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Q1: Título do projeto ambiental participante: ConBio: investindo na capacitação como estratégia 
para a conservação da Mata Atlântica

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Mater Natura Instituto de Estudos

Ambientais
Nome fantasia: Mater Natura
Setor de atuação: Atua pela preservação, conservação,

recuperação e manejo sustentável do meio
ambiente, do patrimônio paisagístico e dos
bens e valores culturais

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 07/08/1983
Número de colaboradores: 63 associados

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Lamenha Lins, 1080
Bairro: Água Verde
Cidade: Curitiba
Estado: Paraná
CEP: 80240040
Telefone com DDD: (41)3013-7185

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Renata Garrett Padilha
Cargo: Responsável Técnica
E-mail: garrett.renata@gmail.com
Telefone com DDD: (41)9604-3491

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 24 de setembro de 2014 15:20:14quarta-feira, 24 de setembro de 2014 15:20:14
Última modificação:Última modificação:  sábado, 8 de novembro de 2014 04:41:14sábado, 8 de novembro de 2014 04:41:14
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um mêsMais de um mês
Endereço IP:Endereço IP:  179.211.57.230179.211.57.230

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#121

1 / 9

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Karina Luiza de Oliveira
Cargo: Coordenadora Geral
E-mail: karina@maternatura.org.br
Telefone com DDD: (41) 3013-7185

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 27/11/2012

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

31/12/2015

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 04
Remuneradas 06

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 80

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Tropical Forest Conservation Act - TFCA

