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CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Para muitos dos brasileiros, 2014 reservou uma 
realidade que não fazia parte de uma história 
previsível. Diferentemente de situações mais 
pontuais, ocorrentes apenas em regiões remotas, 
um fenômeno climático fora das curvas 
convencionais castigou duramente o Sudeste do 
país, colocando em nível de alerta máximo a 
região economicamente mais rica da América 
Latina.

Do cidadão mais simples até o gestor de uma 
grande corporação, não havia outro assunto mais 
relevante a ser discutido: e se realmente 
acabarem as reservas de água, o que acon-
tecerá conosco? 

Vale lembrar que, para muitas pessoas, 
especialmente as que não dispõem de mais 
recursos, a água efetivamente acabou, causando 
todo o tipo de dificuldades, sob o semblante 
impassível de governantes que, a partir de sua 
tradicional empáfia, negaram estar equivocados 
em suas práticas de gestão.

E, assim como os cidadãos mais humildes, 
muitas empresas de pequeno e médio porte 
praticamente pararam por falta de condições de 
funcionamento. Quem conseguiu pagar pela 
manutenção do recurso escasso, diminuiu as 
margens de resultados e, como os demais, 
amargou o gosto da indisponibilidade de um 
serviço ambiental fundamental: a água.

O consequente aumento exacerbado da energia, 
que por motivação política aguardou a entrada 
de 2015, complementa o cenário de uma 
verdadeira catástrofe que altera a qualidade de 
vida e interfere negativamente em todos os 
negócios. Difícil, no entanto, mesmo com todos 
os indicativos disponíveis, ouvir dos 
responsáveis o reconhecimento de que a 
degradação da natureza é o pivô central de 
todas as limitações impostas, sem dó, para a 
sociedade em geral.

Clóvis Borges
Diretor Executivo 

IMPORTÂNCIA EXPLICITADA
Mesmo assim, trata-se de um ponto relevante 
considerar que o tema da conservação da 
biodiversidade está definitivamente inserido na 
busca por soluções que minimizem os efeitos 
degradantes dos fenômenos climáticos 
extremos e que estão aliados à destruição 
ampla de territórios. Basta uma discussão mais 
séria para se compreender a relação entre a 
necessidade de conservar áreas naturais e a 
manutenção da nossa vida na Terra. 

Melhor para aquelas instâncias públicas e 
privadas que conseguirem entender esta 
situação com mais transparência, senso de 
urgência e oportunidade. 

Para a SPVS, 2014 foi mais um ano de 
conquistas e avanços. Mas foi também um ano 
em que o nosso trabalho passou a ser mais 
valorizado por todos aqueles que perceberam o 
óbvio. Aqueles que têm interesse verdadeiro em 
enfrentar os desafios que teremos pela frente.



SPVS
Em 2014, a SPVS completou 30 anos. Já são três 
décadas dedicadas à criação e execução de 
ações inovadoras e de qualidade na área da 
conservação da biodiversidade.
 
As iniciativas são realizadas sempre em parceria 
com empresas, instituições públicas e do terceiro 
setor e visam influenciar políticas públicas e 
demonstrar o quanto a qualidade de vida, as 
atividades econômicas e o desenvolvimento são 
diretamente dependentes da existência de áreas 
naturais bem conservadas. 

Desde 1984, quando foi criada no Paraná, com 
inovação e criatividade, a SPVS busca, por meio 
de seus projetos, a correspondência com temas 
atuais, diretamente relacionados a fatores 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.

Governança

A SPVS é uma instituição do terceiro setor 
qualificada, desde 2001, como OSCIP 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público).

Fundada em 1984 por pesquisadores e 
profissionais para criar alternativas de atuação na 
área da conservação da natureza, a SPVS é 
composta por uma Assembleia Geral, formada 
por sócios da instituição, pesquisadores e 
lideranças da sociedade, indicados pelos 
próprios sócios com base em trabalhos 
relevantes que desenvolvem pela causa da 
conservação da natureza.

Clóvis Borges
Diretor Executivo 

Entre as atribuições da Assembleia estão aprovar 
relatório de atividades e balanços, bem como 
eleger membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. O Conselho Deliberativo tem a função de 
discutir metas, diretrizes e indicadores de 
desempenho, além de auxiliar no 
desenvolvimento de programas de captação de 
recursos. É este Conselho também quem decide 
sobre a aquisição do patrimônio e indica o Diretor 
Executivo.

