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desde 1987

Viveiro Jardim das Florestas

Principais atividades
Coleta de sementes
Produção de mudas nativas para projetos e venda no
varejo e atacado
Constante manutenção dos canteiros e estufas
Atendimento à visitantes
Acompanhamento e orientação de estágios

Visitantes
4.781
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Centro Ambiental Jardim das Florestas

Principais atividades
Atendimento à visitas técnicas e de turistas
Acompanhamento e orientação de estágios
Venda de produtos e manutenção da Ecoloja
Recepção e atendimento dos visitantes e estagiários que ocupam a
hospedaria do Centro Ambiental
Realização de cursos, palestras e seminários sobre temas ambientais

Visitantes
4.781
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Treinamento em Geosistemas e Uso de Drones
O curso foi ministrado pelos espanhóis
Manuel Sanabria Soto e Borja Terán
Pickering da Green UAV de Londres, e por
Fernando Paternost da ARCPLAN de São
Paulo.
Manuel Sanabria foi estagiário da Apremavi
em 2009 e 2012 e a partir do estágio se
especializou em uso de tecnologias de
geoprocessamento e uso de Drones no
mapeamento do uso do solo e planejamento
ambiental. A ARCPLAN está desenvolvendo a
plataforma de gerenciamento de projetos
que a Apremavi vai utilizar em futuros
projetos. Ao final do curso os espanhóis
doaram um Drone para a Apremavi.
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II Curso de Restauração de Áreas Degradadas

Durante os dias 25 e 26 de outubro
de 2017, a Apremavi em parceria
com a Universidade do Alto Vale do
Itajaí (Unidavi), realizou o 2º Curso
sobre Restauração de Áreas
Degradadas.
O curso foi realizado no Centro
Ambiental Jardim das Florestas em
Atalanta (SC) e teve como objetivo
possibilitar o aprendizado e troca de
experiências sobre a restauração de
áreas degradadas, com ênfase no
plantio de mudas nativas.
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Lançamento da Série Biodiversidade | Cartaz Aves de Atalanta
Em parceria com o Grupo Plantando o
Futuro, a Apremavi lançou o Cartaz das
Aves de Atalanta, a primeira publicação
da Coleção Biodiversidade, que pretende
divulgar a fauna e a flora do município de
Atalanta (SC). A primeira publicação da
coleção apresenta 45 aves que foram
avistadas e fotografadas no município de
Atalanta pelo conselheiro da Apremavi,
Wigold B. Schäffer. A ideia é identificar
todos os animais que compõem a fauna
da região para que a comunidade
conheça as espécies que aqui habitam e
se sensibilize a ajudar a Apremavi a
conservar o habitat onde elas habitam.
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30 ANOS DA APREMAVI | Festa de comemoração
No dia 30 de setembro de 2017 foi realizada a
festa de comemoração do aniversário de 30 anos
da Apremavi. O evento ocorreu no Centro
Ambiental Jardim das Florestas, localizado no
município de Atalanta (SC), e reuniu cerca de 200
pessoas entre autoridades, empresários,
parceiros, funcionários, agricultores e
comunidade local.
Durante todo o sábado os convidados
participaram de atividades como o Passeio da
Árvore, a caminhada na Trilha da Restauração e o
plantio simbólico de sementes de pitanga, bem
como puderam visitar a exposição fotográfica
“Belezas da Mata Atlântica”. Além disso, o grupo
de gaiteiros comandados pelo Valmor Bento
encantou os convidados durante toda a festa.
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30 ANOS DA APREMAVI | Inauguração da Trilha da Restauração
A Trilha da Restauração, inaugurada no
dia da comemoração dos 30 anos da
Apremavi, é uma trilha de 1.7 km onde
podem ser observadas diferentes áreas
em restauração, nas quais a Apremavi
utilizou metodologias variadas de plantio.
Além disso, também são observadas
áreas em regeneração natural, e na
encosta da Serra do Pitoco,
remanescentes de vegetação nativa da
Mata Atlântica. Os primeiros plantios
foram realizados em janeiro de 2004. A
ideia agora é utilizar a trilha como modelo
para o desenvolvimento de atividades
ilustrativas de Educação Ambiental.
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30 ANOS DA APREMAVI | Exposição Belezas da Mata Atlântica

A exposição “Belezas da Mata Atlântica”,
do fotógrafo e conselheiro da Apremavi
Wigold B. Schäffer, nasceu da ideia de
divulgar a riqueza da Mata Atlântica, um
Bioma biodiverso em sua fauna, flora e
população. Composta com 115 quadros
com belas imagens da Floresta Atlântica, a
mostra encantou o Centro Ambiental
Jardim das Florestas no dia do aniversário
de 30 anos da instituição.
Iniciativa da Apremavi, a exposição contou
com o patrocínio da Klabin e o apoio para
impressão e moldura do Foto Marzall.

