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O Instituto Terra é uma entidade privada constituída sob a forma de
organização civil sem ﬁns lucrativos, fundado em abril de 1998 por Lélia
Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado. Tem como missão estimular
o desenvolvimento sustentável por meio da recuperação e da
conservação das ﬂorestas, da educação ambiental e do uso correto dos
recursos naturais.
Está localizado no município de Aimorés-MG e atua prioritariamente na
região do Vale do Rio Doce, entre os Estados de Minas Gerias e do
Espírito Santo. O Instituto Terra administra a Fazenda Bulcão, com uma
área total de 711,84 hectares, dos quais 608,69 constituem a primeira
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Estado de Minas
Gerais criada em área degradada.
Conta com o título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, e também os títulos de utilidade pública estadual por Minas
Gerais (2005) e pelo Espírito Santo (2011), e municipal, por Aimorés
(1999).

Estrutura Administrativa
O modelo de governança do Instituto Terra deﬁne sua macroestrutura de
poder: instâncias deliberativas (conselho Diretor), ﬁscalizadoras (interna,
conselho ﬁscal e externa, auditoria independente), consultivas (conselho
consultivo) e executoras (equipe executiva) e de como estas se
relacionam. Os princípios básicos de governança do Instituto Terra são
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade.
Procurando oferecer a máxima transparência à aplicação dos recursos,
em consonância com seus valores, as demonstrações ﬁnanceiras são
analisadas e certiﬁcadas por renomadas empresas de auditoria externa
desde 2002 - PwC (2002 a 2004), KPMG (2005 e 2006), Baker Tilly (2007
a 2015) e PricewaterhouseCoopers (2016 e 2017) - e por um Conselho
Fiscal desde a sua fundação.
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Carta do Presidente
Após longo período de estiagem entre os anos de 2013 e 2016,
tivemos uma ligeira elevação dos índices de pluviosidade no ano de
2017, nas microrregiões do Vale do Rio Doce em que temos
trabalhado.
Tal fato merece registro pela importância que representa para todos
os que estão engajados em trabalhos de restauração ﬂorestal, para
milhares de produtores rurais, e não menos relevante para toda a
sociedade - rural e urbana - em todas as suas atividades produtivas.
Ele nos adverte para o tema da escassez hídrica, que tende a nos
afetar de forma cada vez mais impactante e mais dolorosa.
Não podemos e nem devemos creditar à sorte ou à alteração do ciclo
das alterações climáticas que afetam todo o planeta, para
registrarmos uma trégua na estiagem que nos tem castigado nos
últimos anos.
Não tenho dúvida que o homem, dotado de tecnologia e de recursos
materiais, pode ampliar a capacidade de investimentos, construir
barragens e aumentar a reservação de água.
José Armando de Figueiredo Campos

Mas restará sempre uma pergunta: que garantia teremos de que tais obras de engenharia serão
regularmente abastecidas de forma a cumprirem com a sua função, que é a de prover abastecimento de água
para as necessidades do homem moderno?
Essas perguntas nos remetem ao sonho que tiveram Lélia Deluiz Wanick e Sebastião Salgado de recuperar
cerca de 375.000 nascentes no Vale do Rio Doce e que hoje nos motivam a trabalhar no Instituto Terra. Não
nos parece pouco ambicioso. A materialização desse sonho requer, no mínimo, muita ousadia e muito
trabalho. Mas, com toda a certeza pode-se aﬁrmar que não é uma loucura. Basta ver e constatar que o
primeiro sonho deles originou a reconstituição de uma ﬂoresta nativa num solo seco e compactado pelo
pisoteio do gado após tantos anos de uso pela pecuária. Essa ﬂoresta plantada hoje cobre com o verde da
Mata Atlântica os quase 700 ha da RRPN Fazenda Bulcão, em Aimorés, Minas Gerais.
Sabemos que não é fácil. Muito pelo contrário, temos vivenciado na prática os desaﬁos que esse "sonhar
alto" nos impõe. Recompor a Mata Atlântica, ainda que seja pela proteção dos seus fragmentos
remanescentes, não é prioridade na pauta de governos ou na cabeça daqueles que deveriam estar
planejando o futuro. Futuro cada vez mais próximo e mais seco, caso continue a não receber a devida
atenção de governos, empresas e sociedade.
Ainda assim, ao ﬁnalizarmos o ano de 2017 tivemos motivos para comemorar, como será possível conferir
nas páginas deste Relatório de Atividades do Instituto Terra.
Temos a noção de nossa “insigniﬁcância” - nas palavras do próprio Sebastião -, mas sabemos que não
estamos correndo “100 metros rasos”. Nossa corrida é uma maratona e vai nos exigir resistência, e mais do
que isso, resiliência. Mas não estamos sós. Temos encontrado importantes parceiros neste caminho,
reunidos pelo senso de urgência e pelo senso de sobrevivência. A todos eles, somos agradecidos.
Agradecemos também aos nossos colaboradores e voluntários, sem os quais seria impossível dar
continuidade aos projetos em que temos nos empenhado.
Esperamos, também, que todos aqueles que se disponham a ler este Relatório com o resultado de nossas
ações encontrem motivação para continuar a apoiar a causa que nos move, que é a recuperação do vale do
Rio Doce, e para nos ajudar a sensibilizar novos parceiros para a realização desse sonho.
Boa Leitura!
Jose Armando de Figueiredo Campos
Presidente do Conselho Diretor
Instituto Terra
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QUEM SOMOS

MISSÃO
A Missão do Instituto Terra é
estimular o desenvolvimento
sustentável por meio da
recuperação e da conservação
das ﬂorestas, da educação
ambiental e do uso correto dos
recursos naturais.

