólen e Catarse.
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    Participamos do projeto o Lobo é Bom - Projeto Guará de Mata Ciliar da
capacitação em Saneamento Ecológico, parceria com a CISBRA, e no Distrito
Agroturístico Sustentável do Caminhos do Serrote - SOS Mata Atlântica, WWF-
Brasil, João Paulo R. Capobianco e Gustavo Malacco.
      A Copaíba é multiplicadora do Projeto Verde Mel - Sylvamo, WWF-Brasil, IF Sul
de Minas, ATÁ, e tivemos participação no encontro de multiplicadores.
     Tivemos ainda representantes na celebração da semana da Mata Atlântica,
na entrega do Prêmio Muriqui aos vencedores de 2020 e no plantio de mudas do
bosque da memória em homenagem às vítimas da COVID-19.

Comunicação e parcerias 2021
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       Realizamos a Assembleria Geral Ordinária de 2021,
e agradecemos a todas as pessoas que participaram.

Obrigada!
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Institucional
Participamos do 1º Pitch Day do Polo de
Inovação e Transformação Digital do
Circuito das Águas com a proposta da
Carteira Digital de Emissão de Carbono.

Foram 26 inscritos, e o projeto da Copaíba
foi um dos 3 selecionados para integrar a
Watter Valley, incubadora do Polo!
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Programas de apoio - 2021
EMPRESAS
AMIGAS

Empresas que apoiam integralmente a instituição e
compensam suas pegadas de CO².

EMPRESAS
COLABORADORAS

Empresas que apoiam parcialmente a instituição e
compensam suas pegadas de CO².

EMPRESAS
APOIADORAS

Patrocinadores e financiadores de projetos
em execução e já realizados.

23
23

19
ÁRVORES DE
PRESENTE

Mudas que foram financiadas a partir de campanhas
Árvores de Presente.

APOIADORES
PESSOA FÍSICA

Número máximo de apoiadores individuais que
apoiaram a Copaíba em um único mês.

1159

224 42



MUDAS
PLANTADAS

    No novo programa da Copaíba, a empresa escolhe a quantidade
de hectares e/ou árvores a serem plantadas, e patrocina um projeto
de restauração, por completo.
    Nós indicamos a área a ser restaurada e executamos o projeto
técnico, também damos assessoria técnica aos proprietários referente
às áreas dos hectares patrocinados.

HECTARES
RESTAURADOS

7500
3

Adote uma floresta

Programas de apoio - 2021

1
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Empresas
amigas
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Empresas
Colaboradoras
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Institucional: balanço financeiro

Receitas 2021
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Institucional: balanço financeiro

Despesas 2021

Acesso ao 
Balancete 2021
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https://copaiba.org.br/wp-content/uploads/2022/04/2021-Balancetes-Balanco-e-DRE-assinados.pdf
https://copaiba.org.br/wp-content/uploads/2022/04/2021-Balancetes-Balanco-e-DRE-assinados.pdf
https://copaiba.org.br/wp-content/uploads/2022/04/2021-Balancetes-Balanco-e-DRE-assinados.pdf


Institucional: balanço financeiro

Comparativo de Receitas
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Institucional: balanço financeiro
Comparativo de Despesas
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SELOS E PRÊMIOS

Entrega do Prêmio Muriqui aos
contemplados em 2020, com
certificado e o troféu do Muriqui,
feito em bronze e madeira de lei
(de reaproveitamento).
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Conselho
Diretor

Presidente
Dervino Santin

Vice Presidente
Célio Morais 

Diretores
Felício Sartori
Gerson Silveira 
João Gabriel Giacometti  

Copaíba 2021
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Conselho fiscal
Consuelo Dantas / Sebastião Terra /
Rosiane Faria / Glaucia S. S. Souza

Associados

Alexandre Moreira de Souza / Ana Helena Bozzer Machado / Ana Paula Balderi / Antonio Geraldo Costa / Camila Conti
/ Carlos Henrique Picarelli Marcolino / Celi Alves da Silva / Célio Rodrigues de Morais  /Consuelo Picarelli Marcolino
Dantas / Dervino Dermino Santin /Felício José Sartori  /Fernando Montini / Flávia Balderi /Francine Gasparotto Danzov
Shevchenko /Francy Forero Sanchez / Gabriel Fernando Sulla Teixeira / Gerson Augusto Ribeiro Silveira  /Givanildo
Santos da Silva /Glaucia Siloto Sígolo de Souza /João Batista Preto de Godoy /João Gabriel Tannus Giacometti / João
Paulo Ribeiro Capobainco  /José Carlos Giomo / José Franco Craveiro Neto  /Luiz Henrique Chorfi Berton / 
Marcio de Oliveira Santos Filho / Marcos Antonio Ribeiro Junior / Marcus Sacrini Ayres Ferraz 
Marisa Souza Pinto Fontana / Mayra Flores Tavares  /Raquel Costa Silveira / Renato Augusto Nascimento / Ricardo
Luiz de Oliveira e Silva / Richieri Antonio Sartori / Rosane Hader Ker / Rosiane Domingues de Faria / Sebastião
Raphael Terra / Sinara Ferraz de Oliveira Conessa / Tatiana Novaes Oliveira / Tiago Sartori / Vanessa Aparecida
Manias / Viviane Candotta Gabriel

Copaíba 2021
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colaboradoes
e prestadores

de serviço

Mônica Góes / Heloisa Miyamoto / Mateus Oliveira
Flávia Balderi / Lígia Soares / Ana Paula Balderi / 
Gabriela Furlani / Álvaro Guerrero / Alexandra de Godoy 
Beatriz da Silva / Myriam Ferreria / Madalena de Oliveira / 
Priscilla Mayer / Mariana Gianiaki / Sandra Steinmetz

Copaíba 2021
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Obrigada!



(19) 9 9953-8382

facebook.com/
aacopaiba

youtube.com/
AACopaiba@aacopaiba

atendimento@copaiba.org.br

https://www.facebook.com/aacopaiba
https://www.youtube.com/AACopaiba

