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PRÊMIO
Programa E‐CONS, que conta 
com apoio do HSBC, conquista 
um dos principais prêmios 
ambientais do Brasil
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SPVS lança novo site e 
consolida estratégias

Produtos da APA de 
Guaraqueçaba servem à 
alta gastronomia

#01 Maio/Junho 2013

Revista

Fo
to

: Z
ig

 K
o

ch



A partir de hoje, conservacionistas, pesquisadores, 
empresários e a sociedade em geral interessada em  
conhecer melhor os trabalhos em prol da 
conservação da natureza realizados pela ONG 
brasileira SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental), podem contar 
com um canal ainda mais afinado para ter acesso às 
novidades sobre cada projeto, posicionamentos 
frente a temas atuais que impactam na manutenção 
do patrimônio natural, oportunidades para 
parcerias, entre outras ações desenvolvidas pela 
organização.

O novo site da SPVS ganhou visual moderno e, além 
de esteticamente mais bonito, foi estruturado para 
atender as demandas atuais do planejamento de 
Comunicação da instituição. Os projetos têm 
informações mais completas. Ganham destaque os 
temas estratégicos para a organização como, por 
exemplo, a possibilidade de empresas firmarem 
parcerias com a instituição.

“O novo website foi pensado e produzido para 
ajudar a instituição a dar respostas rápidas a 
assuntos do cotidiano que envolvem ou impactam a 
conservação da natureza, incluindo as novas ideias 
que irão dar suporte ao trabalho da instituição”, 
conta Anna Paula Fernandes, da área de 
Comunicação da SPVS e coordenadora do processo 
de reestruturação do website 

Além do detalhamento dos projetos e dos resultados 
alcançados por eles, o portal apresenta as parcerias 
já consolidadas com empresas, governos e 
instituições. Todas as iniciativas da SPVS estão mais 
bem organizadas e agrupadas em diferentes sessões: 
“Negócios e Biodiversidade” – no qual é possível 
descobrir de que modo a conservação da 
biodiversidade pode fazer parte do cotidiano das 
empresas –, “Assuntos Institucionais” – que 
apresenta iniciativas de mobilização da sociedade 
(abordando temas como “Código Florestal” e 
“Estrada do Colono”), ações em articulação com 
outras organizações e atuação junto ao governo. A 
sessão de “Projetos” descreve os ‘trabalho de 
campo’ da instituição e “Parceiros” detalha todos os 
apoiadores dos projetos da SPVS, sejam eles da 
iniciativa privada, da área governamental e outras 
instituições do Terceiro Setor.

Na sessão “Notícias”, além de serem apresentadas 
reportagens veiculadas na imprensa, há uma área 
para textos de opinião de profissionais da 

SPVS e de outras autoridades da área de 
conservação.

O novo website da SPVS foi produzido pela 
agência de digital branding Nextmídia Soluções 
Interativas, e traz, além do projeto gráfico 
totalmente renovado, inovação em sua 
construção através do design responsivo, onde a 
experiência do usuário é otimizada independente 
da forma de acesso. Esta técnica permite que a 
visualização das páginas do website sejam 
adaptadas automaticamente a desktops, tablets, 
smartphones, entre outros dispositivos.

“Em sintonia com a equipe da SPVS, tínhamos o 
desafio de trabalhar com elementos visuais que 
representassem o novo posicionamento da 
instituição e que tornasse a comunicação 
facilitada de acordo com as estratégias da 
instituição. A utilização do design responsivo 
aliado ao HTML 5 e administração total do 
website via gerenciador de conteúdo, faz do 
website da SPVS um dos mais inovadores já 
produzidos pela agência”, conta Leonardo Salles, 
diretor de criação da Nextmídia.

SPVS lança novo site e 

Site responsivo 
desenvolvido em 
HTML 5

SPVS

consolida estratégias
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Fotografia

à fotografia de natureza 
Zig Koch   se dedica

há quase 30 anos
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Arquiteto de formação, não demorou muito para Zig 
Koch descobrir sua vocação para a fotografia de 
natureza. Em 1986, começou a construir uma carreira 
que o faz hoje reconhecido como um dos mais 
importantes fotógrafos de natureza do Brasil – aliás, 
não são somente biomas brasileiros que são 
fotografados por suas lentes; Zig conhece as belezas 
naturais de vários outros países.

