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QUEM SOMOS

As ações que a SPVS realiza abrangem a 
conservação e restauração de 
ecossistemas naturais, criação de reservas 
particulares e outras áreas protegidas, 
pesquisa científica, defesa de espécies 
ameaçadas, educação para a conservação 
da natureza e empreendedorismo.

Os projetos que a SPVS desenvolve 
procuram mobilizar a sociedade sobre a 
importância da conservação do 
patrimônio natural, influenciar políticas 
públicas e estabelecer parcerias com os 
setores empresarial e público, 
demonstrando a dependência que as 
atividades econômicas têm da existência 
das áreas naturais e seus processos 
ecológicos.

Com suas origens na convicção de que a 
conservação da biodiversidade tem valores 
intrínsecos, a Sociedade de Pesquisa em 
Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) 
nasceu em 1984 em Curitiba (PR).
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Região localizada no litoral norte do Paraná e inserida no maior 
bloco remanescente de Mata Atlântica, a APA de 
Guaraqueçaba é onde a SPVS trabalha de forma integrada com 
comunidades locais e outras instituições em prol dos 
ecossistemas reconhecidos como patrimônio da humanidade.  
Na APA, a SPVS mantém três reservas naturais (18.600 
hectares), desenvolve atividades econômicas para geração de 
emprego e renda junto às comunidades e realiza pesquisas 
científicas, que englobam sua iniciativa mais duradoura, o 
Projeto  de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa. 

Neste ecossistema típico do sul do Brasil, a SPVS tem 
contribuído de forma direta para conservar 4.900 hectares de 
remanescentes ameaçados de desmatamento, trabalhando 
para estruturar políticas públicas em favor de novas áreas 
protegidas ou mecanismos que envolvam a sociedade na 
conservação da biodiversidade. Além disso, atua na proteção 
de áreas naturais em ambientes urbanos, em redes visando à 
educação para a conservação da natureza, restauração 
ecológica, bem como em  projetos junto ao agronegócio para 
buscar conciliar atividades econômicas com a manutenção 
deste patrimônio natural e cultural dos brasileiros. 
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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE GUARAQUEÇABA

FLORESTA COM ARAUCÁRIA
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A SPVS tem como foco de atuação 
o Bioma Mata Atlântica, 
priorizando duas regiões, a APA 
de Guaraqueçaba e a Floresta 
com Araucária, onde são 
desenvolvidos seus principais 
projetos.
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