
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA FREPESP 

CONSOLIDADO DE ATIVIDADES 
 

 

MARCO/2015 

05/03 - Apoio do Governo do Estado de São Paulo à proteção e fiscalização das RPPN é 
pauta da reunião, realizada em 04/março, entre a Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental, a Polícia Militar Ambiental, a Fundação Florestal e a FREPESP. 

Neste segundo encontro, as equipes discutiram as estratégias para articulação e 
implementação do plano integrado de fiscalização das Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPN), que abrigam importantes remanescentes de vegetação no 
Estado. 

 

 

 

12/03 - Agora a CONSERVAÇÃO 
VOLUNTÁRIA está na nossa marca. E na 
marca que queremos deixar para o 
futuro. Mais do que apoiar a conservação 
em terras privadas, a FREPESP apoia a 
conservação voluntária da natureza. 
Apoiamos quem protege a natureza 
eternidade afora. Reconhecemos o valor 
daqueles que reconhecem o valor do que 
realmente importa: ser natural, ser 
natureza. Ar e água, benefícios 
silenciosos que transbordam diariamente 
das RPPNs para toda a coletividade, 
para todo o amanhã. Quem conserva 

merece apoio. FREPESP. Conservação 
voluntária da natureza. Um olhar para as 
atuais e futuras gerações. 

 

 

 



 

17/03 - Ótima reunião com amigos da 

Federação das Reservas Ecológicas 

Particulares do Estado de São Paulo - 

FREPESP e da Fundação Florestal de 

SP desenvolvendo proposta de uma 

política de Conservação Voluntária em 

terras privadas no Estado,fortalecendo as 

RPPNs -Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural e propondo a criação 

de RPDS-Reservas Particulares de 

Desenvolvimento Sustentável,como uma 

alternativa complementar para 

proprietários conservarem nossa Mata 

Atlântica. A RBMA pretende apresentar 

em breve a proposta para discussão na 

SMA e CONSEMA.-Clayton Lino. 

 

 

 

 
 

17/03 – Reunião Equipe FREPESP com a Fundação Florestal para Avaliação da 

parceria, ações do plano de trabalho e renovação do termo de convênio e 

Encaminhamentos 

 

ABRIL/2015 

14/04 – Reunião da FREPESP com  WWF, 
Fundação Boticário, Instituto EcoFuturo, IPÊ, 
REPANS e CNRPPN para identificação de 
sinergias e oportunidades de otimização de 
esforços e recursos. Na sede do WWF em 
São Paulo. 

 

 

 

 



MAIO/2015 

12 a 14/05 - Participação da FREPESP no 
Encontro  CNRPPN com as associações 
estaduais de RPPN, o ICMBio e os órgãos 
ambientais estaduais. Viva a Mata 2015, 
Jardim Botânico, RJ. Lançamento do novo 
roteiro ICMBio para elaboração de plano 
de manejo e. 

 

 

 

 

29/05 – Reunião da FREPESP com a UNITAU – Universidade de Taubaté e a 

Fundação Florestal, sobre prestação de  serviços topográficos para retificação da 

matricula e georreferenciamento de imóveis aos proprietários de RPPN e proprietários 

interessados em criar RPPN, dentro das atividades de extensão universitária da 

instituição. Os custos dos serviços deverão ser inferiores aos de mercado e correrão por 

conta dos proprietários interessados, diretamente com universidade. 

 

JUNHO/2015 

FREPESP participa da atualização do Cadastro Nacional das RPPN´s. Mapa de 

Localização das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, Brasileiras (por Estado). 

 

 

 



12/06 - A FREPESP participou de evento 
sobre RPPN na Fundação Florestal. Na 
oportunidade, tivemos a apresentação do 
Guaraci sobre os trabalhos que vêm 
sendo desenvolvidos nas RPPNs Sítio 
Duas Cachoeiras, em Amparo, do Toni 
Carioba sobre a Amadeu Botelho, de Jaú 
e do Paulo Groke e da Michelle sobre a 
RPPN Ecofuturo, em Mogi das Cruzes. 
Evento muito rico e produtivo que contou 
com a presença de autoridades de 
diversos setores da Secretaria do Meio 
Ambiente, bem como com a participação 
da academia. 

Nosso agradecimento especial à 
Fundação Florestal, nas pessoas de sua 

diretora Lidia Passos e equipe RPPN, 
Oswaldo Fariba, Bia Bolzani e Bruno 
Aranha, que não pouparam esforços para 
organizar e promover essa iniciativa. 

 

 

12/06 – Reunião na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, com a Sra. Helena 
Carrascosa, assessora técnica de meio ambiente. Cujo objetivo foi apresentação da 
FREPESP, das ações conjuntas com a CFA – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e 
a Fundação Florestal,  2º Edital de PSA e a renovação do termo de convênio firmado com 
FF. 

 

18 a19/06 - Participação da Frepesp - 
Federação das Reservas Ecológicas 
Particulares do Estado de SP na 1ª. 
Reunião Técnica da Confederação 
Nacional de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural com Organizações do 
Terceiro Setor (SOS Mata Atlântica, 
WWF - Brasil, Fundação Grupo Boticário, 
REPAMS), realizada nos dias 18 e 19/06 
na Reserva Salto Morato - Guaraqueçaba 
(PR). 

