MODELO DE RELATÓRIO FINAL DE PROJETO

Organização: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação
Ambiental – SPVS.
Projeto: Condomínio da Biodiversidade - Programa de Apoio à
Conservação.
Início do projeto (implantação): setembro de 2014.
Finalização do projeto (previsão): fevereiro de 2016.

1. Descreva a área de cobertura do projeto (estado, município, regiões
e/ou bairros onde o projeto atuou). Indique e justifique se a área
efetiva for diferente da inicialmente prevista.
Paraná, principalmente Curitiba e municípios metropolitanos como Campo
Largo, Piraquara e São José dos Pinhais.

2. Descreva os objetivos gerais e específicos do projeto e os objetivos
efetivamente alcançados.

Objetivo geral: Incentivar atitudes que preservem a biodiversidade e
revertam processos de degradação ambiental nas áreas remanescentes de
vegetação nativa em Curitiba.
Objetivos Previstos
Sensibilizar a população de Curitiba
quanto à importância da recuperação e
da manutenção da biodiversidade.

Objetivos Alcançados
1744 pessoas diretamente informadas
e sensibilizadas por meio dos eventos
(curso, palestra) e visitas de
extensionismo conservacionista
realizados.

3. Descreva os resultados previstos e efetivamente alcançados,
justificando alterações.

Resultados Previstos

Resultados Alcançados

Visitar 50 propriedades, com enfoque
especial para àquelas com potencial
para RPPNM (Reserva Particular do
Patrimônio Natural Municipal),
categoria de Unidade de Conservação
particular que visa proteger a
biodiversidade nas propriedades
urbanas.
Apoiar a criação de RPPNMs –
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural Municipal, com orientações
técnicas e distribuição de cartilha
informativa aos proprietários.

50 propriedades visitadas.

Realizar palestras e cursos sobre
Conservação da Biodiversidade em
ambientes urbanos direcionadas aos
proprietários de áreas naturais,
gestores municipais, estudantes e
interessados em geral de Curitiba e
Região Metropolitana.
Apoiar a APAVE - Associação dos
Protetores de Áreas Verdes de
Curitiba e Região Metropolitana.

Foram realizados:
11 Palestras
05 Cursos
07 Eventos

4. Descreva

as

atividades

26 proprietários de imóveis com
potencial para RPPNM orientados e
cartilhas entregues.

Como resultado de trabalho em
parceria entre SPVS, APAVE,
Câmara Municipal de Curitiba e
Secretarias Municipais do Meio
Ambiente, de Finanças e de
Urbanismo, a nova Lei de RPPNM
(Nº 14.587 de 14/01/2015) foi
publicada em Curitiba trazendo
muitos avanços para a proteção de
áreas naturais e apoio aos
proprietários.

previstas

e

efetivamente

realizadas,

justificando alterações. Indique também o período de realização das
atividades

Atividades previstas

Atividades realizadas

Período de
realização

Atividade 1. Extensionismo
Conservacionista e apoio a
criação de RPPNM.
Ação 1. Contato com 100
proprietários de áreas
naturais de Curitiba
cadastrados no banco de
dados do projeto
Atividade 1. Ação 2.
Selecionar os proprietários
aptos a receber visita técnica
e iniciar agendamento para o
extensionismo
conservacionista.
Atividade 1. Ação 3. Realizar
o extensionismo
conservacionista.
Atividade 1. Ação 4.
Orientação ao proprietário
para criação de RPPNM com
apoio da cartilha sobre
Criação e Manejo de RPPNM.
Atividade 1. Ação 5.
Inserção dos dados dos
proprietários relativo as
visitas de extensionismo no
banco de dados do ConBio.
Atividade 2. Cursos e
Palestras para moradores
de Curitiba, proprietários de
áreas naturais e gestores
de Curitiba e Região
Metropolitana.
Ação 1. Planejar os eventos
em parceria com os parceiros
do ConBio (APAVE,
Sociedade Chauá e
Secretarias Municipais de
Curitiba e Região
Metropolitana)
Atividade 2. Ação 2. Realizar
eventos/palestras para
moradores de Curitiba e
Região Metropolitana
Atividade 2. Ação 3. Realizar
cursos para proprietários de
áreas naturais.
Atividade 2. Ação 4. Realizar
curso para
gestores/servidores públicos
de Curitiba e Região
Metropolitana
Atividade 3. Apoio a APAVE
- Associação dos
Protetores de Áreas Verdes

Foram contatados via e-mail 114
proprietários de áreas naturais
de Curitiba com potencial para
RPPNM.

131 proprietários selecionados.

50 propriedades receberam
visita de extensionismo
conservacionista.
Orientações realizadas e cartilha
entregue para proprietário de 26
imóveis com potencial para
RPPNM.

