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CONSERVAÇÃO 
A Autopista Planalto Sul, em 
parceria com a SPVS, inicia o 
Projeto de Restauração e 
Conservação da Floresta com 
Araucária

diversidade

Resultados do censo do 
papagaio‐de‐cara‐roxa 
revelam estabilidade da 
espécie

ConBio é listado na Bolsa 
de Valores Socioambientais 
para receber investimentos
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Ecovia e SPVS lançam campanha 
ambiental na BR-277

A Concessionária Ecovia, que administra o trecho 
entre Curitiba e o litoral paranaense, e a SPVS lançam 
campanha destacando a conservação da natureza 
como necessidade não apenas ética e estética, como 
também fundamental para o cotidiano das pessoas.

Com o tema Mata Atlântica – Fábrica de Serviços 
Ambientais, a campanha divulga um foco relevante, 
mas ainda pouco explorado: o de que todos se 
beneficiam, e muito, com a existência de ambientes 
naturais bem conservados. Clóvis Borges, diretor 
executivo da SPVS, destaca o fato de que florestas e 
outras áreas naturais são responsáveis por uma série 
de benefícios essenciais para as atividades 
econômicas e para a vida das pessoas em geral. 
Todos os atores da sociedade precisam estar 
conscientes de que a conservação de ambientes 
naturais não deve ser vista como atividade 
secundária, mas como um importante quesito de 
qualquer plano de desenvolvimento de uma 
sociedade, reforça Clóvis.

A campanha é composta por oito painéis, ilustrados 
pela cartunista paranaense Pryscila Vieira, 
estrategicamente dispostos ao longo do trecho da 
BR‐277, administrado pela Ecovia – que, aliás, 
atravessa a maior área contínua de Mata Atlântica.  

Além da criatividade do conceito e das mensagens, a 
inovação também estará presente na própria 
confecção dos painéis, em material diferenciado, 
com películas reflexivas especiais, para que o usuário 
possa visualizar as informações em viagens noturnas. 
“Já é tradição na Ecovia a preocupação com as 
causas ambientais e dividimos esse conceito com os 
usuários da rodovia. Acreditamos que o 
conhecimento é o primeiro passo para o aprendizado 
da conservação”, defende Davi Terna, diretor 
superintendente da Ecovia.

Cada uma das placas destacará, em caráter 
demonstrativo, um serviço ambiental que a Mata 
Atlântica nos fornece, a partir de sua conservação: 
água, ar puro, princípios ativos, prevenção contra 
deslizamentos, polinização, equilíbrio climático, 
novas tecnologias e turismo. Ilustrações 
complementam o material retratando animais que 
também habitam a Mata Atlântica. Além das placas, a 
temática será explorada em anúncios e conteúdos 
para internet.

Placas



Papagaio
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Resultados do censo 
do papagaio-de-cara-
roxa revelam 
estabilidade da 
espécie no estado 
do Paraná

Levantamento é promovido pela SPVS desde 2003 e 11ª 
edição do trabalho contabilizou 6.258 indivíduos no 
Paraná e São Paulo



Uma boa notícia para conservação de uma das 
espécies de aves brasileiras mais ameaçadas: a 
população de papagaios‐de‐cara‐roxa se mantém 
estável no estado do Paraná. Essa é a conclusão da 
última contagem populacional da espécie, promovida 
pela SPVS.

A 11ª edição do trabalho – realizada entre os dias 24 e 
26 de maio – constatou que a população de 
indivíduos registrados no Paraná está estável, fato 
que representa uma conquista para um animal 
ameaçado de extinção. O censo é organizado desde 
2003 no litoral norte do Estado pela equipe do 
Projeto de Conservação do Papagaio‐de‐cara‐roxa e 
este ano, pela primeira vez, incluiu o litoral de São 
Paulo nas regiões de Cananéia, Ilha Comprida, Ilha do 
Cardoso e Itanhaém. Durante os três dias, os 
dormitórios dos papagaios foram monitorados por 
pesquisadores e voluntários. Por local, quatro 
contagens com duração de uma hora e meia foram 
feitas, sendo duas ao amanhecer e duas ao 
entardecer.

A ave está ameaçada de extinção e sua reduzida área 
de ocorrência limita‐se ao litoral sul de São Paulo, 
litoral do Paraná (onde há a maior concentração de 
indivíduos – cerca de 75%) e litoral norte de Santa 
Catarina.