Fotografando para as principais revistas brasileiras, 
Zig possui um arquivo com mais de 150 mil imagens e 
seus trabalhos já foram publicados em centenas de 
meios de comunicação nacionais, internacionais e 
receberam diversos prêmios, sendo o mais 
importante o Nikon International Awards em 2008. 
Também é comum encontrá‐lo ministrando palestras 
e cursos sobre Educação Ambiental e Fotografia de 
Natureza, assim como vê‐lo e ouvi‐lo em entrevistas 
para rádio e TV com temas de fotografia e meio 
ambiente.

Boa parte de sua experiência acaba se 
transformando em ricas publicações (Zig já publicou 
13 livros próprios,  além de ter participado de vários 
outros) e exposições (que ultrapassam 20), que 

levam um pouco da natureza  até as pessoas e 
também chamam a atenção para a riqueza do 
patrimônio natural e a necessidade de se adotar 
medidas urgentes para protegê‐lo.

Zig Koch é parceiro da SPVS e cede suas imagens 
para a instituição ilustrar seus materiais de 
comunicação – como é o caso agora de fotografias 
que apresentam os projetos da organização. Mais 
do que isso, muitas fotografias de Zig Koch ajudam 
a instituição a levar adiante a mensagem da 
conservação da natureza – é o caso de algumas 
exposições do fotógrafo que foram cedidas ao 
acervo da SPVS e são frequentemente exibidas em 
escolas e empresas.

Um pouco mais do trabalho de Zig, incluindo 
informações sobre suas publicações, pode ser 
conhecido em seu website 
www.naturezabrasileira.com.br. 

Fotografia
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“A conservação da 
natureza é uma vocação e 

uma oportunidade de 
desenvolvimento para  a 

região da APA de 
Guaraqueçaba”

Ecoturismo

Região de Guaraqueçaba 

Clóvis Borges

Quem faz esta afirmação é o diretor executivo 
da SPVS, Clóvis Borges, ao explicar que é 
possível o desenvolvimento de várias atividades 
econômicas que não representem ameaças aos 
ecossistemas desta região que faz parte do 
maior bloco remanescente da Floresta Atlântica 
brasileira.

“Em 1992, a SPVS publicou um amplo estudo 
que propunha um modelo de gestão integrada 
para a região, tratando dos esforços necessários 
para a conservação da biodiversidade, entre os 
quais uma série de proposições de 
envolvimento das comunidades locais em 
atividades de geração de renda”, conta o diretor 
da instituição. “De uma forma geral, mesmo 20 
anos depois, esse estudo continua atual porque 
os desafios e as oportunidades para a APA de 
Guaraqueçaba são praticamente os mesmos”, 
atesta Clóvis.

Recentemente, a instituição desenvolveu um 
projeto a fim de desenvolver iniciativas de 
geração de renda e emprego, bem como 
ampliar experiências que já existem — sejam 
elas desenvolvidas pela SPVS ou por outras 
instituições. Esse trabalho transformou‐se em 
um projeto, sobre o qual a instituição tem 
dialogado com o Governo do Paraná, com a 
prefeitura de Guaraqueçaba (veja notícia 
recente sobre o assunto) e com fontes de 
financiamento que podem ajudar a viabilizá‐lo.

Conforme dados da SPVS, há um bom potencial 
para criação de postos de trabalho na região de 
Guaraqueçaba com base nessas atividades. 

A iniciativa de criação de abelhas nativas e 
produção de mel pode envolver mais 200 
famílias. A cooperativa de ecoturismo tem 
um potencial de criar 600 empregos diretos 
e indiretos. E 300 trabalhadores podem ser 
contratados para trabalhar em reservas 
particulares, parque nacional e outras 
unidades de conservação existentes na 
região.

Segundo a engenheira florestal Liz Buck 
Silva, que também participa do 
planejamento e desenvolvimento das 
atividades de Conservação e 
Desenvolvimento da SPVS (área da 
instituição responsável por gerir os projetos 
junto a comunidades da APA), para 
transformar esses números em realidade é 
necessário estabelecer um trabalho 
contínuo de capacitação, de estruturação de 
plano de negócios de maneira participativa 
com os moradores locais, e, principalmente, 
um fluxo de investimentos para que essas 
iniciativas tomem corpo e tenham condições 
de alcançar um status de sustentabilidade 
financeira. 

