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A  SPVS em 2007

A experiência de um pesquisador 
em 2007 serviu como estímulo 
para toda a equipe da Sociedade 
de Pesquisa em Vida Selvagem 
e Educação Ambiental - SPVS. 
Em meio a um trabalho de 
campo, na Reserva Natural Rio 
Cachoeira, barulhos estranhos na 
mata o fizeram ter uma reação 
rápida em busca de proteção. 
Instintivamente o pesquisador 
abrigou-se no topo de uma 
grande pedra, longe do solo. 
Naquela posição segura observou 
com atenção o dorso de uma 
grande onça-pintada que se 
movimentava nas proximidades. 
Tudo foi muito rápido, mas durou 
tempo suficiente para comprovar 
a manutenção da biodiversidade 
nas reservas naturais da SPVS. 
Este foi o primeiro registro de 
onça-pintada nas reservas, 
demonstrando a qualidade da 
conservação do remanescente 
de Mata Atlântica localizada no 
litoral norte do Paraná.

Com este relato a Sociedade de 

Pesquisa em Vida Selvagem e 

Educação Ambiental apresenta 
os resultados institucionais 
do ano de 2007. Eles fazem 
parte de uma série de esforços 
de técnicos, colaboradores, 
pesquisadores, empresas 
parceiras e comunidades locais 
que trabalham buscando a 
conservação da natureza, através 
da proteção de áreas nativas, de 
ações de educação ambiental e 
do desenvolvimento de modelos 
para o uso racional dos recursos 
naturais na Floresta Atlântica 
e seu ecossistema associado 
Floresta com Araucária.
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A SPVS realiza na Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba ações 
de combate ao Aquecimento 
Global através da conservação 
de remanescentes de Floresta 
Atlântica e restauração de áreas 
degradadas.

Os projetos são financiados pelas 
empresas American Eletric Power 
na Reserva Natural Serra do Itaqui, 
Chevron na Reserva Natural Morro 
da Mina e General Motors na 
Reserva Natural Rio Cachoeira, 
com o apoio da organização 
não-governamental The Nature 
Conservancy.

Estas três Reservas da SPVS 
totalizam 18.600 hectares. Até 
2006, 1.844 hectares das áreas 

possuíam status de RPPN – 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. Em 2007 outros 8.211 
hectares tornaram-se RPPN, 
totalizando 10.055 hectares.

Esta categoria de Unidade de 
Conservação de uso sustentável, 
estabelecida pelo Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (Lei 
Federal No: 9.985), é conferida 
a áreas privadas e estabelece 
um caráter de perpetuidade de 

conservação biológica. Além disso, 
os municípios paranaenses que 
têm unidades de conservação 
recebem o ICMS ecológico - no 
qual um dos critérios de repasse 
de recursos do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) é a presença 
de Unidades de Conservação. O 
município de Antonina recebeu 
o valor de R$ 535 mil de repasse 

devido as RPPN da SPVS em 2007. 

Em conjunto com as ações de 

conservação de áreas a SPVS 
realizou uma série de atividades 
de educação ambiental e de 
ações que aliam conservação da 
natureza e desenvolvimento.

SPVS e o crescimento das RPPNS 
na Floresta Atlântica
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A Cooperativa de Ecoturismo 

de Guaraqueçaba – Coperguará 

Ecotur – e o Projeto de Promoção 

da Meliponicultura são ações 

da SPVS que envolvem as 
comunidades locais da Área 
de Proteção Ambiental de 
Guaraqueçaba na busca de 
alternativas de renda compatíveis 
com a conservação da natureza. 

A Cooperativa de Ecoturismo de 

Guaraqueçaba foi legalmente 
instituída em 2007, depois de 
uma série de reuniões com 
a comunidade local da APA 
de Guaraqueçaba e entorno 
para a elaboração de um 
diagnóstico sobre o potencial 
ecoturístico da região. No 
mesmo ano, atores locais foram 
mobilizados e sensibilizados 
sobre o cooperativismo, 
empreendedorismo e organização 
social. A Cooperativa nasceu 
com 28 cooperados e 11 roteiros 
ecoturísticos planejados. 