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC), composta por 29 municípios que, juntos ocupam uma área de 
16.790,27 km2, com 3.223.836 habitantes, está situada integralmetne no Domínio da Mata Atlântica, a oeste 
da Serra do Mar, na ecorregião de Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária).
Tanto Curitiba, quanto os municípios vizinhos comportam remanescentes importantes desta Floresta. 
Entretanto, estes se encontram grandemente ameaçados, pois estão localizados na bacia paranaense com a 
maior concentração populacional do estado, caracterizada por uma mancha contínua de ocupação urbana 
onde habita cerca de 97% da população urbana metropolitana (Núcleo Urbano Central) e em contínuo 
crescimento. 
A preocupação, por parte dos cidadãos e instituições, com relação à conservação destes remanescentes vem 
de longa data, sendo criado em 2000 o Condomínio da Biodiversidade (ConBio), que se constitui em uma 
“bandeira” que promove a parceria entre pessoas físicas, empresas, e as instituições Mater Natura Instituto 
de Estudos Ambientais e SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. 
Atualmente o ConBio envolve mais de 300 proprietários e tem potencial de preservação de 14 milhões de 
metros quadrados de florestas nativas no meio urbano, além dos remanescentes da Floresta Atlântica nos 
municípios da RMC.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Faz-se necessária uma capacitação para elaboração e gestão de projetos dos diferentes atores envolvidos na 
conservação da Mata Atlântica, não só das associações civis e proprietários de áreas nativas, como das 
prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) de forma a contribuir no fortalecimento de políticas 
públicas.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O presente projeto foi previsto para ser desenvolvido no prazo de 24 meses, sendo que seu prazo foi 
estendido para mais 12 meses, uma vez que os resultados alcançados nos primeiros 18 meses foram 
considerados pelos financiadores como muito promissores. Assim, julgaram importante a atuação da equipe 
por mais um ano, de forma a incentivar e fortalecer ainda mais ações de políticas públicas voltadas para 
conservação da Mata Atlântica na Região Metropolitana de Curitiba. 
O principal objetivo do projeto é: “Fortalecer indivíduos e organizações governamentais e não governamentais 
de Curitiba e sua Região Metropolitana por meio de capacitação para elaboração e gestão de projetos 
voltados à conservação da Mata Atlântica”.
Visando atingir o objetivo acima descrito a proposta foi estruturada em três etapas:
I – Oficina Estruturante de Planejamento Participativo: contando com a participação da equipe técnica e das 
instituições envolvidas com o projeto e com o ConBio – Condomínio da Biodiversidade, visou a construção 
coletiva dos cursos, ou seja, foram detalhados os temas relacionados com a elaboração e gestão de projetos 
no contexto da conservação da Mata Atlântica, bem como a estrutura dos cursos/oficinas que foram 
ministrados ao longo de dois anos. Neste momento, todas as instituições assinaram um termo de 
compromisso com o projeto, com os acordos interinstitucionais de participação e divulgação do projeto.
II – Realização dos Cursos de Capacitação: estruturados em três grupos temáticos: (a) Elaboração de 
Projetos: contando com cinco módulos: Conceitos e Legislação, Questões Técnicas, Questões Financeiras, 
Fontes de Financiamento e Parcerias e Captação de Recursos; (b) Gestão de Projetos, composto por dois 
módulos: Questões Técnicas e Questões Administrativo-financeiras; (c) Planos Municipais de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica – PMMA, abordou diferentes temas, entre eles: O que é o PMMA, Lei da 
Mata Atlântica, Roteiro Metodológico para elaboração do PMMA, mobilização, planejamento participativo, 
entre outros.
III – Enriquecimento Prático: ao final de cada curso, iniciou-se esta fase, quando são consolidadas as ações 
práticas referentes aos produtos dos cursos, ou seja, os participantes recebem um o apoio técnico 
(assessoria) para a elaboração de propostas, gestão de projetos, bem como para a elaboração dos Planos 
Municipais da Mata Atlântica.
Durante o ano de 2015 serão mantidas as assessorias, em especial para a elaboração dos PMMA, além de 
se promover uma maior divulgação a respeito da importância da elaboração deste documento por parte dos 
municípios Desta forma, buscar-se-á  realizar reuniões com os Conselhos Municipais de Meio Ambiente dos 
municípios da RMC de forma a estimulá-los a pressionar e apoiar as prefeituras a elaborarem seus Planos.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Nos dois primeiros anos foram ministradas 14 Oficinas de Elaboração e Gestão de Projetos voltados à 
conservação da Mata Atlântica, contando com a participação de cerca de 40 pessoas e carga horária de 72 
horas a cada ano. Houve um grande engajamento por parte dos participantes durante o processo de 
capacitação, além de um maior entendimento da importância dos ambientes naturais e comprometimento 
individual com a sua conservação principalmente. Participaram dos cursos representantes de instituições não 
governamentais, em especial associações ou ONG de pequeno porte, proprietários de áreas verdes na 
Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com interesse em conservar estas áreas e representantes de 
prefeituras da RMC. Estes últimos também foram capacitados para a elaboração do “Plano Municipal para 
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA”, por meio de dois cursos (um a cada) ano, com 
carga horária de 16 horas cada. Cerda de 50% das prefeituras da RMC enviaram representantes para 
participação nos cursos. Mesmo aqueles que no momento não têm condições de elaborar tal documento, em 
especial por falta de infraestrutura  municipal e corpo técnico, consideraram de grande valia a participação no 
curso, pois este possibilitou o intercâmbio entre os representantes dos diferentes municípios. 
A elaboração do Plano para Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município de Campo Magro 
tem oportunizado a divulgação da importância deste bioma junto Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Campo Magro, a representantes de diferentes secretarias municipais (Planejamento, Urbanismo, Saúde, 
Educação), bem como à população rural, uma vez que se têm realizado Oficinas e reuniões com este público 
para elaboração do documento. 
A Lapa começou seu processo de elaboração do PMMA e a Fazenda Rio Grande sinalizou o interesse em 
começar em 2015.
Um ponto positivo foi a criação de uma unidade de conservação de proteção integral em Campo Largo, como 
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural - o “Refúgio Carolina”. Ele possui uma área total de 2 hectares 
(20.000 metros quadrados), sendo 50% coberta por remanescentes de Floresta com Araucária em estágio 
médio de recuperação (APP + Reserva Legal). Está inserido em uma região com significativos 
remanescentes de Floresta com Araucária, servindo de corredor ecológico para a fauna local. Os objetivos 
para sua criação foram: destinar a RPPN para atividades de pesquisa científica nas áreas de botânica e 
florestal; recompor a flora local com espécies nativas, preferencialmente espécies que contribuam com a 
manutenção da fauna; tornar a área um banco natural de sementes de espécies nativas, as quais poderão 
naturalmente ser dispersadas pela região por meio da fauna local.
Outra unidade de conservação está sendo criada na Lapa, como um Parque Natural Municipal, com extensão 
aproximada de 10 hectares, em uma área de extrema importância, pois abrange remanescentes de Floresta 
com Araucária em estágio médio a avançado e áreas de campo, com várias nascentes e córregos.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 20 instituições participantes envolvidas na

construção e execução de ações voltadas à
conservação da Mata Atlântica, tornando a
sua implementação mais eficiente, uma vez
que desencadeou um sentimento de
pertencimento e de responsabilidades
compartilhadas.

