JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!

“A FREPESP acredita que
para promover a sustentabilidade é preciso
conservar a biodiversidade,
sensibilizar,
capacitar e
engajar toda a sociedade
para a busca e aprimoramento da conservação da natureza e soluções para inúmeros
desafios que este enorme objetivo implica.”
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2017

CONSERVAÇÃO VOLUNTÁRIA DA NATUREZA NO ESTADO DE SÃO PAULO
MATA ATLÂNTICA E CERRADO
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A FREPESP
Desde 2001, a Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo FREPESP vem atuando por meio de parcerias e articulações com Estado, Fundação Florestal,
Iniciativa Privada e Organizações da Sociedade Civil principalmente na criação, implementação
e gestão de políticas públicas em prol das RPPN. A organização tem como objetivo institucional
representar os proprietários das Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, e outras
reservas ecológicas privadas do Estado de SP.
MISSÃO
Promover e fortalecer a conservação da biodiversidade nas propriedades particulares
paulistas tem sido a missão da FREPESP que atua por meio de parcerias estratégicas para o
apoio e incentivo do aumento de áreas protegidas no Estado.
VALORES
Transparência nas relações
Respeito com as pessoas e com o meio ambiente
Comprometimento com a causa ambiental.

O QUE É UMA RPPN
As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) são Unidades de
Conservação (UCs) criadas voluntariamente pelos proprietários de terra que
assumem o compromisso com a conservação da natureza em caráter perpétuo.
Essa categoria de UC foi instituída pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) - Lei Federal nº 9.985/2000.
FUNÇÃO DIRETA





Conservação da biodiversidade local (flora e fauna);
Proteção das águas;
Manutenção dos serviços ecossistêmicos como: qualidade do ar,
polinização e equilíbrio climático;
Ajudam a promover os corredores ecológicos e mosaicos da conservação da
natureza.
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ATÉ 2017
91 RPPNs NO ESTADO DE SP
21.205,44 ha PROTEGIDOS
A área paulista protegida pela conservação

voluntária representa área equivalente a

29.699 campos de futebol.

3

JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!

ATUAÇÃO
MOVIMENTO DA CONSERVAÇÃO VOLUNTÁRIA EM TERRAS PRIVADAS

FREPESP - 16 anos em prol da CONSERVAÇÃO VOLUNTÁRIA

A FREPESP atua e está inserida no cenário do Movimento da Conservação Voluntária em Terras
Privadas que não acontece só em São Paulo, mas, no Brasil e em outros países da América do
Sul e Europa como Chile, Argentina, Colômbia e Portugal.
Este movimento caracteriza-se por tudo que se faz em prol da conservação da natureza em
terras privadas que, hoje, é mais (re)conhecida - em todo o Brasil- por meio da Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN.
O Movimento existe para dar voz e atenção à necessidade da preservação e conservação dos
nossos biomas – florestas brasileiras – já que estão diretamente relacionados à qualidade de
vida de todos os seres vivos e sustentabilidade das sociedades atuais e futuras, frisando e
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enfocando a importância e contribuição do cidadão por meio de sua propriedade (particular) à
esta conservação - paralelamente a "coisa pública".
Os atores do movimento são os próprios RPPNistas (proprietários de RPPNs) – sobretudo com
perfil mais ativo/ colaborativo, são as associações e federações de RPPNs como a FREPESP, bem
como profissionais amantes da causa da conservação voluntária como biólogos, engenheiros
(florestais, agrônomos, ambientais etc), advogados, administradores, comunicadores,
fotógrafos, empresas e empresários, turismólogos, pesquisadores, artistas, produtores rurais,
estudantes/universitários, gestores/técnicos de outras unidades de conservação etc. Podem
atuar no poder público, iniciativa privada e organizações do terceiro setor.

