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SPVS EM 2012

O ano de 2012 pode ser definido como período de expectativas 
para todos que, de alguma forma, estão envolvidos com a con-
servação da biodiversidade no mundo. Isto porque a realização 
da Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, que foi realizada em junho, no Rio de Ja-
neiro, trazia consigo a expectativa de, entre outros temas, um 
debate amplo sobre as necessidades de conservação para os 
próximos anos. 

Temas como as mudanças climáticas, conservação da biodiversi-
dade, desenvolvimento comunitário, a participação da iniciativa 
privada e o respaldo governamental em assuntos de interesse da 
sociedade e do futuro do Planeta foram galgando relevância com 
o passar dos meses iniciais de 2012. Conservacionistas, ONGs 
e governos começaram a debater a chamada economia verde, 
entendida como possibilidade de geração de renda e emprego 
em larga escala conciliada com a conservação da natureza. 

Também para a SPVS, o ano foi de expectativas e realizações. Na 
Rio+20, a instituição apresentou os resultados de seus projetos 
que atendem à missão de manutenção do patrimônio natural. 
Um dos destaques foi promover o Programa Empreendedores da 
Conservação (E-CONS), lançado para apoiar pessoas com resul-
tados práticos em conservação da biodiversidade e com capaci-
dade de replicação e geração de escala. 

Outro projetos da instituição também foram divulgados na Con-
ferência do Rio de Janeiro. É o caso das iniciativas desenvolvidas 
no litoral norte do Paraná, onde a SPVS mantém três reservas 
naturais, desenvolve o Projeto de Conservação do Papagaio-de-
-cara-roxa e coloca em prática duas importantes iniciativas jun-
to a comunidades locais para geração de renda e emprego – a 
Coooperativa de Ecoturismo de Base Comunitária e a Associação 
dos Criadores de Abelhas Nativas da Área de Proteção Ambien-
tal (APA) de Guaraqueçaba. Todo o trabalhodesenvolvido neste 
região tem como pano de fundo  ajudar a proteger a APA de 
Guaraqueçaba, região de alto interesse para a conservação da 
biodiversidade e que está inserida no maior bloco remanescente 
da Floresta Atlântica brasileira.  

Já no âmbito da Floresta com Araucária, ameaçado ecossistema 
do sul do Brasil associado ao bioma Mata Atlântica e trabalhado 
pela SPVS como uma outra área de foco, o Programa Desmata-
mento Evitado, que estimula a adoção de áreas naturais particu-
lares visando à conservação, também obteve resultados positivos 
em 2012, assim como o ConBio (Condomínio da Biodiversida-
de), que estimula a conservação de áreas naturais particulares 
em ambientes urbanos da Região Metropolitana de Curitiba. 

Em 2012, enfim, o Brasil tornou-se, durante o período da 
Rio+20, o centro dos debates sobre conservação e desenvolvi-
mento no mundo. A visão mais pessimista não permite olhar o 
legado da Conferência com vistas a um futuro melhor, porém, 
um olhar mais otimista, veria que, se os resultados não eram pal-
páveis e se converteram em promessas de longo prazo, ao menos 
houve uma maior exposição da sociedade ao tema. 
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PROJETO DE CONSERVAÇÃO
DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA

Em 2012, o Projeto de Conservação do 
Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) 
galgou resultados animadores, ensaiou expansão 
para outros Estados, virou livro e lançou seu 
blog. Realizado desde 1998 em ilhas do litoral 
do Paraná, o projeto tem como objetivo conservar 
a espécie e as áreas usadas para sua reprodução, 
dormitório e alimentação. 

Número de indivíduos por dormitório

Censo
Desde 2003, a equipe realiza 
o censo anual da população do 
papagaios-de-cara-roxa nos meses 
de outono ou inverno, período de 
maior concentração de indivíduos 
da espécie nos dormitórios. A 
décima edição foi realizada entre 
os dias 1 e 3 de junho de 2012 
em sete dormitórios, nos quais 
foram contabilizados um total de 
4.141 indivíduos. No ano anterior 
foram registrados mais de seis mil 
indivíduos, porém isso não significa 
uma redução na população, pois 
alterações meteorológicas como 
fortes chuvas e ventos – ocorridas 
em 2012 - podem interferir na 
contagem, já que muitos indivíduos 
podem não deixar seus dormitórios 
em tais situações. 

Prospecção
A prospecção é a procura por 
indivíduos de papagaio-de-cara-roxa 
em áreas em potencial para sua 
ocorrência. A equipe do Projeto de 
Conservação do Papagaio-de-cara-
roxa  visitou áreas no litoral sul 
do Estado do Paraná e no litoral 
norte do Estado de Santa Catarina. 
Em Santa Catarina, em Itapema, 
Itapoá e São Francisco do Sul, 
os pesquisadores encontraram 
regiões com características 
favoráveis à ocorrência da ave, 
como a presença de espécies 
vegetais usadas na alimentação e 
nidificação do papagaio. Porém, 
também foram observadas 
ameaças como o desmatamento, 
pressão imobiliária e presença de 
caçadores e extrativistas de palmito. 
Entrevistas com moradores e outros 
pesquisadores da região ajudaram 
a mapear áreas onde a espécie do 
papagaio-de-cara-roxa já foi ouvida, 
vista e/ou registrada.
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Monitoramento e novos ninhos 
A equipe formada por voluntários, pesquisadores da SPVS 
e auxiliares de campo (moradores da Ilha Rasa) monitora 
ninhos naturais e artificiais (fabricados em madeira ou 
PVC) nos sítios reprodutivos do papagaio: ilhas Rasa, 
Gamelas e Grande, no litoral norte do Estado do Paraná. 
Em 2012, foram monitorados 106 ninhos, dos quais 76% 
apresentaram ovos, sendo quatro ninhos naturais, 38 
ninhos de madeira e 39 ninhos de PVC (Fotos). A equipe 
também registrou que outros cinco ninhos foram usados 
por casais da espécie, mas sem ocupação efetiva. 

Quando os filhotes já estão maiores, é realizada 
a biometria. Os filhotes são retirados dos ninhos 
para obtenção das medidas do bico, culmen, tarso, 
comprimento da cauda, da asa e do corpo do animal. 
Também é feita a pesagem e o anilhamento do indivíduo.

A ocupação, postura e o crescimento dos filhotes até 
seu voo foi acompanhado através de duas câmeras que 
foram instaladas em um ninho de madeira na Ilha Rasa, 
uma interna ao ninho e outra externa, com o objetivo de 
compreender o comportamento reprodutivo e cuidado 
dos pais com os filhotes, acrescentando no conhecimento 
obtido durante todos esses anos de monitoramento.

Além disso, a equipe do Projeto instalou mais 20 novos 
ninhos de madeira nas regiões conhecidas como Caçada 
e Rio do Santo, na Reserva Natural Serra do Itaqui, no 
município de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. 
Áreas desta reserva estão em processo de recuperação, e, 
por isso, não dispõem de um número relevante de árvores 
com diâmetro apropriado para servirem como ninhos 
naturais para os papagaios. Mesmo assim, nessa área já 
foram registradas posturas de ovos por casais da espécie 
no período reprodutivo.

Ninho natural e ninhos
artificiais de madeira e de PVC

Disponibilidade
de alimento
No ano de 2012 foi iniciada a avaliação da 
disponibilidade de recursos alimentares na 
Ilha Rasa e na região da Caçada, na Reserva 
Natural Serra do Itaqui. Foram colocados 150 
coletores de frutos e sementes embaixo de 
espécies vegetais relevantes para a alimentação 
do papagaio. Foram selecionados 30 indivíduos 
(15 na ilha e 15 no continente) das espécies 
de árvores guanandi, araçá e mangue-do-mato. 
Na Ilha Rasa, além das espécies citadas, mais 
15 árvores de macaco e 15 de canelinha foram 
escolhidos. E na Caçada, outras duas espécies, 
jerivá e camboatá, 15 exemplares de cada, 
foram selecionados. 
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Educação Ambiental
Um ponto importante para a conservação de uma espécie passa pela sensibilização da população 
residente e de visitantes de regiões na qual ela vive e se reproduz. Para cumprir este objetivo, foram 
realizadas pelo Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa oficinas com professores e alunos 
da rede pública municipal de ensino, em Guaraqueçaba, e orientações a veranistas e moradores 
do município. Na oficina para docentes, 77 professores das escolas municipais de Guaraqueçaba 
assistiram a palestras e foram estimulados a elaborarem projetos de prática pedagógica com ênfase 
em educação ambiental.