O Conselho Fiscal, por sua vez, é responsável por 
emitir pareceres sobre os balanços enviados pela 
Diretoria Executiva, opinar sobre a realização de 
operações financeiras e fiscalizar o cumprimento 
do Estatuto da SPVS. 

Indicado pelo Conselho Deliberativo, com nome 
aprovado pela Assembleia Geral, o Diretor 
Executivo da instituição é uma figura-chave. Tem 
como dever transferir aos colaboradores 
resoluções estabelecidas nas reuniões da 
Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo e do 
Conselho Fiscal.

A SPVS foi constituída na forma de associação 
sem fins lucrativos e se dedica de forma contínua 
ao desenvolvimento de estratégias para obtenção 
de resultados em conservação da natureza. 
Também busca sensibilizar a sociedade para o 
significado da manutenção da biodiversidade, 
tornando este um assunto de interesse coletivo e, 
anualmente, realiza auditorias independentes. 

A instituição ainda gerencia de forma eficaz seus 
processos de gestão, com transparência e 
compromisso. Ao apresentar os resultados 
alcançados ao final de cada ano, permite que 
sociedade e empresas avaliem o trabalho 
desenvolvido e sua contribuição para a 
conservação da biodiversidade.
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PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA
PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO 



Em 2014, o projeto conquistou uma vitória 
expressiva. Graças ao trabalho intenso da 
equipe desde 1998, o 
Papagaio-de-cara-roxa (Amazona 
brasiliensis) saiu da lista de animais 
ameaçados de extinção. A espécie, 
endêmica da Mata Atlântica, habita apenas 
uma estreita faixa litorânea de, 
aproximadamente, 285 km entre o sul de 
São Paulo e o extremo norte de Santa 
Catarina. Embora o risco não tenha sido 
totalmente eliminado, a ave passou da 
categoria “vulnerável” para “quase 
ameaçada”, fato que representa uma 
conquista do ponto de vista da 
conservação. Além da degradação do habitat natural, o 

comércio de animais silvestres foi um dos 
aspectos mais determinantes para a ameaça 
da espécie. Conhecendo essa realidade, a 
equipe do projeto faz um permanente trabalho 
de educação para conservação com 
moradores locais e visitantes da região onde a 
espécie reside. No início dos trabalhos, a 
população local desconhecia a ameaça de 
extinção sofrida pela ave, mas hoje, muitos 
moradores do entorno são contratados para 
fazer o monitoramento, condição que contribui 
para a geração de renda e o aumento do 
ecoturismo.

Em 2014, também, atividades de educação e 
sensibilização com aproximadamente 300 
alunos dos Ensinos Fundamental e Médio 
foram promovidas mensalmente em parceria 
com professores de escolas municipais e 
estaduais de Ilha Rasa, Superagui e 
Guapicum, no litoral do Paraná. Somando os 
contatos com escolas, universidades, 
comunidade e turistas, mais de 1.500 pessoas 
foram diretamente sensibilizadas pelas ações 
do projeto.

Parcerias com órgãos ambientais, ONGs, 
Universidades, além da participação em 
reuniões de conselho das Unidades de 
Conservação da região, como a Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, o 
Parque Nacional do Superagui e a Estação 
Ecológica de Guaraqueçaba também 
contribuíram para os resultados do projeto em 
2014.

Ao longo do ano, a SPVS monitorou cerca 
de 100 ninhos naturais e artificiais em três 
sítios reprodutivos na região do Lagamar 
(no litoral do Paraná e litoral de São Paulo), 
registrando o nascimento e sucesso de 87 
filhotes. Desde 1998, 1.256 nascimentos de 
filhotes foram registrados. Desse total, 787 
obtiveram êxito reprodutivo. 



Censo

Entre os dias 30 de maio e 01 de junho, a 
SPVS promoveu o 12º Censo do 
Papagaio-de-cara-roxa no litoral do Paraná 
e o 2º Censo no litoral sul de São Paulo. No 
primeiro Estado, o levantamento registrou 
uma população mínima de 5.959 indivíduos 
em seis dormitórios – quase 800 aves a 
mais na comparação com o ano passado, 
quando o número foi de 5.160.
 
