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APRESENTAÇÃO

Nunca as demandas por serviços ambientais foram tão sentidas pela 
sociedade como nos dias de hoje. A natureza brasileira sempre considerada  
um bem em infindável, dá sinais muito claros de que está ficando 
impossibilitada de suprir a sociedade e os negócios dos recursos que até 
muito pouco, eram considerados um ativo inesgotável.  

A  despeito de gestões públicas que ainda não assumiram uma agenda 
adequada voltada à conservação do patrimônio natural brasileiro. E da 
grande maioria dos setores representativos da área empresarial que não 
percebem esta dependência cada vez significativa, gerando riscos e 
incertezas. Pode-se observar hoje, um grande impulso na forma de ações 
demonstrativas que conciliam a conservação da biodiversidade com os 
negócios e com a melhoria da qualidade de vida, que florescem em diversos 
pontos do país. 

Para a SPVS, como uma das instituições estreitamente envolvida no desafio 
de incorporar a agenda da conservação da biodiversidade nos negócios, 
existe uma perspectiva de valorização e ampliação de sua agenda de 
realizações. Esta percepção é decorrente da crescente sensibilização de 
uma fração pioneira e empreendedora de de atores públicos e privados mais 
conscientes dos riscos e das oportunidades que estão sendo aportadas no 
mercado.

O Relatório Anual de 2013 da SPVS representa um conjunto de atividades 
que ricamente demonstram as muitas variáveis que envolvem a agenda da 
conservação da biodiversidade, focadas em ações prioritárias, inovadoras, 
com capacidade de replicação em grande escala e voltadas à valorização 
dos negócios. Seguimos fortes, convictos de que nossa colaboração junto à 
sociedade está sendo plenamente atingida, a partir da demonstração de que 
sem uma agenda consistente de conservação não há desenvolvimento. 
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QUEM SOMOS

A SPVS desenvolve projetos inovadores e de qualidade na área da 
conservação da natureza, com características voltadas à expansão e 
replicabilidade de ações direcionadas à manutenção do patrimônio 
natural e da biodiversidade.

Perto de 30 anos de atuação em diferentes biomas brasileiros, os 
trabalhos da SPVS são realizados sempre em ações conjuntas com 
empresas, instituições públicas e do terceiro setor, visam influenciar 
políticas públicas e buscam demonstrar o quanto a qualidade de vida, 
as atividades econômicas e o desenvolvimento são dependentes da 
existência de áreas naturais bem conservadas e da garantia da 
conservação da biodiversidade.

Por sua capacidade de inovação e criatividade, unida ao conhecimento 
científico e noção de prioridade em favor da conservação da 
biodiversidade, os projetos da SPVS têm correspondência com temas 
atuais e estão diretamente relacionados com assuntos que 
comprometem as atividades produtivas, a vida das pessoas e a 
sustentabilidade dos negócios.

MISSÃO

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.
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PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO 
PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA
Em 2013, o Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa (Amazona 
brasiliensis) continuou conquistando resultados animadores. O trabalho 
tem como objetivo conservar a espécie e as áreas onde ocorre sua 
reprodução, alimentação e existem dormitórios.

NOVOS NINHOS E MONITORAMENTO

A equipe formada por pesquisadores da SPVS e auxiliares de campo 
(moradores contratados da Ilha Rasa), monitora ano a ano ninhos naturais 
e artificiais (feitos de madeira ou PVC) nos sítios reprodutivos da espécie 
nas ilhas Rasa, Gamelas, Grande e na Reserva Natural Serra do Itaqui, no 
litoral norte do Paraná. Em 2013, foram monitorados 94 ninhos e, desse 
total, 81 revelaram-se ocupados. Apenas um era natural. nasceram 127 
filhotes, desse total, apenas 34 filhotes sobreviveram em 15 ninhos, pois 
esse ano foi constatada uma alta mortalidade em virtude da presença de 
predadores naturais. Ao longo do período reprodutivo, que ocorre entre 
os meses de outubro a fevereiro, a equipe acompanhou o 
desenvolvimento dos filhotes até deixarem os ninhos. Duas câmeras (uma 
interna e outra externa) também foram instaladas em um ninho de 
madeira na Ilha Rasa para acompanhar a ocupação, postura e 
crescimento dos filhotes até o momento do voo. Além disso, a equipe 
instalou mais dez novos ninhos de madeira em Guaratuba, próximos à 
Reserva Bicudinho-do-brejo, e percebeu a presença de alguns indivíduos 
na região, diferentemente de anos anteriores.