Relatório de Atividades 2017

30 ANOS DA APREMAVI | Passeio da Árvore
Cerca de 50 pessoas embarcaram na
aventura e participaram do Passeio da
Árvore que contava com duas
modalidades, a pedalada e a
caminhada.
Os caminhantes largaram na RPPN
Serra do Pitoco, na localidade de Alto
Dona Luiza, e percorreram 4km até o
Centro Ambiental Jardim das Florestas
da Apremavi. Os ciclistas saíram da
localidade de Ribeirão Matilde e
seguiram 17km de passeio em meio à
exuberante Mata Atlântica do interior
de Atalanta (SC) indo de encontro aos
demais participantes do Passeio.
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Site de cara nova

Com um conceito moderno,
amigável e jovial e dando destaque
para imagens, o novo site traz
páginas com explicações detalhadas
dos principais projetos da
Apremavi, uma seção com muitas
curiosidades sobre a Mata
Atlântica, uma página institucional
que conta toda a jornada percorrida
até aqui, além de páginas que
mostram em detalhes as atividades
realizadas no Viveiro de Mudas
Nativas e no Centro Ambiental
Jardim das Florestas.
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Lançamento do documentário
"Do futuro do passado ao futuro do presente"

O vídeo documentário relata um
encontro de alguns ambientalistas
históricos, também chamados de
dinossauros do movimento
ambiental, vindos do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná, que se
reuniram para confraternizar e falar
de meio ambiente.
O encontro aconteceu no Centro
Ambiental Jardim das Florestas, em
abril de 2017, ano em que a
Apremavi completa 30 anos.
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Prêmios recebidos

Em 2017, recebemos nossa sexta Onda
Verde, no 24º Prêmio Expressão de
Ecologia, recebemos o Prêmio Gigantes
da Ecologia e ainda o Prêmio Ekos de
Responsabilidade Socioambiental.
Além disso, a fundadora e atual
presidente da Apremavi, Miriam
Prochnow, recebeu o Prêmio Expressão
de Ecologia como destaque Ambiental
de 2017.
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Projetos desenvolvidos em 2017
Clima Legal
Bosques de Heidelberg
Restaura Alto Vale
Matas Legais
Matas Sociais
LUD - Diálogo do Uso do Solo
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PROJETOS | Clima Legal
Objetivo
Realizar o plantio de árvores nativas visando a neutralização de emissões de CO², amenizando os efeitos das
mudanças climáticas e contribuindo com a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica.

Atividades Realizadas
• Plantio de mudas nativas promovendo a neutralização das emissões de CO² e a restauração de áreas degradadas,
em especial as áreas de preservação permanente;
• Promoção da conscientização ambiental frente às mudanças climáticas;
• Elaboração de estudos de neutralização de emissões de CO² de eventos e/ou atividades;
• Contribuição com a implantação de políticas públicas e acordos voltados à mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas;
• Participação de pessoas físicas e jurídicas na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
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PROJETOS | Clima Legal
Área de atuação
Santa Catarina
Apoio
Pessoas físicas e jurídicas
Número de pessoas beneficiadas
15 propriedades - mais de 270 pessoas
envolvidas
Número de mudas plantadas
17.143 árvores
Hectares restaurados
11.42 ha
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PROJETOS | Clima Legal - Carta de Atalanta
O Observatório do Clima reuniu 43
participantes, representando 21
membros e organizações, para a sua
assembleia anual entre os dias 10 a
12 de abril. O encontro marcou os 15
anos do OC e também os 30 anos da
Apremavi, havendo oportunidade
para um plantio de mudas em
comemoração. Além disso, foi
lançada a Carta de Atalanta, um
documento em protesto contra o
ataque coordenado do Congresso
Nacional e do governo de Michel
Temer à proteção ambiental e aos
direitos dos povos tradicionais.
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PROJETOS | Bosques de Heidelberg
Objetivo
Implantação de bosques com árvores nativas da Mata Atlântica, ações de educação ambiental, apoio ao
viveiro de mudas da Apremavi e intercâmbio entre a Apremavi e o BUND com a realização de palestras
nas escolas na cidade de Heidelberg, na Alemanha.