VISÃO

NOSSOS VALORES

Tornar-se referência nacional
em:

Para alcançar nossa visão e
missão, atuamos com os
seguintes valores:

- Restauração ecossistêmica de
áreas degradadas de Mata
Atlântica no Vale do Rio Doce;
- Produção de mudas nativas de
Mata Atlântica;
- Educação ambiental de
crianças e jovens, e;
- gestão de ONG's.

- Nosso trabalho pode contribuir
fortemente para a melhoria das
condições de vida dos seres
vivos;
- O respeito aos preceitos éticos
e morais deve estar acima de
todo e qualquer interesse ou
vantagem pessoal;
- Transparência deve ser a
tônica de todas as nossas
ações;
- Nossos parceiros têm direito a
soluções que contenham o
melhor conhecimento técnicogerencial disponível, pelos mais
baixos preços compatíveis com
a boa execução das atividades e
a sobrevivência da nossa
instituição;
- Devemos buscar a melhoria
contínua do conhecimento
técnico-gerencial, bem como
sua formalização, com vistas a
melhorar nossos processos
internos e a transmiti-lo para
outras organizações;
- Cultivamos um ambiente onde
prevaleça o trabalho
cooperativo e o enfrentamento
de ideias (respeito às opiniões),
favorecendo a criatividade e a
iniciativa, e;
- Nosso modelo de plano de
carreira tem como base critérios
de desempenho, senioridade e
conhecimento.
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CAMPOS DE ATUAÇÃO

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Restauração ecossistêmica;
Produção de mudas de Mata Atlântica;
Extensão ambiental;
Educação ambiental e;
Pesquisa cientíﬁca aplicada.

Nossos objetivos são divididos conforme sua temporalidade, assumindo duas
perspectivas: permanentes (propósitos a serem perseguidos contínua e ininterruptamente
na busca das realizações) e situacionais (propósitos impostos por mudanças na
ambiência, resultantes de novas conjunturas de fatores internos ou externos).
A ferramenta utilizada para o estabelecimento e monitoramento dos objetivos é o Balanced
Scorecard, instrumento desenvolvido pelos professores de Harvard, Kaplan e Norton, em
1992, que permite uma visão clara e articulada de todos os trabalhos do Instituto Terra.

ONDE ATUAMOS

Nosso campo geográﬁco de atuação prioritário é o Vale do Rio Doce, que se estende
entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, banhando 229 municípios – sendo
26 no Espírito Santo e 203 em Minas Gerais. A região possui uma área de 82.646 km².
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DESTAQUES EM 2017
910

Ÿ

Nascentes de diversos aﬂuentes do Rio Doce entraram em processo de
recuperação, demandando a construção de quase 596 km de cercas

Ÿ

1.902 É o total de nascentes trabalhadas desde 2010 pelo Programa Olhos D´Água
do Instituto Terra

Ÿ

247 Famílias de pequenos e médios produtores rurais atendidas com assistência
técnica para a recuperação de suas nascentes, tornando suas propriedades menos
vulneráveis aos efeitos da escassez de água

1.022 é o

Ÿ

total de famílias de produtores rurais atendidas pelo Programas Olhos
D´Água desde o início das ações, em 2010

Ÿ

610 Hectares de áreas degradadas de Mata Atlântica foram contemplados com ações

de restauração ﬂorestal a partir de projetos realizados pelo Instituto Terra em 2017

Ÿ Mais de 2.000 hectares é o total trabalhado pela instituição na região do Vale do Rio
Doce desde a sua fundação.

Ÿ

315.500 Mudas de espécies nativas de Mata Atlântica foram produzidas no viveiro

do Instituto Terra no ano de 2017

Ÿ

5.895.54 é o total de mudas de 297 diferentes espécies da Mata Atlântica
produzidas desde o início das atividades do viveiro, em 2002.

Ÿ

445

Pessoas capacitadas, entre professores, alunos, produtores rurais, técnicos
agrícolas, ambientais e ﬂorestais

70.000 pessoas, entre professores e alunos, produtores rurais, técnicos
agrícolas, ambientais e ﬂorestais, já receberam algum tipo de treinamento do Instituto
Terra desde a sua fundação

Ÿ Mais de
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Ÿ

17.580 Visitantes passaram pela RPPN Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra, no
ano de 2017. Desse total, 6.517 foram visitas espontâneas; outras 11.065 foram préagendadas, incluindo um público formado por professores, estudantes, pesquisadores,
proﬁssionais da área ambiental, entre outros grupos.