Os alunos de cinco escolas municipais rurais de Guaraqueçaba foram visitados pela equipe do 
projeto e, por intermédio da apresentação interativa com fotos de aves da região, brincadeiras ao ar 
livre, modelagem em argila e música, aprenderam sobre conservação. 

Atividades 
com argila e 

ao ar livre com 
os alunos

Capacitação com os professores do Ensino Fundamental do município de Guaraqueçaba
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Vida Livre – A História do papagaio-de-cara-roxa

Também em 2012 foi lançado o livro “Vida Livre – a 
História do Papagaio-de-cara-roxa”, da escritora Adélia 
Woellner ilustrado pela artista plástica  Kitty Harvill. A 
obra mostra, de maneira lúdica e com belas ilustrações, 
a biologia da espécie e o trabalho desenvolvido pela 
SPVS em prol da sua conservação.  

Blog do Papagaio-de-cara-roxa
Em agosto, o projeto lançou o Blog do Papagaio-de-cara-roxa. Nele estão todas as ações 
que os pesquisadores realizam, as visitas recebidas e as principais divulgações na mídia. 

Lançamento do livro 
“Vida Livre- A História do 

Papagaio-de-cara-roxa”
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PROGRAMA E-CONS

Em 2012, após 28 anos de atuação mais focada 
nos estados do Paraná e em regiões de Santa 
Catarina e reconhecida nacionalmente por seus 
projetos em prol da conservação da Mata Atlântica, 
a SPVS identificou que era o momento de repassar 
sua experiência em favor da conservação de biomas 
em outras regiões do Brasil. Para iniciar esta nova 
fase, a instituição, em parceria com o HSBC, 
lançou, em abril, o Programa Empreendedores da 
Conservação (E-CONS). 

O Programa foi criado com o objetivo de selecionar pessoas com perfil empreendedor, 
comprometimento para com a causa ambiental e que estivessem à frente de projetos relevantes 
para a conservação da natureza nos diferentes biomas brasileiros. Em seu primeiro ano, o 
Programa E-CONS  apoiou seis lideranças em diferentes regiões. 

Diferentemente de outros projetos de auxílio à conservação, o Programa E-CONS busca 
desenvolver junto aos projetos apoiados a visão de longo prazo, investindo em capacitação, 
divulgação, gestão e expansão de suas ações. A ideia é que os E-CONS tenham condições de 
fortalecer seu trabalho e ampliar o impacto positivo de suas ações. 

Nas próximas páginas, um resumo dos projetos dos seis empreendedores apoiados e os resultados 
alcançados por cada um ao final do primeiro ano de projeto:
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Terezinha Vareschi
E-CONS Mata Atlântica Urbana, Terezinha mora 
numa área natural conservada num dos bairros 
com maior pressão imobiliária de Curitiba (PR). 
Seu projeto demonstra a importância destas áreas 
para a qualidade de vida das grandes cidades. 
Junto com um grupo de proprietários de áreas 
naturais particulares, criou uma associação 
e luta pela implantação de políticas publicas 
para a conservação de áreas naturais na capital 
paranaense e região metropolitana.

Entre os principais resultados do E-CONS 
Mata Atlântica estão: 

» Estruturação da Reserva Bicudinho-
do-brejo, área particular comprada por 
Bianca Reinert e amigos para manter a 
salvo a espécie descoberta por ela;

» Parceria firmada com uma empresa 
internacional que vai reverter recursos 
financeiros para serem investidos na 
ampliação do conjunto de áreas naturais 
protegidas na região de Guaratuba, litoral 
do Paraná. R
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Bianca Reinert

E-CONS Mata Atlântica, Bianca Reinert descobriu 
na década de 90, uma espécie de pássaro muito 
especial, que sobrevive apenas nas áreas úmidas 
do litoral do sul do Brasil, sendo sua distribuição 
geográfica mais acentuadamente na APA (Área 
de Proteção Ambiental) de Guaratuba. Bianca 
reuniu um grupo de amigos e juntos resolveram 
somar esforços em prol da conservação da ave 
e compraram uma área nessa região. Desde 
então, vem articulando para manter não só a sua 
área conservada, mas também para garantir a 
preservação da região da Lagoa do Parado. 

E-CONS Mata Atlântica

No primeiro semestre de apoio do Programa, seu 
projeto apresentou  os seguintes resultados:

» Terezinha criou e fortaleceu a APAVE (Associação 
dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região 
Metropolitana de Curitiba), principal plataforma 
de atuação dos proprietários de áreas naturais de 
Curitiba e região em prol da sua conservação;

» O trabalho articulado da APAVE resultou na 
assinatura de decreto municipal que regulamenta as 
RPPNMs (Reservas Particulares de Proteção Natural 
Municipal) da capital paranaense;

» Concorreu ao Prêmio Zilda Arns – Instituto HSBC. 
Também participou do processo de seleção do 
Projeto Legado, que vai investir em ações sociais e 
de conservação do meio ambiente em Curitiba. 

Zig Koch

E-CONS Mata 
Atlântica Urbana
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Por meio da ajuda do Programa E-CONS, 
Weber Girão pode investir em:

» Restauração florestal em áreas de 
nascentes, habitat do soldadinho-do-
araripe; 

» Ações de educação ambiental;

» Articulação política para a criação de 
unidades de cconservação na região 
também foram o foco de atuação em 
2012; 

» Proposta do projeto foi submetida ao 
Water Program (HSBC);

» Busca de parcerias com instituições 
internacionais fortaleceu-se como 
estratégia para angariar apoio financeiro; 

» O Ministério Público do Ceará também 
firmou parceria com o projeto e passou 
a destinar recursos à conservação do 
soldadinho. 
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Weber Girão
E-CONS Caatinga, Weber Girão 
é o responsável pelo Projeto de 
Conservação do Soldadinho-do-
araripe, espécie descoberta por ele 
em meados da década de 1990. 
O pássaro só existe na região da 
Chapada do Araripe, no Ceará, dentro 
do bioma Caatinga. O soldadinho-
do-araripe só se reproduz em áreas 
de nascentes em bom estado de 
conservação. Weber Girão, que vem 
dedicando sua vida a conservar essa 
espécie, envolveu toda a população 
da região em ações de sensibilização 
e tornou o soldadinho conhecido 
não só localmente, mas também em 
âmbito internacional. Também vem 
incorporando esforços na conservação 
de áreas naturais e articulação 
política para a criação de novas áreas 
protegidas.

E-CONS Caatinga 
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Em prol da conservação do Papagaio-
verdadeiro (Amazona aestiva), assolado 
pelo tráfico ilegal de animais silvestres, 
a E-CONS Gláucia Seixas busca uma 
mudança cultural no modo como a 
população local percebe a espécie. 
Entre os resultados alcançados dentro 
do programa E-CONS estão: 

» A criação de um mascote para 
campanha contra o tráfico de animais 
silvestres; 

» Expansão da área de atuação 
do projeto para o pantanal sul-
matogrossense;

» Elaboração de seis propostas de 
captação de recursos encaminhadas a 
editais institucionais. 
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Glaucia Seixas
E-CONS Pantanal, Glaucia combate 
o tráfico de animais, especialmente o 
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), 
comum na região. Suas ações incluem 
sensibilização de comunidades, a 
conservação de áreas naturais e 
articulação com o poder público em 
prol do combate direto ao tráfico. 