Em São Paulo, as contagens foram em sete 
dormitórios localizados na Ilha do Cardoso, 
Ilha Comprida, Cananeia e Itanhém, 
totalizando 1.492 indivíduos. Foi o segundo 
ano que a SPVS realizou o levantamento na 
região. Ano passado, o número foi de 926, 
quantidade menor que a esperada, 
possivelmente, em virtude do uso de fogos 
de artifício próximos a alguns dormitórios 
durante festividades na região.
 

Em 2014, cerca de 50 pessoas se envolveram 
na ação, entre elas, integrantes do projeto, 
moradores da região contratados para auxiliar 
as equipes, pesquisadores e voluntários das 
áreas de ornitologia e biologia, por exemplo. 
Representantes do CEMAVE (Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação de Aves 
Silvestres), FunBio (Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade) e PADF (Pan American 
Development Foundacion) também 
acompanharam os trabalhos.

Monitoramento de ninhos

O trabalho de monitoramento dos ninhos por 
meio de duas câmeras instaladas na Ilha Rasa 
permanece e, em 2014, a equipe do projeto 
teve uma boa surpresa ao poder registrar um 
adulto, anilhado pela equipe do projeto 
(marcação realizada no monitoramento de 
filhotes), se reproduzindo. 
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conquistas e avanços. Mas foi também um ano 
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Há mais de 14 anos, o ConBio (Condomínio da 
Biodiversidade), apoiado pela SPVS, incentiva a 
conservação de áreas com vegetação nativa em 
Curitiba e Região Metropolitana. Apoia 
proprietários de reservas naturais e o poder 
público por meio de cinco linhas de ação: 
educação para a conservação, extensionismo 
conservacionista, apoio à criação de Unidades 
de Conservação, Políticas Públicas e Pesquisa. 
Desde 2000, busca difundir informações sobre os 
Ecossistemas Floresta com Araucária e Campos 
Naturais, promovendo ações de educação 
ambiental e contribuindo com a criação de 
mecanismos de incentivo e simplificação dos 
processos para que mais RPPNs (Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural) sejam criadas 
no Paraná. 

Em 2014, o programa ampliou as parcerias com 
instituições não governamentais (Sociedade 
Chauá, Fundação Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza, Instituto Mater Natura e APAVE – 
Associação dos Protetores de Áreas Verdes) e 
estreitou o relacionamento com gestores públicos 
dos municípios de Curitiba, Campo Largo e 
Piraquara, regiões onde hoje o projeto atua.

Em março, uma parceria foi firmada para apoiar 
áreas naturais de Piraquara, que possuem 
nascentes ou cursos d’água. A novidade 
representou mais uma conquista do ConBio 
Água, que teve início em 2013 e cujo foco está na 
conservação de rios, nascentes ou mananciais 
de Curitiba e Região Metropolitana. Em 2014, o 
ConBio realizou 50 visitas técnicas em 
propriedades particulares ao redor do manancial 
da Bacia de Piraquara. Em parceria com a 
Prefeitura e a Fundação Grupo Boticário, vem 
trabalhando para implantar no município o PSA 
(Pagamento por Serviços Ambientais), com 
objetivo de remunerar os proprietários que 
conservam suas áreas naturais.

O ConBio também forneceu orientações 
importantes sobre ações de manejo 
conservacionista a proprietários de áreas 
naturais de Campo Largo e Curitiba, 
colaboradores do HSBC Bank Brasil e apoiou as 
modificações da Lei Municipal relacionada à 
RPPNMs em Curitiba. Sancionada pelo prefeito 
Gustavo Fruet em janeiro de 2015, a Lei 14.587 
permite, entre outras coisas, que o proprietário 
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de uma reserva natural tenha a concessão do 
potencial construtivo renovada a cada 15 anos, 
com possibilidade de transferi-lo para outro 
imóvel. Até então, a concessão era emitida 
apenas uma vez.

No mesmo ano, o programa promoveu um curso 
para 600 educadores do Ensino Fundamental 1, 
do 1º ao 5º ano, da rede Municipal da Prefeitura 
de Campo Largo, que lecionam para 
aproximadamente 10 mil alunos. A temática foi 
educação para a conservação da natureza e as 
aulas foram ministradas entre os dias 24 de 
março e 04 de abril por cinco técnicos do 
programa, que trataram de conceitos 
relacionados à conservação e propuseram 
experiências práticas em áreas naturais. Tudo 
para facilitar a transmissão dos conhecimentos e 
estimular os educadores a realizarem aulas de 
conservação da natureza com seus alunos em 
ambientes naturais. Os resultados da ação 
foram mais que significativos, pois as 39 escolas 
do município trabalharam o assunto com os 
estudantes após concluírem a capacitação.

