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5M
Mais de 5 milhões de 

associados

5.ooo
A rede WWF é formada
por mais de 5 mil 
funcionários

140
O WWF atua em mais de 
140 países, 6 continentes
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2016

• Pressão humana sobre a natureza global continua a crescer

• Aumento da renda e demandas de consumo

• Aumento da concorrência por terra e esgotamento de 
recursos naturais

. 

Um Planeta Vivo



Índice Planeta Vivo

A vida selvagem global pode sofrer 67% de 
declínio, em intervalo de apenas 50 anos se 

nada for feito.



Transição do sistema econômico global

Proteção do Capital Natural

Governança equitativa de recursos

Redirecionamento de fluxos financeiros

Mercados resilientes para produção e 
consumo

Transformação de sistemas de energia e 
alimentares

Paisagens 
Sustentáveis

Serviços 
ecossistêmicos 



Serviços 
Ecossistêmicos:
conectam a 
natureza e os 
seres humanos

A pressão humana está 
diminuindo o capital natural 
em uma velocidade mais 
rápida do que pode ser 
reabastecido !

Adaptado da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005)
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PAISAGENS PRODUTIVAS 
SUSTENTÁVEIS

Manejo ecossistêmico da 
paisagem: mosaicos de  
plantações, restauração de 
florestas naturais e 
agricultura responsável;

Expansão dos serviços 
ecossistêmicos, melhoria 
dos ciclos da água, carbono 
e de nutrientes

Enfoque integrados e 
resilientes
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Abordagem integrada da paisagem: 5 elementos
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5 elementos + 3 catalisadores
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Abordagem em paisagem: diferentes escalas

Global

Nacional

Ecoregião

Paisagem

Local

• Infraestrutura

• Áreas Protegidas (Publicas 
e Privadas)

• Distribuição de espécies

• Uso do Solo e Habitats

• Ecossistemas





Atuação em blocos de conservação: 

Acre

Juruena-Apuí

Terra do Meio

Tumucumaque

Grande-Sertão 
Veredas Peruaçu

Serra do 
Mar

Corredor tri 
nacional: Br, Arg
e Py



Mata Atlântica: visão por ecoregião

Serra do 
Mar

Corredor tri 
nacional: Br, Arg
e Py



Mata Atlântica – Serra do Mar

Estratégias
• Apoio a criação e gestão de áreas 

protegidas públicas e privadas
• Boas Práticas Agropecuárias : 

Plantações florestais (Papel & 
Celulose)

• Conservação de espécies

Projeto Caminho da Mata 
Atlântica: abordagem 
integrada da paisagem



18

Caminho da Mata 
Atlântica
Um movimento social para trazer a 
Mata Atlântica para a vida das 
pessoas e as pessoas para o 
coração da Mata.



Inspirada na Appalachian Trail: 
uma trilha que passa pela Serra 
do Mar

A idéia



2000 km de trilha 
5 Estados

Mais de 66 Unidades de Conservação



Projeto Guarda Chuva:

Conecta UCs públicas, privadas e 
conservação de espécies bandeira





Áreas prioritárias para Conectividade 
e Restauração



Manejo ecossitêmico da paisagem: plantações
florestais



Mata Atlântica –
Corredor Trinacional do 
Iguaçu



Promoção da criação e 
efetividade de manejo

de Áreas Protegidas

Corredor da Biodiversidade
trinacional

• Trabalho conjunto com WWF Paraguai e 
Fundación Vida Silvestre da Argentina 
(Assoc. WWF)

• Foco na conservação da Mata Atlântica e 
Onça Pintada



Sítios do Patrimônio Mundial

Diretrizes Unesco para o PN Iguaçu: 

• Efetividade de gestão e melhoria na conservação do PN 
Iguaçu (Br e Ar);  

• Alinhamento entre os planos de manejo dos parques
nacionais; 

• Garantir a conservação das espécies bandeira



Projeto de Apoio ao PN Iguaçu:

• Parceria Banco Interamericano de Desenvolvimento & WWF

• Componentes: 

• Apoio à incorporação de atividades econômicas baseadas em 
serviços ecossistêmicos como estratégia de manejo na 
ecorregião do Alto Paraná

• Suporte à cooperação de áreas protegidas próximas a 
fronteiras internacionais



Apoio à incorporação de atividades econômicas baseadas
em serviços ecossistêmicos como estratégia de manejo
na ecorregião do Alto Paraná



Apoio à incorporação de atividades econômicas baseadas
em serviços ecossistêmicos como estratégia de manejo
na ecorregião do Alto Paraná



PLANO DE NEGÓCIOS: INVESTIMENTO NA 
FRUTICULTURA EM CAPANEMA 



Promoção de atividades baseadas em em serviços 
ecossistêmicos e boas práticas agrícolas

Desenvolvimento de planos de negócios – agricultura familiar e fruticultura
beneficiando mais de 400 famílias em 6 cidades na ecorregião do Alto Paraná

Comercialização direta para o trade de turismo e promoção de compras
sustentáveis



Restauração
- Corredor de Santa Maria: conectividade entre o Parque Nacional do Iguaçu e Itaipu
- Restauração do corredor tri nacional (Brasil, Argentina e Paraguai)
- Neutralização de CO2 dos eventos em Foz do Iguaçu





Especialistas

Setores 
produtivos 

Terceiro Setor

Governo

Outras 
instituições

Oportunidades na paisagem para desenvolvimento de 
ações na Bacia do Mogi Guaçu

Universidades



Bacia de Mogi Guaçu
Oportunidades em impactar 
positivamente nos serviços 
ecossistêmicos na paisagem

• Adequação ambiental
• Restauração florestal
• Criação de áreas protegidas privadas -

RPPNs
• Mecanismos financeiros para conservação
• Boas Práticas Agrícolas
• Manejo florestal
• Entre outros

2
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OBRIGADO!
+ de 5 
Milhões

+ de 5.000
1961

+ de 140

de 
apoiadores

colaboradores 
em todo o 
mundo

países em 6 
continentes

Foi o ano da 
fundação da 
organização

Contatos: danielventuri@wwf.org.br • 11 3074 4755 