E-CONS Pantanal
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Silvio Marchini
E-CONS Amazônia, Silvio Marchini desenvolve ações 
de educação ambiental com estudantes no Arco do 
Desmatamento, região que se situa na fronteira agrícola 
brasileira, na Floresta Amazônica. Seu projeto, a Escola 
da Amazônia, busca envolver estudantes da região em 
ações de sensibilização e educação para a conservação 
e com isso alterar a percepção daquela população 
quanto à relevância da conservação da natureza.
Silvio Marchini lida diariamente com o desafio de 
conscientizar a população, sobretudo crianças e 
estudantes universitários, sobre a importância de 
conservar a natureza numa região com intensa pressão 
das atividades agropecuária e madeireira. 

Com a ajuda do Programa Empreendedores da Conservação (E-CONS), Silvio:

» Fortaleceu sua atuação na região;

» Expandiu as ações de educação ambiental;

» Desenvolveu novas ferramentas para captar recursos para o projeto;

» Criou o Prêmio Jovem Conservacionista, que reconhece ações em prol da 
conservação de jovens da região. 
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E-CONS Amazônia
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Rogério Cunha de Paula 

Jean Pierre 
E-CONS Cerrado, Jean desenvolve um projeto pela 
conservação do lobo-guará na Serra da Canastra, no Estado 
de Minas Gerais. Há um conflito latente e visível entre 
os produtores locais e o lobo, isto porque o bicho, de 
hábito alimentar carnívoro, acaba predando as galinhas, 
normalmente criadas soltas do terreiro e de fácil acesso 
para ele. Os produtores, por seu turno, viam na eliminação 
do lobo um modo eficaz de acabar com o problema. 
Jean desenvolveu uma espécie de ‘galinheiro-modelo’, à 
prova de lobos. Também investiu em ações de divulgação 
e conscientização e com isso mudou a percepção dos 
moradores da Canastra quanto à presença do lobo. Com 
isso, Jean conseguir proteger tanto as galinhas quanto os 
lobos, que pararam de ser caçados. 

» Jean Pierre, E-CONS Cerrado com o projeto de Conservação do 
Lobo-Guará, foi convidado a participar do rigoroso processo seletivo da 
ASHOKA, organização que seleciona pessoas inspiradoras no mundo 
todo.

» Implantou o método de controle e mitigação de conflitos entre 
homens e lobos-guará;

» Realizou parceria com uma empresa multinacional que vai 
incrementar estas ações;

» Com o apoio do Programa E-CONS, Jean também investiu na criação 
de uma campanha de divulgação das ações na região. 

E-CONS Cerrado
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RESERVAS NATURAIS

Conservação, captura de carbono 
e restauração, contribuindo 
com o equilíbrio climático

A SPVS mantém, desde 1999, reservas naturais na APA (Área 
de Proteção Ambiental) de Guaraqueçaba, nos municípios de 
Antonina e Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Localizadas 
na Mata Atlântica, as reservas Morro da Mina, Rio Cachoeira 
e Serra do Itaqui abrigam três projetos pioneiros de mitigação 
das mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. 
Atualmente parte das reservas (11.441 ha) já foi transformada 
em RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), áreas 
particulares de proteção perpétua e reconhecidas pela legislação 
brasileira como unidades de conservação. 

As três reservas compõem um conjunto de importantes 
ecossistemas(ver mais informações no quadro abaixo) que, 
apesar de ricamente biodiversas, sofrem pressões  na região. 

SOMA DAS ÁREAS DAS RESERVAS DA SPVS: 18,6 mil 
hectares. 

LOCALIZAÇÃO: a área que vai do litoral sul do Estado 
de São Paulo até o litoral do Paraná é considerado o 
maior remanescente contínuo de Mata Atlântica bem 
conservada do Brasil, com uma grande diversidade 
de ambientes naturais desde as planícies próximas 
ao mar até as montanhas da Serra do Mar (1,8 mil 
metros de altitude). A região é reconhecida como 
Sítio do Patrimônio Mundial Natural – Mata Atlântica 
das Reservas do Sudeste – desde 1999. Faz parte do 
Mosaico Lagamar com 44 Unidades de Conservação, 
que além da biodiversidade protegem importantes 
mananciais que abastecem de água as cidades litorâneas 
e encostas sujeitas a deslizamentos e inundações.

Reserva Rio Cachoeira
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Benefícios Sociais
A caça predatória, a extração ilegal de palmito; o assentamento 
inadequado; a exploração de espécies ameaçadas de extinção; o 
conflito entre a pesca industrial e a pesca tradicional; o plantio 
de espécies ornamentais exóticas; o desmatamento; a expansão 
urbana e de áreas de lazer; a ampliação da rede viária e intensa 
atividade portuária (Paranaguá e Antonina) são, historicamente, 
atividades que ameaçam a conservação da região. 

Neste cenário, os projetos da SPVS nas reservas geram empregos 
para a comunidade local que é capacitada para dezenas de 
atividades, dentre elas, a proteção da área, auxiliando pesquisas 
científicas, na educação ambiental, na restauração florestal, 
manutenção da infraestrutura, monitoramento da biodiversidade, 
dentre outras. 

Em 2012, um dos objetivos a serem atingidos nas 
reservas era a restauração de áreas de pastagens 
sujeitas a alagamento temporário. O maior problema 
dessas áreas é a presença da planta brachiária. Esta 
espécie invade os pequenos riachos que correm 
nas pastagens, represa-os e faz com que a água 
transborde por sobre a pastagem (as áreas são 
planas), o que favorece o desenvolvimento de novos 
exemplares da planta. 

Assim, a brachiária vence a competição com o 
restante da vegetação nativa. A tática usada para 
frear a reprodução desta espécie exótica foi o plantio 
de vegetações que fazem sombra na beira dos rios, 
pois ela não sobrevive na sombra. 

Foram plantadas 2.112 mudas em 1,5 hectares 
destas espécies. Sem a brachiária, o nível da água 
baixa e possibilita o aparecimento da vegetação 
nativa no entorno. 

Outra frente de atuação nas reservas foi o 
levantamento da interação existente entre animais 
polinizadores e plantas, e entre animais dispersores 
e plantas. Esses processos são importantes para a 
recomposição natural da floresta. 

Foram monitoradas 90 espécies de plantas e 76 
delas receberam visitas de insetos. Dentre os insetos, 

foram registradas 509 espécies. 

Na área de apoio à pesquisa e geração de dados 
somente com a temática restauração florestal, até 
o momento (desde 2007) foram compilados 12 
dissertações de mestrado, 14 trabalhos de conclusão 
de curso e 20 artigos publicados em revistas 
científicas. 

Ainda em 2012, foi realizado um curso sobre 
restauração e iniciada a estruturação de uma 
trilha interpretativa. Estas ações visam disseminar 
o conhecimento gerado a partir da experiência 
adquirida em 15 anos de trabalhos em restauração 
aliada à pesquisa científica. Na trilha, é possível ter 
contato com uma modalidade de capacitação em 
que o visitante pode observar os processos naturais 
que ocorrem na natureza, e conhecê-los contribui 
para o desenvolvimento das técnicas de restauração 
florestal. Antes do curso, a equipe definiu os possíveis 
roteiros e levantou as melhorias necessárias para 
garantir estrutura e segurança aos visitantes. 

Outras pesquisas estão sendo realizadas avaliando 
a relação de dados climáticos e o crescimento das 
árvores a partir da análise da largura dos anéis de 
crescimento, possibilitando inferir sobre crescimento 
das árvores nas ultimas décadas e a relação com a 
captura de carbono. 

Resultados
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Um grande desafio para as comunidades residentes 
numa Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraque-
çaba  é encontrar atividades que, ao mesmo, gerem 
renda e cumpram com os objetivos de conservação da 
natureza. Com esse intuito, a SPVS iniciou, em 2004, 
o projeto de Meliponicultura (criação de abelhas nati-
vas sem ferrão) com os propósitos de produção de mel, 
própolis e conservação das espécies. 