Ao fim do ano, em novembro, a I Semana de 
Educação para Conservação da Natureza foi 
organizada. O encontro apresentou os 
resultados das atividades interdisciplinares 
trabalhadas ao longo do ano letivo e reuniu 
todos os participantes. Na ocasião, foi revelada 
a efetividade da formação realizada pela equipe 
do ConBio, pois todos os participantes 
apresentaram atividades que realizaram com 
seus alunos com tema da conservação. 
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CRIAÇÃO DE ABELHAS NATIVAS SEM FERRÃO
MELIPONICULTURA



Aliar conservação da biodiversidade à geração 
de renda é um dos maiores desafios para 
comunidades que vivem numa Área de Proteção 
Ambiental (APA). Para aumentar as 
possibilidades de isso acontecer, há pouco mais 
de dez anos, a SPVS deu início a um trabalho em 
Antonina e Guaraqueçaba. 

O projeto de Meliponicultura (criação de abelhas 
nativas sem ferrão) busca envolver moradores da 
região na produção de mel das abelhas Jataí, 
Mandaçaia, Uruçu Amarela, Tubuna e Mandari, 
sem gerar prejuízo ambiental. A produção do mel 
é feita nas reservas Morro da Mina, Rio Cachoeira 
(ambas em Antonina) e Serra do Itaqui (em 
Guaraqueçaba) e a atividade gera um baixíssimo 
impacto no meio ambiente, sendo de grande 
valia para a região, já que promove a geração de 
renda e o desenvolvimento comunitário dos 
moradores locais. 

Em 2007, para fortalecer os trabalhos, foi criada 
com o suporte técnico da SPVS a Acriapa 
(Associação de Criadores de Abelhas Nativas da 
APA de Guaraqueçaba). A associação conta hoje 
com 24 criadores associados e, em 2013, viu o 
lançamento da Coopercriapa (Cooperativa de 
Criadores de Abelhas Nativas da APA de 
Guaraqueçaba) acontecer. A novidade chegou 
para consolidar um modelo pioneiro no sul do 
Brasil de manejo produtivo, beneficiamento e 
comercialização de mel do mel da Jataí. Desde 
agosto de 2014, o produto passou a ser vendido 
para todo o Paraná. 

A Cooperativa é a primeira do Estado a receber a 
chancela, a única com registro na Agência de 
Defesa Agropecuária do Estado e conta com o Selo 
de Inspeção do Paraná/Produtos de Origem 
Animal. 

Permanentemente a SPVS, em parceria com os 
moradores locais e integrantes da Cooperativa, 
vem capacitando pessoas em toda a Área de 
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba a fim de 
contribuir com a conservação de abelhas nativas e 
valorizar o cenário ecológico e social da região. No 
total, já foram ofertados nove cursos de 
Meliponicultura e 98 pessoas foram capacitadas. 
Por ano, são produzidos, aproximadamente, 60 
quilos de mel (máximo de um quilo por comunidade 
de abelhas), fato que diferencia o produto e o faz 
ser altamente valorizado pela alta gastronomia. Em 
2013, o mel da Acriapa entrou no circuito ao ser 
utilizado na elaboração de pratos da renomada 
chef de cuisine, Manu Buffara.

Em todo o mundo são conhecidas, 
aproximadamente, 400 espécies de meliponídeos. 
No Brasil, existem aproximadamente 250 e 35 
destas são encontradas no Paraná. Estudos 
revelam que as abelhas são responsáveis pela 
polinização de até 80% das espécies florestais da 
Mata Atlântica, no entanto, muitas estão 
ameaçadas de extinção e a Meliponicultura 
contribui com a conservação da espécie.

CRIAÇÃO DE ABELHAS NATIVAS SEM FERRÃO
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PROGRAMA

DESMATAMENTO EVITADO



O Programa Desmatamento Evitado (PDE) existe 
para contribuir com a proteção dos últimos 
remanescentes de áreas naturais da Floresta 
Atlântica do Sul do Brasil. Essas áreas precisam 
ser valorizadas e conservadas pela diversidade 
biológica que apresentam e pelos serviços 
ecossistêmicos que fornecem. 

A metodologia do Programa Desmatamento 
Evitado utiliza-se da ferramenta de Pagamento 
por Serviços Ecossistêmicos, envolvendo em seu 
processo proprietários que possuem fragmentos 
florestais em bom estado de conservação e 
também empresas.