No encontro foram apresentadas e 
debatidas propostas para a inovação e o 
aperfeiçoamento do modelo de gestão da 
confederação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULHO/2015 

CAMPANHA VOLUNTARIADO NO FACEBOOK 

Que tal dedicar duas horas da semana para a conservação da Mata Atlântica? Junte-se 
ao time de voluntários da FREPESP e faça a diferença!  

 
 

02/07 – Reunião de equipe com a 
participação dos novos voluntários 
(Comunicação e Captação de Recursos). 
Objetivo elaboração de planos de 
Comunicação e Captação de Recursos. 
Reunião realizada na sede da Vermelho 
Amarelo em SP. 

 

31/07 a 02/08 – Visita RPPN Sitio 
Primavera em São Luiz do Paraitinga e 
reunião de equipe. Objetivo validação 
dos planos de Captação e 

Comunicação. 

 

AGOSTO/2015 

12/08 – A Frepesp convoca todos os 
RPPNistas e a sociedade a se 
manifestarem na consulta pública da 
CETESB, que irá definir novas regras 
para o licenciamento das atividades de 
extração de minérios por dragagem.  

13/08 – Visita na RPPN Amadeu Botelho 
em Brotas 

14/08 em parceria com a Polícia 
Ambiental, a Fundação Florestal e a CFA 
- Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental, da SMA-SP,a FREPESP  
realizou a terceira oficina do SIM-RPPN - 
Sistema Integrado de Monitoramento de 
Unidades de Conservação, voltado às 
RPPN. 

 

No decorrer de 2015, realizamos três oficinas e proporcionamos a oportunidade de todas 
as RPPN do Estado de São Paulo participarem e elaborarem seus Planos de Proteção. 
Para 2016, estamos em busca de parceiros para consolidar e fortalecer esse programa e 
outras ações institucionais. O Estado de SP possui 82 RPPN que protegem mais de 21 
mil hectares, entre Mata Atlântica e Cerrado. 



 

 

 

  

  

 

 

 

17/08 - As equipes da FREPESP e da CFA – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 

em visita à RPPN Ecofuturo, para conhecer as ações de Desenvolvimento local e 

Sustentabilidade. Cujo objetivo é a verificação ações para a 2º Etapa do SIM-RPPN. 

Oficina realizada em 14 de Agosto no 

Horto Santa Fé – International Paper - 

Brotas, no município de Brotas – SP. 

47 participantes 
05 RPPN presentes 
 

Oficina realizada em 03 de julho na 

Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, São Paulo – SP 

47 participantes 

07 RPPN presentes e 13 visitas 

agendadas da Polícia Ambiental 

 

Oficina realizada em 16 de abril na 

RPPN Rio dos Pilões, município de 

Santa Isabel – SP. 

40 participantes 

12 RPPN presentes 

 



OUTUBRO/2015 

4/10 - A ASSOCIAÇÃO SERRA DA BOCAINA - BOCAINA VIVA , juntamente com a 
Frepesp - Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de SP e Projeto 
BIG FAO/INEA convida para a Roda de Conversa sobre RPPN. As RPPN podem atuar 
como áreas aliadas às zonas de amortecimento das unidades de conservação públicas.  

Os palestrantes Flávio Ojidos, Advogado Ambientalista, Membro do Conselho da Frepesp 
e Vice Presidente da Confederação Nacional das RPPN e Jose Luiz Monsores Jr., 
Consultor do Projeto BIG FAO/INEA irão discorrer sobre o tema focando em conceitos, 
diretrizes, incentivos, estratégias e resultado do programa incentivos, dentro do Mosaico 
Bocaina, na criação de RPPN´s na Baia de Ilha Grande. Também, como podemos 
desenvolver um programa na parte alta da Serra da Bocaina

 

NOVEMBRO/2015 

 

 

04/11 - Realização de evento sobre RPPN no Auditório da SMA –SP - "O que o 
Governo e Sociedade Civil têm feito pela conservação voluntária? 

A mesa de RPPN contou com a apresentação dos trabalhos da RPPN Toca da Paca com 
recursos do CAP-PSA/RPPN. Bem como dos trabalhos da RPPN Florestas das Águas 
Perenes e Pq. Florestal São Marcelo (International Paper) sobre metodologias de 
Restauração Ecológica. Outro destaque foram as palestras internacionais, com a Reserva 
Altos de Cantillana e com a Organização Así Conserva Chile que apresentaram suas 
experiências e cases. 

  

 

 



Neste evento foi anunciada a publicação da Resolução SMA 080 de 04/11/2015 que 
dispõe sobre a instituição do “Plano de Apoio à Proteção das RPPN e de outras 
providências.  

http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/files/2015/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SMA-
080-2015-vers%C3%A3o-final-2-Plano-Processo-SMA-n%C2%BA-9.771-2015.pdf 

As atividades operacionais, administrativas e de Advocacy foram realizadas e descritas 
em Relatório Executivo enviado em anexo e conforme imagem abaixo. 

 

 

Sem mais, estamos á disposição para o esclarecimento das dúvidas que se fizerem 
necessárias. 

 

São José dos Campos, 23 de março de 2015 

 

___________________________________ 
FREPESP – Federação das Reservas Ecológicas  Particulares do Estado de São Paulo 
Ana Maria Vieira Soares – Administração 
(12) 9.9734-3865 
 

 

 

 

 

 