Resultado 2 20 Prefeituras da Região Metropolitana de
Curitiba capacitadas para a elaboração do
Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

Resultado 3 37 pessoas capacitadas pelos cursos de
elaboração e gestão de projetos (92,5% do
planejado)

Resultado 4 02 projetos aprovados por editais e
assessorado em sua gestão: "Criação da
RPPN Refúgio Carolina", pela Aliança para
Conservação da Mata Atlântica; "Sala
Verde", pelo DEA/MMA.

Resultado 5 02 projetos elaborados por Prefeituras
assessorados pela equipe: "Criação do
Parque Natural Municipal da Lapa"; “Saúde
Ambiental e Conservação”.

Resultado 6 10 projetos de conservação da mata
atlântica elaborados no primeiro ano do
projeto (2013).

Resultado 7 08 projetos de conservação da mata
atlântica sendo elaborados no segundo ano
do projeto (2014).

Resultado 8 02 municípios sendo assessorados na
elaboração de seus Planos Municipais para
Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica: Campo Magro e Lapa.

Resultado 9 01 município interessado em ser
assessorado na elaboração do seu Plano
Municipal para a Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica em 2015:
Fazenda Rio Grande.

Resultado 10 01 projeto aprovado pelo edital Petrobras
Ambiental para o município de Campo
Largo

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O Mater Natura é uma associação civil ambientalista, sem fins lucrativos, de caráter científico, educacional e 
cultural. Sua missão consiste em "Contribuir para a conservação da diversidade biológica e cultural, visando à 
melhoria da qualidade da vida". Com uma história que se iniciou em 1983, sendo registrada em 1987, é  
qualificada como OSCIP e tem a finalidade de atuar pela preservação, conservação, recuperação e manejo 
sustentável do meio ambiente, do patrimônio paisagístico e dos bens e valores culturais. Conta com uma 
estrutura organizacional responsável pela gestão e fiscalização de suas atividades e uma equipe 
multidisciplinar que elabora e executa projetos em diversas áreas do conhecimento, assim como desenvolve 
e participa de ações de políticas públicas, atuando em conjunto com uma rede de parceiros. Como resultado 
do seu trabalho, recebeu prêmios e reconhecimentos no cumprimento da sua missão.  Na elaboração de seus 
projetos o Mater Natura se orienta pelos seguintes objetivos estratégicos:  pesquisa e manejo do patrimônio 
natural; planejamento e gestão de áreas protegidas; educação ambiental; ecodesenvolvimento; políticas 
públicas; produção e difusão de informação; e capacitação. 
Em 30 anos de atuação, o Mater Natura acumulou um portfólio de 70 projetos, com o envolvimento de mais 
de 100 parceiros (informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.maternatura.org.br). Atualmente 
possui 08 projeto em execução:
- ConBio: investindo em capacitação como estratégia para conservação da Mata Atlântica (FUNBIO/TFCA).
- Ações de governança territorial da Rede Gestora do Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná 
(FUNBIO/TFCA).
- Implantação do plano de conservação do bicudinho-do-brejo. (FUNBIO/TFCA).
- Recuperar a floresta para colher benefícios (BNDES) .
- Controle das braquiárias-d’água para a conservação do bicudinho-do-brejo na APA de Guaratuba , PR 
(FGBPN).
- Mudanças Climáticas (FGBPN).
- Incremento a investimentos conservacionistas no litoral do Paraná (FGBPN). 
- Cultura Viva da Ilha do Mel (MinC/FNC).

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
Proprietários de áreas naturais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: www.maternatura.org.br
Link 2: www.maternatura.org.br
Link 3: www.maternatura.org.br
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Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique)
Declarada de Utilidade Pública pelo Estado do
Paraná (Lei n. 9.085/89) e pelo Município de
Curitiba ( Lei n. 7.577/90); Classificada como
OSCIP pela Secretaria Nacional de Justiça em
2003.

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

849.315,12

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

849.315,12

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

404.534,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

0,00

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.
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