Ÿ

127.580 É o total de visitantes desde a fundação,

em 1998

Ÿ R$ 1.442.403,14 Total de doações recebidas pelo Instituto Terra no ano de 2017,
o que ajudou a dar suporte às ações de pesquisa, de recuperação e de educação
ambiental efetivadas pela instituição. No mesmo período, as doações Pro bono ou
gratuidades somaram R$ 271.000,00, por meio de serviços diversos, como auditoria,
publicidade, assessoria jurídica e outros, totalizando R$ 1.713.400,00
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INTRODUÇÃO
O Instituto Terra comemorou em 2017 a conclusão de importantes projetos para a proteção
de nascentes do Rio Doce e celebrou novas parcerias voltadas à promoção do
desenvolvimento sustentável da região do médio Rio Doce.
Uma das iniciativas é o projeto “Solução Verde: Acorde. Plante!”, criado a partir de convênio
com a Defensoria Pública do Espírito Santo, que vai permitir que as partes envolvidas em
acordos extrajudiciais ﬁrmados pelo órgão no município de Colatina possam escolher fazer
uma pequena doação para compensar as emissões de carbono geradas pelas audiências
de conciliação e assim ajudar na reconstrução de uma ﬂoresta.
Os valores acumulados serão usados para efetivar a produção de mudas, o plantio e a sua
manutenção na RPPN Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra em Aimorés, Minas Gerais.
As ações de restauração de Mata Atlântica mantiveram-se presentes como desaﬁo ao longo
do ano, em ações ambientais não apenas na Fazenda Bulcão. Receberam também atenção
projetos que objetivam o incremento da biodiversidade e a disseminação de conhecimento
sobre esse bioma.
No laboratório de sementes, equipado e com câmara climatizada, os técnicos do Instituto
Terra manipularam ao longo do ano quase uma tonelada de sementes nativas, realizando
testes de germinação, umidade e pureza dos lotes, gerando informações importantes para
aprimorar os protocolos de produção de mudas.
A equipe de coleta de sementes recebeu treinamento, ampliando o conhecimento técnico e
melhorando a segurança da atividade, especialmente para a escalada em altura.
Já no viveiro de nativas foram produzidas 315,5 mil mudas no ano de 2017, que foram
usadas em plantios tanto na área interna da própria RPPN, bem como nos projetos de
parceiros como Fundação Renova, Fundação Príncipe Albert II de Mônaco, ou apoiando
ações junto aos Comitês de Bacia. Considerando os projetos executados no ano, estima-se
que este total de mudas produzido tenha permitido o início de restauração de cerca de 400
hectares de áreas degradadas de Mata Atlântica.
Os técnicos do Instituto Terra também realizaram um mapeamento das árvores adultas em
fase de frutiﬁcação da espécie Peroba amarela (Paratecoma peroba) existentes na área da
RPPN, no entorno e em municípios próximos à Aimorés. Exemplares selecionados dessa
nobre espécie - memória da ﬂoresta original que cobria as terras da antiga Fazenda Bulcão e
que agora estão preservadas -, vão poder servir como matrizes fornecedoras de sementes
para uma reserva genética in situ, em processo de criação dentro do Instituto Terra.
Conﬁra ao longo desse relatório as ações desenvolvidas no ano de 2017, os parceiros e
patrocinadores, e as comunidades atendidas pelo Instituto Terra em sua Missão de estimular
o desenvolvimento sustentável, por meio da recuperação e da conservação das ﬂorestas, da
educação ambiental e do uso correto dos recursos naturais.
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Instituto Terra conclui a proteção de mais 511 nascentes
do Rio Doce para a Fundação Renova