A produção do mel e própolis estrutura-se em três nú-
cleos no entorno das reservas naturais Morro da Mina 
e Rio Cachoeira (ambas no município de Antonina) e 
Serra do Itaqui (em Guaraqueçaba). Para fortalecer a 
atividade, foi criada, no ano de 2007, com o suporte 
técnico da SPVS, a Acriapa (Associação de Criadores 
de Abelhas Nativas da Apa de Guaraqueçaba), que 
conta hoje com 21 criadores associados.

O diferencial do projeto é que a produção, do início ao 
fim, é feita de modo a não agredir a natureza. A come-
çar pela escolha das abelhas nativas. A associação tem 
a proposta inovadora de criar apenas abelhas nativas 
de sua região de atuação, visto que a conservação das 
florestas depende  dessas abelhas que contribuem ati-
vamente para a polinização da flora da  Mata Atlântica. 

Para capturar as abelhas, os produtores instalam, nos 
troncos das árvores, uma espécie de “armadilha” feita 
com garrafas do tipo pet com extrato de própolis – que 
atrai as abelhas. Depois, elas são transferidas para 
“caixas de criação racional”, feitas de madeira certi-
ficada e/ ou de aproveitamento de sobras de madeira. 
Uma vez nas caixas, as abelhas quando já estruturadas 
produzem o mel e, dali, se extrai, também, o própolis. 

Criação de abelhas nativas – 
Desenvolvimento comunitário 
e Conservação da Natureza

Em março, este método foi apresentado na Feira 
de Consumo Consciente, evento realizado anu-
almente em Milão, na Itália. Um dos resultados 
mais expressivos da Acriapa foi a autorização, 
pela ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná), para comercializar o mel da espécie 
jataí. O processo que levou à obtenção do aval 
da agência é um exemplo de como uma iniciati-
va pode gerar escala e até incentivar a criação, 
por meio do poder público, de grupos de discus-
são para novos produtos. 
Para conseguir esta chancela, a Acriapa, com 
apoio da SPVS e de parceiros, investiu na cons-
trução da Casa do Mel, a primeira Unidade de 
Beneficiamento do Mel (UBM) de abelhas nati-
vas sem ferrão do Sul do Brasil. Este trabalho le-
vou o projeto a participar do estabelecimento dos 
parâmetros físicos e químicos para o mel de jataí 
e também de outras espécies que estão em de-
senvolvimento. As análises foram realizadas em 
laboratórios do Centro de Pesquisa e Processa-
mento de Alimentos da Universidade Federal do 
Paraná (CEPPA/UFPR) e Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG). 

Também foi dado início ao processo de registro 
do mel das espécies mandaçaia, de uruçu ama-
rela, tubuna e manduri, além do própolis. As 
comunidades de Ilha Rasa e Morato, em Gua-
raqueçaba, foram contempladas com atividades 
de replicação do projeto, que tem como objetivo 
incentivar demais produtores aumentando o nú-
mero de beneficiados pelo projeto. Nesta ativi-
dade de replicação foram assistidos cerca de 20 
comunitários.

A instituição também recebeu visitas de outras 
entidades interessadas no trabalho desenvolvido 
no litoral do Estado, como o grupo de produtores 
rurais da região de Prudentópolis (PR) e do Ins-
tituto Guardiões da Natureza (ING). 

Além disso, a Acriapa iniciou parceria importante 
com o Fundo Socioambiental Casa, e o projeto 
executado pela SPVS manteve as parcerias junto 
à Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natu-
reza e o Instituto Oi Futuro. 

CONSERVAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO
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A rica biodiversidade da Mata Atlân-
tica talhou, ao longo dos séculos, 
belezas naturais na APA de Guara-
queçaba. Hoje, a área conta com 
um grande potencial para a prática 
do chamado Ecoturismo de Base 
Comunitária – modalidade em que 
os turistas são atraídos, sobretudo, 
pelo interesse de conhecer e des-
frutar de uma área com a biodiver-
sidade conservada além conviver e 
sentir como são a vida e os costu-
mes locais. É o caso da revoada dos 
papagaios-de-cara-roxa, da cacho-
eira da Reserva Salto Morato - com 
100m de queda d’água -, fauna e 
flora diversa ao longo da PR-405 
(Antonina-Guraqueçaba), proprieda-
des agroflorestais, farinheiras arte-
sanais, artesanatos ou, ainda, a cul-
tura e a culinária caiçaras típicas.  

No entanto, as comunidades, in-
cluindo os pequenos grupos familia-
res que vivem na APA ao longo da 
PR-405, historicamente enfrentam 
dificuldades ou, no mínimo, au-
sência de incentivos (econômicos, 
sociais e políticos) para organizar 
atividades ligadas ao turismo.  

Com o objetivo de formar uma rede 
de agentes capazes de fomentar 
e organizar o turismo na região, a 
SPVS lançou, com o apoio do Mi-
nistério do Meio Ambiente (MMA), 
em 2006, o projeto de Ecoturismo. 
Em 2007, foi criada a Cooperguará 
Ecotur – Cooperativa de Ecoturismo 
da Apa de Guaraqueçaba. 

Desde então, a Cooperguará Ecotur 
desenvolve ações de capacitação 
para os associados, valoriza a cultu-
ra caiçara e estimula a descoberta 
de opções de Ecoturismo de Base 
Comunitária, além de incentivar o 
comércio dos produtos locais.

Atualmente, 24 empreendedores 
locais de Antonina e Guaraqueça-
ba fazem parte da cooperativa. São 
donos de restaurantes de comida 
típica e pousadas, proprietários de 
barcos, artesãos, produtores de mel 
de abelhas nativas, agricultores fa-
miliares, entre outros. 

Ecoturismo de Base Comunitária
– fortalecendo as comunidades e criando 
oportunidade de geração de renda
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Pousada Baía Bela 
(vista da pousada) 

Acessando o site da Cooperativa (http://www.visiteguaraque-
caba.com.br/), o ecoturista encontra modelos de roteiros tu-
rísticos, com duração variada, por toda a região da APA de 
Guaraqueçaba. 

No ano passado, foram vendidos 25 roteiros e 300 turistas fo-
ram atendidos. O trabalho com o Ecoturismo de Base Comuni-
tária, juntamente com o projeto de Meliponicultura, foi apre-
sentado na Feira de Consumo Consciente Fa’ la cosa giusta! em  
Milão, na Itália. 

O principal financiador do projeto em 2012 foi a PADF - Funda-
ção Pan-Americana para o Desenvolvimento, em parceria com a 
Boeing, além da Tam Linhas Aéreas. 
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Mostrar que a iniciativa privada pode participar ativamente em 
projetos de conservação e dar a ela a oportunidade de “adotar” 
áreas naturais, ajudando-as a manterem-se longe da degradação 
e do desmatamento. Assim pode ser definida a ideia central 
do Programa Desmatamento Evitado, que facilita a parceria 
entre proprietários particulares de áreas naturais conservadas e 
empresas que queiram investir na conservação. 

Em 2012, sete novas áreas (ver quadro) foram adotadas, 
somando 758 hectares (ha) novos ao Programa. No total, 
26 áreas já participam do projeto e mais de 4.000 ha estão 
conservados.

PROGRAMA DESMATAMENTO EVITADO

NOME ÁREA  CIDADE

Fazenda das Arapongas 100 ha Lapa (PR)

RPPN Rancho Sonho Meu I e II 100 ha Tibagi (PR)

Chácara do Moinho 50 ha Mandirituba (PR)

Reserva Maragato 41,5 ha Passo Fundo (RS)

Sítio São José 39,9 ha Prudentópolis (PR)

Sítio Conquista 57,9 ha Palmeira (PR)

Fazenda Ribeirão das Pedras 160 ha Bocaiúva do Sul (PR)

*Área em hectares (ha)

Das sete novas áreas, seis estão no 
Paraná e uma no Estado do Rio Grande 
do Sul, na cidade de Passo Fundo. A 
adoção da Faz. Ribeirão das Pedras, 
em Bocaiúva do Sul, pela empresa 
Autopista Planalto Sul representou 
o fortalecimento do Programa 
Desmatamento Evitado no Paraná. 