Biometria de um 
filhote saudável com 
aproximadamente 
50 dias de vida. 

Foto: Gusthavo 
Sezerban
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CENSO

Em 2013, também, ocorreu a 11ª edição do Censo da espécie no litoral do 
Paraná e a primeira edição no litoral sul de São Paulo. No Paraná, o 
levantamento é promovido pela equipe do projeto desde 2003. Entre os 
dias 24 e 26 de maio, foram registrados 5.160 indivíduos nos sete 
dormitórios: Guaratuba, Ilha do Mel, Ilha Rasa da Cotinga, Ilha Rasa, Ilha 
do Pinheiro, Ararapira e Ariri.  A maior concentração de papagaios foi 
contabilizada no litoral norte: na Ilha do Pinheiro, no Parque Nacional do 
Superagui, com 2.638 indivíduos, na Estação Ecológica da Ilha do Mel, 
com 921, Ilha Rasa, na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, 
com 814 aves e na Ilha Rasa da Cotinga, na Reserva Indígena de 
Paranaguá, com 601. A região de maior concentração de indivíduos é o 
litoral norte do Paraná, por apresentar áreas naturais bem conservadas e 
unidades de conservação.

Em São Paulo, 926 papagaios foram contabilizados em três pontos de 
contagem do município de Cananéia, quatro ao norte de Cananéia, cinco 
ao sul da Ilha Comprida, dois na Ilha do Cardoso, e um em Itanhaém. Os 
dormitórios com maior concentração de indivíduos foram na Ilha 
Comprida com 488 indivíduos e Cananéia com 277.

EM SUA 11ª EDIÇÃO, O 
CENSO DE TEVE 5.160 

INDIVÍDUOS REGISTRADOS 
EM SETE DORMITÓRIOS

Contagem na Ilha 
do Pinheiro.

Foto: Zig Koch
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A sensibilização e informação da população residente e dos visitantes 
das regiões onde vive uma espécie ameaçada é outro fator fundamental 
para sua conservação. Em 2013, a equipe do projeto revisitou as escolas 
do litoral norte do Paraná, onde em outros anos foram realizadas 
atividades de educação ambiental. Exemplares do livro Vida Livre – A 
História do Papagaio-de-cara-roxa, lançado em 2012, também foram 
entregues a todos os moradores da Ilha Rasa. Ainda em 2013, foram 
promovidas atividades mensais de educação ambiental com os alunos 
das escolas da região, considerada o principal sítio reprodutivo da ave.

 

Outra ação realizada em parceria com a equipe gestora do Parque 
Nacional do Superagui foi a sensibilização e orientação dos moradores e 
visitantes dos principais sítios reprodutivos e dormitórios do papagaio 
sobre conservação e conduta consciente no entorno do Parque Nacional 
de Superagui. Folders e cartazes foram distribuídos na Barra do 
Superagui, Bertioga, Ilha das Peças, Ilha Rasa, Guaraqueçaba e 
Paranaguá. A opção por incluir o último município levou em conta o fato 
de o local receber muitos visitantes.

Entrega dos livros na 
comunidade da Mariana, 
Ilha Rasa.

Foto: Arquivo SPVS
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CONBIO - CONDOMÍNIO DA 
BIODIVERSIDADE
Há mais de dez anos o programa ConBio (Condomínio da 
Biodiversidade), apoiado pela SPVS, incentiva a conservação em áreas 
com vegetação nativa em Curitiba e Região Metropolitana. Para lembrar 
a importância dos últimos remanescentes naturais no Paraná, o projeto 
incentiva e difunde informações sobre a Floresta com Araucária e os 
Campo Naturais, promove ações de educação ambiental e busca 
mecanismos de incentivo e simplificação dos processos para que mais 
RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural) sejam criadas no 
Estado. Curitiba possui 18% de seu território coberto por vegetação 
nativa em bom estado, mas o equivalente a 75% dessas áreas são 
particulares e vem sofrendo com forte pressão do setor imobiliário, cujo 
interesse está na aquisição das reservas para construção de 
condomínios horizontais e edifícios. A equipe do ConBio em parceria com 
a APAVE (Associação de Protetores de Áreas Verdes em Curitiba e 
Região Metropolitana) vem promovendo discussões com os gestores das 
secretarias de Meio Ambiente, Finanças e Urbanismo para tratar da lei de 
RPPN Municipal com intuito de incentivar a criação de novas Reservas. 
Em 2013 duas RPPNs foram criadas com apoio da SPVS.