Atividades Realizadas
• Plantio de mudas nativas da Mata Atlântica;
• Educação ambiental nas escolas.
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PROJETOS | Bosques de Heidelberg
Área de atuação
Santa Catarina
Apoio
ONG alemã BUND
Número de pessoas beneficiadas
Aproximadamente 13 pessoas - 01 propriedade
Número de mudas plantadas
600 árvores
Hectares restaurados
0.02 ha
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PROJETOS | Bosques de Heidelberg - Palestras nas Alemanha:
A Mata Atlântica vai à sala de aula
As representantes da Apremavi,
Gabriela Schäffer e Grasiela
Hoffmann, estiveram em
Heidelberg (Alemanha), de 27 a 31
de março de 2017, para realizar
palestras sobre a Mata Atlântica e
outros biomas do Brasil e também
sobre os trabalhos da Apremavi,
especialmente sobre o projeto
Bosques de Heidelberg no Brasil.
Foram visitadas e feitas palestras
em 9 escolas, envolvendo 22
turmas e mais de 500 alunos, com
idade entre 7 e 15 anos.
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PROJETOS | Matas Legais
Objetivo
Desenvolver um programa de Conservação, Educação Ambiental e Fomento Florestal que ajude a
preservar e recuperar os remanescentes florestais nativos, melhore a qualidade de vida da população e
minimize impactos da produção florestal, levando em consideração o planejamento de propriedades e
paisagens.
Atividades Realizadas
• Visitas a propriedades para cadastramento, conscientização, monitoramento,
vistorias e distribuição de materiais;
• Demarcação de APPs (Áreas de Preservação Permanente) e distribuição de mudas
nativas para restauração das áreas;
• Educação ambiental para estudantes do ensino básico;
• Palestra para professores no programa Caiubi de Educação Ambiental;
• Realização de reuniões e seminários com o público alvo;
• Participação de fóruns de diálogo.
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PROJETOS | Matas Legais
Área de atuação
municípios da região Serrana e Alto Vale do
Itajaí, em Santa Catarina e municípios da
região Centro Oriental, Norte Pioneiro e
Norte Central, no Paraná.
Apoio
Klabin
Propriedades cadastradas
59 novas propriedades
Mudas plantadas / doadas
63.000
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PROJETOS | Matas Sociais
Objetivo
Promover o fornecimento econômico, social e ambiental das pequenas e médias propriedades rurais nos
municípios de Ortigueira, Imbaú e Telêmaco Borba no Paraná.

Atividades Realizadas
• Reunião de planejamento, capacitação e mobilização com parceiros,
conselho de coordenação e comunidade;
• Construção da linha de base com a realização de entrevistas com produtores atendidas no
projeto para diagnóstico socioeconômico e ambiental das propriedades;
• Cadastramento, planejamento ambiental, educação ambiental, doação de
mudas nativas e monitoria das propriedades;
• Realização e participação em palestras, oficinas e seminários;
• Elaboração e distribuição de materiais de divulgação e educação ambiental.
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PROJETOS | Matas Sociais

Área de atuação
Municípios de Ortigueira, Imbaú, Telêmaco Borba,
Reserva, Cândido de Abreu, Curiúva, São Jerônimo da
Serra, Sapopema e Tibagi, no Paraná.
Apoio
Klabin
Mudas plantadas
59.470
Hectares restaurados
3.39 ha
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PROJETOS | LUD - Diálogo do Uso do Solo