A lógica do Programa parte da premissa 
de que áreas naturais bem conservadas 
fornecem serviços – chamados 
serviços ambientais – essenciais à 
comunidade, tais como a contribuição 
para a qualidade do ar, polinização, 
armazenamento de carbono, controle 
de erosão e fertilidade do solo, 
disponibilidade de água, entre outros. 
O proprietário, então, compromete-se a 
manter a sua área conservada em troca 
de apoio técnico e financeiro fornecidos 
pelo apoiador. 

O programa nasceu em 2003 com o 
nome de “Campanha de Adoção de 
Áreas” e, em nove anos, mais de 15 
empresas já adotaram áreas. Em alguns 
casos, a parceria se mantém desde o 
começo do projeto. Além disso, neste 
período, alguns eventos realizaram 
compensação de emissões de dióxido 
de carbono em áreas abrangidas pelo 
Programa.Lu
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O Condomínio da Biodiversidade é um projeto de conservação 
da biodiversidade em ambientes urganos, que há mais de 10 
anos vem incentivando atitudes que invertam processos de 
degradação ambiental e preservem as áreas com vegetação 
nativa em Curitiba e Região Metropolitana. O ConBio promove 
a difusão de informações sobre conservação da Floresta 
com Araucária e a importância da proteção dos últimos 
remanescentes naturais para a qualidade ambiental e qualidade 
de vida dos cidadãos.

Com o epíteto de “cidade-verde”, “cidade ecológica”, entre 
outros, Curitiba sempre se beneficiou da imagem de cidade 
que conserva a natureza. A cidade possui 18% de seu território 
coberto por vegetação nativa em bom estado de conservação. 
Porém, na realidade, 75% dessas áreas são particulares e os 
proprietários começaram, nos últimos anos, a receber uma 
forte pressão do setor imobiliário, sendo assediados para que 
vendessem seus terrenos para a construção de condomínios 
horizontais e de edifícios.

Uma das ações do ConBio  é o apoio  à criação de  Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural Municipal,  as RPPNM, 
em Curitiba. Aprovada em 2006 e reformulada em 2011, a 
Lei Municipal das RPPNM estimula proprietários a preservar 
áreas naturais conservadas que se encontram no meio urbano, 
oferecendo incentivos fiscais e a transferência do potencial 
construtivo dessas para outras áreas da cidade. Proprietários 
de imóveis que apresentem no mínimo 60% de cobertura por 
vegetação nativa conservada, que estejam com a documentação 
em dia e sem dívidas de IPTU podem criar uma RPPNM. 

Neste trabalho de apoio a criação de reservas particulares, o 
ConBio constatou que uma dificuldade no processo é o custo 
dos levantamentos florísticos e topográficos, exigidos pela 
legislação, que pode passar de 10 mil reais. Diante disso, o 
ConBio aprovou um projeto junto à Fundação Grupo Boticário 
de Proteção a Natureza para custear esses levantamentos para 
seis propriedades.  Uma delas foi criada em 2012: o Bosque da 
Coruja, de propriedade de Osvaldo Navaro. 

ConBio  – CONDOMÍNIO
DA BIODIVERSIDADE

A
rq

ui
vo

 S
P

VS

A
rq

ui
vo

 S
P

VS



_18_

RELATÓRIO ANUAL

2 0 1 2

Outra ação importante foi o apoio técnico, por meio 
da participação em reuniões, à APAVE (Associação 
dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região 
Metropolitana), em que  proprietários de RPPNM, terceiro 
setor e interessados em geral discutiram junto ao poder 
público melhorarias na legislação sobre reservas particulares 
e conservação da natureza no ambiente urbano. 

Em 2012, o ConBio visitou 97 áreas públicas de 
Curitiba, nas quais realizou-se um diagnóstico ambiental 
caracterizando cada área e seu estado de conservação. 
Os resultados desse levantamento embasará a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente nas ações futuras, como a 
criação de novos parques e bosques.

Estudos preliminares sobre a avaliação dos serviços 
ambientais foram feitos com base em 602 áreas particulares 
e públicas visitadas pelo projeto desde 2008 nas regionais 
Boa Vista e Santa Felicidade. A equipe sistematizou todas 
as informações relativas a essas áreas como cobertura 
florestal, presença de corpos d’água e conectividade. Este 
levantamento de dados teve como propósito subsidiar 
as análises dos serviços ambientais disponíveis nessas 
áreas. Nos ambientes naturais ocorrem diversos processos 
ecológicos que garantem a sobrevivência das espécies 
animais e vegetais. Esses processos têm a capacidade de 
prover bens e serviços que satisfazem as necessidades 
humanas de forma direta ou indireta.  Os serviços ambientais 
são os benefícios gerados gratuitamente pelo patrimônio 
natural para a humanidade.

Partindo da premissa de que as 
áreas naturais só se manterão 
conservadas com a participação da 
população, a equipe desenvolveu 
um trabalho de capacitação e 
sensibilização de professores e 
alunos em sete escolas municipais 
de Curitiba com bosque nativo no 
seu interior ou adjacente. 

Além das escolas municipais, 
outro destino da equipe em 2012 
foi o Parque Natural Municipal 
Vista Alegre, que será inaugurado 
futuramente. O ConBio ficou 
responsável pela elaboração do 
Plano de Manejo e Conservação 
do parque. Foram realizados 
estudos de fauna, flora, geologia 
e socioeconomia do entorno. Com 
base neste estudo, será realizado o 
zoneamento do parque e as medidas 
para sua conservação e uso público. 
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Em 2012, a SPVS continuar a parceria no âmbito da 
iniciativa “BAT-BP -  British American Tobacco – Biodiversity 
Program”, para ser a executora brasileira do projeto Parceria 
da Biodiversidade – BATBP Brasil, iniciativa da empresa 
com organizações do terceiro setor. No Brasil, ao lado da 
SPVS, também participam da iniciativa a Fauna & Flora 
International e os produtores de tabaco integrados  da 
empresa Souza Cruz (subsidiária da companhia British 
American Tobacco no Brasil). 

O projeto tem como objetivo  testar a viabilidade econômica, 
social e cultural de ações de manejo da biodiversidade em 
pequenas propriedades rurais do Sul do Brasil, capazes de 
trazer benefícios tanto para a produção agrícola quanto para 
a conservação da natureza. 

Para tanto, atualmente um grupo de nove pequenos 
produtores rurais da cidade de Paula Freitas esta 
participando voluntariamente da fase piloto do projeto, que 
tem como umas das suas metas, o aumento de escala para 
outros municípios da região.

PARCERIA PELA BIODIVERSIDADE
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SPVS – SOCIEDADE DE PESQUISA EM VIDA 
SELVAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

RELATÓRIO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs. 
Administradores e Diretores
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS.
Curitiba – PR

Examinamos as demonstrações financeiras da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 
Ambiental - SPVS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.
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Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 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 2012, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2013.

