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Programa ConBio lança 

novo site, moderniza 

conteúdo e apresenta 

novidades

Acriapa participa de 

seminário sobre 

meliponicultura

CERTI e SPVS assinam 
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Unidade de 
Conservação

Foto: Zig Koch

P A R Q U E  
NACIONAL DO 
I G U A Ç U  
SOFRE SÉRIA 
A M E A Ç A



Organizações 
nacionais e 

internacionais 
produzem material 

destacando dez 
prejuízos que 

podem ser 
causados caso seja 

aprovado projeto 
de lei que viabiliza 

construção de 
rodovia no caminho 

da antiga Estrada 
do Colono

Um crime contra o patrimônio natural pode estar próximo de 
acontecer e a SPVS, junto com outras instituições nacionais e 
internacionais de conservação da natureza, decidiram 
manifestar repúdio à possibilidade e alertar a população sobre 
as graves consequências geradas pelo projeto de lei que 
propõe uma intervenção de grande impacto ambiental no 
Parque Nacional do Iguaçu. A proposta prevê a construção de 
uma rodovia cortando o parque ao meio, onde antigamente 
existiu a chamada Estrada do Colono.

A parceria motivou a criação de um material que comenta, em 
dez pontos, por que a iniciativa representa um crime ambiental 
e social e não traz benefícios aos municípios de Medianeira, 
Serranópolis do Iguaçu e Capanema. O documento foi 
assinado por instituições como SPVS, Mater Natura, SOS Mata 
Atlântica, WWF, Parque das Aves, Greenpeace, entre outras 
ONGs mundialmente respeitadas.

O Projeto de Lei 7.123/2010 que prevê a reabertura do caminho 
foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto e agora 
segue para o Senado, sem ter sido devidamente debatido com 
a sociedade brasileira. O objetivo da proposta é alterar a Lei nº 
9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação), para criar a categoria de Unidade de 
Conservação 

denominada “Estrada‐Parque”, instituindo a “Estrada‐Parque 
Caminho do Colono” no Parque Nacional do Iguaçu, que, com 
isso, teria sua integridade gravemente ameaçada. A iniciativa 
também abriria um precedente para alterar gravemente a 
estrutura de outras Unidades de Conservação nacionais.

No caso do Parque Nacional do Iguaçu, uma das 
consequências, se aprovada a lei, deverá ser a perda da 
designação de Sítio do Patrimônio Mundial Natural, concedido 
pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) e que representa uma grande 
referência internacional para o fortalecimento do turismo na 
região.

Se aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto 
comprometeria irreversivelmente a fauna e a flora da região. O 
Parque Nacional do Iguaçu representa hoje um dos últimos 
remanescentes mais significativos da Mata Atlântica do país e a 
área para a pretensa estrada é considerada “intangível” pelo 
plano de manejo do Parque, devendo manter‐se preservada 
integralmente, justamente pelo fato de manter populações de 
espécies ameaçadas, como é o caso da onça‐pintada, que corre 
o risco de ser extinta regionalmente. A estimativa é de que 
existam de seis a, no máximo, 18 indivíduos da espécie em todo 
o parque.

Unidade de 
Conservação



Parcerias

SPVS ATUA EM CONJUNTO COM EMPRESAS, 
AGENTES GOVERNAMENTAIS E OUTRAS 
O N G S  P A R A  A  C O N S E R V A Ç Ã O  D O  
PATRIMÔNIO NATURAL

As ações em conjunto com outras instituições 
e empresas vem aumentando nos últimos anos 
e têm permitido um incremento de resultados 
dos projetos da SPVS — Sociedade de Pesquisa 
em Vida Selvagem e Educação Ambiental, 
organização não‐governamental  que 
desenvolve ações em favor da conservação da 
natureza.

“A abertura para inserir ações de conservação 
da biodiversidade na agenda empresarial, por 
exemplo, vem crescendo”, conta o diretor 
executivo da instituição, Clóvis Borges. “Isso 
tem permitido um diálogo maior da SPVS com 
o setor privado e, principalmente, temos 
conseguido configurar bons projetos de 
conservação”, descreve o diretor ao relatar 
que 75% do orçamento da instituição são de 
projetos realizados em parceria com o setor 
privado.

Clóvis conta que o crescimento do interesse 
das empresas acontece por vários motivos. “O 
tema da sustentabilidade cada vez mais ocupa 
espaço na sociedade, e as empresas não são 
indiferentes a isso”, relata apontando que 
existem vários ganhos para as 

companhias que inserem o assunto em sua 
gestão – como a longevidade dos negócios, 
benefícios reputacionais e até redução de 
custos.

O diretor também faz uma diferenciação da 
forma com as empresas se envolvem com o 
tema. Segundo ele, também cresce o número 
de companhias que endereçam questões como 
mudanças climáticas e conservação da 
biodiversidade em seus programas de 
sustentabilidade. “Sem dúvidas, são empresas 
mais evoluídas que conseguem enxergar 
melhor  o  futuro e  mapear  r iscos  e  
oportunidades para seus negócios”, afirma 
Clóvis.