REPRESENTATIVIDADE





Certificado de Reconhecimento de Entidade Ambientalista no Estado de São Paulo
emitido pelo Cadastro das Entidades Ambientalistas – CadEA
Membro do GT Mantiqueira
Conselho Consultivo – Santa Virgínia / Parque Estadual Serra do Mar – PESM
Conselho Consultivo – APA São Francisco Xavier – São José dos Campos/SP
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CNRPPN – Lei 13.544 - Diretorias Temáticas




Membro da Comissão Paulista da Biodiversidade – CPB
Membro da Coalizão Brasil – Clima, Florestas e Agricultura

ARTICULAÇÃO
AUMENTO NO NÚMERO DE RPPNs CRIADAS E ÁREA PROTEGIDA

Em 2017 foram criadas 03 RPPNs, saltando para 91 RPPNs no estado de São Paulo que somam
21.205,44 hectares protegidos.
AUMENTO NO NÚMERO DE FILIADOS

O salto de filiados sobe de 29 para 34 – sendo 33 RPPNs e 01 pessoa física.
AUMENTO E FORTALECIMENTO DE PARCERIAS

Leal à sua missão e valores, a FREPESP fortalece sua atuação. Por exemplo, em manter sólida
sua parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA-SP, e por meio do Sistema
Ambiental Paulista, vem estreitando possibilidades e oportunidades de trabalhos conjuntos e
ampliou as parcerias nos 03 setores da sociedade.
Poder Público
Mantivemos: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA e Fundação Florestal – FF
Agregamos: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB; Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN; Coordenadoria de Educação Ambiental – CEA; Área
de Proteção Ambiental (APA) São Francisco Xavier; APA Silveiras; APA Marinha do Litoral
Centro; Parque Estadual Restinga de Bertioga – PERB; Parque Estadual da Serra do Mar (PESM)
– Núcleos: Santa Virgínia e Pe. Dória, e Estação Ecológica de Bananal.
Inciativa Privada
Parceiros do Projeto do livro: Lezulat – Captação Recursos, Bela Vista Cultural, Engie Energia e
Norsul.
Sociedade Civil
Movimento Borandá, Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo - RBCV –
parceria para criação de Pólos Avançados da Reserva, SESC SP e SESC Bertioga.

6

JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!

DIVULGAÇÃO E FOMENTO ÀS RPPNS
Atores da Conservação Voluntária estão fazendo o Movimento acontecer no estado de São
Paulo.
Alguns dos encontros, reuniões e eventos que a FREPESP participou.
Conservação Voluntária na Serra da Mantiqueira


Seminário “Criação de RPPN e proteção das Microbacias”, na RPPN Fazenda
Renópolis, em Santo Antônio do Pinhal/SP, em 06 de junho



“Seminário sobre RPPN na Serra da Mantiqueira - 3° ENCONTRO DE RPPNs DA APA
SERRA DA MANTIQUEIRA”, em 26 de setembro

Atores da APA Serra da Mantiqueira vêm desenvolvendo um trabalho de integração e
capacitação de RPPNistas e divulgação para proprietários rurais sobre a conservação voluntária
como estratégia de conservação da biodiversidade e desenvolvimento no território da APA
Serra da Mantiqueira - formada por porções de SP, MG e RJ. Saiba mais, aqui.
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Fruto do Seminário, a FREPESP produziu o vídeo “Encontro RPPN na Serra da Mantiqueira SP e
homenagem para Paulo Oliveira (ICMBio) / FREPESP”, como registro e divulgação sobre o
Seminário.

“O vídeo ficou excelente! É um registro histórico muito importante para o movimento da conservação
em terras privadas, e não só da Serra da Mantiqueira! E ao final, uma bela homenagem ao saudoso Paulo
Oliveira, que deixou um grande legado em toda a região.

”

Flávio Ojidos, Advogado na Ojidos Consultoria Ambiental

Além do intuito de registrar um pouquinho da essência do “Seminário sobre RPPN na Serra da
Mantiqueira", o vídeo faz uma homenagem ao Gestor da APA Serra da Mantiqueira, naquele
momento, Paulo Oliveira. Paulo faleceu um mês depois da ocasião do Seminário deixando um
legado de ricas sementes plantadas. Assista, aqui.
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PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO
Parceria com as Unidades Locais da FF

APA São Francisco Xavier
“FREPESP E “PROGRAMA RPPN PAULISTAS” PARTICIPAM DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
DA APA SÃO FRANCISCO XAVIER”