“É uma trama complexa, que precisa ser 
muito bem arquitetada para envolver as 
comunidades locais, assim como várias 
instituições que atuam em favor da região”, 
explica Liz. “O sucesso dessa estratégia 
pode provocar uma mudança muito positiva 
para o desenvolvimento da APA e geração 
de qualidade de vida. Pode fazer de 
Guaraqueçaba um modelo para inspirar o 
crescimento de várias outras regiões que 
têm esse desafio de desenvolver e, ao 
mesmo tempo, conservar a natureza”, 
reflete a engenheira que atua há mais de 10 
anos em projetos na região.

tem potencial para outras 
iniciativas

Fotos: Arquivo SPVS



Produtos da APA de 

servem à alta gastronomia

Gastronomia

Guaraqueçaba
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Jantar promovido em Curitiba pela chef 
Manu Buffara inspira-se na Área de 
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba e 
valoriza trabalho de geração de renda 
desenvolvido na região

A chef de cozinha Manu Buffara abriu as portas de 
seu restaurante Manu, em Curitiba, na noite de 27 de 
maio, para uma experiência diferente. Conhecida na 
capital paranaense por utilizar a técnica da 
gastronomia molecular (que considera aspectos 
sociais, artísticos e técnicos da culinária), ela 
promoveu um jantar com produtos da Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, 
localizada no litoral norte do Paraná. No evento, os 
méis produzidos pelas abelhas nativas cultivadas por 
moradores locais da Acriapa (Associação de 
Criadores de Abelhas Nativas da APA de 
Guaraqueçaba) foram o grande destaque.

O encontro foi promovido em parceria entre a chef  
Manu e a SPVS que, desde 2004, incentiva a 
meliponicultura (criação de abelhas nativas sem 
ferrão) na região e contribui com o desenvolvimento 
comunitário e a conservação da natureza.

Desenvolvimento consciente

No jantar, estiveram presentes produtores, 
jornalistas, membros da SPVS, do Governo do Estado 
e de empresas. Mais que apresentar novos pratos e 
apoiar uma causa, o encontro fomentou uma rica 
discussão sobre as formas de aliar desenvolvimento 
à conservação da natureza.

Ao usar os méis da Acriapa e outros ingredientes 
cultivados de forma orgânica em Guaraqueçaba, 
Manu valorizou uma atividade econômica benéfica à 
proteção dos ecossistemas desta região, que têm 
grande relevância para a diversidade biológica de 
todo o planeta. A APA de Guaraqueçaba, vale 
lembrar, está inserida no maior bloco remanescente 
da Floresta Atlântica brasileira. Na região vivem 
cerca de 10 mil habitantes, que lidam com o desafio 
de conciliar mais oportunidades para seu 
desenvolvimento com a manutenção dos ambientes 
naturais.

Adquirindo os principais ingredientes do jantar junto 
às comunidades locais — como méis, inhame, 
tucum, indaiá e pupunha –, a chef  

cooperou com o envolvimento dos moradores da 
região em atividades que causam o menor 
impacto no meio ambiente e contribuem com a 
conservação da natureza. Assim, Manu reforçou a 
existência de um caminho capaz de substituir 
atividades econômicas convencionais, que 
acabam por acelerar a degradação da natureza. 
Ao contrário, desenvolvimento combinado com a 
conservação gera emprego e renda, e mantém a 
APA de Guaraqueçaba e a Floresta Atlântica vivas.

Realizar o jantar foi, portanto, a demonstração 
prática de uma engrenagem que envolve a 
conservação da natureza, as atividades 
econômicas, a geração de emprego e renda, os 
moradores da APA e os clientes que procuram 
uma casa como o Restaurante Manu. Trata‐se, 
enfim, de um exemplo fundamental para uma 
região como Guaraqueçaba — carente de um 
modelo eficiente que dê melhores condições para 
sua população e ao mesmo tempo mantenha 
protegido seu patrimônio natural — e que pode 
ganhar força e escala, gerando benefícios mútuos 
para a natureza e para as pessoas.