Resultados
Este ano, o levantamento contabilizou 6.258 
indivíduos. No Paraná, 5.160 papagaios foram 
registrados e em São Paulo, 1.098.
Segundo a coordenadora do projeto, Elenise Sipinski,  
os dormitórios com maior concentração de aves no 
Paraná estão localizados onde o ambiente está mais 
conservado: na Ilha do Pinheiro (Parque Nacional do 
Superagui) Ilha Rasa (Área de Proteção Ambiental de 
Guaraqueçaba) Ilha do Mel e Ilha da Cotinga.
Em São Paulo, ela explica que o resultado foi abaixo 
do esperado. A estimativa populacional para o 
Estado é de, aproximadamente, 1.600 indivíduos, e o 
censo registrou um número menor. ”Isso ocorreu em 
virtude de festividades políticas e culturais 
promovidas nas proximidades, com a utilização de 
som alto e fogos de artifício. Por conta disso, os 
papagaios permaneceram reclusos nos abrigos ou 
alteraram suas rotas de saída e chegada nos 
dormitórios, o que deve exigir outras contagens 
anuais para obter uma estimativa atual da população 
de aves nessa região”, explica.

Segundo ela, ainda, os resultados do Paraná 
indicaram uma estabilidade na população do litoral 
do Paraná, mas, se analisada a área de ocorrência 
total da população, é possível verificar que as 
regiões nos limites da área de ocorrência, tanto no 
sul (Santa Catarina) como no norte (São Paulo) , 
vêm sofrendo uma alta pressão imobiliária que 
poderá comprometer a manutenção dessa espécie 
a longo prazo.

Onze anos de censo no Paraná
Ao longo dos 11 anos de contagens no Estado do 
Paraná, o censo constatou uma flutuação no 
número de indivíduos nos dormitórios. As 
contagens de 2003, 2006, 2008, 2010 e 2012 
registraram menos indivíduos nos dormitórios – 
cerca de 3.746. Já em 2004, 2005, 2007, 2009 e 
2013 foram obtidos os maiores índices de 
concentração (em torno de 4.975 papagaios).
No ano de 2011, foram contabilizadas mais aves 
(6.400), mas esse resultado não foi repetido em 
2012 e 2013, quando números menores foram 
registrados. Segundo Elenise, essa variação ocorre 
em virtude das condições metereológicas dos dias 
das contagens. Para ela, “em situações de alto 
índice de pluviosidade, ventos fortes e 
temperaturas baixas, o número de aves 
observadas costuma ser menor nos dormitórios”.

Quem faz o projeto

Papagaio

Fotos: Zig Koch

Elenise Sipinski ‐  Integrante do projeto desde seu início 

(em 1998), é bióloga, mestre em conservação da natureza 

e coordenadora dos trabalhos de conservação da espécie. 

Maria Cecília Abbud ‐ biólaga, mestre em 

ecologia e conservação, técnica em Conservação 

Ambiental do projeto. 

Rafael Sezerban ‐ biólogo, atualmente trabalha 

como auxiliar‐técnico do projeto. 

Alescar Vicente Casilha ‐ Morador da Ilha Rasa e 

colaborador da SPVS.

Antônio da Luz dos Santos  ‐ Morador da Ilha 

Rasa e colaborador da SPVS.



Papagaio

��������������

��������

2
0
0
3
 -
 3

.0
0
0

2
0
0
4
 -
 4

.9
0
0

2
0
0
5
 -
 4

.8
7
0

2
0
0
6
 -
 3

.0
0
0

2
0
0
7
 -
 4

.8
2
1

2
0
0
8
 -
 4

.0
3
9

2
0
0
9
 -
 5

.0
9
9

2
0
1
0
 -
 4

.1
7
1

2
0
1
1
 -
 6

.4
1
2

2
0
1
2
 -
 4

.1
4
1

������������

Foto: Zig Kock

2
0
1
2
 -
 4

.1
4
1

2
0
1
3
 -
 5

.1
6
0

����������

Para a execução do censo, são 
posicionados dois ou mais observadores 
(conforme o ponto e a necessidade de 
ampliação de ângulo de visualização) em 
pontos fixos, previamente determinados, 
ao redor do dormitório coletivo. 

As contagens são realizadas ao amanhecer, período de 
saída dos indivíduos dos dormitórios e ao entardecer 
durante sua chegada, períodos em que ocorrem os 
maiores deslocamentos dos bandos. Os censos são 
realizados simultaneamente em sete dormitórios no 
litoral do Paraná, por três dias consecutivos.