CAAUD AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP 025511/O-2

Carlos Caputo
Contador

CRC 1SP 175056/O-0
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

ATIVO

Nota 2012 2011
CIRCULANTE

  Caixa e equivalentes de caixa - Próprios 6 687.501         428.990        
  Caixa e equivalentes de caixa - Convênios 7 7.785.201      9.100.218    
  Contas a receber 8 -                  -                 
  Adiantamentos concedidos 8 19.580            17.560          
  Despesas do exercício seguinte 8 -                  -                 
  Empréstimos concedidos 8 24.500            27.000          

8.516.782      9.573.768    

NÃO CIRCULANTE   

Imobilizado 9 9.437.787      9.524.339    
Intangível 10 55.317            62.488          

9.493.104      9.586.827    

Total Ativo 18.009.886    19.160.595  
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As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

 (Em Reais)

 PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

Nota 2012 2011
CIRCULANTE

Fornecedores 11 9.208             22.779           
Obrigações sociais 12 303.880         369.880         
Obrigações tributárias 12 77.469           1.265             
Adiantamento de convênios 13 7.676.042     8.964.713     
Outras obrigações 40.827           27.625           

8.107.426     9.386.262     

NÃO CIRCULANTE

Obrigações com convênios -                  -                  
Outras obrigações com convênios - Imobilizado 7.035             8.429             

7.035             8.429             

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social 14 9.765.904     9.251.360     
Superávit acumulado 129.521         514.544         

9.895.425     9.765.904     

 18.009.886   19.160.595   
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As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉDICIT DOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

2012 2011
RECEITAS  

  Com doações 373.123         127.970         
  Com taxas administrativas 657.239         989.174         
  Corporativas -                  -                  
  Com projetos -                  -                  
  Com convênios -                  -                  
  Outras receitas 20.918           -                  

1.051.280     1.117.144     

DEDUÇÕES (1.673)            -                  

DESPESAS 

  Com pessoal (336.463)       (404.308)       
  Encargos sociais (109.030)       (149.032)       
  Gerais e administrativas (383.644)       (226.932)       
  Depreciações e amortizações (114.033)       (131.931)       

(943.170)       (912.203)       
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E

RECEITAS FINANCEIRAS 106.436         204.941         
  

Receitas / Despesas financeiras líquidas 23.085           28.951           

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS PERÍODOS 129.521         233.892         
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As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

Superavits
Patrimônio Déficits

Social Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2010 10.107.664 280.467       10.388.131 

Ajustes de exercícios anteriores (856.304)     185              (856.119)     
Superavit do exercício -              233.892       233.892      

Saldos em 31 de Dezembro de 2011 9.251.360   514.544       9.765.904   

Ajustes de exercícios anteriores -              (514.544)      (514.544)     
Superavit do exercício 514.544      129.521       644.065      

Saldos em 31 de Dezembro de 2012 9.765.904   129.521       9.895.425   
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As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

2012 2011

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   

Superávit do Exercício 129.521      233.892      

Ajustes por:
  Depreciação 115.967             131.556 
  Ajustes de exercícios anteriores -                    (856.119)

(Acrécimos) Decréscimos no ativo

 Recursos de terceiros/convênios 1.315.017   (1.827.350)  
Contas a receber -               224.310      
 Adiantamentos concedidos 480              24.839         
 Despesas do exercicio seguinte -               1.371           
Emprestimos Concedidos -               127.904      

Acréscimos (Decréscimos) no passivo

 Fornecedores (13.571)       21.143         
Obrigações sociais 13.444         (48.070)       
Obrigações tributárias (3.239)          (1.969)          
Adiantamento de convênios (1.288.672)  2.544.073   
Outras obrigações 11.807         (123.496)     

280.754      452.084      
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   

  Aquisição de ativo imobilizado e intangivel (22.243)       (23.119)       
  Alienação de bens permanentes -               -                 
Total dos efeitos nos equivalentes caixa 258.511      428.965      

Saldo inicial dos equivalentes a caixa 428.990      -               
Saldo final dos equivalentes a caixa 687.501      428.990      

Variação no caixa 258.511      428.990        

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – SPVS, instituição do 
terceiro setor, fundada em 19 de novembro de 1984, constituída na forma de associação sem fins 
lucrativos, qualificada desde 2001 como Organização da sociedade Cível de Interesse Público 
(OSCIP), tem como missão trabalhar pela conservação da natureza, através da proteção de áreas 
naturais, de ações de educação ambiental e do desenvolvimento de modelos para o uso racional 
dos recursos naturais.

2 - PRINCIPAIS PROJETOS ATIVOS:

PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA.

O Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa é desenvolvido desde 1998, no litoral norte 
do Paraná e tem o objetivo de contribuir com a conservação da espécie e de seu habitat. O 
projeto atua em linhas como pesquisa biológica, monitoramento populacional da espécie, manejo 
e educação ambiental. Também apoia iniciativas que podem gerar renda a comunidade como a 
meliponicultura e o ecoturismo nas comunidades de entorno aos principais sítios da ave. 

PROJETO AÇÃO CONTRA O AQUECIMENTO GLOBAL. CONCILIAR AÇÕES DE CAPTURA DE 
CARBONO, CONSERVAÇÃO DE BIODIVERSIDADE E POIO A COMUNIDADES LOCAIS.

Este projeto iniciado em 1999, por meio da aquisição de 6.700 hectares está transformando as 
áreas em Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, com o compromisso perpétuo de 
conservação da biodiversidade. Além da conservação das florestas, ele se propõe a restaurar 350 
hectares de áreas de pastagem. A proteção e restauração permitem evitar emissões e capturar 
gás carbônico da atmosfera, contribuindo para minimizar o efeito estufa que vem causando 
mudanças climáticas. O projeto, além de gerar empregos locais, tem trabalhado com diversas 
ações com as comunidades envolvendo ações de capacitação, associativismos e alternativas de 
renda (ecoturismo, produção de mel com abelhas nativas e outros). Todos estes aspectos têm 
sido alvos de mais de 50 projetos de pesquisa, desenvolvidos em parceria com Universidades e 
Instituições. 

PROJETO RESTAURAÇÃO DA FLORESTA ATLÂNTICA.

Este projeto, iniciado em 2000, através da aquisição de 8.700 hectares está transformando as 
áreas em Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, com o compromisso perpétuo 
de conservação da biodiversidade. Além da conservação das florestas, ele se propõe a restaurar 
1.000 hectares de áreas de pastagem. A proteção e restauração desta área permitem evitar 
emissões e capturar gás carbônico da atmosfera, contribuindo para minimizar o efeito estufa que 
vem causando mudanças climáticas. O projeto, além de gerar empregos locais, tem trabalhado 
com diversas ações com as comunidades envolvendo ações de capacitação, associativismos e 
alternativas de renda (ecoturismo, produção de mel com abelhas nativas e outros). Todos estes 
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aspectos têm sido alvos de mais de 50 projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria com 
Universidades e Instituições. 

PROJETO PILOTO DE REFLORESTAMENTO EM ANTONINA.

Este projeto iniciado em 2001, através da aquisição de 3.300 hectares esta transformando áreas em 
reservas Particulares do Patrimônio Natural RPPN, com o compromisso perpétuo de conservação 
da biodiversidade. Além da conservação das florestas, ele se propõe a restaurar 238 hectares de 
áreas de pastagem. A proteção e restauração desta área permitem evitar emissões e capturar 
gás carbônico da atmosfera, contribuindo para minimizar o efeito estufa que vem causando 
mudanças climáticas em todo o planeta. O projeto, além de gerar empregos locais, tem trabalhado 
com diversas ações com as comunidades envolvendo ações de capacitação, associativismos e 
alternativas de renda (ecoturismo, produção de mel com abelhas nativas e outros). Todos estes 
aspectos têm sido alvos de mais de 50 projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria com 
Universidades e Instituições. 

PROJETO ADOÇÃO DE ÁREAS. CONSERVAR REMANESCENTES DE FLORESTAS NATIVAS. 
SENSIBILIZAR PESSOAS E EMPRESAS PARA A CAUSA DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Programa de incentivo a proprietários que tenham mantido conservados em suas propriedades 
remanescentes de Floresta com Araucária em estágio avançado de conservação. As ações são 
preferencialmente desenvolvidas em regiões com fragmentos representativos de ambientes 
ameaçados. O mecanismo utilizado é a adoção das propriedades por empresas e pessoas físicas, 
que mensalmente investem recursos financeiros na proteção das áreas.  