O diálogo com agentes governamentais e 
outras instituições do terceiro setor também 
integra o conjunto de ações da SPVS. “Se por 
um lado as empresas têm um grande potencial 
de ganho de escala visando resultados, uma 
instituição do terceiro setor não pode 
abandonar esforços para influenciar políticas 
públicas e nem deixar de lado o trabalho em 
rede com outras  organizações  não‐
governamentais”, relata Clóvis.

Foto: Lucas Pontes



Termo de 
Cooperação

Com o objetivo de desenvolver ações em prol da 
conservação da natureza, a organização não 
governamental Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e a Fundação 
Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras 
(CERTI) assinaram um termo de cooperação.

A assinatura do termo tem como objetivo promover 
intercâmbio de experiências e de informações para 
favorecer a concepção de projetos e de metodologias 
técnico‐científicas que busquem fomentar a 
proposição de iniciativas e empreendimentos e que 
promovam a conservação de diversidade biológica e 
do patrimônio natural de ecossistemas brasileiros.

Para Clóvis Borges, diretor executivo da SPVS, as duas 
instituições se beneficiarão com a parceria. “A CERTI 
terá oportunidade de desenvolver mais projetos 
voltados à conservação e a SPVS fortalecerá suas 
iniciativas de inovação e ampliará seu contato com a 
iniciativa privada.”

Para o diretor do Centro de Economia Verde da 
Fundação CERTI, Marcos Da Ré, “esta será uma 
oportunidade para ampliar a participação da CERTI em 
projetos voltados à promoção estratégica e gestão 
responsável do capital natural brasileiro, contribuindo 
para a sustentabilidade social, ambiental e econômica 
do país, tendo a parceria de instituição com 
reconhecida atuação na conservação da natureza”.

Atualmente, a Fundação é composta por dez centros 
de referência, dentre eles o Centro de Referência em 
Economia Verde. O mesmo desenvolve atividades 
com ênfase em valorização e gestão da biodiversidade 
e dos serviços ecossistêmicos, transição para a 
economia verde, racionalidade no uso de recursos 
naturais, além de balanço, gestão e comunicação de 
impactos ambientais.

Sobre a CERTI

Fundada em 1984, a CERTI nasceu direcionada para a 
pesquisa tecnológica aplicada, em um contexto em 
que o Brasil demandava saltos de qualidade e 
desenvolvimento de know‐how próprio e inovador.

A Fundação, que hoje está sediada na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), atua no 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras, na estruturação de ambientes de 
inovação, pesquisa e desenvolvimento, na 
operacionalização de projetos e programas 
mobil izadores e na execução de serviços 
tecnológicos.

A CERTI terá oportunidade de desenvolver mais 
projetos voltados à conservação e a SPVS 
fortalecerá suas iniciativas de inovação e ampliará 
seu contato com a iniciativa privada.

Clóvis Borges, diretor executivo da SPVS
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Site

Ainda este ano, projeto vai estender 

trabalhos para outros dois municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba. 

Iniciativa busca apoiar proprietários de 

áreas conservadas que protegem 

mananciais e a natureza.
Em novembro deste ano, o Programa ConBio 
(Condomínio da Biodiversidade), promovido pela 
SPVS, lançou um novo site para apresentar as 
ações desenvolvidas pela equipe com maior 
detalhamento e informações sempre atualizadas.

O portal foi produzido pela agência digital 
branding Nextmídia Soluções Interativas – a 
mesma que desenvolveu o novo site da SPVS, em 
maio deste ano. Além de garantir visual mais 
moderno ao conteúdo, a novidade chega para 
atender demandas atuais do planejamento de 
Comunicação da SPVS, que busca fornecer 
informações mais completas sobre os projetos da 
instituição.

Pelo site, é possível conhecer as linhas de ação do 
ConBio, objetivos, beneficiados e ter acesso à 
rotina dos técnicos e à história do programa, que 
já conta com 13 anos de existência. Quem desejar, 
pode ainda encontrar informações na página do 
Facebook e no blog da equipe e saber mais sobre a 
Floresta com Araucária e as ferramentas utilizadas 
pelo programa para conservar esse ecossistema 
tão ameaçado. Os materiais educativos 
elaborados pela equipe sobre o ConBio também 
estão online, disponíveis para consulta e 
download.

Áreas de atuação

Atualmente, o ConBio atua em Curitiba, Campo 
Largo e, ainda este ano, vai estender os trabalhos 
para outros dois municípios da Região 
Metropolitana da capital paranaense.

 A proposta “Curitiba Metropolitan Water Project” 
será executada pela SPVS, com financiamento do 
HSBC Water Programme em parceria com a 
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, 
que vai disponibilizar a metodologia de valoração 
ambiental do Programa Oásis, executado pela 
fundação desde 2006.