Na tarde de 17 de agosto no distrito joseense São Francisco Xavier reuniram-se junto ao
conselho da Área de Proteção Ambiental – APA São Francisco Xavier organizações da sociedade
civil, órgãos ambientais e da defesa civil e entre moradores/ atores locais para a reunião mensal
deste Conselho.
Com o intuito de divulgar e entender mais sobre as Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPNs, a FREPESP foi convidada para a reunião e apresentou o trabalho que vem
desenvolvendo sobretudo nestes últimos 5 anos – também, desafios e conquistas ao longo de
seus 16 anos de existência. Saiba mais, aqui.
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APA Silveiras
“CONSERVAÇÃO VOLUNTÁRIA É PAUTA NA APA SILVEIRAS NO VALE HISTÓRICO PAULISTA”

Na tarde do dia 25 de outubro, a APA Silveiras recebeu na Câmara Municipal, a FREPESP,
o “Programa RPPN Paulistas” da Fundação Florestal, e os proprietários de Reservas Particulares
do Patrimônio Natural – RPPNs da barreirense “Catadupa” e da queluzense “Pedra da Minha”.
Com a presença de proprietários de terra do município foi possível promover um diálogo
proveitoso sobre as questões que envolvem a conservação voluntária em terras privadas –
estas que são basicamente: ato voluntário; biodiversidade; perpetuidade, e obrigações e
benefícios. Saiba mais, aqui.
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PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO - divulgação da instituição RPPN
Conscientização e mobilização de proprietários de terra e simpatizantes em prol da
conservação voluntária da natureza. Essas ações e atividades têm atraído a atenção de
proprietários de terra bem como do público interessado no tema da conservação da
natureza, gerando discussões e proposições locais e regionais.

EVENTOS



Workshop “Uso Público e geração de receitas – Boas práticas em áreas protegidas”,
organizado
pela FREPESP, WWF-Brasil e Instituto
Ecofuturo,
totalizaram
60
participantes e 17 RPPNs representadas.

Além da troca de experiências entre os participantes sobre atividades desenvolvidas em
espaços públicos e particulares de áreas protegidas, o WKS concluiu a necessidade de voltar a
gestão da RPPN para um plano de negócios que esteja atrelado ao plano de manejo –
identificando as atividades que podem ser desenvolvidas.
Oportunidades levantadas no evento:
ECOTURISMO
Trilhas acessíveis (cadeirantes e deficientes visuais) | Visitação com escolas | Observação
de aves e botânica | Ingressos, hospedagem e alimentação | Venda de produtos | Banco
de imagens.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Oficinas com filhos de caçadores | Rádio Reserva (Educomunicação) | Visitação
educativa com escolas dos municípios | Trilhas temáticas (ex: sobre água, floresta etc).
ESPORTE
Corrida, corrida de aventura e em montanhas como o Desafio das Serras/ Circuito das
Serras.
AÇÕES COM A COMUNIDADE
Atividades musicais e culturais | Feira orgânica | Programas de voluntariado.
CURSOS
Curso de fotografia com trilhas | Educação para o turismo | Cursos de implementação de
viveiros, secador solar, tecelagem artesanal e educação para sustentabilidade.
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“SIM-RPPN 2017”: Salto de 50 para 78 RPPNs com Planos de Apoio à Proteção – sendo
70 RPPNs já instituídas (78%) e 08 delas em processo de criação.
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As oficinas do “Sistema Integrado de Monitoramento das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural paulistas” (parte do “Plano de Apoio à Proteção das RPPN” instituído pela Resolução
SMA 80/04.11.2015) e, são realizadas via convênio entre a FREPESP e a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente – SMA-SP por meio do projeto “Protetores da Mata” da FREPESP desde 2015.
Em 2017, com a parceria na realização do WWF-Brasil e Instituto Ecofuturo, a oficina promoveu
os temas “Monitoramento de Vetores de Pressão e Elaboração e Avaliação dos Planos de
Apoio à Proteção das RPPN”, totalizando 50 participantes e 14 RPPNs representadas.
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Desdobramento do SIM-RPPN
MOBILIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO FLORESTAL. Foram 04 dias críticos em
chamas na região da RPPN Catadupa, localizada na Serra do Formoso na
Serra da Bocaina – Mata Atlântica, no interior de São Paulo.
OPERAÇÃO. A mobilização de atores envolvidos no contexto do “Plano de
Apoio à Proteção das RPPN” somou voluntários da região, 30 bombeiros
e 3 helicópteros – Águia da Polícia Militar (PM) para combater o incêndio
que foi controlado no final do dia de domingo (24.09.17).



