


 
 

Entidade civil sem fins lucrativos de 
caráter socioambiental, fundada em 1996, 

sediada na cidade de São Paulo  
 

4 Núcleos de Trabalho 
São Paulo 

  Porto Feliz 
 Pilar do Sul 

Capão Bonito 
 

26 Colaboradores 
 eng. florestais,  

biólogos, educadores,  
téc. agrícolas e florestais,  

viveiristas,  
coletores sementes,  

monitores, estagiários,  
administrativos.  
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BRASIL - UM PAÍS MEGADIVERSO 
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climáticas 

8,5 
milhões km2 

6 
 biomas 



Megadiversidade 

12 %  
biodiversidade 

do Planeta 

1 dos 17 países com 

megadiverdidade 



MATA ATLÂNTICA 

Diversidade, Endemismos e Espécies Ameaçadas da Mata Atlântica 

Grupo 
Taxonômico  

Total de 
Espécies  

Espécies 
Endêmicas 

Espécies 
Ameaçadas  

Plantas 
Vasculares  20.000 8.000 

 
 
 

Mamíferos 250 55 35 
Aves 1023 188 104 

Répteis 197 60 3 
Anfíbios 304 90 1 
Peixes 350 133 12 

 
 
 
 



Hot spots 



MATA ATLÂNTICA – SÃO PAULO 



Linhas de atuação 

 
 sementes florestais 

viveiros florestais 

florestas urbanas restauração florestal 

educação ambiental 

reposição florestal 



ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E  PLANEJAMENTO 
PAISAGEM 

Extraido de Apremavi 



• 30 áreas florestais nativas diagnosticadas e 
cadastradas; 

• 3.000 matrizes cadastradas; 
• diversidade de 110 espécies florestais; 
•parceria com agricultores, que autorizam a 
coleta em suas propriedades; 
• produção 120 kg de sementes/ano. 

Sementes nativas 



Rede Comunitária de Coletores 

•  Rede Comunitária de Sementes Nativas: 
capacitação e organização de produtores rurais; 

•Em desenvolvimento desde 2004,   

• 24 famílias beneficiadas; 

• 930 árvores matrizes marcadas em 7 
propriedades; 

•parceria IPEF para comercialização de sementes 
nativas 



Viveiros florestais 
• 2 Unidades : Capão Bonito 
e Pilar do Sul; 
• Diversidade: 150 espécies 
florestais nativas e 60 
exóticas; 
• Produção total: 2,3 milhões 
mudas/ano; 
• domínio de diferentes 
técnicas e padrões de mudas; 
• atendimento aos projetos 
próprios e à comercialização; 
• Viveiros credenciados junto 
ao RENASEM/MAPA, CREA.   



Viveiro Pilar do Sul 
 



Viveiro Capão Bonito 



Restauração florestal 
 

• estimula a geração de renda e 
a restauração ecológica a partir 
da implantação de sistemas 
florestais; 
• baseia-se num amplo 
envolvimento de proprietários 
rurais, prefeituras, associações e 
sindicatos rurais; 
• compreende as etapas de 
diagnóstico das propriedades, 
doação de mudas, orientação 
técnica e monitoramento dos 
projetos; 
• 5 projetos financiados por 
fundos públicos e 4 empresas 
patrocinadoras apóiam estes 
projetos. 
• 200.000 mudas nativas 
plantadas, perfazendo cerca de 
150 hectares reflorestados. 
 

 
 
 



Restauração florestal 



Reposição Florestal Obrigatória 

• Instrumento política pública 
florestal. 
• O Refloresta é uma das 12 
organizações credenciada 
Secretaria do Meio 
Ambiente/SP para executar o 
Programa; 
• O trabalho baseia-se numa 
ampla articulação de 
instituições locais, 
consumidores e produtores 
florestais para a promoção de 
reflorestamentos. 



Os atores 

Mercado  

Fomento florestal 

Recolhimentos 
Repo Flor 

Controle  
e fiscalização 

Consumidor florestal 

Associação  
florestal Agricultor 
• Gestão 
• Operação 

       
• Coordenação 
• Normatização 
• Fiscalização 

•  Produção florestal 

Associados / financiadores 

      DDS / SMA 

Parcerias 

Sociedade Civil 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://bacaninha.uol.com.br/pg/2006/07/17/02/bacaninha_pizzaria.gif&imgrefurl=http://bacaninha.uol.com.br/v1/recebe.php?id=988&a=1&usg=__cgeH9DkZ2H-Zs_GW0Nmpr9ctl3M=&h=350&w=350&sz=78&hl=pt-BR&start=45&sig2=77eGh75X6LiKd2GbciLBCw&um=1&tbnid=1NfyJiXzOzw5PM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=pizzaria&ndsp=18&hl=pt-BR&sa=N&start=36&um=1&ei=EvvDSpb-DYzvlQfH2oXaDg


Reposição Florestal 

•700 empresas, localizadas em 84 municípios, 
estão envolvidas neste Programa. 
• 60 -70 projetos/ano. Média 10.500 
mudas/projeto. 
• cerca de 12,4 milhões de árvores já foram 
plantadas, beneficiando mais de 710 pequenos 
e médios agricultores. 



Educação ambiental 



 N. de grupos participantes das atividades 1:  47 
 N. de participantes das atividades :  969 
 N. de visitantes no viveiro (público geral) :  213 
 Púbico total visitante :  1.182 

viveiro 
educador 



Florestas Urbanas 



Florestas Urbanas 
• visa valorizar os serviços ambientais e melhoria da 
qualidade de vida urbana; 
• ação baseia-se na mobilização e organização 
comunitária, em parceria com prefeituras e 
associações locais. 
• intervenção em áreas públicas (arborização urbana, 
calçadas verdes, recuperação de praças, parques e 
áreas verdes) são realizadas nas cidades núcleos onde 
atuamos.  
 



 

João Carlos Seiki Nagamura 
 

joao@refloresta.org.br 


