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O Instituto Ekos Brasil é uma entidade sem fins lucrativos 
criada em 2001. Sua missão é incentivar a conservação 
da biodiversidade e fomentar o Desenvolvimento Sustentável 
do país. Desde a fundação o Ekos Brasil atua na geração 
e difusão de conhecimento e de práticas sustentáveis 
em cinco áreas ambientais: 
 
  Unidades de Conservação
 Energias renováveis
 Mudanças climáticas
 Remediação de Áreas Contaminadas
 Investimentos de impacto 

Para desenvolver suas atividades o Ekos Brasil reúne 
profissionais com larga experiência e excelência técnica nos 
mais diferentes setores. Assim, é possível viabilizar ações 
ambientalmente benéficas e economicamente sustentáveis. 

Como o Ekos Brasil não tem fins lucrativos reinveste todo 
o capital excedente na profissionalização de seu corpo técnico, 
para que desenvolva projetos alinhados à missão do instituto.

O Ekos Brasil é também uma das poucas OSCIPs 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 
brasileiras certificadas em “Melhores Práticas Internacionais 
de Boa Governança e Prestação de Contas para 
Organizações Não Governamentais”, certificado pela SGS.

QUEM SOMOS

CONSERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE 
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Os biomas brasileiros hospedam a mais rica biodiversidade do planeta. As áreas protegidas 
do país – além de abrigar paisagens naturais de beleza incomparável – geram serviços 
ecossistêmicos importantes e essenciais à vida, como a proteção e conservação dos recursos 
hídricos, a regulação do clima e a garantia de maior qualidade do ar.
Para preservar tamanha riqueza o Ekos Brasil desenvolve planos de manejo voltados à conservação, 
ao manejo florestal e ao turismo ecológico em diversas regiões do país. 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A sociedade moderna é altamente dependente da energia, cuja matriz atual gera impactos 
ambientais e desigualdades sociais. A grande solução para esses problemas está no uso de energias 
renováveis, entre elas a solar, a eólica e os biocombustíveis.
O Ekos Brasil elabora estudos, como o Energia Renovável no Brasil 2050, desenvolvido em 2013.

ENERGIA RENOVÁVEL

Projeções indicam que o Brasil será impactado mais severamente e com maior freqüência 
com eventos climáticos extremos. Por isso, a gestão das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
e o desenvolvimento de iniciativas de compensação são importantíssimos. 
O Ekos Brasil tem elaborado inventários de GEE para o município de São Paulo. Para gerar 
conhecimento sobre o sequestro de carbono das florestas amazônicas, também implantou a Base 
de Pesquisas do Jufari, afluente do rio Negro, no Amazonas. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A presença de contaminantes ou de poluição em determinadas áreas pode gerar danos 
à saúde, comprometer a qualidade dos recursos hídricos e restringir o uso do solo, 
desvalorizando propriedades.
O Ekos Brasil organiza o Seminário Internacional de Remediação e Redesenvolvimento 
de Áreas contaminadas com o objetivo de catalisar conhecimento para resolver desafios
de remediação de áreas contaminadas. 

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS CONTAMINADAS

Esses investimentos têm a capacidade de materializar tecnologias transformadoras com repercussão 
positiva em comunidades e no meio ambiente, aumentando seu potencial de replicação. 
O Ekos Brasil apoia gestores de fundos e investidores na estruturação e operação de instrumentos 
financeiros com alto impacto socioambiental.

INVESTIMENTO DE ALTO IMPACTO

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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A ATUAÇÃO DO EKOS BRASIL NAS UCS 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 
DO PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDÃO (SP) 

O Parque Estadual de Campos de Jordão (PECJ) é a primeira Unidade de Conservação criada no Estado de São Paulo (1941). 
É também a pioneira No Brasil a traçar um Plano de Manejo (1975). Trata-se de um marco histórico no planejamento de áreas 
protegidas e conservação da biodiversidade. 
O parque tem uma extensão de 8 341 hectares. É uma das áreas protegidas brasileiras mais procuradas especialmente para 
o chamado “turismo de inverno”. A visitação consolidada é de cerca de 100 mil pessoas ao ano. 
Para atualizar e adequar o Plano de Manejo ao atual contexto do parque o Instituto Ekos Brasil consolidou um novo documento.