I Edição do Workshop: “O Jovem e a Conservação Voluntária”, realizado junto aos
parceiros Fundação Florestal e SESC SP, totalizou 65 participantes, sendo 04 RPPNs
representadas por seus jovens herdeiros.

Com o intuito de despertar o olhar em relação às oportunidades de negócio junto ao espírito
empreendedor do jovem – e desenvolvimento sustentável a partir da conservação da
biodiversidade, o workshop integrou vivência, bate papo sobre o “Movimento em prol da
Conservação Voluntária”, reflexões sobre a realidade e biodiversidade locais. Bem como
dinâmica com troca de ideias; integração e novas amizades.
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PARCERIAS
APOIO EM PROL DA CONSERVAÇÃO VOLUNTÁRIA PAULISTA

TERMO DE CONVÊNIO COM A SMA-SP
Com o objetivo de integrar as ações em prol das RPPN do estado de São Paulo, foi firmado o
termo de convênio com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA-SP (Fundação
Florestal, Coordenadoria de Fiscalização Ambiental - CFA, Coordenadoria de Educação
Ambiental - CEA, Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos naturais - CBRN e Polícia Militar
Ambiental - PAmb), que em sua atual versão tem vigência até 2020, e visa a continuidade e o
cumprimento das metas das nossas instituições, dos parceiros e dos proprietários de RPPN.
Plano de trabalho com o “Programa RPPN Paulistas”
1. Apoio à gestão das RPPNs (como SIM-RPPN e Banco Áreas do Programa Nascentes RPPNs destacadas e convidadas a participar);
2. Consolidar e propor novos instrumentos legais para a RPPN no ESP – (CAP-PSA/RPPN e
atualização do Decreto Estadual nº 51.150, de 3.10.2006)
3. Promover a divulgação das RPPNs e do “Programa RPPN Paulistas” – (realização de
palestras e eventos)

FREPESP E WWF-BRASIL
Apoio e promoção à conservação voluntária da natureza no estado de São Paulo.
Ao longo do desenvolvimento e fortalecimento da parceria entre as duas organizações foram
trabalhados três eixos principais de atuação:
1. Promoção de ações/ boas práticas e incentivos voltados às RPPNs, considerando:





Facilitação da participação dos proprietários de RPPNs já que estão geograficamente
espalhados no Estado;
Reforço no apoio para a realização de eventos visando capacitação e troca de
experiências para RPPNistas e público interessado na conservação da biodiversidade
e boas práticas de gestão de áreas naturais protegidas;
Contribuição técnica na elaboração da agenda a ser trabalhada com os RPPNistas.
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2. Apoio para o fortalecimento institucional ligado à Secretaria Executiva da FREPESP,
considerando:




Elaboração de planos de trabalho e relatórios;
Gestão e Articulação;
Atualização de Planejamento Estratégico.

3. Colaboração mútua na área de Comunicação, considerando:




Produção de conteúdo e apoio técnico na confecção de produtos;
Criação de arte gráfica para materiais de divulgação (para público direcionado e para
redes sociais);
Produção e edição de vídeos (registros e depoimentos) dos eventos realizados no
âmbito da parceria.

BORANDÁ NAS RPPNs PAULISTAS
Engajada na ideia de “levar as pessoas para o coração da mata e a mata para o coração das
pessoas”, a FREPESP inicia cooperação ao “Movimento Borandá”, por meio da parceria com
o WWF-Brasil, promovendo sensibilização e vivência junto aos RPPNistas – e outros públicos como um instrumento de educação ambiental, de turismo e até mesmo cultural a ser
desenvolvido em suas áreas.
No Workshop “Uso público e geração de receitas” aconteceu a primeira prática e teve a
parceria e apoio também do Instituto Ecofuturo.

17

JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!

PARCERIAS


Contribuem para melhor execução das ações e
trazem contribuições técnicas e financeiras.



Ampliam o alcance de localidades e pessoas gerando
impactos positivos diretos e indiretos para a
sociedade.