Endêmico da Floresta Atlântica – entre o 
litoral sul de São Paulo e o litoral norte de 
Santa Catarina, abrangendo toda a costa do 
Paraná – o papagaio-de-cara-roxa 
(Amazona brasiliensis) é considerado 
ameaçado, devido à destruição, à 
fragmentação do seu habitat e à captura 
ilegal de filhotes. Sua área de ocorrência 
está inserida no maior remanescente 
contínuo de Floresta Atlântica brasileira, 
área listada entre as cinco mais 
importantes para a preservação da 
biodiversidade no planeta.



ConBio
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ConBio 
é listado na Bolsa de Valores

 Socioambientais para receber 
investimentos



Em 2012, o projeto Condomínio da Biodiversidade 
(Conbio), da SPVS, foi selecionado pela Bolsa de 
Valores Socioambientais (BVSA) – criada pela 
BM&FBOVESPA, para receber investimentos de 
empresas e da sociedade, a fim de ampliar e 
intensificar os trabalhos de conservação da 
biodiversidade realizados em áreas particulares com 
vegetação nativa de Curitiba e região metropolitana. 
O Conbio foi um dos 14 projetos escolhidos no ano 
passado.

Até o momento, mais de R$ 36 mil já foram doados 
para contribuir com a proposta e, apesar de o valor 
representar um excelente resultado, a meta e 
arrecadação estipulada pela BVSA é de R$ 100 mil. 
Para atingir a marca, as doações podem ser feitas 
pelo site e, mesmo que a maior parte dos recursos 
venha de empresas que aplicam quantias superiores 
a R$ 1 mil, a BVSA também está aberta a receber 
contribuições de pessoas que desejem oferecer 
valores a partir de R$ 20,00, por meio de boleto ou 
cartão de crédito.

De acordo com Rodrigo Aguiar, Coordenador de 
Sustentabilidade e Instituto BM&FBOVESPA, a 
iniciativa busca aumentar a quantidade de dinheiro 
destinado às ONGs e aproximar investidores e 
projetos. “Numa ponta, tem gente querendo doar e, 
na outra, o terceiro setor buscando recursos”, 
explica.
Assim como acontece com companhias que têm 
ações listadas na Bolsa, os projetos das organizações 
escolhidas são listados na BVSA e aguardam o 
investimento socioambiental dos interessados. “O 
doador tem interesse em colaborar e está 
procurando quem merece o recurso. Oferecemos um 
‘cardápio’ de opções que consideramos confiáveis e 
o interessado escolhe a que mais lhe interessa”, 
conta Rodrigo.

Para Elenise Sipinski, bióloga e coordenadora do 
Conbio, a oportunidade de investimento é valiosa 
para a conservação da biodiversidade. “O apoio 
recebido será direcionado para estimular 
proprietários de áreas com floresta nativa a 
manterem‐nas conservadas, além de facilitar o 
processo de transformação dos espaços dos 
interessados em Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural Municipal em Curitiba”, diz.

A gerente de Parcerias Estratégicas da SPVS, Monica 
Borges, também acredita que a iniciativa favorece a

 SPVS, pois ajuda a divulgar a importância da 
conservação da biodiversidade e torna a 
instituição ainda mais conhecida. “É uma honra ter 
um projeto da  SPVS selecionado no BVSA. 
Sabemos da seriedade do programa e isso nos 
ajuda a reforçar nosso posicionamento em relação 
à causa, contribuindo para envolver mais empresas 
e pessoas nesse desafio de grande importância 
para o Planeta”, atesta a gerente.

Conbio
Em 2000, a partir da parceria entre SPVS e 
proprietários de áreas com remanescentes 
naturais de Curitiba (PR) e região metropolitana, 
foi criado o programa Condomínio da 
Biodiversidade (Conbio). A intenção da proposta é 
promover ações de conservação de áreas nativas 
remanescentes urbanas, motivando uma melhora 
na qualidade de vida de todos. Em 2008 a SPVS 
firmou parceria com a Prefeitura de Curitiba e 
desde então, realizou mais de 900 visitas em 
propriedades particulares com vegetação nativa.

O projeto incentiva atitudes que preservem a 
biodiversidade de áreas urbanas. Por meio da 
orientação direta a proprietários, do incentivo à 
criação de Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural e da divulgação de boas práticas de 
conservação em ambientes urbanos, o Conbio 
busca contribuir com a reversão de processos de 
degradação ambiental nas áreas remanescentes 
de vegetação nativa.