• Objetivo: absorver os novos conhecimentos gerados pela ciência e os desafios apresentados à gestão de UCs 
 no território nacional; 

• Parceiros: há uma equipe de 40 profissionais renomados e apoio de funcionários do parque e da população da cidade 
 de Campos do Jordão, sob a coordenação geral do Ekos Brasil, e o acompanhamento e supervisão da Fundação Florestal. 

• Biodiversidade: a exuberante paisagem do parque é marcada por um mosaico de ecossistemas singulares de Mata Atlântica 
 envolvendo Mata de Araucária, Mata de Altitude e Campos de Altitude.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

− Das 843 espécies de plantas vasculares presentes na região, 
 25 estão sob grau de ameaça. Duas novas espécies foram descobertas.

− Marcante presença da aráucaria (Araucaria angustifolia), 
 árvore símbolo do parque;

− 63 espécies da mastofauna; 
− 165 espécies da avifauna; 
− 98 espécies da herpetofauna; 
− 9 espécies da ictiofauna, sendo uma nova espécie;
− 58 espécies consideradas ameaçadas de extinção, 
 64 endêmicas e 8 são exóticas.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Uma das estratégias mais eficientes para proteger a biodiversidade é transformar áreas naturais remanescentes 
em Unidades de Conservação (UC). Além da preservação das paisagens naturais – com a manutenção dos recursos 
genéticos, hídricos e do solo – as UCs também promovem a restauração de ecossistemas degradados.

Esses santuários naturais de vida são territórios que garantem a preservação da natureza ou, ao menos, minimizam
as intervenções do homem, a despeito da fragilidade da fiscalização e do cumprimento da legislação ambiental.

Ainda sob uma ótica mais ampla, as UCs são patrimônios da humanidade passíveis de usufruto pelas populações. 
Essa interação tem se mostrado cada vez mais benéfica quando orientada sob a ótica da sustentabilidade. 

Para auxiliar no processo de ampliação, perpetuação e manejo das áreas naturais protegidas o Ekos Brasil desenvolve 
os seguintes serviços:

- Pesquisas e Diagnósticos Socioambientais (Meios Físico, Biótico, Antrópico, Uso Público, Zoneamento);
- Elaboração e implantação de Planos de Manejo; 
- Estudos de sustentabilidade financeira de áreas naturais.
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Com 56 800 hectares, localizado na transição entre os ecossistemas do Cerrado e da Caatinga, o Parque Nacional Cavernas 
do Peruaçu integra a Bacia Hidrográfica do rio Peruaçu, afluente do São Francisco. 
É uma das regiões espeleológicas mais expressivas do Brasil graças à concentração de cavernas com galerias de mais de 100 metros 
de altura e de largura e à presença de inúmeros sítios arqueológicos e painéis de arte rupestre. O Ekos Brasil elaborou o Plano 
de Manejo do parque e atualmente coordena a implantação da infraestrutura de uso público. 

• Objetivo: implantar a infraestrutura de uso público do parque. Várias melhorias em trilhas e estradas estão sendo feitas para facilitar 
a visitação e o acesso às belezas cênicas, além de obras de saneamento básico e de edificações; 

• Parceiros: o Plano de Manejo contou com mais de 50 especialistas,  principalmente espeleólogos e arqueólogos. Já foram 
classificados 120 sítios e topografadas 10 cavidades. A coordenação da elaboração do Plano de Manejo foi feita pelo Ekos Brasil, 
em parceria com a Geoklock. É um trabalho pioneiro empreitado pelo Instituto Chico Mendes de Consevação da Biodiversidade 
(ICMBio) com recursos de compensação ambiental da Fiat Automóveis.

O projeto foi considerado uma epopeia na história da exploração espeleológica. Foram feitos 32 planos de manejo de uma das mais 
importantes áreas cársticas brasileiras. Com potencial de projeção internacional, a região está em uma área contínua do remanescente 
da Mata Atlântica do Estado de São Paulo. 