De acordo com a bióloga e técnica do projeto, 
Betina Ortiz Bruel, o ConBio será realizado em 
municípios da Bacia do Alto Iguaçu, em conjunto 
com as prefeituras, e buscará proprietários de 
áreas que possuam nascentes em seus terrenos e 
que tenham interesse em promover a conservação 
ou a recuperação de suas áreas naturais.

Acesse o novo  site,  confira as  novidades e  saiba 
mais sobre o ConBio: 
http://condominiobiodiversidade.org.br/



Evento

Em outubro, a SPVS estava com motivos de sobra para comemorar. A ONG foi uma das três 
brasileiras a participar do ISWA World Congress, considerado o mais importante congresso do 
mundo no que se refere ao gerenciamento de resíduos.

O evento aconteceu na cidade de Viena, na Áustria, entre os dias 07 e 11 do mês de outubro, e contou 
com mais de mil participantes de 75 países. No total, foram cerca de 200 palestras e mais de 100 
apresentações de tecnologias e projetos relacionados à gestão de resíduos sólidos.

Esta é a terceira vez que a SPVS é selecionada com o mesmo projeto para eventos internacionais. A 
primeira foi em Buenos Aires, em 2005, e a segunda na Flórida, em 2008. Em ambas as 
oportunidades, a SPVS foi representada por Carolina de Paula Soares Ferretti, consultora ambiental 
e ex‐coordenadora do Programa de Recolhimento de Baterias Usadas de Celular, desenvolvido pela 
SPVS entre os anos de 1999 e 2006. Este ano, no ISWA 2013, ela apresentou a metodologia de 
“logística reversa para produtos de telefonia móvel”, utilizada pelo programa. A SPVS foi a única a 
tratar da questão no congresso.

A proposta funcionou por sete anos em parceria 
com uma operadora de telefonia e tinha o 
objetivo de garantir o descarte adequado das 
baterias usadas de celular, para eliminar o 
prejuízo ambiental que elas seriam capazes de 
causar caso descartadas em lixo comum.

O cliente levava às lojas parceiras o produto 
usado, que era embalado pelo lojista em um 
envelope fornecido pela SPVS e encaminhado a 
qualquer agência dos Correios. O projeto 
aconteceu em cidades do Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina “Coordenamos o 
recolhimento em quase mil pontos e devolvemos 
aos fabricantes quase 300 mil baterias”, lembra 
Carolina.

Segundo ela, algum tempo depois, quando 
finalizou seu trabalho de conclusão de curso no 
MBA de Gestão Ambiental, percebeu que a SPVS

foi responsável por dar apoio técnico a uma 
campanha alinhada às melhores práticas 
mundiais no que se refere ao recolhimento de 
baterias. “Quando um produto com metais 
pesados é acondicionado individualmente para o 
transporte, o risco de acidente ambiental é 
neutralizado em todas as etapas da logística 
reversa – do consumidor à reciclagem, 
agregando segurança ao processo, algo 
fundamental quando tratamos de um resíduo 
perigoso”, explica.

O projeto foi interrompido pela falta de incentivo 
da operadora parceira, mas deixou bons 
resultados, como o reconhecimento de quatro 
prêmios ambientais, entre eles, um da revista 
Superinteressante: entre 524 concorrentes, a 
iniciativa da SPVS foi uma das 12 premiadas.

Compromisso ambiental

Carolina Ferretti participa de ISWA World Congress



Evento

Evento aconteceu entre os dias 07 e 09 de 
novembro, na cidade de Franca, em São Paulo

Dia 08 de novembro (sexta‐feira) a Acriapa 
(Associação dos Criadores de Abelhas Nativas da 
APA de Guaraqueçaba), apoiada pela SPVS, 
participou do 4° Seminário de Meliponicultura de 
Franca, estado de São Paulo. O termo se refere à 
criação racional de abelhas sem ferrão. Nativas do 
Brasil, elas produzem mel com alto teor de açúcar e, 
portanto, com mais sabor. A meliponicultura é 
vantajosa ao produtor, já que a venda do produto 
pode render até cinco vezes mais do que a do mel 
comum.

Sueli Alves Santos, Antonio Gonsalves e Humberto Bernardes Júnior, vice‐presidente da Câmara Técnica de 
Meliponicultura participamdo 4º Seminário de Meliponicultura

O evento aconteceu entre os dias 07 e 09 de 
novembro e contou com a participação de 
Antonio Gonsalves e Sueli Alves dos Santos, 
membros da diretoria da associação. Na tarde do 
dia 08, eles falarãm das experiências com o 
trabalho promovido na APA, acompanhados pelo 
v ice‐pres idente da Câmara Técnica  de 
Meliponicultura, Humberto Bernardes Júnior, que 
comentou aspectos da atividade no Paraná. A 
abordagem  apresentou “Relatos de Experiências 
de Sucesso na Meliponicultura”.



Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental
Rua Victório Viezzer, 651 R ‐ Vista Alegre

Curitiba ‐ PR
(41) 3094‐4600

www.spvs.org.br ‐ spvs@spvs.org.br 
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