Por meio da iniciativa, a SPVS identifica e 
cadastra proprietários de áreas rurais de 
diferentes partes do Brasil e busca aproximá-los 
de organizações interessadas em investir em 
conservação da biodiversidade.

O programa nasceu em 2003 com o nome de 
Campanha de Adoção de Áreas e, até hoje, mais 
de 15 empresas já adotaram espaços de floresta 
nativa. Uma das parcerias estabelecidas pelo 
PDE, por exemplo, que teve início em 2007 e 
vigora até 2017, soma mais de 3.600 hectares de 
áreas protegidas.

Desde o início do programa 33 áreas já foram 
apoiadas no total, somando mais de 4.500 hectares 
distribuídos em 15 municípios do Paraná, dois em 
Santa Catarina, um no Rio Grande do Sul e um no 
Estado da Bahia.

Entre o total de áreas adotadas, três foram em 
parceria com a Pan American Development 
Foundation, por meio do apoio da empresa Boeing, 
uma pela SunChemical, uma pelo Grupo Positivo, 
uma pela empresa Souza Cruz, uma pela Rigesa, 
uma pela JTI e uma pela Autopista Planalto Sul, 
numa região onde, inclusive, é realizado um 
trabalho de restauração ecológica de 76,57 
hectares de Floresta com Araucária como 
compensação ambiental de empreendimentos da 
Empresa. 

Além disso o HSBC adotou vinte e duas áreas e 
instituições como Fundação Grupo Boticário, 
Fundação AVINA, HSM, GIFE, Grupo GRPCOM e 
Full Jazz também acumulam um resultado de apoio 
à conservação de 10 hectares em propriedades 
nos municípios de Piraquara, Antonina e Tijucas do 
Sul.
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PROGRAMA E-CONS
EMPREENDEDORES DA CONSERVAÇÃO



O Programa Empreendedores da Conservação 
(E-CONS) foi idealizado pela SPVS em 2012 com 
o objetivo de apoiar e fortalecer ações de 
conservação da biodiversidade em todos os 
biomas brasileiros.

Com o apoio do HSBC Bank Brasil, no país, a 
iniciativa se distingue de outros instrumentos de 
apoio ao investir de forma estratégica em 
empreendedores sociais que apresentam 
compromisso com o trabalho ligado à 
conservação da natureza e a seus projetos. 

O programa é direcionado, especificamente, ao 
suporte de ações estratégicas e ao 
fortalecimento das iniciativas de conservação e 
aposta fortemente na capacidade que os atores 
escolhidos têm de incrementar e expandir os 
resultados de seus trabalhos, contribuindo, desta 
forma, de maneira efetiva para a conservação da 
biodiversidade do país.

Seis empreendedores da conservação são 
apoiados pelo HSBC, com período contratual 
renovável de três anos, em cinco biomas brasileiros 
(Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia e 
Pantanal). 

Como principais resultados, a partir do 
fortalecimento do perfil estratégico dos 
participantes, o E-CONS conta hoje com 9.993 
beneficiários diretos, distribuídos entre estudantes 
do ensino fundamental e universitário, professores 
e proprietários de áreas naturais ou rurais e 
contribui diretamente para ações que beneficiam 
espécies da fauna ameaçadas de extinção.
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PARCERIAS 

PELA BIODIVERSIDADE



O Projeto Parcerias pela Biodiversidade tem foco 
na conservação da biodiversidade e adequação 
ambiental da pequena propriedade rural, 
buscando criar modelos de manejo da 
biodiversidade, factível à realidade do pequeno 
produtor rural do sul do Brasil. A iniciativa tem 
como principal objetivo testar em pequenas 
propriedades rurais a viabilidade econômica e 
social de ações de manejo capazes de conciliar a 
conservação da natureza com a produção 
agrícola. 

Periodicamente a equipe técnica, juntamente 
com os produtores rurais participantes do 
projeto, monitora o desenvolvimento das ações 
implantadas por meio de indicadores de 
biodiversidade definidos em protocolo de 
monitoramento.

Em 2014, a equipe disseminou conhecimentos 
sobre o manejo da biodiversidade a um grupo de 
50 produtores rurais e outros 30 stakeholders, 
entre representantes de empresas do 
agronegócio e de governos. Para isso, foram 
realizados dois dias de campo demonstrativos no 
município de Paula Freitas, com duração média 
de quatro horas cada um. Desde do inicio do 
projeto (em 2012) cerca de 2000 produtores 
rurais foram sensibilizados sobre a importância 
da biodiversidade no contexto agrícola, usando 
como base as iniciativas do projeto.