O Projeto foi financiado pelo 
Ministério do Meio Ambiente 
através do sub-programa Projetos 
Demonstrativos da Mata Atlântica 
com recursos provenientes da 
Cooperação Brasil - Alemanha, 
GTZ e KFW.

A Promoção à Meliponicultura 
- criação de abelhas nativas 
sem ferrão - é outro projeto 
da SPVS que apresenta uma 
alternativa de desenvolvimento 
compatível com a natureza 
na região, trabalhando com 

Ecoturismo e a criação de abelhas nativas 
nas Reservas Naturais

espécies de abelhas importantes 
na polinização da vegetação 
nativa. O Projeto conta com 
apoio da Fundação Boticário de 
Proteção à Natureza e Fundação 
Interamericana. 

Em 2007, a comunidade local 
envolvida fundou a Associação 
de Criadores de Abelhas Nativas 
da APA de Guaraqueçaba – 
Acriapa, com a participação de 
22 produtores. A produção do 
primeiro ano alcançou 30 kg de 
mel com o uso de 369 caixas de 
abelhas. Essas espécies nativas 
produzem em cada colméia até 
um quilo de mel por ano, que, 
segundo o saber popular, tem 
propriedades medicinais.

Foto: Marcelo Bosco Pinto

Foto: Marcelo Bosco Pinto
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A SPVS realiza desde 1998, 
no litoral norte paranaense, 

o Projeto de Conservação 

ao Papagaio-de-Cara-Roxa, 
com ações de pesquisa, 
monitoramento e educação 
ambiental. 

Em 2007, realizou o 
monitoramento populacional 
e de reprodução da espécie. 
O censo demográfico apontou 
4.821 indivíduos no litoral do 
Paraná, o que representa 70% 
da população de papagaios-
de-cara-roxa. Para auxiliar na 
reprodução da espécie por meio 
do aumento da oferta de ninhos, 
os pesquisadores desenvolveram 
e instalaram dois tipos de ninhos 
artificiais: de madeira, instalados 
a partir de 2003, e os de PVC 
instalados a partir de 2007. Os 
ninhos artificiais apresentaram 
bons resultados para a 
reprodução da espécie. Dos 40 
ninhos instalados em 2007, 26 
registraram sucesso – gerando 
47 filhotes sendo que 43 deles 
sobreviveram.

Papagaio-de-Cara-Roxa 
e a conservação da 
espécie no litoral norte 
paranaense

O Projeto de Conservação do 

Papagaio-de-Cara-Roxa tem 
financiamento da Audi do 
Brasil, Fundación Loro Parque, 
Fundação O Boticário de Proteção 
à Natureza e Phillip Moris. O 
projeto também recebeu apoio 
de Zig Koch Fotografias, Escola 
Internacional de Curitiba, 
Batalhão da Polícia Ambiental do 
Paraná, Conarmon Hidráulica e 
Conexões de PVC.
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No final de 2007, o Programa 

de Adoção de Florestas com 

Araucárias da SPVS transformou-
se em Programa Desmatamento 
Evitado, realizando a compensação 
de emissões de gases de efeito 
estufa de empresas por meio 
de adoções de florestas nativas. 
A estratégia do Programa é 
aproximar os proprietários das 
áreas com florestas em bom 
estado de conservação e empresas 
interessadas em protegê-las, 
evitando assim o desmatamento 
e a emissão de Carbono na 

atmosfera. A SPVS dá suporte 
técnico para a manutenção dessas 
áreas protegidas. 

Neste ano, o HSBC Seguros Verdes 
adotou uma área de 100 hectares 
de florestas no Sítio Sossego, 
no município de Bocaiúva do 
Sul. A Rigesa Celulose, Papéis e 
Embalagem renovou até 2008 o 
contrato de adoção de uma área 
de 486 hectares, no município 
de São João do Triunfo, mesmo 
esta área não sendo utilizada 
para compensação de Carbono, 
ela passou a integrar as ações 

do Programa Desmatamento 

Evitado e contribui para a ações 

de conservação da Floresta com 

Araucária.