PROJETO CONDOMÍNIO DA BIODIVERSIDADE (CONBIO) 

O Condomínio da Biodiversidade é um projeto que tem o objetivo de incentivar atitudes que 
preservem a biodiversidade em remanescentes de vegetação nativa de Curitiba e Região 
Metropolitana, revertendo em melhor qualidade de vida para todos. Busca implantar uma rede de 
áreas naturais públicas e privadas, conectadas, quando possível, em bom estado de conservação, 
com mantenedores engajados em práticas conservacionistas.  Em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Curitiba desde 2008, o ConBio realiza visitas de extensionismo conservacionista a 
proprietários de imóveis com áreas nativas, levando orientações sobre boas práticas de manejo e 
conservação de flora e fauna. 

MELIPONICULTURA 

O projeto tem o objetivo de dar suporte técnico e de gestão à Acriapa - Associação de Criadores 
de Abelhas Nativas da APA de Guaraqueçaba, além de consolidar o manejo produtivo, o 
beneficiamento e a comercialização do mel produzido, com base em análise de mercado. Visa 
também oportunizar atividades de geração de renda compatível com a conservação da natureza 
em um local de extrema relevância ecológica e com carências sociais, além de concentrar esforços 
na realização de atividades de replicação do modelo de meliponicultura desenvolvidos na região.  

PROGRAMA DESMATAMENTO EVITADO 

Desenvolvido desde 2003, o Programa Desmatamento Evitado é uma iniciativa que visa a 
conservação dos últimos remanescentes de áreas naturais de ecossistemas ameaçados, como 
a Floresta com Araucária no sul do Brasil. O Programa consiste em estabelecer um mecanismo 
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de “adoção de áreas”, em que a SPVS identifica e cadastra proprietários, os aproximando de 
empresas interessadas em apoiá-los, bem como a conservação dos remanescentes em suas 
propriedades. Realizado com apoio de empresas, o Programa é um modelo de pagamento 
de serviços ambientais (PSA), como é o caso da compensação de emissões de carbono das 
atividades das empresas, mediante a proteção de florestas em pé.  O Programa remunera os 
proprietários e oferece suporte técnico, com acompanhamento e orientações para conservação 
da biodiversidade.

PROGRAMA ECONS

O projeto tem a finalidade de promover a conservação de áreas naturais ameaçadas em biomas 
brasileiros, e prevendo resultados nos seguintes temas: 1. Combate as mudanças climáticas; 2. 
Conservação da biodiversidade e manutenção de serviços ambientais; 3. Geração de benefícios 
sociais e econômicos pelo apoio a áreas nativas particulares.  

PROJETO CONSERVAÇÃO DA FLORESTA COM ARAUCÁRIA 

Projeto que avalia a conservação da biodiversidade em pequenas propriedades produtoras 
de tabaco na região sul do Paraná e elabora o diagnóstico da situação ambiental e legal das 
propriedades, além de implantar estratégias que propiciem melhoria da qualidade ambiental nas 
áreas atendidas pelo projeto.  

PROJETO SOLOBIOMA 

O projeto Solobioma, que teve início em 2003, é uma parceria entre o Governo Brasileiro e 
Alemão, que visa desenvolver pesquisas sobre biodiversidade e processos ecológicos na Floresta 
Atlântica, Além disso, ele avalia a biodiversidade e aspectos funcionais associados a florestas 
em diferentes níveis e degradação. As pesquisas são realizadas nas áreas da reserva e tiveram 
a participação de mais de 50 estudantes de graduação e pós graduação e 15 pesquisadores de 
diferentes áreas do conhecimento.   

PROJETO INBIOVERITAS 

Produzir, integrar e divulgar o conhecimento cientifico, visando desenvolver modelos para o manejo 
racional dos recursos naturais e subsidiar políticas públicas de conservação da biodiversidade da 
Mata Atlântica, este é um dos objetivos do projeto Inbioveritas. Além disso, ele visa desenvolver 
programas de educação ambiental, de turismo cientifico e de aprimoramento para estudantes de 
graduação e de pós-graduação, subsidiados pelas pesquisas cientificas. 

3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 – Declaração de Conformidade.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
normas contábeis brasileiras, contempladas as peculiaridades de nomenclatura de contas dada 
pela NBC T 10.19 aplicável às entidades sem fins lucrativos.

3.2 – Reclassificação às Demonstrações Contábeis Comparativas.
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As demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2012 foram reclassificadas 
quando aplicadas para fins de comparação.

3.3 – Base de mensuração.

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

3.4 – Moeda funcional e moeda de apresentação.

Todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis, incluindo os valores inseridos nas 
notas explicativas, estão expressos em reais, exceto aqueles indicados de outra forma.

3.5 – Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social. 

A Entidade possui o registro de “Organização da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP” 
proferido pela Secretaria Nacional de Justiça, tendo isenção do IRPJ e do recolhimento da 
Contribuição Social Sobre o Lucro conforme art. N.º 168 a 173 do Decreto Lei N.º 3000/99.

4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações foram:

4.1 ATIVOS FINANCEIROS

4.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos Próprios.

Incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras que são demonstradas ao 
custo, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com as taxas pactuadas com as instituições 
financeiras, calculadas pro rata e apropriadas mensalmente, e representam as disponibilidades da 
instituição – SPVS.

4.1.2 Equivalentes de Caixa - Recursos de Terceiros.

Incluem os depósitos bancários e as aplicações financeiras que são demonstradas ao custo, 
acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com as taxas pactuadas com as instituições 
financeiras, calculadas pro rata e apropriadas mensalmente e representam as disponibilidades 
dos convênios firmados com a instituição – SPVS.

4.1.3 Imobilizado 

Avaliado pelo custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 
1995, acrescido dos encargos de financiamentos incorridos durante a fase de desenvolvimento, 
deduzido da depreciação calculada pelo método linear as taxas fiscais nas práticas contábeis 
estabelecidas pela RFB, mencionadas na nota N.º 7.3 e leva em consideração o tempo de vida 
útil estimada dos bens. A Sociedade não realiza estudos de recuperabilidade de ativos (CPC 01), 
devido as particularidade de suas atividades operacionais. 
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4.1.5 Intangível 

O Intangível esta registrado pelo custo incorrido na aquisição, composto por softwares, direitos, 
marcas e patentes. Efetua a amortização de acordo com as taxas na nota Nº. 6.3

4.1.6 Demais ativos circulantes 

São apresentados pelo valor liquido de realização.
5 - PASSIVOS FINANCEIROS 

1.1 Passivos circulantes e não circulantes. 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.

1.2 Adiantamento de Convênios.

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.

1.3 Outras Obrigações com Convênios

São apresentados neste grupo os Bens adquiridos pelos financiadores, estas aquisições tem como 
finalidade dar suporte no desenvolvimento e execução dos serviços firmados entre convênios e 
SPVS, os bens em questão serão devolvidos aos respectivos financiadores quando ao término 
dos contratos.

1.4 Provisões

São reconhecidas quando a entidade possui uma provável obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, que provavelmente, sejam requeridos recursos econômicos para 
saldar a obrigação. 

1.5 Apuração do Resultado 

As receitas são reconhecidas com observância ao regime de caixa e considera: 

- Receitas com doações.
- Taxas administrativas.

6 - CAIXA E EQUIVALENTES – RECURSOS PRÓPRIOS

2012 2011

Caixa 108.891             79.093               
Aplicações financeiras 578.610             349.897             

687.501             428.990             
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7 - EQUIVALENTES DE CAIXA – CONVENIOS.

2012 2011

Caixa 333.322             222.881             
Aplicações financeiras 7.451.879          8.877.337          

7.785.201          9.100.218          

As aplicações financeiras representam reservas de recursos, que tem por objetivo o fortalecimento 
da Entidade e foram contratadas por taxas de capitalização compatíveis com o mercado, com os 
percentuais entre 0,14% e 0,91% a. m. A SPVS não mantém nenhuma aplicação financeira em 
fundo de renda variável, de valores mobiliários e de mercado futuro. As aplicações financeiras 
vinculadas do Fundo Institucional são recursos oriundos da iniciativa privada e representa para 
a SPVS o fortalecimento institucional e autonomia financeira para desenvolver novos projetos 
técnico-operacionais ou promover projetos atualmente existentes. 