Antes

Depois

O Instituto Terra iniciou o ano de 2017 com os trabalhos para a proteção e recuperação de
511 nascentes de aﬂuentes da Bacia Hidrográﬁca do Rio Doce, a partir de um contrato
ﬁrmado com a Fundação Renova no ﬁnal de 2016. Foi mais um importante passo dentro do
objetivo maior de promover a revitalização dos recursos hídricos na região, e alinhados
com o Programa Olhos D'Água.
Utilizando a experiência do Programa Olhos D'Água do Instituto Terra, as atividades
desenvolvidas dentro do contrato com a Fundação Renova envolveram ainda a
implantação de uma mini-estação de tratamento de esgoto por propriedade rural atendida,
bem como a realização de tratos culturais para o preparo do solo e plantios com mudas de
espécies de Mata Atlântica na área de entorno das nascentes, no período de novembro de
2017 a janeiro de 2018.
Os trabalhos desenvolvidos para a Fundação Renova representaram um grande desaﬁo
para o Instituto Terra, que pela primeira vez, operou a distâncias de até 260 km de sua
sede. Mais do que as diﬁculdades logísticas, a intensidade das ações em prazos muito
curtos, permitiu um aprendizado importante, só possível quando há convergência de
objetivos e o senso comum da urgência.
Por outro lado, confrontaram-se modelos um pouco diferentes de atuação. O projeto Olhos
D'Água foi concebido a partir de forte comprometimento do produtor rural, responsável por
boa parte dos serviços de campo compartilhado com suas atividades na propriedade,
quase sempre sua única fonte de renda. Para o atendimento das metas ajustadas pela
Renova no TTAC, esse contemplou a compensação por serviços executados pelos
proprietários.
Os dois pontos nos fazem reﬂetir e nos remetem ao foco do Instituto Terra e ao alinhamento
com sua Missão e sua Visão.
Primeiro, nosso compromisso com a Educação Ambiental, que nos faz ter o proprietário
rural fortemente engajado no processo – um ator ambiental que pensa ao mesmo tempo na
importância da água para o bem coletivo e que valoriza o bem que possui.
A segunda reﬂexão nos leva a reconhecer nossas próprias limitações, quanto à
capacidade gerencial atual, para operar num raio tão amplo, com distâncias entre pontos
extremos de um território entre Minas Gerais e o Espírito Santo, que chegam a 450
quilômetros.
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Fundação Príncipe Albert II de Mônaco renova parceria
com o Programa Olhos D'Água
Oitenta e cinco nascentes de rios aﬂuentes
do Rio Doce começaram a ser recuperadas e
protegidas em fevereiro de 2017 dentro das
ações do Programa Olhos D'Água do
Instituto Terra, a partir do apoio da Fundação
Príncipe Albert II de Mônaco. O projeto
beneﬁciou diretamente 31 produtores rurais
localizados nas micro-bacias dos rios
Guandu, São José e Manhuaçu.

epois

Nascente protegida

As ações incluíram a construção de cercas
para isolar as nascentes, o plantio de mudas
com espécies nativas de Mata Atlântica

(nas áreas em que foi identiﬁcada a necessidade de intervenção, por não apresentarem
regeneração natural) e a instalação de mini-estações para tratamento de esgoto
doméstico em cada unidade rural atendida, dentro do objetivo de evitar a contaminação do
solo e do lençol freático.
As atividades foram realizadas ao longo de 2017, tendo como prazo ﬁnal de conclusão do
projeto o mês de janeiro de 2018. As ações desenvolvidas permitirão recuperar uma área
de 55,55 hectares com o plantio de 7,5 mil mudas de espécies nativas de Mata Atlântica.
Esta foi a segunda vez que a Fundação Príncipe Albert II de Mônaco destinou recursos
para o Programa Olhos D'Água do Instituto Terra. Na primeira parceria efetivada foram
contempladas 50 nascentes no município de Aimorés-MG,
na micro-bacia do Rio Capim, aﬂuente do Rio Doce, com ações de proteção e plantio de
mudas ﬁnalizadas no ano de 2014.
Somando os dois projetos, foi possível favorecer o reﬂorestamento de 117 hectares de
áreas degradadas de Mata Atlântica.

EDP apoia novas ações para proteção de nascentes em Baixo Guandu-ES
A EDP - Energias do Brasil iniciou nova parceria com o Instituto Terra no ﬁnal de 2017 para
realizar a proteção de seis nascentes localizadas no município de Baixo Guandu, na área
da bacia hidrográﬁca do Rio Guandu. As ações integram o Programa Olhos D'Água e
contemplam também a instalação de uma mini-estação de tratamento de esgoto em cada
uma das três pequenas propriedades rurais selecionadas pelo projeto.
Com prazo de encerramento das atividades para dezembro de 2018, este projeto é o
quarto estabelecido com o patrocínio da EDP para proteção de nascentes, todas situadas
na bacia do rio Guandu. Somadas as fontes de água trabalhadas em parceria com a EDP
desde 2011, serão ao todo 45 nascentes contempladas com ações para sua proteção e
recuperação.
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Convênio com o Governo de Minas Gerais contempla bacia do Rio Manhuaçu
Convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Governo do Estado de Minas Gerais possibilitou ao Instituto Terra dar
continuidade às ações para a recuperação de nascentes na Bacia Hidrográﬁca do Rio
Manhuaçu ao longo de 2017.
A mobilização dos produtores e a seleção das unidades rurais foram iniciadas no ano de
2016 e tiveram a participação do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Manhuaçu e do
Instituto Estadual de Florestas, com vistas à proteção de 1.000 nascentes ao todo. Em
2017, foram realizados os estudos para diagnóstico ambiental das nascentes cadastradas,
apontando as necessidades de intervenção, como plantios com espécies nativas.
O convênio assinado com a SEMAD teve inicialmente um orçamento estimado em R$ 5,7
milhões que seriam originados do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográﬁcas do Estado de Minas Gerais - Fhidro. Mais R$ 1,1
milhão complementar foi o valor estabelecido como a contrapartida do Instituto Terra,
viabilizada por meio de parceria com a Arcelor Mittal Brasil, mediante a entrega dos
insumos para o cercamento das nascentes, com itens como mourões, estacas e grampos.