• Objetivo: mais de 30 quilômetros de galerias subterrâneas mapeadas e identificadas como ricas em biodiversidade e formações 
espeleológicas. O projeto contribuiu com o desenvolvimento de uma metodologia para o zoneamento de cavernas e o estabelecimento 
de indicadores para a proteção e para o uso responsável;

• Parceiros: o Ekos Brasil coordenou o projeto e reuniu mais de 100 renomados técnicos e cientistas para elaborar, simultaneamente, 
os planos de manejo espeleológico das cavernas distribuídos em quatro parques estaduais geridos pela Fundação Florestal: 
Parque Estadual Intervales, Parque Estadual do Alto Ribeira (PETAR), Parque da Caverna do Diabo e Parque do Rio do Turvo;

• Destaques socioambientais:

- 22 comunidades tradicionais e rurais beneficiadas no processo;
- 10 sítios arqueológicos descobertos;
- Em cada ecossistema cavernícola foram detectadas particularidades da fauna. 
 Cada caverna obteve suas próprias características. Assim, quaisquer perturbações, 
 cujas consequências ultrapassem o ponto crítico de resiliência do sistema, implicarão 
 necessariamente na perda de diversidade.

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NACIONAL 
CAVERNAS DO PERUAÇU (MG) 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO ESPELEOLÓGICO 
PARA 32 CAVERNAS DO VALE DO RIBEIRA (SP)

 • Biodiversidade:

− 39 espécies de fauna consideradas 
 ameaçadas de extinção;

− 1 072 espécies vegetais;
− 56 espécies de mamíferos; 
− 332 espécies de aves (6 endêmicas);
− 25 espécies de anfíbios, 16 de serpentes; 
− 62 espécies de peixes autóctones (30 endêmicas); 
− 99 espécies de borboletas, 113 de abelhas; 
− 586 espécies de invertebrados de cavernas 
 (275 em uma única caverna e 9 troglomórficas, 
 aquelas que vivem exclusivamente dentro das cavernas);

− 120 sítios arqueológicos.

• Sistema Cárstico 

− Mais de 150 cavernas catalogadas;
− Levantamento topográfico e descrição 
 de novos espeleotemas de expresssão singular;

− Roteiros estabelecidos para paredões 
 de pinturas rupestres;

− Mais de 40 sitios arqueológicos mapeados;

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 
DAS FLORESTAS NACIONAIS (FLONAS)  DE ITAITUBA I 
E DE ITAITUBA II (PA)

Sob o ponto de vista do potencial econômico, da riqueza da diversidade biológica, das riquezas naturais e da diversidade cultural 
e étnica, a região de Itaituba, no Pará – onde estão as FLONAs – é uma das mais importantes da Amazônia. 
Por meio de estudos previamente realizados e revisados – além de novos diagnósticos de campo e encontros com a comunidade local 
e o órgão gestor das unidades – o Plano de Manejo das FLONAs de Itaituba teve como princípio o enfoque ecossistêmico. Com isso, 
foi possível a elaboração de um planejamento coerente e integrado com a complexa realidade onde as FLONAs estão inseridas. 

• Objetivo: o Plano de Manejo das FLONAs de Itaituba contribuirá para uma das primeiras experiências no país no manejo 
sustentável de florestas dentro de UCs, como forma de promover o desenvolvimento local aliado à conservação da biodiversidade; 

• Parceiros: o projeto foi elaborado pelo Ekos Brasil, coordenador geral do projeto, em parceria com o Instituto de Conservação
e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam) e acompanhamento do ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro. 
Os recursos vieram do IFC – Banco Mundial.

• Biodiversidade:

- Registradas 216 espécies arbóreas na FLONA de Itaituba I e 220 espécies na FLONA de Itaituba II. Dessas, cerca de 110 espécies 
 são de aptidão madeireira em cada FLONA; 

- Encontradas 500 espécies botânicas de aptidão florestal não madeireira (para fins medicinais, alimentícios, cosméticos etc).
- Identificadas 262 espécies de mastofauna, 698 de avifauna, 335 de ictiofauna, 102 de herpetofauna. Deste total, 8 espécies
 são endêmicas e 17 estão ameaçadas de extinção. 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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ENERGIA RENOVÁVEL

O potencial de energia renovável no Brasil é imenso, em especial os de origem solar, eólica e de resíduos de biomassa. 
Embora muitas tecnologias sejam financeiramente atraentes, acabam não sendo implantadas por causa da aversão a riscos 
e pelo contexto econômico dos investidores.
 