Em março de 2013, SPVS e prefeitura de Campo Largo assinaram um 
convênio para realizar o programa no município. Até então, as atividades 
ocorriam apenas em Curitiba. Em Campo Largo, o projeto vem sendo 
desenvolvido inicialmente por dois anos com o apoio da Caterpillar 
Foundation e da Pan American Development Foundation. Ao longo do 
ano, 70 visitas a propriedades com áreas naturais foram realizadas e, 
hoje, seis reservas já recebem apoio para o manejo conservacionista, em 
parceria com a Sociedade Chauá. Mais de 400 mudas de plantas nativas 
também foram distribuídas aos proprietários interessados, contribuindo 
para a restauração e incremento da biodiversidade.

Biodiversidade em 
Curitiba, Paraná.

Foto: Arquivo SPVS
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No mesmo ano, o projeto lançou um novo e dinâmico site e distribuiu mais 
de três mil exemplares de boletins informativos (BioBoletins) para 
interessados e proprietários de áreas naturais de Campo Largo. Dois mil 
“BioBoletinzinhos” ilustrados pelo cartunista do jornal Gazeta do Povo, 
Tiago Recchia, foram para educação ambiental de crianças de seis a dez 
anos do Ensino Fundamental do município. O ConBio também visitou 39 
escolas da região – sensibilizando 400 professores da rede municipal e 
1.459 alunos. Foi realizada uma pesquisa de percepção ambiental por 
amostragem com 403 professoras e 1459 alunos, sendo que a análise 
dos dados resultou em uma relação análise das possíveis demandas 
relacionadas a educação para conservação do município, afim de 
prepararmos um curso de formação de professores em 2014 – e 
estabeleceu parceria com a escola infantil Potencial Semente, para iniciar 
uma ação de capacitação de professores e sensibilização de alunos em 
2014.
 
Além disso, o ConBio promoveu e participou do 1º Painel Empresarial de 
Desenvolvimento Sustentável de Campo Largo, com apresentações da 
Petrobrás, SigCombibloc, Cimento Itambé, Prefeitura de Campo Largo e 
PADF (Fundação Pan Americana para o Desenvolvimento). O evento 
contou com a participação de mais de 80 pessoas. 

CONBIO ÁGUA

Ainda em 2013, tiveram início os trabalhos para a implantação do ConBio 
Água. Foram feitos diagnósticos sociais e ambientais de municípios da 
bacia do Altíssimo Iguaçu, responsável pelo fornecimento de mais da 
metade da água que abastece Curitiba. O projeto fez contato com Quatro 
Barras, São José dos Pinhais, Pinhais e Piraquara. O último foi o escolhido 
para receber as primeiras ações do projeto, cuja intenção é contribuir 
com a conservação de áreas com mananciais, rios, cursos d’água e 
remanescentes florestais em propriedades particulares - desse 
Município. As ações do Conbio Água, financiado pelo Instituto HSBC, 
contam com as parcerias da Fundação Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piraquara e tem 
a intenção de instituir no Municipio o PSA (pagamento por serviços 
ambientais) como mecanismo de apoio e incentivo aos proprietários 
particulares que possuem áreas naturais em bom estado de conservação 
e contribuem com a qualidade dos mananciais. 

O CONBIO VISITOU 
39 ESCOLAS EM CAMPO 

LARGO/PR, SENSIBILIZANDO 
400 PROFESSORES E 1.459 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
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Uma das iniciativas do programa foi, em dezembro de 2013, promover 
atividades de voluntariado em parceria com o HSBC Bank Brasil. Mais de 
90 colaboradores voluntários da instituição financeira envolveram-se em 
atividades educativas conduzidas pela equipe do ConBio no Viveiro de 
Mudas Nativas da Sociedade Chauá. Além de receber informações sobre 
o projeto, os participantes acompanharam as atividades do viveiro, como 
preparo do substrato e enchimento das embalagens, repicagem das 
mudas, manutenção dos canteiros, manejo de espécies exóticas 
invasoras e plantio de árvores nativas em margem de rio.  

Atividade com 
voluntários do 
HSBC Bank Brasil.