Dados inseridos no banco de
dados.

Set a Nov/2014

Out/2014 a
Fev/2015

Out/2014 a
Fev/2016
Out/2014 a
Fev/2016

Out/2014 a
Fev/2016

Set/2014 a
Jan/2016

07 eventos planejados
05 cursos planejados
11 palestras planejadas

07 eventos realizados

Out/2014 a
Jan/2016

11 palestras realizadas
3 cursos realizados

3 cursos realizados

Presença em 4 reuniões

Out/2014
Abr/2015
Nov/2015
Mai/2015
Mai/2015
Jun/2015

Dez/2014
Abr/2015
Nov/2015

de Curitiba e Região
Metropolitana.
Ação 1. Participar das
reuniões com a APAVE para
colaborar no processo de
proteção das áreas naturais.
Atividade 3. Ação 2.
Divulgar a APAVE e estimular
os proprietários a
participarem.
Atividade 3. Ação 3. Auxiliar
tecnicamente a APAVE no
desenvolvimento de projetos
com objetivo de apoiar os
proprietários de RPPNM.

Mar/2015

Divulgação da APAVE durante
as visitas de extensionismo e na
comunicação do projeto
Protocolado em 31/07/2015 na
Secretaria do Meio Ambiente de
Curitiba (SMMA) um Termo de
Parceria entre SPVS, APAVE e
SMMA para ações em conjunto
e fortalecimentos das políticas
públicas para conservação da
natureza. Ainda aguardando
retorno.

Out/2014 a
Fev/2016

Set/2014 a
Jul/2015

5. Quantos beneficiários foram atingidos?

Beneficiários diretos previstos

Beneficiários diretos atingidos

Não foi previsto um número de
beneficiários diretos para este projeto.

1744 pessoas diretamente
informadas e sensibilizadas por meio
dos eventos e visitas de
extensionismo conservacionista
realizados.

Beneficiários indiretos previstos

Beneficiários indiretos
atingidos

Não foi previsto um número de
beneficiários indiretos para este
projeto.

-

6. Quais foram os acontecimentos e/ou aprendizagens mais importantes
do projeto?
- O ConBio elaborou o Plano de Manejo e Conservação para a RPPNM Araçá e para
a RPPNM Jataí, de forma voluntária e gratuita para os proprietários. Os mesmos

foram enviados para avaliação da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba no dia
09 de março e foram aprovados em 18 de junho de 2015.
- A SPVS – ConBio apoiou a Prefeitura Municipal de Curitiba - Secretaria do Meio
Ambiente em evento realizado de 14 a 16 de outubro em Curitiba intitulado I
SECIRE (Seminário Cidades Resilientes Comunidade e Clima), que contou com 187
participantes – servidores públicos, estudantes, profissionais da área de meio
ambiente e interessados em geral, e resultou num documento intitulado “Carta
de Curitiba sobre o enfrentamento às mudanças climáticas”.
- O ConBio foi um dos 120 projetos selecionados no mundo para ser apresentado
no Pavilhão de Cidades e Regiões da Transformative Actions Program (TAP 2015)
na 21.ª Conferência das Partes da Convenção do Clima (COP 21) em dezembro de
2015. Conforme estava programado, o ConBio ficou exposto durante 12 dias no
Pavilhão de Cidade e Regiões TAP2015. Não permitiram que a SPVS fizesse uma
apresentação formal do ConBio, pois a mesma só poderia ser feita por governos
locais. Mesmo assim aproveitou-se todas as sessões abertas ao Brasil para
apresentar a iniciativa como uma estratégia de adaptação baseada em
ecossistemas e de resiliências de cidades, às pessoas que estavam presentes no
evento, dentre elas atores importantes como o gerente de programas da Agencia
de Desenvolvimento Francesa (ADF), Pierre Barthel e o Secretário Geral das
Nações Unidas, Ban Ki-moon.
http://tap-potential.org/projects/programa-condominio-da-biodiversidade/

7. Quais foram os principais desafios enfrentados pela organização
durante a implantação do projeto? Quais foram as causas desses
desafios?
- Insegurança e indecisão por parte dos proprietários para criação da RPPNM.
A SPVS mantém contato permanente com a Secretaria do Meio Ambiente de
Curitiba e APAVE para alinhar um discurso comum de incentivo aos proprietários
e divulgação dos benefícios para quem cria uma RPPNM.
- Busca de novos financiadores para o projeto ConBio em Curitiba.

A Prefeitura de Curitiba abriu processo de licitação (dezembro de 2015) para
contratação de serviços para projeto de conservação da biodiversidade em
Curitiba e a SPVS atendeu a todos os requisitos técnicos e financeiros, sendo
contemplada pelo edital.