Atualmente, o projeto conta com a parceria da 
Prefeitura de Campo Largo, Sociedade Chauá, 
Instituto Mater Natura, Fundação O Boticário, 
PADF e apoio financeiro da Caterpillar e Banco 
HSBC.

Bolsa de Valores Socioambientais
A Bolsa de Valores Socioambientais (BVSA) é uma 
iniciativa lançada pela BM&FBOVESPA e suas 
corretoras para impulsionar projetos realizados 
por ONGs brasileiras.

Para ter seus projetos listados na Bolsa, as 
organizações passam por rigoroso processo de 
seleção. Além disso, quando a fase de captação é 
encerrada, a O Instituto BM&FBOVESPA, através 
da BVSA,  monitora o uso dos recursos de forma a 
garantir que eles sejam direcionados para os 
objetivos previamente assumidos. 

ConBio

Foto: Arquivo SPVS



Conservação
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Dia 22 de agosto, Bocaiúva do Sul, município 
paranaense, sediou um evento fundamental para a 
conservação da biodiversidade. Na ocasião, foram 
plantadas as primeiras mudas de espécies nativas da 
Floresta com Araucária para marcar o início do 
trabalho de restauração e conservação que a 
concessionária Autopista Planalto Sul, em parceria 
com a SPVS, começou a realizar na Fazenda Ribeirão 
das Pedras, uma das 22 áreas adotadas pelo 
programa Desmatamento Evitado da ONG.

A área foi cadastrada no programa pelo filho do 
proprietário Júlio Cezar Siqueira em 2010 e 
selecionada em 2012 para receber o projeto. No total, 
90 mil novas mudas de espécies da Floresta com 
Araucária serão plantadas na fazenda, que está 
localizada na região metropolitana de Curitiba e 
possui 509 hectares de área total, sendo mais de 300 
compostas por espécies nativas. O município possui 
um histórico relevante de exploração do uso da terra, 
mas ainda conta com remanescentes florestais 
consideráveis para a conservação da natureza.

Estiveram presentes no encontro a bióloga e 
coordenadora de Gestão e Engenharia Ambiental da 
Autopista Planalto Sul, Daniela Bussmann, o biólogo 
e superintendente do Ibama, Jorge Augusto Callado 
Afonso, parceiros, integrantes e técnicos da SPVS, 
além de proprietários das áreas adotadas.

Mais que o necessário
O contrato entre SPVS, Autopista e o proprietário da 
área, Júlio Cezar Siqueira, foi firmado em agosto de 
2012, motivado por uma exigência ambiental feita à 
concessionária. Em virtude da execução de obras na 
BR‐116 (que exigiam a remoção de vegetação nativa), 
a Autopista deveria compensar plantando espécies 
específicas como araucária e canela‐sassafrás. 
Enxergando na oportunidade condições de ampliar 
os resultados em favor da conservação, SPVS e 
Autopista, com o apoio do Ibama, resolveram ir além 
da obrigação e fornecer resultados ainda mais 
expressivos ao meio ambiente. A solução encontrada 
foi a de realizar a restauração ambiental da Floresta 
com Araucária de um modo mais abrangente, 
utilizando maior diversidade de espécies e 
conservando a área nativa que já existe na região. 
Desta forma, a concessionária vai manter 100 
hectares de floresta nativa e ainda restaurar outros 
84.

Segundo a técnica do projeto, Natasha Choinski,

espécies como araucária, imbuia, canela‐sassafrás, 
canela‐fogo e erva‐mate, serão plantadas nas áreas 
degradadas da fazenda. “Quando a Autopista nos 
procurou, pensamos nessa área, sugerimos a ação 
de trabalhar de um modo mais amplo e, juntos, 
desenvolvemos o projeto, que vai além do 
comprometimento legal da empresa”, explica. O 
apoio e incentivo do Ibama neste processo 
também foi fundamental, revelando a 
convergência de pensamento das  instituições 
envolvidas.

Desde janeiro, as atividades referentes ao projeto 
vêm acontecendo. O trabalho envolve desde a 
contratação de funcionários até a busca de viveiros 
florestais para a aquisição de mudas e contratação 
de empreiteiras para realizar o plantio.