Foto: Arquivo SPVS
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Piraquara, Paraná.

Foto: Arquivo SPVS



CONSERVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO
CRIAÇÃO DE ABELHAS NATIVAS:
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA

Um dos maiores desafios para comunidades que vivem numa Área de 
Proteção Ambiental (APA) é aliar desenvolvimento e geração de renda à 
conservação da biodiversidade. Para aumentar as possibilidades de isso 
acontecer, a SPVS iniciou em 2004, em Antonina e Guaraqueçaba, o 
projeto de Meliponicultura (criação de abelhas nativas sem ferrão). A 
proposta visa envolver moradores da região na produção de mel e 
própolis das espécies jataí, mandaçaia, uruçu amarela, tubuna e 
manduri, sem gerar prejuízo ambiental. A produção ocorre nas reservas 
naturais Morro da Mina e Rio Cachoeira (em Antonina), Serra do Itaqui 
(em Guaraqueçaba) e é feita com a preocupação permanente de não 
agredir a natureza. Até mesmo a escolhas das abelhas para criação leva 
em conta a área em que elas naturalmente vivem, já que contribuem 
ativamente, por meio da polinização, com a conservação da flora da Mata 
Atlântica.
 
Para fortalecer a iniciativa, em 2007 foi criada a Acriapa (Associação de 
Criadores de Abelhas Nativas da APA de Guaraqueçaba), com suporte 
técnico da SPVS. A associação conta hoje com 23 criadores associados. 
A grande novidade de 2013 foi a organização dos produtores para 
formação da Coopercriapa (Cooperativa de Criadores de Abelhas 
Nativas da APA de Guaraqueçaba). A unidade foi pensada para 
possibilitar a comercialização do mel da Acriapa e realizar a função 
comercial que uma associação não pode desenvolver.  A cooperativa é a 
primeira do Paraná a receber essa chancela e a única com registro junto 
à Agência de Defesa Agropecuária do Estado.

Foto: Arquivo SPVS
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Em 2013, também aconteceu uma ação de divulgação dos méis 
produzidos pela associação em parceria com o Restaurante Manu, em 
Curitiba, da reconhecida chef de cuisine Manu Buffara. A possibilidade 
permitiu que o trabalho dos produtores fosse inserido nos circuitos da alta 
gastronomia, um nicho de mercado bastante visado e valorizado, e se 
destacasse significativamente na imprensa.
 
Ao longo do ano, a Acriapa participou do 1º Concurso de Multiplicadores 
em Meliponicultura, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, no Amazonas, do 4º Seminário de Meliponicultura de Franca e 
do Seminário de Empreendimento do SESC, ambos em São Paulo. Em 
setembro, o Projeto de Meliponicultura “Mel da Mata” recebeu o Prêmio 
Expressão de Ecologia (da editora Expressão, de Florianópolis), na 
categoria conservação da fauna silvestre.
 
Durante o ano, a Acriapa recebeu visitas de diversos grupos interessados 
em desenvolver a Meliponicultura em outras regiões. A associação é a 
única unidade especializada no recebimento e processamento de mel de 
meliponídeos no sul do Brasil. 

AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS MÉIS 
PRODUZIDOS PELA ASSOCIAÇÃO 

EM PARCERIA COM O 
RESTAURANTE MANU, DA 

RENOMADA CHEF DE CUISINE  
MANU BUFFARA 

Prato servido em jantar 
de divulgação no 
Restaurante Manu. 

Foto: Divulgação
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DESMATAMENTO
EVITADO
O Programa Desmatamento Evitado nasceu em 2003 com o nome de 
“Campanha de Adoção de Áreas” e, em dez anos, mais de 15 empresas 
já adotaram áreas nativas da Mata Atlântica através dessa Campanha. As 
ações do Programa têm como premissa os serviços fornecidos pelas 
áreas naturais (chamados serviços ambientais), essenciais à vida 
humana e ao desenvolvimento econômico, como qualidade do ar, 
polinização, armazenamento de carbono, fertilidade do solo, controle de 
erosão e disponibilidade de água. O Programa serviu como referência 
para a lei de Pagamentos por Serviços Ambientais e para o Programa 
Bioclima, propostos pelo governo do Estado do Paraná para incentivar a 
conservação de áreas naturais em bom estado de conservação e de 
unidades de conservação privadas.
 