Paralelamente, a equipe técnica do 
Programa realizou os inventários 
de emissão de Dióxido de Carbono 
equivalente da Posigraf, Congresso 
Brasileiro de Unidades de 
Conversação e do Natal do Palácio 
Avenida HSBC.

O Desmatamento Evitado enquanto 
estratégia de compensação
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Ameaças e 
oportunidades à 
biodiversidade na 
cadeia produtiva do 
fumo

A parceria entre SPVS e a Fauna 

e Flora Internacional possibilitou 
que 119 propriedades produtoras 
de fumo do Paraná participassem 
de uma análise das ameaças e 
oportunidades à biodiversidade 
envolvendo a cadeia produtiva 
do fumo. O projeto foi financiado 
pela British and American 
Tobacco Biodiversity Partnership 
- BAT-BP -, e aconteceu 
paralelamente em Uganda e 
Indonésia. 

Em 2007, a SPVS elaborou um 
diagnóstico destas propriedades 
sobre aspectos da produção 
do fumo e riscos potenciais 
à biodiversidade. Das 119 
propriedades iniciais, 30 foram 
selecionadas para elaborar 
estudo detalhado sobre uso 
do solo e conservação das 
florestas. Todas as informações 
fundamentaram a construção 
de um Plano de Ação que será 
aplicado na próxima fase. Ainda 
neste ano foi realizado o projeto 

Corredores Verdes, no qual 

a SPVS realizou capacitações 
em legislação ambiental e 
conceitos de biodiversidade para 
aproximadamente 200 produtores 
de fumo.

SPVS e o 
relacionamento com a 
sociedade 

A SPVS alcançou em 2007 
a participação de 2.437 
simpatizantes, totalizando 
a marca de 28.237 pessoas 
interessadas na conservação da 
natureza e que acreditam na 

missão da SPVS.

Já os novos filiados nas 

campanhas “Adote um Papagaio 

de Cara-Roxa” e “Filiação SPVS” 
foram de 233, totalizando 2.836. 

No Programa Associado 

Corporativo, que também 
faz parte das atividades de 
relacionamento com a sociedade, 
o novo integrante é a Kapersul 
Gestão de Resíduos Industriais 
e as empresas que renovaram 
a parceria são Editora Positivo, 
Hotéis Deville, Concessionária 
Ecovia, Philip Morris, Rigesa 
Celulose, Papéis e Embalagem, 
Westaflex Tubos Flexíveis e 
Tortuga Produtos de Borracha. 
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Parecer dos Auditores Independentes

Aos
Administradores da
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS.

Examinamos os balanços patrimoniais da Sociedade de Pesquisa 1. 
em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS, levantados em 
31 de dezembro de 2007 e 2006, e as respectivas demonstrações 
do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio social e das 
origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios 
findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua 
administração. Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de 2. 
auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento 
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 
de transações e o sistema contábil e de controles internos da 
entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidencias e 
dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 
divulgados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela administração da entidade, 
bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 3. 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Sociedade de Pesquisa em 
Vida Selvagem e Educação Ambiental – SPVS, em 31 de dezembro 
de 2007 e 2006, o déficit de suas operações, as mutações de 
seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos 
referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Curitiba, 07 de março de 2008.

BOUCINHAS & CAMPOS + SOTECONTI
Auditores Independentes S/S
CRC.SP 5.528 - F/PR

Carlos Caputo
Contador
CRC SP 175.056/O “S” - PR
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