Voluntários protegem nascentes do Rio Doce
Com a parceria do Instituto Terra, o movimento coletivo e voluntário “Todos pelo Rio Doce”
realizou em 2017 sua primeira ação de proteção ambiental com o cercamento e o plantio
de 1.500 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica para a proteção e a revitalização de
cinco nascentes do Rio Doce, localizadas em Linhares, no Espírito Santo.
O Instituto Terra vem apoiando o movimento com a prestação de assessoria técnica e
doação de insumos para a construção das cercas, como arame, grampos e mourões,
recebidos também em doação da ArcelorMittal Brasil para o Programa Olhos D'Água.
A ação-piloto do movimento foi realizada em outubro e reuniu 60 voluntários, recebendo o
apoio de diversas empresas parceiras, além da autorização dos proprietários dos terrenos
em que estão localizadas as nascentes.
Foi um dia de preparação com vistas a mobilizar, no dia 5 de junho de 2018, Dia Mundial do
Meio Ambiente, uma força-tarefa de proteção a centenas de nascentes da Bacia do Rio
Doce, e promover atividades educativas sobre preservação dos rios em escolas de
Depois
diversas microrregiões do Vale do
Rio Doce.
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Projeto com a Defensoria Pública de Colatina incentiva plantio de árvores
Desde o ﬁnal de 2017, quem ﬁrmar acordos extrajudiciais por meio da Defensoria Pública
de Colatina-ES tem a opção de contribuir com o plantio de árvores nativas da Mata
Atlântica. Esse é o objetivo de uma parceria estabelecida entre o órgão e o Instituto Terra
dentro do projeto “Solução Verde: Acorde. Plante!”.
O projeto prevê que as partes envolvidas nos acordos ﬁrmados pelo órgão possam
participar da iniciativa doando, cada uma, a quantia de R$ 8,00 para somar o valor de R$
16,00, que permitirá custear a produção da muda, o plantio e a sua manutenção por até
dois anos.
Os plantios estarão sujeitos ao período das chuvas – entre novembro e janeiro – sendo que
cada plantio será realizado sempre que o valor depositado pelo projeto somar o lote
mínimo para a implantação de 400 mudas doadas, com a possibilidade de os doadores
participarem diretamente desse plantio.
As mudas serão produzidas no viveiro do Instituto Terra, que tem capacidade para produzir
um milhão de mudas por ano, e vão ajudar no enriquecimento da biodiversidade da ﬂoresta
plantada na RPPN Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra no Vale do Rio Doce.

Parceria com Instituto Líderes do Amanhã permite neutralizar emissões com
plantio de árvores
O Instituto Terra foi a instituição escolhida para
neutralizar – com o plantio de árvores – as
emissões de CO2 geradas pelo “5º Fórum
Liberdade e Democracia Vitória”, do Instituto
Líderes do Amanhã. O evento realizado na Capital
do Espírito Santo, em 6 de novembro de 2017,
teve como tema “Valores Que Constroem
Instituições Duradouras” e recebeu público de
mais de 1,2 mil pessoas, entre empresários,
estudantes e proﬁssionais da área econômica.
O Instituto Terra também participou do evento com um estande e uma palestra, em que
apresentou suas ações para recuperação ambiental da região do Vale do Rio Doce.
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Unesco renova título do Instituto Terra de Posto Avançado da Reserva da Biosfera

A atuação do Instituto Terra na conservação da Mata Atlântica foi mais uma vez
reconhecida pela Unesco, com a manutenção do título da RPPN Fazenda Bulcão como
Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).
O título foi obtido pelo Instituto Terra de maneira pioneira no Estado de Minas Gerais em
2009, e nesta segunda renovação efetivada em 2017 terá validade até 2021.
Isso signiﬁca que a ONG ambiental continua a atuar como centro de divulgação das ideias,
conceitos, programas e projetos desenvolvidos pela Reserva da Biosfera, com ações nos
campos da proteção da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável e do
conhecimento cientíﬁco e tradicional sobre a Mata Atlântica, conforme previsto no
Programa Homem e Biosfera (MaB – Man and the Biosphere) lançado pela Unesco em
1971. Mais informações sobre a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no site
www.rbma.org.br