Por meio do Programa Desmatamento Evitado, a SPVS identifica e 
cadastra proprietários e busca aproximá-los de empresas interessadas 
em investir em ações de conservação de remanescentes naturais nativos. 
Desde o início, foram apoiadas 33 áreas– um total de 4.769,7 hectares de 
Floresta com Araucária e Campos Naturais conservados no Sul do Brasil. 
Do total de áreas, seis são Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs) e outras seis estão em processo de criação. O valor destinado 
às áreas apoiadas pelo Programa aproxima-se de R$ 6,3 milhões.
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Um exemplo do funcionamento do Programa é a adoção em 2013 da 
Fazenda Ribeirão das Pedras, em Bocaiúva do Sul, Paraná, pela 
Concessionária de Rodovias Autopista Planalto Sul. A partir da 
necessidade de plantio compensatório referente a obras de duplicação 
na BR – 116, a concessionária não apenas efetuou o plantio 
compensatório preconizado pelo IBAMA referente a 86 hectares em 
áreas da Fazenda, mas também adotou 100 hectares para manutenção e 
para ações de manejo que melhorem a qualidade ambiental. O contrato 
de cinco anos deve estimular o proprietário a criar uma RPPN em parte de 
sua propriedade, a exemplo de áreas anteriormente apoiadas pelo 
Programa.

RPPN URU E APOIO DA GRÁFICA E EDITORIA POSIGRAF, EMPRESA 
DO GRUPO POSITIVO

Inserida no contexto deste programa está à Mata do Uru, propriedade da 
família Campanholo, que foi a primeira área adotada pelo Programa 
Desmatamento Evitado, atuando desde 2003 na conservação da 
natureza em parceria com a Posigraf. Em 2013, além do apoio concedido 
à adoção da área também foi iniciado a implantação de um programa de 
visitação e proteção, onde melhorias de infraestrutura – trilhas, 
quiosques, sinalização e também a revisão do Plano de Manejo estão 
sendo executados.

Trilha na área adotada 
Mata do Uru. 

Foto: Arquivo SPVS
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PROGRAMA EMPREENDEDORES 
DA CONSERVAÇÃO / E-CONS
Em 2012, após 28 anos de atuação no Paraná e em regiões de Santa 
Catarina e já reconhecida nacionalmente pelos projetos de conservação 
na Mata Atlântica que desenvolve, a SPVS decidiu envidar esforços para 
contribuir com a conservação de biomas brasileiros. Para dar início à 
nova fase, contou com o apoio do HSBC Bank Brasil e, em abril daquele 
ano, lançou o Programa Empreendedores da Conservação (E-CONS). A 
iniciativa apoia seis empreendedores sociais comprometidos com a 
causa ambiental e que estão à frente de projetos relevantes para a 
conservação da natureza em diferentes biomas, estimulando o 
desenvolvimento do perfil empreendedor em cada um. A proposta tem 
metodologia inovadora, pioneira no país, que tem como diferencial a 
forma de investimento, focado na expansão, fortalecimento, 
desenvolvimento e continuidade de ações conservacionistas através de 
empreendedores sociais. A parceria entre SPVS e HSBC também busca 
estimular e fortalecer a agenda de prioridades sociais e econômicas do 
Banco.

A metodologia do Programa considera estudos que embasem 
cientificamente e legitimem a escolha das áreas e ações apoiadas. O 
perfil dos E-CONS é outro fator considerado: o compromisso que 
demonstram com a conservação da natureza e características como 
capacidade de inovação, visão estratégica e de longo prazo e disposição 
para superar obstáculos são pontos essenciais na análise.

Foto: Ricardo 
Belmonte Lopes
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Em junho de 2013, o Programa conquistou o primeiro lugar na categoria 
Natureza no Prêmio von Martius de Sustentabilidade 2013. A equipe foi a 
São Paulo receber a A distinção foi concedida pela Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha durante o Ecogerma 2013, um Congresso de 
Tecnologias Sustentáveis, evento também organizado pela Câmara 
Brasil-Alemanha. Além disso, participou do Fórum Sustentabilidade e 
Governança em Curitiba (PR) e discutiu com outras empresas e 
organizações do Terceiro Setor estratégias de sustentabilidade e 
fortalecimento de ações de conservação. Visitas de monitoramento a 
cada um dos projetos apoiados são feitas com regularidade, resultando 
em melhorias na performance do Programa e dos projetos apoiados.