Objetivo
Mobilizar os diversos setores que atuam na região e promover o diálogo e sobre uso sustentável do solo
e da paisagem, conservação e da biodiversidade e da água, conservação do solo, correlação entre
produção agropecuária, silvicultura e ecossistemas, restauração de áreas frágeis ou degradadas,
mitigação de riscos das mudanças climáticas e criação de mosaicos de áreas protegidas e corredores
ecológicos.
O que o projeto prevê
• Ações diretas de planejamento de paisagens sustentáveis na região do Alto Vale do Itajaí
• Avaliação de oportunidades de restauração na região
• Intercâmbio com o Diálogo Florestal
• Aplicação do aprendizado em outras regiões do Brasil
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PROJETOS | LUD - Diálogo do Uso do Solo
Atividades Realizadas
• Realização do II Seminário Diálogo do Uso do Solo na Mata
Atlântica – Planejando Paisagens Sustentáveis no Alto Vale
do Itajaí, que culminou na elaboração do primeiro Mapa de
Áreas Prioritárias de Paisagens Sustentáveis para os 28
municípios do Alto Vale do Itajaí e dos municípios de Alfredo
Wagner e Itaiópolis, que concentram inúmeras nascentes do
rio Itajaí, e Leoberto Leal e Apiúna que integram as regiões
administrativas do Alto Vale.
• Realização do Workshop Diálogo, planejamento e gestão
integrada de paisagens sustentáveis – rede de aprendizagem
sobre paisagens, em parceria com a EcoAgriculture Partners
e o Diálogo Florestal, e apoio da Fundação Mitsubishi.
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Secretaria Executiva do Diálogo Florestal
Principais atividades realizadas
• Acompanhar as atividades dos Fóruns Regionais;
• Fortalecer e expandir a iniciativa para outros estados;
• Preparar os Encontros Nacionais e Seminários temáticos;
• Integrar o Conselho de Coordenação do DF Internacional;
• Editar publicações e manutenção do site e Redes Sociais;
• Promover o intercâmbio com outros fóruns setoriais (Pacto Global,
Coalização Brasil Clima, Florestas e Agricultura);
• Discutir e propor políticas públicas;
• Participação de atividades do TFD – Diálogo Internacional;
• Acompanhar as atividades do NGP e FSC.
Principais encontros
9 de junho – Reunião de alinhamento
20 a 24 de fevereiro – Semana de Atividades do
Diálogo Florestal Internacional em Yale
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Secretaria Executiva do Fórum Florestal PR/SC do Diálogo Florestal
Objetivo do Fórum
Discutir e encaminhar em nível local os temas que dizem
respeito à silvicultura e à conservação.
Linha de discussão
Fomento e Certificação Florestal;
Ações socioambientais;
Planejamento da Paisagem e Conservação;
Mudanças Climáticas.
Principais encontros
• 09 e 10 de março - XXVI Reunião do Fórum Florestal PR e SC;
• 30 de junho – Lançamento vídeo Diálogo do Uso do Solo –
Planejando Paisagens Sustentáveis no Alto Vale do Itajaí;
• 22 e 23 de agosto – Workshop Diálogo, Planejamento e
Gestão integrada de paisagens sustentáveis.
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Participação em Redes e Coletivos
RMA – Rede de ONGS da Mata AtlÂntica;
FEEC – Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses;
Pacto pela Restauração da Mata Atlântica;
Diálogo Florestal Internacional;
Diálogo Florestal Nacional;
Diálogo Florestal Regional (PR e SC);
FSC – Forestry Stewardship Council;
Observatório do Clima;
Observatório do Código Florestal;
Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura;
Pacto pela restauração da Mata Atlântica;
Conselho Consultivo Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas;
Conselho Consultivo Estação Ecológica da Mata Preta;
Conselho Consultivo Parque Nacional das Araucárias.
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REDES E COLETIVOS | Participação no Livro do Pacto Mata Atlântica

O Pacto pela Restauração da Mata
Atlântica em parceria com a União
Internacional para Conservação da
Natureza (UICN) e apoio da UKaid lançaram
as cartilhas Semeando Equidade –
perspectivas de gênero na restauração de
paisagens florestais.
Miriam Prochnow, Presidente da Apremavi,
foi selecionada para ser a madrinha da
cartilha Governança, Diálogo e Formação
de Redes por sua vasta experiência na área
de construção de diálogos e parcerias.
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REDES E COLETIVOS | Assembleia Geral do FSC Internacional
A Apremavi participou da 8ª edição da
Assembleia Geral do FSC Internacional
(Conselho de Certificação Florestal). O
encontro aconteceu de 08 a 13 de outubro,
em Vancouver, no Canadá.
Quase 800 participantes de 80 países,
representantes de ONGs, empresas,
certificadoras, movimentos sociais e
sindicatos participaram do encontro. A
delegação brasileira, composta por 46
membros e 6 observadores, foi a segunda
maior delegação registrada.
A Apremavi é membro do FSC Internacional e
também do FSC Brasil, integrando também o
Conselho Diretor do FSC Brasil.
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COMUNICAÇÃO | Site e Imprensa

Site
43 matérias publicadas
Imprensa
Foram publicadas 23 matérias sobre a
Apremavi em veículos impressos. Além
de reportagens e entrevistas para
emissoras de TV, com destaque para as
matérias para o G1, Canal Futura, TV
Band e RBATV.
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COMUNICAÇÃO | Campanhas

Elaboração de materiais (posts e matérias), vídeos e divulgação para das campanhas.
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