RESULTADOS JUNTO AOS PARCEIROS






03 eventos realizados contemplando a participação de 175 pessoas;
Aumento de 50 para 78 Planos de Apoio à Proteção às RPPNs elaborados;
Aumento no número de RPPNs criadas e hectares protegidos;
Articulação – novas parcerias e aumento no número RPPNs filiadas;
Geração de dados, informações e conhecimento sobre boas práticas de gestão em
reservas ecológicas privadas.
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DESTAQUES
“ASSEMBLEIA FREPESP 2017 - EM BUSCA DE CONSOLIDAÇÃO E PERSPECTIVAS”
Na manhã do dia 31 de março foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(AGOE) da FREPESP, na capital paulista, no Sesc Vila Mariana.
(...)
Alinhar as oportunidades, participação e questões todas que envolvem a (melhor) gestão para
estas reservas cumprirem de certa forma cada vez mais seu papel enquanto unidades de
conservação com características para conservação e preservação de recursos e serviços da
natureza, assim como “conscientizar” a sociedade – por meio da educação ambiental, turismo
sustentável e pesquisa científica – e gerar renda para que tudo isso se sustente requer ampla
participação e comprometimento dos proprietários, além de colaboradores, entusiastas e
interessados no avanço do tema – movimento paulista e nacional. Saiba mais, aqui.

FREPESP 16 ANOS “ENTREVISTA ZEZÉ ZAKIA”
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Uma conversa descontraída e sincera com a engenheira florestal e conselheira da FREPESP,
Maria José Brito Zakia.
A consultora ambiental, Zezé Zakia, como é conhecida, no bate papo “ESPECIAL 16 ANOS
FREPESP”, entre avanços e necessidades de melhorias, traz questões relacionadas à ‘nova lei
florestal’ – considerando pontos da conservação tanto a obrigatória como a voluntária em
terras privadas.
Leia a entrevista completa, aqui.

“MINHA RPPN E A MATA ATLÂNTICA”

“Minha RPPN e a Mata Atlântica” é uma série de inciativa da FREPESP que convida os RPPNistas
a promover o Dia da Mata Atlântica, em 27 de maio, divulgando, gerando e compartilhando
conhecimento com o público que está nos perfis de redes sociais da Federação. A ideia é que
possa ‘degustar’ atividades e sentimentos de quem conserva, protege e vive na mata e da
mata.
Em 2017, 09 RPPNistas participaram com um material muito rico. Confira aqui.
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MATA ATLÂNTICA
A Mata Atlântica é a floresta mais rica do mundo em diversidade de árvores! E que ainda
vive sob a ameaça do desmatamento! Mesmo reduzida e muito fragmentada, abriga hoje
mais de 20 mil espécies de plantas, das quais 8 mil são endêmicas, ou seja, espécies que não
existem em nenhum outro lugar do Planeta.
Além disso, presente em 17 estados do Brasil, 72% da população brasileira depende dos
serviços ecossistêmicos/ benefícios ambientais da floresta como:
*a regulação do clima,
*a qualidade do ar,
*a geração e abastecimento da água,
*fontes de alimentos, e
*inúmeros benefícios diretos e indiretos, principalmente para o desenvolvimento do nosso
País.

“CULTURA E NATUREZA – ÁREAS PROTEGIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO: RPPNs”

Um projeto cultural com o objetivo de difundir e de divulgar o trabalho desenvolvido
pelas RPPNs do Estado de São Paulo, com foco onde estão localizadas as RPPNs, por meio de
um livro ilustrativo e informativo – sobre as RPPNs paulistas- com textos e fotografias da
natureza e convívio humano nas RPPNs. As RPPNs associadas à FREPESP terão maior destaque
21
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na publicação que será encaminhada a entidades voltadas às áreas de Meio Ambiente,
Educação e Cultura.
No segundo semestre foram realizados o registro fotográfico e a coleta de informações por
meio de questionário e a partir de visitas nas RPPNs.
Lançamento previsto para o segundo semestre de 2018.

APOIO À GESTÃO
RPPNs estão destacadas e convidadas a participar
Conservação do “Programa Nascentes” da SMA-SP.

do

Banco de

Unidades

de

O Banco de Áreas RPPN para restauração da vegetação tem o objetivo de destacar os imóveis
que se destacam pela vocação de seus proprietários na conservação voluntária da natureza, e
que se cadastrarem no “Programa Nascentes” para visibilidade dentro do banco de áreas.
Está iniciativa é fruto da parceria entre a FREPESP, Fundação Florestal e SMA-SP.
Saiba mais aqui.
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DIA NACIONAL DAS RPPNS - APROVAÇÃO DA LEI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Brasil é o único país do mundo que possui uma data oficial dedicada à uma categoria de
reserva particular.
O reconhecimento da data, além de chamar a atenção da sociedade para o tema – fomentando
a sensibilização, conscientização e mobilização, estimula resultados e ações que muito
provavelmente acontecerão em sua comemoração.