Instituto Terra passa a integrar a Rede de ONGs da Mata Atlântica
Em 2017 o Instituto Terra ingressou na Rede de Organizações Não Governamentais da
Mata Atlântica - RMA, instituição que objetiva tecer uma ampla rede para a defesa,
preservação e recuperação da Mata Atlântica, promovendo o intercâmbio de informações,
mobilização e ação política coordenada. Fundada em 1992, a RMA conta com mais de 280
organizações ﬁliadas em 17 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. Conheça
mais sobre essa iniciativa em www.rma.org.br
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Instituto Terra forma mais uma turma de técnicos para atuar na recuperação
ambiental do Vale do Rio Doce
O Instituto Terra concluiu em dezembro de 2017 a formação de mais uma turma do Núcleo
de Estudos em Restauração Ecossistêmica (NERE), que oferece capacitação em
recuperação de áreas degradadas de Mata Atlântica e na proteção de nascentes.
Concluíram o curso mais 17 técnicos agrícolas, agropecuários, ambientais e ﬂorestais
recém-formados, egressos de escolas agrotécnicas do Espírito Santo e de Minas Gerais,
em sua maioria jovens oriundos de municípios banhados pela Bacia Hidrográﬁca do Rio
Doce.
Um dos objetivos do curso é contribuir para a melhoria social e da qualidade de vida de
muitos jovens da região que não têm perspectivas educacionais e proﬁssionais. Natura,
Vale, CST (ArcelorMittal Tubarão), Governo do Principado das Astúrias (da Espanha),
Aperam, CSN e Fundação Roberto Marinho são alguns dos parceiros que já patrocinaram
o curso em anos anteriores.
A turma de 2017 iniciou as atividades sendo mantida com recursos do Instituto Terra, e
recebeu ao longo do ano patrocínio da Fundação Renova. Os técnicos tiveram a
oportunidade de participar das intensas atividades de recuperação ambiental
desenvolvidas para a Fundação Renova na proteção de nascentes do Rio Doce, além da
oportunidade de participar de aulas e palestras especíﬁcas com renomados proﬁssionais.
O objetivo é que a partir do conhecimento adquirido, esses jovens possam atuar como
agentes de recuperação ecossistêmica, incentivando um novo modelo de produção rural
em propriedades e comunidades rurais, em especial as estabelecidas na região do Vale do
Rio Doce.
O NERE conta com estrutura na própria RPPN Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra em
Aimorés-MG, para alojar gratuitamente os estudantes durante o período do curso, que é
anual. A capacitação em Recuperação Ecossistêmica de Áreas Degradadas de Mata
Atlântica é oferecida pelo Instituto Terra desde 2005 e já formou ao todo 160 técnicos.
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Encontro debate Educação para Revitalização do Rio Doce

O programa de Educação Ambiental Terrinhas do Instituto Terra foi uma das iniciativas
selecionadas pela Fundação Renova e apresentada no “Encontro de Prosa e Saberes para a
Revitalização da Bacia do Rio Doce”, realizado entre os dias 27 e 28 de setembro, no Parque
Estadual do Rio Doce.
Fortalecendo as iniciativas em rede e os conhecimentos tradicionais locais, o encontro teve por
objetivo compartilhar experiências e boas práticas que acontecem na Bacia do Doce nas áreas de
educação, proteção e revitalização dos recursos naturais. As 43 iniciativas selecionadas também
vão compor o Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce e serão
publicadas em um livro.
O Projeto Terrinhas é um programa de educação ambiental do Instituto Terra voltado para escolas
de nível fundamental, que forma monitores ambientais mirins entre alunos das escolas
participantes, visando multiplicar o saber ambiental no ambiente de ensino e também nas
comunidades envolvidas. Teve início no ano de 2005, em parceria com a Unesco e a Rede
Globo/Projeto Criança Esperança, e já foi selecionado por duas vezes pela Unesco como projeto
modelo de educação ambiental.

Campanha extrai música de pau-brasil para ajudar a salvar a Mata Atlântica
Para alertar contra desmatamento, uma campanha do
Instituto Terra em parceria com a J. Walter Thompson foi
literalmente ouvir as árvores ameaçadas de extinção na
Mata Atlântica. Com a parceria do artista alemão
Bartholomäus Traubeck - que desenvolveu uma
tecnologia a laser para ler e traduzir ranhuras e sulcos de
um disco de pau-brasil em música - foi criada a Sinfonia
do Adeus.
O pau-brasil utilizado pelo músico simboliza as milhares
de árvores que são extraídas diariamente da Mata
Atlântica, que tem hoje apenas 8% de seu tamanho
original. O artista optou por usar o som do piano para
traduzir os dados extraídos em uma melodia dramática. Além de chamar atenção para o
problema, o projeto teve o objetivo de mobilizar pessoas e empresas para doação de recursos
para as ações de reﬂorestamento desenvolvidas pelo Instituto Terra.
"A Sinfonia do Adeus" está disponível em diversas plataformas de streaming. As doações podem
ser feitas por meio de valores simbólicos ou pela compra dos pôsteres artísticos do projeto,
disponíveis no site: http://www.sinfoniadoadeus.com.br
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O ano de 2017 também foi de celebrações. O Instituto Terra recebeu duas importantes
distinções:

Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade &
Amor à Natureza - A edição 2017 dedicou a
Menção Honrosa aos fundadores do Instituto
Terra, Lélia Deluiz Wanick e Sebastião Salgado.
Em sua sexta edição, a premiação teve como
tema “A Terra pede Paz”. Considerado o “Oscar
da Ecologia”, a iniciativa é do Grupo Ecológico,
por meio da Revista Ecológico, e recebeu o apoio
do Ministério do Meio Ambiente, Governo de
Minas Gerais, FIEMG, Fundação Dom Cabral,do
Centro Hugo Werneck de Proteção à Natureza e
da Associação Mineira de Defesa do Ambiente.