Para acontecer, o projeto continua contando com 
a parceria da Souza Cruz e da FFI (Flora & Fauna 
International).



Foto: Reginaldo Ferreira / Acervo SPVS

NATURAIS
RESERVAS



O Programa Desmatamento Evitado (PDE) existe 
para contribuir com a proteção dos últimos 
remanescentes de áreas naturais da Floresta 
Atlântica do Sul do Brasil. Essas áreas precisam 
ser valorizadas e conservadas pela diversidade 
biológica que apresentam e pelos serviços 
ecossistêmicos que fornecem. 

A metodologia do Programa Desmatamento 
Evitado utiliza-se da ferramenta de Pagamento 
por Serviços Ecossistêmicos, envolvendo em seu 
processo proprietários que possuem fragmentos 
florestais em bom estado de conservação e 
também empresas.

Por meio da iniciativa, a SPVS identifica e 
cadastra proprietários de áreas rurais de 
diferentes partes do Brasil e busca aproximá-los 
de organizações interessadas em investir em 
conservação da biodiversidade.

O programa nasceu em 2003 com o nome de 
Campanha de Adoção de Áreas e, até hoje, mais 
de 15 empresas já adotaram espaços de floresta 
nativa. Uma das parcerias estabelecidas pelo 
PDE, por exemplo, que teve início em 2007 e 
vigora até 2017, soma mais de 3.600 hectares de 
áreas protegidas.

Desde 1999 a SPVS mantém reservas naturais na 
APA (Área de Proteção Ambiental) de 
Guaraqueçaba, nos municípios de 
Guaraqueçaba e Antonina, no litoral norte do 
Paraná. As reservas Serra do Itaqui, Morro da 
Mina e Rio Cachoeira localizam-se em um dos 
maiores remanescentes de Mata Atlântica bem 
conservada do Brasil e, reunidas, formam um 
conjunto de importantes ecossistemas com 18,6 
mil hectares com rica biodiversidade. A região é 
reconhecida como Sítio do Patrimônio Natural e 
compõe o Mosaico Lagamar, com 44 Unidades 
de Conservação que protegem a biodiversidade 
e mananciais responsáveis pelo abastecimento 
de água nas cidades litorâneas. A conservação 
das reservas busca, por meio da proteção das 
florestas, conciliar ações de captura de carbono 
à manutenção da biodiversidade e apoio a 
comunidades locais.

Reserva Natural Serra do Itaqui

Localizada em Guaraqueçaba, a reserva ocupa 
6.653 hectares. Desde o início do apoio, foram 
restaurados 350 hectares de áreas de pastagem 
com espécies de árvores nativas da região. A 
proteção facilita a captação de gás carbônico da 
atmosfera, contribuindo para minimizar o efeito 
estufa que causam mudanças climáticas em todo 
o planeta.
 

Reserva Natural Morro da Mina

Além da conservação de 3.300 hectares 
transformados em RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural), foram restaurados 238 
hectares de áreas de pastagem com espécies de 
árvores nativas da região.

Reserva Natural Rio Cachoeira

Desde o início dos esforços, 8.700 hectares vêm 
sendo transformado em RPPN. Além da 
conservação das florestas, foram restaurados 
outros mil hectares, substituindo áreas de 
pastagem por espécies nativas da região. 
Atualmente na reserva vem sendo desenvolvido 
um Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio), em que os pesquisadores trabalham 
com uma metodologia chamada Método Rapeld, 
em que é definida uma área de 1km por 5 km 
quilômetros, e dentro desse módulo, são feitos 
levantamentos de biodiversidade com protocolos 
padronizados. A estratégia está sendo utilizada 
em mais de 30 sítios pelos biomas brasileiros e 
tem a grande vantagem de possibilitar 
comparações, além da própria integração de 
pesquisadores. Na Reserva Rio Cachoeira 
existem equipes estudando vegetação, solos, 
anfíbios, peixes, microalgas, interação 
planta-polinizador, formigas e mamíferos.