23

JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIVULGAÇÃO DE RPPNs DO ESTADO E SUAS ATIVIDADES

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS
SOMANDO ESFORÇOS
Entendendo que a sociedade como um todo é responsável e imprescindível para a sua própria
construção de forma mais justa, pacífica e sustentável - diante de todas as suas dimensões, a
FREPESP atuando com base em sua missão de proteger a conservação da biodiversidade
paulista, por meio das Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs, contribui com a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Através de eventos, projetos entre outras ações foi possível trabalhar os objetivos 12, 13 e 15 e
algumas de suas metas (abaixo) que traduzem nossos esforços ao encontro de propósitos que
contribuam para os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS”, em 2017. Tais como
nos seguintes temas:


Serviços ecossistêmicos - provisão de água, alimentos, estoque de carbono (12.8);
gestão das RPPNs - uso público, proteção, (12.b); Educação Ambiental – conservação da
biodiversidade, conservação voluntária da natureza (13.3); vida terrestre e estimulo à
criação de RPPNs (15.2 e 15.5); “Plano de Apoio à Proteção e Fiscalização” por meio
do ‘Sistema Integrado de Monitoramento das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural’- SIM RPPN; (15.7); e, pagamento por serviços ambientais (15.8).
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Objetivo 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
12.8 - Garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e
conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza.
12.b - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do
desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a
cultura e os produtos locais.
Objetivo 13 - Ação contra mudança Global do Clima
13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional
sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança
do clima.
Objetivo 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
15.2 - Promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o
desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e
o reflorestamento globalmente.
15.5 - Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais,
deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies
ameaçadas.
15.7 - Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e
fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida
selvagem.
15.8 - Implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de
espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as
espécies prioritárias.
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COMUNICAÇÃO
Comunicação como um elemento estratégico de divulgação e valorização da conservação
voluntária da natureza em terras privadas!
A FREPESP busca ser referência em informação segura sobre a conservação voluntária do
Estado. O objetivo é aprimorar na divulgação de informações e oportunidades por meio da
comunicação digital - da tecnologia. Atualização frequente do site com registros dos eventos,
reuniões e ações sensibilização, bem como conteúdos e questões importantes em torno da
conservação voluntária como a própria conservação da biodiversidade e melhor gestão das
RPPNs.
Notícias, registros das atividades, relatórios, parceiros, vídeos, cartilhas e manuais, informações
sobre a FREPESP e suas atividades, sobre RPPNs e RPPNs paulistas, publicações e legislação
referente ao tema... A Comunicação da FREPESP gerou conteúdo relevante – em canais digitaissobretudo em seu website, e consolidou produtos a partir das ações e experiências geradas nos
eventos como a produção de 04 vídeos – hospedados no canal Youtube da FREPESP – canal
criado em 2017.
As parcerias institucionais fizeram com que fosse ampliado o público atingido e os canais de
divulgação - e acesso aos materiais gerados – principalmente nas redes sociais como nas
páginas do Facebook Borandá e do Ecofuturo, site do WWF-Brasil, Blog Borandá e Blog e canal
de Youtube do Instituto Ecofuturo.
Listamos abaixo alguns exemplos:
Youtube FREPESP