Prêmio José Costa – Um prêmio ao
desenvolvimento de Minas - O Instituto
Terra foi o vencedor da 6ª edição do “Prêmio
José Costa 2017 - Um prêmio ao
desenvolvimento de Minas”, na categoria
Qualidade Ambiental. A premiação é uma
iniciativa do Jornal Diário do Comércio e da
Fundação Dom Cabral, em parceria com a
Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG).
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O Instituto Terra busca amparar o desenvolvimento de suas ações ﬁnais na área ambiental com
modernos processos de gestão, no intuito de manter o time de colaboradores motivado e
sintonizado com as melhores práticas administrativas. Neste sentido, ao longo de 2017 foram
iniciados ou aperfeiçoados processos com o objetivo de garantir que a realização de cada projeto
ambiental e a respectiva aplicação dos recursos siga normas e padrões com total transparência.
Conﬁra algumas ações neste sentido efetivadas ao longo do ano:
Código de ética - Os valores essenciais para o desenvolvimento das atividades do Instituto Terra,
bem como a sua representação, foram amplamente discutidos e reunidos no Código de Ética da
instituição. Uma cópia do documento foi entregue a cada colaborador, em reunião realizada no
mês de outubro de 2017, com o objetivo de difundir ainda mais entre as equipes a missão, a visão,
os valores e os princípios morais e éticos do Instituto Terra. “Queremos trabalhar com padrões
cada vez mais elevados, reforçando nossa postura responsável, transparente e de respeito
mútuo entre todos”, declarou a diretora executiva Isabella Salton naquela oportunidade.

Planejamento e Revisão dos processos internos - Para a melhoria contínua e também em
decorrência da implantação oﬁcial do Código de Ética, iniciou-se a revisão e mesmo a criação de
novos processos internos, com o objetivo de aumentar a eﬁcácia das atividades e a segurança
dentro da RPPN Fazenda Bulcão. Podemos citar Procedimentos de Controle de Patrimônio,
almoxarifado, movimentação de mudas, trânsito de veículos, acesso de visitantes, dentre outros.
Estas atividades de aprimoramento estão previstas também para todo o ano de 2018.
Novo Sistema da Controladoria - Com o objetivo de modernizar e dar maior eﬁcácia aos
processos contábeis, o Instituto Terra adotou uma nova solução a partir de parceria com a
empresa Alterdata, para integrar os sistemas de compras, orçamento, comercial, ﬁscal,
ﬁnanceiro, de RH, de controle de ponto e de contabilidade. O novo sistema permite maior
automação dos processos e agilidade na geração de relatórios, permitindo maior controle nos
processos de gestão.
Auditoria Externa - A auditoria anual realizada pela PwC passou a contar com uma leitura mais
moderna das Demonstrações Contábeis, seguindo as Normas Internacionais. A partir do
exercício de 2016, as demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil que considera as determinações do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME), aplicáveis às pequenas e médias
empresas e à NBC ITG 2002, que trata sobre as Entidades sem ﬁns lucrativos. Requerendo
controles e registros mais apurados, estabeleceu critérios e procedimentos especíﬁcos de
avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de estruturação das
demonstrações contábeis, e das informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas
da entidade sem ﬁns lucrativos.
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Representação Institucional
O Instituto Terra assumiu em 2017 a participação e novas posições em Comitês de Bacia
da região do Rio Doce. Conﬁra abaixo como ﬁcou essa representação em diversas esferas
de mobilização:
CBH-Doce - Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Doce – Participa desde março de
2005 e em abril de 2009 assumiu como membro titular, sendo um dos três eleitos do Estado
de Minas Gerais para representar a área de Ensino e Pesquisa. Membro suplente para o
período 2016-2017 da câmara Técnica Institucional e Legal e da Câmara Técnica do Plano
de Recursos Hídricos.
CBH-Guandu - Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Guandu – Participa como titular,
sendo um dos representantes da sociedade civil. O Instituto Terra, apesar de ter a sede em
Minas Gerais, foi eleito para o CBH-Guandu (comitê do rio capixaba aﬂuente do Rio Doce)
pelo seu relevante trabalho na Bacia do Rio Doce.
CBH- Manhuaçu - Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Manhuaçu – Participa como
titular, sendo um dos representantes da sociedade civil.
CBH- Suaçuí - Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Suaçuí – Participa como titular,
sendo um dos representantes da sociedade civil.
CBH-Pontões e Lagoas-ES – Participa como membro titular representante da sociedade
civil organizada no mandato 2017-2021.
CBH-Santa Maria do Doce-ES – Participa como membro titular representante da
sociedade civil organizada, respondendo pela vice-presidência do Conselho no mandato
2017-2021.
CTI – Câmara Técnica de Integração do Doce – Como representante da sociedade civil
do CBH-Guandu foi nomeado para o período 2017-2018. A Câmara é composta por três
representantes de cada Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Doce.
CTPlano – Câmara Técnica do Plano de Recursos Hídricos do CBH-Doce – Como
representante da sociedade civil do CBH-Suaçuí foi nomeado para o período 2017-2018. A
Câmara tem como principal função acompanhar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do
Rio Doce (PIRH-Doce).
COMAM - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Aimorés / MG – É membro efetivo
do COMAM de Aimorés, que é um colegiado encarregado de assessorar o Poder Público
Municipal em assuntos referentes à proteção, à conservação e à melhoria do meio
ambiente.
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aimorés /
MG – É membro titular, sendo um dos representantes da sociedade civil. O Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão normativo, consultivo,
deliberativo e controlador da política de promoção, atendimento e de defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Conselho Consultivo do Parque Estadual de Sete Salões - É membro efetivo,
legalmente eleito. O Conselho reúne os municípios de Conselheiro Pena, Itueta,
Resplendor e Santa Rita do Itueto, em Minas Gerais. A formação de Conselhos Consultivos
das UCs – Unidades de Conservação está prevista no SNUC – Sistema Nacional de
Unidades de Conservação. São instâncias de discussão, negociação e suporte à tomada
de decisões na gestão da Unidade de Conservação e sua área de inﬂuência, para tratar de
questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas.
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Consórcio do Rio Guandu – Consórcio formado pelos municípios que compõem a Bacia
do Rio Guandu (Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba e Laranja da Terra). O Instituto
Terra ingressou em 2005, a convite dos demais membros. O Instituto Terra também
compõe o Conselho Fiscal do Consórcio.
COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais – O
Instituto Terra atua como representante suplente de organização não-governamental
constituída para a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. Criado pelo
Governo de Minas Gerais, o COPAM objetiva sintonizar a política ambiental estadual com
as tendências internacionais de gestão ambiental.
Pacto Nacional pela Restauração da Mata Atlântica – O Instituto Terra é uma das ONGs
signatárias do Pacto, que reúne também governos, empresas e instituições de pesquisa do
Brasil inteiro e objetiva a implantação de projetos de recuperação ﬂorestal em larga escala
para recuperar, até 2050, 15 milhões de hectares de áreas de mata comprometida no país.
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – Primeiro Posto Avançado da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica em Minas Gerais, o Instituto Terra tem essa “acreditação”
concedida às instituições que desenvolvem de forma regular e mensurável ações
signiﬁcativas nas três funções básicas das Reservas da Biosfera: conservação,
conhecimento e desenvolvimento sustentável, conforme deﬁnição do Programa MaB da
Unesco.
Diálogo Florestal – Instituto Terra participa dessa iniciativa que se constitui em um Fórum
Nacional objetivando a interação entre representantes de empresas do setor de base
ﬂorestal e organizações ambientalistas e movimentos sociais com o objetivo de construir
visão e agendas comuns entre esses setores. Visa promover ações efetivas associadas à
produção ﬂorestal, ampliar a escala dos esforços de conservação e restauração do meio
ambiente, gerando benefícios para os participantes do Diálogo e para a sociedade em
geral.
FNMA – O Instituto Terra foi eleito para representar a região Sudeste no Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente como membro suplente para o biênio
2016-2018.
Rede de ONGs da Mata Atlântica - O Instituto Terra integra a Rede de Organizações Não
Governamentais da Mata Atlântica – RMA, instituição que objetiva tecer uma ampla rede
para a defesa, preservação e recuperação da Mata Atlântica, promovendo o intercâmbio
de informações, mobilização e ação política coordenada.
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Patrocinadores - 2017