O Ekos Brasil trabalha para incentivar o desenvolvimento do setor no Brasil elaborando estudos, seminários e análises de matriz 
energética em indústrias. 

ENERGIA RENOVÁVEL

ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL EM 2050

MATRIZ ENERGÉTICA PRIMÁRIA ATUAL MATRIZ ENERGÉTICA PRIMÁRIA EM 2050

SEMINÁRIO BIOGÁS BRASIL

SEMINÁRIO DE MICROALGAS

O evento reúne investidores e pesquisadores nacionais e internacionais para debater a viabilidade 
e oportunidade do biogás. Os tópicos abordados consideram os aspectos tecnológicos 
e a possibilidade financeira. Também analisa estudos sobre os aspectos políticos e econômicos 
do uso de biogás como fonte energética.

Este seminário é organizado em parceria com a Algae, empresa pioneira no desenvolvimento 
de tecnologias de sistemas de cultivo de microalgas no país. O evento já teve duas edições 
reunindo importantes pesquisadores de microalgas e biomassa do Brasil e de outros países.

Na publicação Energia renovável no Brasil em 2050, o Ekos Brasil responde às seguintes perguntas: 
“Seria possível gerar 100% da demanda energética de 2050 com fontes renováveis, sem degradar as áreas de conservação natural?” 
“Quais as fontes renováveis de maior potencial técnico e financeiro?”

ENERGIA RENOVÁVEL
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Projeções climáticas realizadas pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) e pelo Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) indicam que, futuramente, o Brasil poderá ser impactado pelas mudanças no clima de forma ainda 
mais severa e frequente. Nesse cenário é essencial a adoção de medidas para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
causadores das mudanças climáticas. É preciso também criar iniciativas para adaptação aos eventos climáticos 
que já estão acontecendo.
O Ekos Brasil apoia entidades públicas e privadas na gestão de seus riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas. 
Para tanto, elabora inventários de GEE e medidas de compensação de emissões, facilitando o acesso a mercados de carbono 
e organizando pesquisas no setor.

MUDANÇAS CLIMÁTICASMUDANÇAS CLIMÁTICAS

A destruição das florestas corresponde a cerca de 30% das emissões brasileiras de GEE causadores das mudanças climáticas. Por outro 
lado, a floresta tropical remanescente estoca um bilhão de toneladas de CO2, aproximadamente o dobro do que já está na atmosfera. 
A precificação do carbono estocado na floresta em pé é uma possibilidade para financiar a sua conservação. Assim nasceu 
o Projeto Jufari, próximo de Manaus. Em uma área representativa do ecossistema amazônico, no médio rio Negro, o Ekos Brasil 
implantou a Base de Pesquisas do Jufari.  

PROJETO JUFARI (AM)

• Objetivo: conservar a biodiversidade do bioma Amazônico e preservar o estoque de carbono promovendo, também, 
a dignidade e autonomia econômica da população local; 

• Atividades: Geração de informações e dados científicos. As principais áreas de pesquisa da base são: estoque de carbono 
na floresta tropical, biodiversidade e desenvolvimento comunitário sustentável;

• Parceiros: Entre os principais estão o Museu de Zoologia da USP, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
e o Instituto Federal Suíço de Tecnologia Zurique.

• Resultados:
 

- Estoque de 197 tC/ha (equivalente a 722 tCO2/ha). Análise com base em 40 avaliações 
 de crescimento da biomassa;

- Envolvimento de cerca de 2500 pessoas de 14 comunidades vivendo em harmonia 
 com a floresta;

- Estudo em três rios amazônicos (Negro, Branco, Xixuaú) com um nível de pH mais elevado 
 e conteúdo mineral dissolvido criando ambiente salutar para milhares de peixes e outras 
 espécies aquáticas;

- Mais de 450 espécies de aves identificadas de um total de 650 espécies amazônicas conhecidas, 
 incluindo a magnífica águia harpia (Harpia harpyja), importante indicador do bom estado 
 da conservação da região;

- Centro de difusão de espécies de abelhas sem ferrão da Amazônia.
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INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

A capital paulista teve como meta para 2012 a redução de 30% das emissões de GEE identificadas no primeiro inventário 
de 2003, como parte da política municipal de combate às mudanças climáticas. O inventário – atualizado constantemente 

– é um importante instrumento para conhecer em detalhes as fontes de emissão de GEE, traçar seu monitoramento e planejar 
políticas de redução das emissões municipais. 
O Ekos Brasil elaborou o novo inventário de emissões e remoções antrópicas de GEE do município de São Paulo. 