ATIVO

CIRCULANTE 2007 2006

Disponibilidades  402.801  316.284

Aplicações financeiras  191.630  132.052

Investimentos temporários  75.000  75.000

Contas a receber  205.277  2.356

Adiantamentos concedidos  26.585  19.256

Despesas antecipadas  2.980  2.762

Outros créditos  2.259  2.455

 906.532  550.165

NÃO CIRCULANTE

PERMANENTE

Imobilizado  9.706.019  9.721.824

Intangível  8.416  4.866

 9.714.435  9.726.690

TOTAL DO ATIVO  10.620.967  10.276.855

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

PASSIVO

CIRCULANTE 2007 2006

Fornecedores  48.881  8.199

Obrigações sociais e trabalhistas  301.376  291.659

Obrigações fiscais  5.079  3.324

Obrigações com convênios  314.826  24.783

Obrigações diversas  11.738  7.334

 681.900  335.299

NÃO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações com convênios  5.626  9.521

Provisão para contingências  5.234  29.195

 10.860  38.716

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio social  10.107.664  10.107.288

Déficit do exercício  (179.457)  (204.448)

 9.928.207  9.902.840

TOTAL  10.620.967  10.276.855

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

  2007 2006

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas com doações  66.829  210.078

Receitas Projeto Papagaio  119.353  183.029

Receitas de convênios  2.363.321  2.565.266

Receitas coorporativos  33.111  7.000

Receitas Projeto NEA  120.120  60.306

Receitas administração de projetos  126.820  146.360

Receitas Projeto Araucária  243.519  270.077

Receitas financeiras  30.382  28.895

Outras receitas operacionais  25.014  8.822

 3.128.469  3.479.833

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com pessoal  (1.655.346)  (1.911.154)

Despesas com terceiros  (294.757)  (451.756)

Despesas gerais  (858.534)  (915.863)

Despesas com viagens  (68.152)  (57.287)

Despesas com veículos  (111.726)  (151.809)

Despesas com programas  (3.847)  (25.481)

Despesas financeiras  (39.461)  (30.368)

Depreciações e amortizações  (151.183)  (170.530)

Doações diversas  (2.778)  -

 (3.185.784)  (3.714.248)

DÉFICIT OPERACIONAL  (57.315)  (234.415)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Resultado na alienação de imobilizado  82.682  31.878

Resultado na venda de gado bovino  -  (1.911)

 82.682  29.967

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  25.367  (204.448)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

   Superávits 

 Patrimônio   (Déficits) 

 Social   acumulados   Total

Saldos em 31 de dezembro de 2005  1 0.327.276   ( 219.612)   1 0.107.664

Ajustes de exercícios anteriores  -   ( 376)   (376)

Incorporação do superávit ao 
patrimônio social  (219.612)   219.612   -

Déficit do exercício  -   ( 204.448)   (204.448)

Saldos em 31 de dezembro de 2006  1 0.107.664   ( 204.824)   9 .902.840

Superávit do exercício  -   25.367   25.367

Saldos em 31 de dezembro de 2007  1 0.107.664   (179.457)   9 .928.207

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

  2007 2006

ORIGENS DOS RECURSOS

 Das operações sociais
  Superávit do exercício  25.367  -
  Depreciação  151.183  -
  Depreciação bens de terceiros  3.895  -
  Valor residual dos bens baixados  62.818  -

 Aumento do Exigível a longo prazo  -  168
 Transferência do passivo circulante para o exigível
  a longo prazo  -  29.195
  Total das origens  243.263  29.363

APLICAÇÕES DE RECURSOS

 Das operações sociais
  Déficit do exercício  -  204.448
  Depreciação  -  (175.599)
  Valor residual dos bens baixados  -  (1.622)
  Ajustes de exercícios anteriores  -  376

 No ativo permanente
  Aquisição do imobilizado  205.641  33.912

 Redução do Exigível a longo prazo  27.856  -
  Total das aplicações  233.497  61.515

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  9.766  (32.152)

Representado por:
 Ativo circulante
  No fim do período  906.532  550.165
  No início do período  550.165  594.796

   356.367  (44.631)

 Passivo circulante
  No fim do período  681.900  335.299
  No início do período  335.299  347.778

   346.601  (12.479)

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  9.766  (32.152)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental

R. Isaias Bevilacqua, 999 | Curitiba | PR

80430-040 | Tel/fax: +55 (41) 3339-4638 

spvs@spvs.org.br
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