Gastronomia

Clóvis Borges e Manu Buffara
(Foto: Arquivo SPVS)



Programa E-CONS  

Prêmio

conquista um dos principais 
prêmios ambientais do Brasil
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A SPVS recebeu dia 26 de junho o prêmio von Martius 
de Sustentabilidade 2013, com o programa E‐CONS 
(Empreendedores da Conservação), ficando em 
primeiro lugar na categoria Natureza. A distinção é 
concedida pela Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil‐Alemanha. O reconhecimento foi entregue em 
São Paulo, durante o Ecogerma 2013, um congresso 
de tecnologias sustentáveis também organizado pela 
Câmara Brasil‐Alemanha, no Club Transatlântico.

Desde 2000, o prêmio contempla trabalhos de 
empresas, ONGs, indivíduos, governos e instituições 
nacionais nas categorias Natureza, Humanidade e 
Tecnologia. Concorrem projetos concluídos ou em 
andamento que promovam o desenvolvimento 
econômico, social e cultural alinhado ao conceito de 
desenvolvimento sustentável. No total, 100 projetos 
foram inscritos na edição de 2013 – 24 na categoria 
Natureza, 38 em Humanidade e 38 em Tecnologia.

O programa E‐CONS

O programa E‐CONS surgiu em 2012, a partir de uma 
parceria firmada entre a SPVS e o HSBC Bank Brasil 

Desde 2012, o HSBC investe recursos financeiros 
nos Empreendedores da Conservação, para que 
possam criar planos estratégicos e fortalecer suas 
iniciativas. Trata‐se de uma proposta inédita no 
Brasil, que traz impactos positivos no âmbito da 
conservação da natureza, na economia e no bem 
estar social gerado nos locais onde os projetos são 
realizados.

Para o HSBC, é gratificante ver a SPVS receber uma 
premiação como essa. “Acreditamos nos frutos 
desse modelo de trabalho por já estarmos em um 
estágio que vai além da simples conservação. 
Investimos na  transformação de um líder 
ambiental em um empreendedor da conservação, e 
acreditamos que ele pode promover verdadeiras 
transformações sociais e econômicas em sua 
comunidade, a partir de um projeto ambiental”, diz 
Linko Ishibashi, superintendente executiva da área 
de Sustentabilidade do banco.

(parceiro da instituição desde 2007). A iniciativa 
apoia lideranças que realizam ações inovadoras de 
conservação da natureza em todos os biomas do 
Brasil.

De acordo com Clóvis Borges, diretor da SPVS, o 
reconhecimento representa uma vitória para a 
conservação. “Este projeto tem o apoio do HSBC, 
que há muitos anos vem sendo o principal parceiro 
da SPVS e que entende que, dentro do processo de 
sustentabilidade, a conservação da biodiversidade é 
fundamental. Este tipo de compreensão é o que 
buscamos ao longo desses 30 anos de nossa 
trajetória. Desejamos incorporar na sociedade, nos 
governos e na iniciativa privada – que é uma das 
grandes esperanças para gerar inovação e cadeia em 
escala – o reconhecimento 

de que não existe sustentabilidade sem a 
conservação do patrimônio natural. O HSBC 
compreendeu isso e tem nos dado um apoio 
extraordinário em relação ao desenvolvimento de 
projetos”.

Prêmio

Prêmio von Martius de Sustentabilidade 2013

O prêmio leva o nome do pesquisador alemão 
Carl Friedrich Phillip von Martius (1794 – 1868), 
cujo trabalho de pesquisa científica feito 
durante a viagem de quase três anos pelo Brasil, 
entre 1817 e 1820, contribuiu para o 
conhecimento e a valorização do ambiente 
natural e cultural do país.

“Investimos na transformação de um líder ambiental em 
um empreendedor da conservação’’

Linko Ishibashi 
Superintendente executiva da área de Sustentabilidade do HSBC Bank Brasil.



O programa E-CONS (Empreendedores da 

Conservação) é uma ação diferenciada de apoio a 

projetos de conservação da natureza. O Programa 

aposta em pessoas com perfil empreendedor e 

que desenvolvem ações relevantes para a 

biodiversidade em todos os biomas brasileiros. 

