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Resultados em prol da conservação da biodiversidade
Em 2010, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS)
completou 26 anos de história. Neste ano, foi dada a continuidade dos projetos que a
instituição desenvolve para a consecução de sua missão, que é “trabalhar pela
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”.
Foram investidos nos projetos da SPVS um montante de R$ 5.002.433,00, cujo
detalhamento de seu investimento nos projetos pode ser conhecido no documento
anexo a este texto (Demonstrações Contábeis 2010).
Os principais projetos da SPVS, bem como suas principais ações, em 2010 foram:

Projeto
Parceiros
Finalidades

Principais ações
em 2010

Programa Desmatamento Evitado
HSBC, Posigraf, Sun Chemical, Pan American Development
Foundation (PADF)/Boeing, Souza Cruz
Proteger áreas naturais remanescentes de ecossistemas
ameaçados, com base no estabelecimento de parceria com
empresas e famílias proprietárias dessas áreas
 2.044 hectares de áreas naturais protegidas (a maior parte
no âmbito da Floresta com Araucária – ecossistema
associado à Mata Atlântica);
 20 áreas adotadas (propriedades envolvidas no projeto da
SPVS)
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Projeto
Parceiros
Finalidades
Principais ações
em 2010

Condomínio da Biodiversidade
Prefeitura Municipal de Curitiba
Proteger áreas naturais em ambientes urbanos
 Visita a proprietários de áreas com bosques nativos
relevantes em Curitiba
 Apoio à criação de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural Municipal (RPPNM)
 Promoção da integração dos proprietários de áreas com
bosque nativo
 Mensuração de estoque de carbono em áreas naturais da
cidade de Curitiba
 Capacitação cidadãos sobre a importância do manejo das
espécies exóticas invasoras

Projeto
Parceiros

Projeto Corredor Verde
Fauna and Flora International, British American Tobacco, Souza
Cruz
Inserir a temática da conservação da biodiversidade em
propriedades agrícolas na região de Paula Freitas, estado do
Paraná
 Capacitação de orientadores agrícolas (funcionários da
Souza Cruz), que são agentes de capacitação para
produtores agrícolas
 Intervenção em propriedades agrícolas para adequação
ambiental e criação de modelos de produção, que levem
em conta a importância da conservação da biodiversidade

Finalidades

Principais ações
em 2010

Projeto
Parceiros
Finalidades

Principais ações
em 2010

Projetos de Ação Contra o Aquecimento Global
The Nature Conservancy, American Electric Power, Chevron e
General Motors
Mitigação das mudanças climáticas e conservação da
biodiversidade em 18.600 hectares, na Área de Proteção
Ambiental de Guaraqueçaba, que foram transformadas em
reservas naturais
 Gestão e manejo das três reservas que compõem o
projeto
 Articulações com outras instituições para implementação
do Mosaico de Unidades de Conservação do Lagamar
(região que abrange importantes remanescentes de
Floresta Atlântica entre o litoral norte do Paraná e o litoral
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Projeto
Parceiros
Finalidades

Principais ações
em 2010

Projeto
Parceiros
Finalidades

Principais ações
em 2010

Projeto
Parceiros
Finalidades

Principais ações
em 2010

sul do estado de São Paulo)
Continuidade dos trabalhos em parceria com a
organização não-governamental Earthwatch Institute para
desenvolvimento de atividades de capacitação de
funcionários do banco HSBC nos temas mudanças
climáticas e biodiversidade

Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa
Pan American Development Foundation, Fundação O Boticário de
Proteção à Natureza, Loroparque Foundation
Proteção de espécie ameaçada (Amazona brasilienses), bem como
o habitat onde ocorre (Floresta Atlântica no litoral norte do
estado do Paraná)
 Realização de censos da população de papagaios-de-cararoxa, que estima a população em aproximadamente 5.000
indivíduos no estado do Paraná

Projeto de Apoio à Meliponicultura na APA de Guaraqueçaba
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Fundación
Loroparque, Instituto HSBC Solidariedade
Oferecer a comunidades na Área de Proteção Ambiental de
Guaraqueçaba uma alternativa de geração de renda compatível à
conservação da natureza. Meliponicultura é a criação de abelhas
nativas sem ferrão
 Continuidade dos trabalhos de incubação da Associação de
Criadores de Abelhas Nativas da APA de Guaraqueçaba
(Acriapa)
 Continuidade da construção da Casa do Mel – unidade de
beneficiamento de mel de abelhas nativas
 Trabalho de apoio técnico aos 23 produtores associados

Projeto de Apoio ao Ecoturismo na APA de Guaraqueçaba
Ministério do Turismo, Fundação O Boticário de Proteção à
Natureza
Igualmente oferecer a comunidades na Área de Proteção
Ambiental de Guaraqueçaba uma alternativa de geração de renda
compatível à conservação da natureza
 Apoio à gestão da Cooperativa de Ecoturismo de
Guaraqueçaba – CooperGuará Ecotur
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Formação de 25 condutores locais
Apoio à comercialização de roteiros da CooperGuará
Ecotur
Apoio à divulgação da Cooperativa

Para o desenvolvimento de seus projetos, a SPVS contou em 2010 com 59
funcionários. Além do trabalho deles, a SPVS também teve o apoio de voluntários no
desenvolvimento de atividades de seus projetos.
A SPVS contou, ainda, com o apoio das empresas Editora Positivo, Concessionária
Ecovia, Westaflex Tubos Flexíveis e Tortuga Produtos de Borracha que participaram do
Programa Associado Corporativo.
A instituição contabilizou, ainda, 117 novos filiados (totalizando 3.214, somados os que
aderiram em anos anteriores) e um cadastro de 34.730 simpatizantes em 2010. São
pessoas que apoiam o trabalho desenvolvido pela SPVS.
A todos seus apoiadores – pessoas e empresas doadoras, financiadores e instituições e
o público que compartilha da importância da conservação da natureza – a SPVS
expressa seu profundo agradecimento. Esta proximidade com todos é o que permite a
continuidade do trabalho em favor da manutenção do patrimônio natural.
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