As conquistas já obtidas pelo Programa E-CONS comprovam a 
expressividade do Programa em favor da conservação da natureza.

Alguns dos resultados obtidos:

67 áreas naturais, distribuídas nos diferentes biomas 
brasileiros, beneficiadas direta ou indiretamente pelas 
ações dos Projetos executados pelos seis E-CONS 
apoiados pelo Programa;

57 escolas e outras 25 instituições diversas envolvidas 
nos projetos executados pelos E-CONS, totalizando 82 
instituições beneficiárias do Programa;
 
 
75% do total de áreas naturais conservadas em Curitiba 
(PR) potencialmente afetadas por ações empreendedoras 
do Programa, assim como cerca de 600 proprietários de 
reservas com vegetação nativa no Município 
potencialmente beneficiados;
 

Nove parcerias estabelecidas com escolas e 
instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-PR), Ministério Público do Paraná, Tetra Pak, e 
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza;
 

Mais de R$ 380.000,00 captados por ações 
empreendedoras dos seis E-CONS apoiados pelo 
Programa, em recursos extras para suas iniciativas.
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PARCERIA PELA 
BIODIVERSIDADE
Desde 2012, o Projeto de Conservação em Áreas Rurais da SPVS busca 
aliar conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos à 
produção agrícola, com a finalidade de desenvolver um modelo de 
agricultura mais sustentável para pequenas propriedades rurais no sul do 
Brasil. A iniciativa conta com parceiros como a empresa Souza Cruz e a 
ONG FFI – Flora e Fauna Internacional.
 
Em 2013, além do apoio técnico às atividades de conservação, coube à 
SPVS a disseminação de conhecimentos sobre a biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos a mais de mil produtores de diferentes 
municípios do Paraná e Santa Catarina. Somente em Paula de Freitas, o 
trabalho atingiu um grupo de 78 produtores rurais. A iniciativa visa testar 
a viabilidade econômica, social e cultural de ações de manejo em 
pequenas propriedades do Sul do Brasil, capazes de trazer benefícios 
para produção agrícola e conservação ambiental.

Foto: Arquivo SPVS
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RESERVAS NATURAIS
Desde 1999 a SPVS mantém reservas naturais na APA (Áreas de 
Proteção Ambiental) de Guaraqueçaba, nos municípios de 
Guaraqueçaba e Antonina, no litoral norte do Paraná. As reservas Morro 
da Mina, Rio Cachoeira e Serra do Itaqui localizam-se em um dos maiores 
remanescente contínuo de Mata Atlântica bem conservada do Brasil. 
Juntas, compõe um conjunto de importantes ecossistemas com 18,6 mil 
hectares de rica biodiversidade. Também por isso, é alvo de pressões 
constantes. A região é reconhecida como Sítio do Patrimônio Mundial 
Natural e compõe o Mosaico Lagamar, com 44 Unidades de 
Conservação que protegem a biodiversidade e importantes mananciais 
responsáveis pelo abastecimento de água das cidades litorâneas.

Em 2013, foram finalizadas as revisões dos planos de manejo das três 
reservas. Esses documentos representam a principal ferramenta de 
planejamento das áreas e é por meio deles que são dadas as diretrizes 
para a gestão das reservas. Ao longo do ano, foram plantadas na Rio 
Cachoeira 13.000   mudas em nove  hectares com objetivo de restaurar 
parte da mata ciliar de dois rios no interior da reserva. O trabalho favorece 
a sobrevivência das plantas nativas que, em maior incidência, são 
capazes de vencer a competição com as exóticas invasoras por espaço 
e luz, favorecendo o equilíbrio natural de todo o ecossistema. 

Foto: Markus Mauthe
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Além disso, colaboradores das três reservas – maioria residente no 
entorno dessas áreas, – receberam treinamento de primeiros socorros e 
combate a incêndios florestais para garantir mais segurança a eles 
próprios e às reservas. Aproximadamente 500 quilômetros de trilhas e 
divisas que integram as áreas continuaram sendo patrulhados e 
monitorados pelos colaboradores das reservas e pela Polícia Ambiental 
com objetivo de reduzir a ocorrência de atividades ilegais como a caça 
predatória e a extração de palmito, por exemplo. Durante o ano, também, 
foram registradas em todas as reservas a presença de várias espécies 
ameaçadas de extinção, entre elas, a onça-parda (Puma concolor) e anta 
(Tapirus terrestris), além de inúmeras espécies de aves, a presença 
dessas espécies revela que as áreas estão sendo efetivamente 
protegidas. 