De acordo com Natasha, a Autopista desenvolve 
uma ação pioneira com a SPVS, num projeto que 
alia conservação à restauração e que pode se 
tornar exemplo para outras organizações. “Esta 
iniciativa tem um grande diferencial porque reúne 
os dois processos e realiza conservação florestal de 
fato. Outra grande vantagem é que trabalha com 
uma formação vegetal quase extinta, que é a 
Floresta com Araucária”, comemora.

Como se cadastrar?
Realizado com o apoio de empresas como HSBC, 
Grupo Positivo, Souza Cruz, JTI e Autopista 
Planalto Sul, o Desmatamento Evitado é um 
modelo de programa por pagamento de serviços 
ambientais (PSA), que tem como objetivo a 
conservação florestal. Este ano, o programa 
completa dez anos de existência e já foi capaz de 
contribuir com 33 proprietários de áreas 
(conservando um total de mais de 4.880 hectares 
de Floresta com Araucárias) por meio da adoção de 
áreas.

Para receber investimentos como esse, 
proprietários de áreas naturais podem se cadastrar 
e as empresas que tiverem interesse em apoiar, 
também devem entrar em contato com a SPVS, 
que faz a ponte entre as partes e fornece toda a 
orientação e apoio técnico necessários.

Conservação

Dias 22 e 23 de agosto, após o lançamento do projeto 
de reflorestamento e conservação promovido pela 
Autopista Planalto Sul em conjunto com a SPVS e 
Ibama, os proprietários das áreas adotadas pelo 
programa Desmatamento Evitado participaram, em 
Bocaiúva do Sul, município paranaense, de uma oficina 
com palestras e dinâmicas sobre temas que envolvem 
a conservação da natureza.

O encontro é promovido anualmente pela SPVS, está 
na terceira edição e tem a finalidade de sanar dúvidas 
e incentivar a integração e a troca de experiências 
entre os proprietários adotados, que são apoiados 
pelo programa durante cinco anos. Os que iniciaram a 
parceria em 2008 encerram agora em 2013 e, caso 
tenham interesse, podem se recadastrar e continuar a 
espera de novas empresas interessadas em apoiar 
trabalhos de conservação em suas áreas.

Este ano, o encontro foi conduzido pela engenheira 
florestal e educadora ambiental, Luciane Akemi e os  
temas abordados tiveram como foco os adotados que

Estão encerrando os contratos com o projeto. 
Foram realizadas conversas e dinâmicas 
abordando  temas como sustentabilidade 
financeira das áreas, o acesso a fontes de 
recursos disponíveis para a realização de novos 
projetos e também a importância de comunicar 
os resultados obtidos em cada região.  “Nosso 
objetivo foi indicar possibilidades de caminhos 
para que eles continuem a buscar parcerias 
capazes de apoiar o trabalho que realizam em 
prol da conservação da natureza, iniciado com a 
SPVS e o Desmatamento Evitado”, explica a 
técnica do projeto, Natasha Choinski.

Este ano, o programa completa dez anos e, ao 
longo deste tempo, já adotou 33 áreas 
(conservando um total de mais de 4.880 hectares 
da Floresta com Araucária).

Para saber mais sobre como cadastrar uma área 
ou investir em apoio, entre e contato com a SPVS.

SPVS promove oficina para integrar e orientar proprietários de áreas adotadas 
pelo Programa Desmatamento Evitado



Foto: Lucas Pontes

Desmatamento

Conheça os trabalhos de

Renato Rizzaro
O Programa Desmatamento Evitado conta atualmente com 22 proprietários 
apoiados e todos têm um papel fundamental para o sucesso da iniciativa. 
Conheça a história de Renato Rizzaro, proprietário de área natural que 
promove suas ações usando muita criatividade, tendo a comunicação como 
uma das principais ferramentas.



Desmatamento

Renato Rizzaro é designer gráfico e fotógrafo desde 
meados dos anos 70. Nasceu em São Paulo, mas 
deixou a capital em 1979. Mudou‐se para Santa 
Catarina, onde criou uma agência de propaganda. 
Em 1998, conheceu Gabriela Giovanka, com quem 
viria a se casar e comprar uma área na Serra 
Catarinense, no município de Alfredo Wagner, em 
2001. Pouco tempo depois, transformou‐a em RPPN 
(Reserva Particular do Patrimônio Natural), que 
batizou como Reserva Rio das Furnas.

A propriedade é de grande relevância para a região e 
possui sete cachoeiras, diversas nascentes e um sítio 
arqueológico.