8 - OUTROS CRÉDITOS

2012 2011

Contas a receber -                         -                         
Adiantamentos concedidos 19.580               17.560               
Despesas do exercício seguinte -                         -                         
Empréstimos concedidos 24.500               27.000               

44.080               44.560               

9 - IMOBILIZADO

 Custo Depreciação
Bens próprios depreciação histórico acumulada 2012 2011

Instalações 10% 11.778        (11.607)        171           1.711        
Terrenos em áreas de preservação - 8.635.790    -              8.635.790  8.635.790  
Móveis e utensilios 10% 108.717      (98.277)        10.440      21.640      
Veículos 20% 196.547      (196.236)      311           41.115      
Edificações áreas de preservação 4% 993.881      (350.878)      643.003     720.056     
Máquinas e equipamentos 10% 247.339      (171.187)      76.152      103.151     
Embarcações 20% 43.128        (43.128)        -           2.029        
Equipamentos de informática 20% 186.592      (145.426)      41.166      62.474      
Equipamentos de comunicação 10% 106.363      (82.706)        23.657      31.587      
Biblioteca 10% 2.801          (2.740)          61            376           
Construção em andamento - -             -              -           13.758      

10.532.936  (1.102.185)    9.430.751  9.633.687  

Valor líquido
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 Custo Depreciação
Bens terceiros depreciação histórico acumulada 2012 2011

Equipamentos de informática 20% 14.762        (9.381)          5.381        7.048        
Móveis e utensilios 10% 2.280          (1.127)          1.153        1.381        
Maquinas e Equipamentos 10% 539            (38)              501           1.381        

17.581        (10.546)        7.035        8.429         

Valor líquido

Os terrenos e edificações estão localizados em áreas de reservas florestais e estão relacionados 
a atividade fim da Sociedade. A Administração da SPVS entende que não se faz necessário a 
realização de estudos de recuperabilidade, tendo em vista que estas áreas não se relacionam com 
a atividade operacional da sociedade. A Entidade optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo 
valor justo como Custo atribuído, considerando que: (i) o método de custo, deduzido de provisão 
para perdas, e o melhor método para avaliar os ativos imobilizados da Companhia; (ii) o ativo 
imobilizado da Entidade e segregado em classes bem definidas e relacionadas as suas atividades 
operacionais; e (iii) a Entidade possui controles eficazes sobre os bens do ativo imobilizado que 
possibilitam a identificação de perdas e mudanças de estimativa de vida útil dos bens.

10 - INTANGÍVEL

Taxa de
Bens amortização 2012 2011

Software - 36.249          36.249          
Direito de uso - 350               350               
Marcas e patentes 10% 46.270          46.270          

82.869          82.869          

Amortização acumulada (27.551)         (20.381)         

55.318          62.488          

11 - FORNECEDORES

Registra as obrigações decorrentes das atividades administrativas e operacionais da entidade, e 
principalmente, as prestações de serviços decorrentes das atividades de preservação ambiental.

2012 2011

Fornecedores diversos 9.208                 22.779               

9.208                 22.779               

12 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

2012 2011

Obrigações sociais 303.880               369.881               
Obrigações tributárias 77.469                 1.265                    

381.349               371.146               
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13 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS

2012 2011

Recursos de convênios diversos -                          -                          
Recursos de entidades publicas 31.037                 6.457                   
Recursos de entidades privadas nacional 7.423.881            8.574.298            
Recursos de entidades estrangeiras 221.124               383.958                

7.676.042            8.964.713            

As obrigações com convênios registram os montantes recebidos dos financiadores, com destinação 
específica, vinculados a realização das atividades determinadas nos contratos, estando sujeitos a 
devolução em caso da sua não realização.

2012 2011
Fonte dos recursos

Entidades públicas

Ministério do Turismo 33.697               20.685               
Ministério da Cultura -                     -                     
Prefeitura Municipal de Curitiba (2.660)                (14.228)              

31.037               6.457                 
Entidades privadas nacionais   

Fundação O Boticario 77.077               110.976             
Instituto HSBC Solidariedade 6.716.371          7.982.563          
Souza Cruz S.A 80.026               115.080             
Fundação SOS Mata Atlantica 18.095               3.331                 
JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda 186.436             100.000             
Grupo Positivo 37.316               61.997               
Sema -                     -                     
TAM Transportes Aereos Regionais -                     60.228               
Instituto OI Futuro 64.594               53.292               
Fundo Brasileiro Biodiversidade 85.807               3.408                 
Outras entidades 158.159             83.425               

7.423.881          8.574.300          

Entidades privadas internacionais
Flora e Fauna Internacional 35.071               55.514               
HSBC Climate Partnership 59.605               82.317               
The Nature Conservancy (30.460)              131.159             
Fundacion Loro Parque 7.868                 11.651               
Pan American Develop Foundation 147.811             103.315             
FFLA 1.229                 -                     

221.124             383.956               
7.676.042          8.964.713          

Apresentação no Balanço Patrimonial
   No Passivo circulante 7.676.042          8.964.713          
   No Passivo não circulante -                     -                     

7.676.042          8.964.713          
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14 - PATRIMONIO SOCIAL

O capital social é composto por bens móveis e imóveis, bem como legados, doações e subvenções 
de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais, internacionais, e de 
contribuições dos associados. O Superávit ou Déficit do exercício, está contabilizado no patrimônio 
liquido. Por ser uma sociedade sem fins lucrativos, no caso de extinção, seu patrimônio deverá ser 
revertido para uma entidade congênere sem fins lucrativos, e que possua os mesmos objetivos. 

15 - COBERTURA DE SEGUROS 

A SPVS adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
das demonstrações financeiras. 

Os montantes das coberturas contratadas em 31 de dezembro de 2012 e 2011 correspondem 

Descrição Tipo de seguro 2012 2011

Sede e filial Incêndio, raio, explosão vendaval, danos elétricos e roubos 1.083.000 1.023.000 
Veículos Danos materiais, corporaisa terceiros, morte ou invalidez 630.000    840.000     

1.713.000 1.863.000 

16 - PROVISOES PARA CONTINGÊNCIAS

a. Processos administrativos.

Em razão das doações recebidas em dinheiro do Instituto de Conservação Ambiental “The 
Nature Conservancy do Brasil”, com o objetivo de viabilizar a aquisição de imóveis rurais 
peta Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS, a autoridade 
competente do estado do Paraná lavrou, em abril de 2004, auto de infração exigindo o 
pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre tais doações.

Foi oferecida defesa administrativa, argüindo a imunidade a tributação do ITCMD, nos termos 
do art. 150, inciso VI, atinea “c” da Constituição Federal. Em 16 de dezembro de 2005 tal 
defesa foi indeferida pelo delegado da Receita Estadual, confirmando os fundamentos dos 
autos de infração.

A Entidade, através de seus assessores jurídicos impetrou, em marco de 2006, defesa junto 
ao Conselho de Contribuintes, bem como estes manifestaram opinião de êxito possível 
para o tema. Como conseqüência, não foram reconhecidos quaisquer efeitos de eventuais 
contingências sobre os referidos processos nas demonstrações contábeis. No decorrer do 
ano de 2010, dentre os processos impetrados, 2 (dois) autos de infração foram extintos por 
decisão do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Paraná.
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b. A SPVS é parte em processos administrativos junto a Prefeitura Municipal de Curitiba, esses 
processos foram avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, sem 
mensuração com suficiente segurança em decorrência do estagio em que se encontram no 
montante de R$ 87.464,68 para os quais, nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que 
as praticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

 

Clovis Ricardo Scharppe Borges Antonio Justichechem
Diretor Executivo – CPF 348.462.989-49 Contador – CRC 037.469/O – 4 PR



SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental
Victório Viezzer, 651  | Curitiba | PR | 80810-340
Tel/fax: +55 (41) 3339-4638  |  spvs@spvs.org.br