• Objetivo: o novo inventário mostra a evolução das emissões do município permitindo o monitoramento da política 
de mudanças climáticas;

• Atividades: o inventário segue a metodologia aprovada pelo IPCC, o que permitirá a comparação dos resultados com outras 
cidades do mundo e com uma coleta e compilação de um enorme volume de dados dos mais diversos setores públicos;

• Parceiros: os trabalhos foram financiados pelo Banco Mundial a favor da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
da prefeitura. Contaram também com a participação da Geoklock e de professores do Instituto Astronômico e Geofísico
e da Escola Politécnica da USP;

• Resultados: além de diversos dados e análises o estudo contribuiu para o desenvolvimento de estratégias de redução de GEE 
no município. Foi detectado nesse período em São Paulo uma redução das emissões graças à expansão do uso do etanol. 
Para que a cidade cumpra com a legislação em vigor serão necessários esforços para reduzir os impactos causados, principalmente, 
no setor de transportes e resíduos urbanos. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS CONTAMINADAS

A presença de contaminantes ou de poluição em determinadas áreas pode gerar danos à saúde, comprometer a qualidade 
dos recursos hídricos e restringir o uso do solo, desvalorizando propriedades. Para contribuir com o desenvolvimento de ações 
e soluções o Ekos Brasil organiza, a cada dois anos, o Seminário de Remediação e Revitalização de Áreas Contaminadas. 
O evento enriquece a reflexão a respeito da remediação de áreas urbanas degradadas por contaminação, uma questão atual 
que desafia a gestão ambiental nas cidades. 
A revitalização de áreas contaminadas pode garantir o retorno do uso residencial e comercial para as regiões centrais. Assegura, 
assim, a produtividade econômica e o cumprimento das funções sociais dessas regiões. Também contribui para a redução da pressão 
sobre os recursos naturais na periferia das cidades. 

• O Seminário: bianual, reconhecido como um dos principais eventos sobre o tema na América Latina. Reúne especialistas do setor 
público e privado de vários países. Além de painéis e palestras, o seminário promove a Feira de Negócios e a Poster Session para 
desenvolver a troca de conhecimentos;

• Parcerias: além dos patrocinadores e expositores parceiros, o seminário 
tem apoio da Battelle, Secretaria do Verde de São Paulo, INEA e SENAC;

• Resultados: na edição de 2012 estiveram presentes em torno de 350 pessoas 
e 25 trabalhos foram apresentados. Em 2014 o seminário ganhou proporções 
ainda maiores, superando as expectativas de participação e visibilidade.

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL

INVESTIMENTOS DE ALTO IMPACTO

PROGRAMA ECOMUDANÇA

Investimentos como soluções ao desenvolvimento sustentável. Com a intenção de gerar impactos socioambientais em paralelo 
ao retorno financeiro, esses investimentos são voltados a empresas, organizações ou fundos de investimento. 

O Ekos Brasil apoia gestores de fundos e investidores na estruturação e operação de investimentos sustentáveis, por meio 
de instrumentos financeiros de alto impacto socioambiental.

Os Fundos Itaú Ecomudança revertem 30% da sua taxa de administração para o Programa Ecomudança. Ele promove projetos com 
foco na redução de emissões de GEE fomentando iniciativas voltadas à mitigação das mudanças climáticas.

Desde 2007 o Ekos Brasil auxilia o Banco Itaú na estruturação, desenvolvimento 
e coordenação do programa de investimentos em projetos ambientais.

• Objetivo do programa: Estimular e fomentar projetos de redução 
de emissões de GEE; 

• Atividades: Definição de metas mensuráveis de impacto socioambiental; 
apoio à organização da chamada de projetos;definição de metodologia 
para seleção de projetos; acompanhamento e monitoramento de projetos.

• Resultados: Em 2014, 236 projetos de 23 estados se inscreveram  
no Programa Itaú Ecomudança. A iniciativa já contemplou 26 entidades 
com quase R$ 3 milhões investidos em 14 estados do Brasil.

INVESTIMENTO DE IMPACTO
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