A Reserva possui 53,5 hectares totalmente adotados 
pelo Programa Desmatamento Evitado, da SPVS, e, 
além de promover ações em sua propriedade 
referentes ao projeto, o casal também realiza outras 
atividades para contribuir para a conservação da 
biodiversidade.

Entre os projetos que desenvolve, estão 
restaurações de remanescentes florestais, 
promoção de pesquisas científicas, além de 
trabalhos de educação ambiental com crianças e

professores.  A Reserva Rio das Furnas também 
inspira a criação de alguns produtos, como as Caixas 
de Aves e “pôsteres‐cartazes” que Renato 
desenvolveu com a esposa e biólogos parceiros, 
ilustrados pelas aves dos biomas brasileiros. Até agora 
já lançaram as Aves da Floresta Atlântica, Pantanal e 
Amazônia. O material está fazendo sucesso entre os 
apaixonados por natureza.

Já na segunda edição, os pôsteres da Floresta 
Atlântica foram vendidos pela internet e doados à 
instituições e escolas da Rede Pública de Ensino de 
diversas localidades. O dinheiro arrecadado com as 
vendas é revertido para a manutenção da Reserva Rio 
das Furnas e para custear parte das expedições aos 
biomas brasileiros.

As próximas expedições serão para o Cerrado, a 
Caatinga e o Pampa, um bioma a cada ano, assim 
como os pôsters são lançados após a expedição.
Engajados na luta pela conservação da biodiversidade, 
Renato e Gabriela também fazem parcerias com 
instituições e escolas, procurando incentivar e 
conscientizar a população sobre a importância de 
cuidar da Natureza.

Renato Rizzaro com crianças 
momentos antes da abertura da 
primeira Caixa de Aves. 
Foto: Gabriela Giovanka.

Saíra‐preciosa (Tangara preciosa)
Foto: Renato Rizzaro



Desmatamento

Conheça os trabalhos de

Germano Woehl Jr.
O Programa Desmatamento Evitado conta atualmente com 22 
proprietários apoiados e todos têm um papel fundamental para o sucesso 
da iniciativa. Conheça a história de Germano Woehl, proprietário de área 
natural que promove suas ações usando muita criatividade, tendo a 
comunicação como uma das principais ferramentas.



Desmatamento

Germano Woehl Junior é físico e ambientalista e, 

desde criança, atua na defesa da biodiversidade. Seu 

comprometimento com o meio ambiente o levou a 

ser co‐fundadador do Instituto Rã‐bugio para 

Conservação da Biodiversidade – entidade sem fins 

lucrativos, sediada em Jaraguá do Sul, Santa 

Catarina.

A ONG promove a educação ambiental focada na 

conscientização de crianças e adolescentes sobre a 

importância dos serviços ambientais das áreas 

remanescentes de Mata Atlântica e procura realizar 

parcerias com empresas para financiamento dos 

projetos.

Atento às questões ambientais, Germano também 

faz parte do grupo de proprietários que conserva o 

remanescente florestal de suas áreas, por meio do 

apoio do Programa Desmatamento Evitado, da SPVS. 

Além disso, o ambientalista adquire áreas para  

transformá‐las em RPPNs (Reservas Particulares do

 Patrimônio Natural). Atualmente, possui o total de 

900 hectares. Desse número, 200 são apoiados pelo 

Programa Desmatamento Evitado.

Germano é o que se pode definir como um grande 

defensor da floresta. Além dos trabalhos com a ONG, 

também está frequentemente envolvido em 

denúncias contra caçadores. Possui uma coluna 

periódica no jornal “O ECO”, referência em assuntos 

ambientais, e costuma divulgar notícias sobre sua área 

a veículos de comunicação nacionais. 

Os frutos de seu trabalho vêm em números 

expressivos na conservação do meio ambiente: até 

2012, já havia atendido 56 mil estudantes e 3 mil 

professores em suas ações de educação ambiental em 

trilhas interpretativas de Mata Atlântica. Desde que 

iniciou os trabalhos de conservação, milhares de 

hectares de Floresta Atlântica foram salvos.

Estudantes da EEB Odir Zanelatto de 
Itaiopolis SC, observando a riqueza da 
biodiversidade da Mata Atlântica da 
Serra do mar nas trilhas do Centro 
Interpretativo da Mata Atlantica.
Foto: Acervo Instituto Rã Bugio

Beija‐flor‐de‐topete (Stephanoxis lalandi)
Foto: Acervo Instituto Rã Bugio
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