Prefeitura Municipal
de Aimorés

FUNDAÇÃO
PRÍNCIPE ALBERT II
DE MONACO

Parceiros - 2017

Prefeitura Municipal
de Aimorés

Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu

Prefeitura Municipal
de Colatina

Aimorés /MG

INSTITUTO FEDERAL
ESPIRITO SANTO

INMET

ROCIOFOTOGRAFIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

BO

AGB DOCE

CDL
Aimorés

Clique aqui e veja a lista completa de nossos Patrocinadores e Parceiros. 23
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Doações recebidas em 2017

Gratuidades
As parcerias estabelecidas pelo bem público, denominadas de Pro bono, se constituem
num importante suporte para as entidades do Terceiro Setor, garantindo a realização de
atividades necessárias para o bom funcionamento da instituição, mas que normalmente
não são custeadas pelos patrocinadores dos projetos. São serviços de assessoria jurídica,
de auditoria, de publicidade, entre muitos outros. Ao longo de sua trajetória, o Instituto Terra
sempre contou com importantes parceiros que se identiﬁcam com a causa ambiental e a
necessidade de reconstrução da Mata Atlântica no Vale do Rio Doce como única garantia
de preservação dos recursos hídricos nessa importante região. Conﬁra abaixo nossos
doadores Pro bono no ano de 2017:
PwC Brasil - PricewaterhouseCoopers
Advogado - Souza Leão Subtil
Agencia MP Publicidade - Publicidade
Servino Consultoria - Consultoria de Pessoas
BIOS Editoração
Discovery languages
Conselho Diretor do Instituto Terra
Luciano Rodrigues Machado de Machado, Mazzei e Pinho Associados
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