Iniciado em 2012, com apoios a seis diferentes 

projetos no país, o Programa tem contribuído para 

o desenvolvimento de ações estratégicas à 

expansão das iniciativas já desenvolvidas pelos 

chamados empreendedores, E-CONS. Entre os 

biomas apoiados hoje estão Mata Atlântica, 

Cerrado, Caatinga, Amazônia e Pantanal.

Saiba quem são os responsáveis pelos projetos: 

Mata Atlântica – No cuidado com as áreas 

naturais, Terezinha Vareschi e Bianca Luiza Reinert 

se tornaram referência. Terezinha é responsável 

por uma área de mais de 30 mil m² de Mata 

Atlântica dentro de Curitiba. Percebendo a pressão 

imobiliária que atingia as áreas verdes próximas, 

ela assumiu o desafio não apenas de transformar 

sua propriedade em modelo de conservação em 

ambiente urbano, mas foi além e desenvolveu 

formas de incentivar outros proprietários a 

seguirem o mesmo exemplo. “Para isso, o 

programa E-CONS foi determinante”. Bianca, que 

contribui com a conservação da APA (Área de 

Proteção Ambiental) de Guaratuba e da população 

do bicudinho-do-brejo, sempre acreditou que para 

salvar a espécie era preciso fazer mais do que 

apenas pesquisar, mas também usar os resultados 

acadêmicos em ferramentas para conservar.

Em 2008, junto com um grupo de amigos adquiriu 

uma pequena área para garantir a conservação do 

local e da espécie. Esse foi só o primeiro passo e 

agora Bianca pretende expandir essa área, com a 

aquisição de mais hectares de floresta. “Com o 

apoio do projeto, as chances de isso acontecer 

certamente se multiplicaram consideravelmente”, 

diz ela.

Cerrado – Para Jean Pierre, que estabelece um 

modelo inovador de coexistência entre a principal 

espécie bandeira do Cerrado, o lobo-guará, e os 

proprietários de área que vivem no entorno do 

Parque Nacional da Serra da Canastra 

determina “as boas ideias somadas aos esforços 

conservacionistas apoiados pelo E-CONS, estão 

sendo determinantes para a conservação do 

meio ambiente e do animal ”.

Caantinga – Weber Girão há 16 anos está 

envolvido com a conservação do soldadinho-

do-araripe, única ave endêmica no Ceará e 

listada entre as 100 espécies mais ameaçadas do 

mundo. Desde 2012, recebe o apoio do 

programa E-CONS e diz que a contribuição 

chegou no momento ideal, permitindo 

consolidar melhor o trabalho que já desenvolvia. 

“Tem sido bastante positivo. Como a 

sobrevivência desta ave depende da 

conservação da Chapada do Araripe, a 

manutenção da paisagem local e da espécie 

casou perfeitamente com a proposta do 

programa”. O soldadinho-do-araripe só se 

reproduz em áreas de nascente e preservá-lo é 

também garantir a manutenção e a qualidade 

da água para os moradores daquela região.

Amazônia – O E-CONS Silvio Marchini mantém 

a iniciativa Escola da Amazônia, que busca 

despertar a consciência conservacionista de 

jovens que vivem em uma das áreas com maior 

pressão de desmatamento do mundo, a 

fronteira agrícola na Amazônia. “Com o apoio 

do Programa E-CONS, estamos conseguindo 

identificar e capacitar indivíduos comunicativos 

para que eles mesmos gerem e disseminem, 

dentro de suas comunidades, mensagens de 

conservação”, diz ele.

Pantanal – No Mato Grosso do Sul, Gláucia 

Seixas atua contra o tráfico de animais, tendo 

como bandeira iniciativas de conservação do 

papagaio verdadeiro e do ambiente em que ele 

vive. 

Para ela, a maior intenção de seu projeto é 

disseminar a ideia da importância de conservar 

o bioma e lutar contra essa atividade ilegal. 

“Esta espécie, o papagaio-verdadeiro é a mais 

traficada na natureza. Se não cuidarmos, ela vai 

entrar na lista de ameaçados ameaçados”, 

explica.
Foto: Ciro Albano

E‐CONS

Empreendedores reconhecem

oferecido pelo Programa E-CONS

importância do apoio 
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