'Uso Público em Áreas Protegidas' – realizado em parceria com o WWF-Brasil. O vídeo
traz um pouquinho de percepções geradas no workshop “Uso público e geração de
receitas – Boas práticas em áreas protegidas”. Uma experiência trocada em roda de
conversa e vivenciada meio a mata. Assista aqui.
‘Oficina SIM-RPPN 2017 - Vetores de Pressão e Planos de Apoio à Proteção das RPPN’ realizado em parceria com o WWF-Brasil. Conheça um pouquinho sobre a contribuição
do Programa junto à conservação voluntária paulista. Assista aqui.
‘WKS O Jovem e a Conservação Voluntária’ – realizado com o apoio da RPPN Reserva
Ecológica Amadeu Botelho. O Encontro foi marcado por vivência na natureza;
integração; reflexões sobre o Homem e o Meio Ambiente; troca de conhecimento e
ideias sobre RPPN; Biodiversidade e o Movimento da Conservação Voluntária. Assista
aqui.
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‘Encontro RPPN na Serra da Mantiqueira SP e homenagem para Paulo Oliveira
(ICMBio)’ - realizado com o apoio da RPPN Pedra da Mina e Associação dos Sindicatos
Rurais do Vale do Paraíba – ASSIRVAP. Além de registrar um pouquinho da essência do
“Seminário sobre RPPN na Serra da Mantiqueira”, o vídeo faz uma homenagem ap
Gestor da APA Serra da Mantiqueira, naquele momento, Paulo Oliveira. Assista aqui.

Blog FREPESP
“Uso Público e geração de receitas – Boas práticas em áreas protegidas”
USO PÚBLICO É CONVERSA DO WORKSHOP PARA RPPNISTAS DE SÃO PAULO E OUTROS
GESTORES DE ÁREAS PROTEGIDAS

“Oficina SIM-RPPN 2017 – Vetores de pressão”
VI OFICINA SIM-RPPN ABORDARÁ “MONITORAMENTO DE VETORES DE PRESSÃO”
SIM-RPPN 2017 PROMOVE CONVERSA SOBRE “MONITORAMENTO DE VETORES DE PRESSÃO” E
SOMA 78 RPPNS PAULISTAS COM PLANOS DE APOIO À PROTEÇÃO

“O Jovem e a Conservação Voluntária”
ENCONTRO PAULISTA CONVIDA JOVENS PARA ENGAJAMENTO NO MOVIMENTO DA
CONSERVAÇÃO VOLUNTÁRIA
NOVAS VOZES E NOVOS HORIZONTES EM PROL DA CONSERVAÇÃO VOLUNTÁRIA PAULISTA TEM
LARGADA EM BERTIOGA

Mídias dos parceiros
Blog Instituto Ecofuturo
“Uso Público e geração de receitas – Boas práticas em áreas protegidas”
O USO PÚBLICO DE RESERVAS NATURAIS A FAVOR DA COMUNIDADE E DO MEIO AMBIENTE
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“Oficina SIM-RPPN 2017 – Vetores de pressão”
O QUE AMEAÇA NOSSAS FLORESTAS E COMO FUNCIONA O MONITORAMENTO DE VETORES DE
PRESSÃO

Site WWF-Brasil
“Uso Público e geração de receitas – Boas práticas em áreas protegidas”
WORKSHOP DO WWF-BRASIL REÚNE RPPNISTAS EM TORNO DO TEMA USO PÚBLICO

Blog Borandá
“Uso Público e geração de receitas – Boas práticas em áreas protegidas”
WORKSHOP REÚNE RPPNISTAS EM TORNO DO TEMA USO PÚBLICO
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DESAFIOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA AS RPPNs
Contemplar a participação – se não da totalidade, da maioria das RPPNs paulistas é um desafio
para a FREPESP, pois, estão espalhadas geograficamente no Estado. Neste sentido, adotadas
estratégias para atender demandas prioritárias destas reservas juntamente a suas
localidades/regiões.
Em parceria com o WWF-Brasil, em 2013 a FREPESP realizou o “Diagnóstico das RPPNs do
Estado de São Paulo”. Com um universo de 50 RPPNs foram revelados dados importantes
relacionados (i) à efetividade de sua gestão; (ii) à situação socioeconômica das propriedades;
(iii) às dificuldades, e (iv) às perspectivas de cada RPPNista contemplado no projeto.
Desde então, o planejamento e estabelecimento de ações buscam atender principais demandas
levantadas no projeto. Bem como atender questões diante das possibilidades à melhor
localidade.
No gráfico, os principais desafios.
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A GESTÃO das RPPNs é o maior desafio das unidades de
conservação – privadas e públicas – e sua
sustentabilidade envolve recursos:





Humanos,
Financeiro,
Técnico/ Administrativo e
Material.
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APRENDIZADOS E PERSPECTIVAS PARA 2018
A promoção e a criação de arranjos institucionais que alimentem a Rede que se desenha no
próprio Movimento da Conservação Voluntária da Natureza no Estado (e no Brasil) são
primordiais para atender demandas relacionadas tanto à gestão das RPPNs (no âmbito de seu
plano de manejo), quanto ao relacionamento com o entorno, construção de parcerias e
captação de recursos.
Uma participação plural e diversificada valida a importância de se olhar para o meio ambiente
em que vivemos (urbano e rural) – trocando e gerando informações e conhecimento para
melhorar a gestão destas áreas – de forma mais eficiente e coerente dos recursos naturais –
beneficiando diretamente a sociedade – fomentando o desenvolvimento local e regional.
A conservação da biodiversidade, a proteção do meio ambiente e as oportunidades
sustentáveis (socioambiental, econômica e cultural) são relizadas junto com as pessoas.
Pessoas que estão em comunidades, nos órgãos públicos, nas empresas e indústrias, na cultura,
nas universidades e na sociedade civil organizada.
Em 2017, a soma de esforços foi fundamental para o sucesso das ações empreendidas em prol
da conservação da biodiversidade paulista. Em relação aos proprietários de RPPNs foi
enriquecedor, gerando integração e também troca de experiências junto a Federação, gestores
públicos e entre eles – um processo que os transformam em verdadeiros parceiros na missão
assumida em prol da conservação voluntária da natureza.
Para o ano de 2018, a FREPESP deseja continuar o trabalho voltado para a promoção de boas
práticas que visa a melhoria contínua da gestão das RPPNs e fortalecendo a conservação
voluntária – o que, de modo geral, envolve os seguintes temas:




Proteção da Biodiversidade por meio da Conservação Voluntária
Geração de Receitas, Sustentabilidade e Gestão das RPPNs
O Jovem e a Conservação Voluntária

E que se desdobram em:






Divulgação da categoria e do “Programa RPPN Paulistas”;
Representatividade junto aos RPPNistas;
Fortalecimento da Rede de atores e parceiros visando incrementar os impactos
positivos para a sustentabilidade no cenário da conservação voluntária da natureza no
Estado de São Paulo;
Educação ambiental e mobilização social - voltados para proprietários e herdeiros;
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Sensibilização e apoio e proteção às RPPNs;
Apoiar a elaboração dos planos de negócios das RPPNs (com base no Plano de Manejo);
Novos mecanismos de apoio à gestão;
Instrumentos legais.

O ano de 2017 ampliou possibilidades para a conservação voluntária paulista juntamente com a
disseminação da causa da conservação da natureza – levando ao conhecimento de mais
pessoas e, o mais importante, para a discussão e diálogo de mais atores. Percebemos que falar
de qualidade de vida e melhores oportunidades animam e envolvem as pessoas!
Esta percepção abrilhanta a missão da Federação que, juntamente a outras questões, traz a
certeza de que a FREPESP precisa rever sua forma de atuação e suas oportunidades para
geração de receitas. E o que pode ser formatado num Plano de Negócios.
É de conhecimento que para seu fortalecimento é preciso aprimorar-se enquanto organização,
ampliando o status de sua governança no sentido de dar continuidade e desdobramento em
suas ações, relacionamentos e representatividade perante seus públicos e a sociedade.
Esta é a perspectiva para 2018!

JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!
Todos nós – sociedade civil, empresas e governos, temos a
corresponsabilidade de manter e promover a vida de forma
saudável nas sociedades e no Planeta!
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Se você também acredita que a sensibilização, a capacitação e o engajamento de toda a
sociedade são capazes de construir um mundo mais feliz e sustentável para todos, junte-se a
nós:
Como apoiar:
http://frepesp.org.br/como-apoiar/
Site
http://frepesp.org.br/
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCoKkCBTjw9-yqmMM5TsMObg
Facebook
https://www.facebook.com/frepesp/
____________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES
Ana Maria Soares
Ana Celina Tiburcio
Secretaria Executiva
Comunicação e Conteúdo Ambiental
frepesp@gmail.com
frepespcomunicacao@gmail.com
___________________________________________________________________________
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São José dos Campos, 08 de maio de 2018.
À disposição.

_____________________________________________________________________________

Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo - FREPESP
Ana Celina S. Tiburcio
Comunicação e Conteúdo Ambiental
55 (12) 988 201 991
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