Em maio, mais de 60 alunos do curso de biologia da UFPR (Universidade 
Federal do Paraná) visitaram a Reserva Rio Cachoeira para uma aula 
prática sobre conservação da biodiversidade e, no mesmo mês, foi dado 
início a restruturação da trilha da Guaricica, onde suas pontes receberão 
um material melhor e mais resistente ao tempo. Essa trilha liga o centro de 
educação ambiental à base administrativa da reserva Rio Cachoeira e é 
utilizada para atividades de educação ambiental e aulas de campo da 
UFPR.

Foto: Markus Mauthe
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Outras pesquisas também são realizadas pela SPVS litoral do Paraná. 
Entre elas estão:
 

PROGRAMA INBIOVERITAS

Por meio de experiências bem-sucedidas relacionadas à pesquisa e 
conservação da biodiversidade na Mata Atlântica surge, em 2007, o 
InBioVeritas – Centro Integrado para a Conservação da Biodiversidade 
da Mata Atlântica. Fundado por representantes da SPVS, Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Museu Estadual de História Natural de 
Karlsruhe e Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza o 
programa envolve instituições nacionais e internacionais na geração e 
aplicação dos conhecimentos sobre o bioma para a manutenção dos 
serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano. Os conhecimentos são 
difundidos à comunidade científica, instituições públicas e privadas, e o 
público em geral, através de publicações, apresentações, 
desenvolvimento de produtos e formação de recursos humanos. 

A iniciativa busca, além de produzir, integrar e divulgar conhecimentos 
científicos, desenvolver modelos para o manejo racional dos recursos 
naturais. Está em desenvolvimento um banco de dados sobre pesquisas 
no litoral do Paraná, , assim como mapas sobre habitats, avaliação de 
pesquisas e protocolos de monitoramento em Unidades de Conservação 
e cursos de capacitação. O InBioVeritas também contribuiu com a 
implantação do Mosaico Lagamar de Áreas Protegidas no litoral sul de 
São Paulo e do Paraná, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e 
do ICMBio, e com a consolidação do Observatório de Conservação 
Costeira, composto por um grupo de pesquisadores e ambientalistas que 
procuram sugerir alternativas para ações que colocam a Mata Atlântica 
em risco. 

CAPTURA DE CARBONO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Desde 2012, outro estudo apoiado pela SPVS investiga o efeito das 
mudanças climáticas sobre algumas espécies representativas e nativas 
da Mata Atlântica. Para isso, leva em conta dados de pesquisas 
realizadas nos últimos dez anos nas suas reservas e estudos dos anéis 
de crescimento das árvores. 

Foto: Markus Mauthe
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O estudo considera que variações em fatores ambientais como, 
temperatura e pluviosidade ficam registradas nos anéis e que suas 
condições fornecem informações relevantes sobre o crescimento das 
árvores, informações estas diretamente relacionadas à capacidade das 
florestas capturarem e armazenarem carbono para contribuir com a 
mitigação dos efeitos negativos do aquecimento global. 

A pesquisa é o primeiro indicativo para identificar a relação entre padrões 
de crescimento das árvores e mudanças climáticas. As informações 
também podem ser utilizadas no futuro em diversas ações de manejo, 
como restauração florestal, silvicultura de espécies nativas e 
desenvolvimento de sistemas agroflorestais. Além disso, gera 
informações precisas sobre a capacidade de captação e estoque de 
carbono em florestas na região do litoral do Paraná.

RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NA MATA ATLÂNTICA

Desenvolvida pela SPVS desde 2012, a proposta visa recuperar e manter 
12 hectares de Mata Atlântica do Paraná, contribuir com cinco pesquisas 
sobre restauração ambiental e fornecer capacitação por meio de cursos 
técnicos e visitas guiadas para, pelo menos, 500 pessoas. 

A iniciativa busca, além de aprimorar técnicas de restauração ambiental, 
comprovar a efetividade do trabalho em áreas degradadas de Mata 
Atlântica. Até o momento, cerca de nove hectares foram recuperados 
com a produção e plantio de 13.300 mudas. 