Foto: Markus Mauthe
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Reserva Biológica Bom Jesus

O trabalho teve inicio em 2013, em parceria com 
o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), objetivando ajudar a 
efetivar uma condição de gestão mínima da 
Reserva Biológica Bom Jesus (ReBio), de 34.179 
hectares, criada em 2012 pelo Governo Federal 
nos municípios de Guaraqueçaba, Antonina e 
Paranaguá. As ações de conservação na região 
também buscam dar continuidade às iniciativas 
integradas das Unidades de Conservação do 
litoral do Paraná, mais especificamente da APA 
(Área de Proteção Ambiental) de Guaraqueçaba. 
O principal objetivo do projeto para a gestão da 
ReBio Bom Jesus é garantir sua proteção nos 
próximos anos, até que, gradativamente, sejam 
formalizadas equipes e elaborado o plano de 
manejo da unidade de conservação. Por estar 
inserida no interior da APA de Guaraqueçaba, 
muitas ações, principalmente no entorno da 
ReBio são interligadas, sendo necessário 
coadunar seus planos de manejo e ações na 
região. A reserva está inserida no litoral norte do 
Paraná, que abriga o maior remanescente 
contínuo e ainda bem conservado do bioma Mata 
Atlântica em território brasileiro.

Além de ter gerado, somente em 2014, 23 
empregos diretos locais, o projeto de 
manutenção das reservas naturais tem 
trabalhado com diversas iniciativas com as 
comunidades, envolvendo ações de 
capacitação, associativismos e alternativas de 
renda por meio do ecoturismo e produção de mel 
com abelhas nativas, por exemplo. Todos esses 
aspectos têm sido alvo de mais de 150 projetos 
de pesquisa desenvolvidos em parceria com 
Universidades e Instituições de pesquisa.

 

Projeto InBioVeritas

Resultado de experiências bem-sucedidas 
relacionadas à pesquisa e conservação da 
biodiversidade na Mata Atlântica, surge, em 
2007, o programa InBioVeritas - Centro 
Integrado para a Conservação da 
Biodiversidade da Mata Atlântica. 

A iniciativa, fruto da parceria entre SPVS, 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Museu de História Natural de Karlsruhe e da 
Fundação o Boticário de Proteção a 
Natureza, tem por objetivo, além de produzir, 
reunir e divulgar conhecimentos científicos, 
desenvolver modelos para o manejo racional 
dos recursos naturais, subsidiar políticas 
públicas de conservação da biodiversidade 
e elaborar modelos que permitam identificar 
e simular cenários de possíveis impactos 
das mudanças climáticas no crescimento 
das florestas.
 
O programa envolve instituições 
internacionais, em uma cooperação entre 
América Latina e Europa, e as análises feitas 
geram conhecimentos, posteriormente 
difundidos à comunidade científica, 
instituições públicas e privadas e à 
sociedade em geral por meio de 
publicações, apresentações, 
desenvolvimento de propostas e cursos de 
capacitação, atingido um público de 33 mil 
produtores distribuídos em três estados do 
sul do Brasil.

O InBioVeritas também contribuiu com a 
implantação do Mosaico Lagamar de Áreas 
Protegidas no litoral sul de São Paulo e do 
Paraná. A iniciativa do Ministério do Meio 
Ambiente e ICMBio (Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade) contou 
também com o apoio do Observatório de 
Conservação Costeira, integrado por um 
grupo de pesquisadores e ambientalistas, 
que procuram sugerir alternativas para 
ações que colocam a Mata Atlântica em 
risco.



Seis empreendedores da conservação são 
apoiados pelo HSBC, com período contratual 
renovável de três anos, em cinco biomas brasileiros 
(Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia e 
Pantanal). 

Como principais resultados, a partir do 
fortalecimento do perfil estratégico dos 
participantes, o E-CONS conta hoje com 9.993 
beneficiários diretos, distribuídos entre estudantes 
do ensino fundamental e universitário, professores 
e proprietários de áreas naturais ou rurais e 
contribui diretamente para ações que beneficiam 
espécies da fauna ameaçadas de extinção.

EMPREENDEDORES DA CONSERVAÇÃO

Em 2014, continuou em desenvolvimento um 
banco de dados sobre estudos no litoral do 
Paraná, assim como mapas sobre habitats, 
avaliação de pesquisas e protocolos de 
monitoramento em Unidades de Conservação e 
cursos de capacitação. 