Foto: Markus Mauthe
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67 áreas naturais, distribuídas nos diferentes biomas 
brasileiros, beneficiadas direta ou indiretamente pelas 
ações dos Projetos executados pelos seis E-CONS 
apoiados pelo Programa;

57 escolas e outras 25 instituições diversas envolvidas 
nos projetos executados pelos E-CONS, totalizando 82 
instituições beneficiárias do Programa;
 
 
75% do total de áreas naturais conservadas em Curitiba 
(PR) potencialmente afetadas por ações empreendedoras 
do Programa, assim como cerca de 600 proprietários de 
reservas com vegetação nativa no Município 
potencialmente beneficiados;
 

Nove parcerias estabelecidas com escolas e 
instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-PR), Ministério Público do Paraná, Tetra Pak, e 
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza;
 

Mais de R$ 380.000,00 captados por ações 
empreendedoras dos seis E-CONS apoiados pelo 
Programa, em recursos extras para suas iniciativas.

CERTIFICAÇÃO LIFE
Em 2013, a SPVS também contribuiu com uma conquista mais que 
expressiva do escritório de advocacia curitibano Gaia, Silva, Gaede & 
Associados. A empresa foi a primeira a receber a Certificação LIFE, uma 
ferramenta pioneira para incluir a conservação da biodiversidade na 
política das empresas. A novidade avalia a eficácia da gestão ambiental 
das organizações e, a partir dos resultados, indica a implantação de uma 
agenda voluntária em prol da conservação da biodiversidade. A SPVS 
fornece apoio técnico a organizações interessadas no reconhecimento, 
que se anuncia como tendência para o incremento da gestão ambiental 
de empresas  em geral.
 
A ferramenta é reconhecida por instituições governamentais e 
pesquisadores do Brasil e do exterior, que veem como necessário o 
envolvimento de empresas na temática da conservação. A Certificação 
LIFE permite um avanço ainda mais qualificado nesse sentido, 
promovendo ações concretas de conservação da biodiversidade em 
consonância com os impactos ambientais identificados em cada 
empresa. O instrumento busca aproximar o setor privado da conservação 
e permite que as companhias identifiquem e reconheçam a relação entre 
economia e qualidade de vida com um dos principais problemas 
ambientais da atualidade: a perda da biodiversidade por meio do 
desmatamento, degradação do patrimônio natural, extinção de espécies, 
entre outros eventos.
 
Para garantir a certificação, a empresa deve atender a um conjunto de 
padrões em sua gestão ambiental, que precisam ser auditados por uma 
entidade certificadora independente que, no caso desta primeira 
empresa certificada, foi o Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná). A 
Certificação LIFE se diferencia de outros reconhecimentos ambientais 
porque estabelece um desempenho mínimo em ações de conservação 
com base nos impactos e porte das organizações, além de 
incentivarem-nas a manter um processo de melhoria contínua em seus 
aspectos de gestão ambiental, como o uso de água e energia e o cuidado 
com a geração de resíduos e emissões de gases de efeito estufa.
 
A ação de conservação escolhida pelo escritório, dentro de um leque de 
opções oferecidas pela SPVS,  consiste na proteção de 400 hectares da 
Reserva Natural do Patrimônio Natural (RPPN) Santa Maria, de 
propriedade da instituição, em Antonina (PR). A SPVS atua no local desde 
1995, desempenhando ações de pesquisa, manejo e treinamento de 
funcionários para garantir a conservação desse importante remanescente 
de Floresta Atlântica, que é também responsável por oferecer água, 
capaz de abastecer quase 20 mil habitantes de Antonina.
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Entre os programas sugeridos pela ONG estão o apoio às reservas 
naturais do litoral, RPPNMs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
Municipal), ações de restauração, educação ambiental e apoio à 
pesquisa em áreas naturais, ao ConBio (Condomínio da Biodiversidade) 
e ao Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa.

Foto: Markus Mauthe
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COMUNICAÇÃO
Ao longo do ano, os resultados dos projetos e ações da SPVS vão à 
público graças ao trabalho da nossa Assessoria de Imprensa. Para se ter 
uma idéia da importância da área, basta ver os resultados em números:

 

 SOMENTE EM 2013, O 
EQUIVALENTE A R$ 4.511.00,00  FOI 

ACUMULADO EM INSERÇÕES 
ESPONTÂNEAS NA IMPRENSA. 

O RESULTADO LEVA EM CONTA O 
VALOR COBRADO PELOS 

VEÍCULOS PARA ESPAÇOS 
PUBLICITÁRIOS.
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