No mesmo ano, um mapa da vegetação do 
Paraná foi elaborado e a análise das pesquisas 
realizadas foi feita. Uma observação sobre o 
crescimento de nove espécies nativas da 
Floresta Atlântica, o acúmulo de carbono em 
cada uma delas e a relação do fenômeno com o 
clima nos últimos cem anos também pôde ser 
conduzida. Os resultados coletados até agora 
estão disponíveis no site www.inbioveritas.net. 

 

Restauração da Mata Atlântica

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

Além de aprimorar técnicas de restauração 
ambiental, o trabalho realiza pesquisas que 
comprovem a efetividade da restauração em 
áreas degradadas de Mata Atlântica. Até o 
momento, um workshop foi organizado para 
especialistas de todo o Brasil e dois cursos de 
capacitação foram feitos.

Até agora, mais de 13 mil mudas foram plantadas 
nas margens de rios em oito hectares de Mata 
Atlântica e cinco pesquisas sobre biodiversidade 
e a dinâmica da sucessão e interação 
animal/planta em áreas de restauração foram 
realizadas.
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LIFE



CERTIFICAÇÃO 

As florestas são consideradas os ecossistemas 
mais ricos em biodiversidade do mundo. A 
variedade configura panorama ideal para a 
geração dos serviços ecossistêmicos, que são os 
bens diretos que os seres humanos recebem da 
natureza. Cerca de 40% da economia mundial 
estabelecida atualmente baseia-se em produtos 
oriundos da biodiversidade e de seus processos 
ecológicos. Dessa forma, a necessidade de 
conservá-la por meio da manutenção do 
patrimônio natural aliada à intensificação do setor 
produtivo com as questões ambientais foram 
fatores que criaram o cenário ideal para a criação 
da Certificação LIFE (Lasting Initiative For Earth). 
O reconhecimento é concedido a empresas e 
instituições interessadas e comprometidas em 
promover a conservação da biodiversidade.

A metodologia propõe uma avaliação dos 
processos de gestão ambiental e dos impactos à 
biodiversidade por parte de uma organização e a 
subsequente mitigação destes impactos por 
meio do desenvolvimento de uma gama de ações 
concretas para a conservação. 

Em 2013 o escritório de advocacia curitibano 
Gaia, Silva, Gaede e Associados foi a primeira 
empresa a garantir o selo apoiando a fiscalização 
da RPPN Santa Maria, de propriedade da SPVS. 
Em 2014, foi a vez da Gráfica e Editora Posigraf 
S/A, localizada em Curitiba (PR), obter a 
certificação por meio do apoio ao Programa 
Desmatamento Evitado (PDE), da SPVS, para a 
manutenção da Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Uru. A reserva Uru conta com 128,67 
hectares e fica localizada a seis quilômetros do 
município da Lapa (PR), abrigando 
remanescentes da Floresta com Araucária e 
Campos Naturais. O foco da parceria está na 
manutenção da biodiversidade da floresta, mas 
também abre espaço para o desenvolvimento de 
pesquisas e atividades educativas no local.

Entre as ações organizadas pela Posigraf 
estiveram a abertura do espaço para 
pesquisadores e acadêmicos – a fim de 
possibilitar novas pesquisas científicas na área – 
e a construção de um quiosque para acolhimento 
de visitantes que participam das iniciativas de 
educação ambiental. A estrutura foi projetada em 
parceria com os cursos de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo e o Programa de 
Mestrado e Doutorado em Gestão Ambiental da 
Universidade Positivo. 

Também contaram pontos para a conquista do 
reconhecimento a elaboração de um plano de 
manejo para a reserva, o controle de espécies 
invasoras na área, a instalação de uma estação 
de tratamento de esgotos e efluentes por filtros 
de raízes, a definição, implantação e manutenção 
de trilhas de fiscalização, a criação e distribuição 
de materiais informativos sobre a reserva, a 
contratação de funcionários para manutenção do 
espaço, a instalação de placas de sinalização e a 
disponibilização de equipamentos de segurança 
e treinamento contra incêndio para os 
funcionários da área. 
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COMUNICAÇÃO
Em 2014, os resultados das ações e projetos da 
SPVS continuaram indo ao conhecimento do 
público por meio do trabalho da assessoria de 
imprensa da instituição. 

Ao longo do ano, o equivalente a R$ 2.176.872,22 
foi acumulado em inserções espontâneas na 
imprensa. O resultado leva em conta os espaços 
conquistados pelas notícias, que poderiam ser 
cobrados pelos veículos para espaços 
publicitários. 
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