8. Como foi realizado o monitoramento do projeto? Quais foram os
principais indicadores utilizados?
Por meio de indicadores de processo e resultado:
Processo:
- Número de visitas realizadas;
- Número de proprietários contatados e informados.
Resultados:
- Número de propriedades em processo de transformação de sua área em RPPNM;
- Número de novos interessados.

9. A organização pretende replicar o projeto? Quando? Onde?
Sim, o Programa Condomínio da Biodiversidade atua continuamente desde o
ano 2000 em Curitiba e municípios da região metropolitana.
Breve Histórico:
No ano 2000 um grupo de instituições públicas e privadas deu início a uma
articulação batizada de Condomínio da Biodiversidade, que recebeu este nome
por manifestar a integração dos participantes - "condôminos" - em prol da
conservação da natureza em Curitiba e Região Metropolitana.
A missão do ConBio é implantar uma rede de áreas naturais, públicas e
particulares, em bom estado de conservação e preferencialmente conectadas,
mantidas por pessoas engajadas em práticas que garantam a conservação dos
recursos naturais e da biodiversidade, promovendo a qualidade de vida e o bem
estar de todos. A presença de área naturais bem conservadas aumentam a
resiliência e diminuem a vulnerabilidade frente aos eventos climáticos extremos -

ecossistemas bem manejados possuem potencial mais elevado de adaptação,
resistindo e recuperando-se com maior facilidade.
Ao longo desses 15 anos o ConBio já visitou mais de mil e trezentas áreas
naturais realizando avaliações ambientais e o extensionismo conservacionista –
ensinando boas práticas de manejo e conservação da biodiversidade para os
proprietários, promovendo uma aproximação e integração entre eles que resultou
na criação da APAVE, Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e
Região Metropolitana; apoiou a criação de novas unidades de conservação (áreas
oficialmente protegidas), especialmente as Reservas Particulares do Patrimônio
Natural (RPPN); capacitou mais de mil e duzentos professores da rede pública de
ensino; participou da elaboração de políticas públicas e marcos legais na RMC,
principalmente sobre Pagamento por Serviços Ambientais; promoveu e difundiu a
conservação da Floresta com Araucária e estabeleceu parcerias com o setor
público e privado, firmando-se como um Programa de Conservação da Natureza
em Ambiente Urbano.
Fundação Caterpillar, Pan American Development Foundation, Programa Pela
Água HSBC e Prefeitura Municipal de Curitiba são os apoiadores do ConBio, que
atualmente atua nos municípios de Curitiba, Campo Largo, Piraquara e São José
dos Pinhais.

10. O que seria realizado de maneira diferente em um novo projeto a ser
replicado?
O ConBio possui cinco linhas de ação principais: Extensionismo conservacionista;
Educação para conservação; Políticas públicas e parcerias; Apoio à criação de
Unidades de Conservação; e Pesquisa científica. Essas linhas de ação abrangem
aspectos muito importantes para a conservação da biodiversidade e se
complementam. Na prática, os resultados obtidos pelo projeto nos municípios
onde atua têm sido de grande êxito.

11. A organização avalia que o projeto terá impacto sobre políticas
públicas? Em caso positivo, justifique.
Em se tratando de políticas públicas, o trabalho em parceria entre poder público,
3º setor e sociedade civil organizada é fundamental. Como resultado desse
trabalho entre SPVS, APAVE, Câmara Municipal de Curitiba e Secretarias
Municipais do Meio Ambiente, de Finanças e de Urbanismo, a nova Lei de RPPNM
foi publicada em Curitiba - Nº 14.587 de 14/01/2015, trazendo muitos avanços
para a proteção de áreas naturais e apoio aos proprietários, tornando-se exemplo
para o restante do país.

O Plano Diretor de Curitiba passou por uma revisão/atualização e a SPVS - ConBio
participou ativamente das discussões e reuniões técnicas sobre os temas
relacionados ao meio ambiente. Uma importante aproximação com o IPPUC –
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, órgão responsável pela
elaboração do documento, resultou em uma reunião técnica na sede da SPVS com
a presença de sete técnicos do IPPUC. O produto desta reunião foi um ofício
protocolado pela SPVS na Câmara dos Vereadores com sugestões de emendas ao
Plano Diretor, o que resultou em quatro emendas acatadas e incorporadas no
documento final.
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/plano-diretor-de-curitiba-e-aprovado-emsegundo-turno-pela-camara-municipal/38073

12. Quais contribuições a parceria com a BVSA trouxe ao projeto e à
organização?
A SPVS – ConBio trabalhou em parceria e com recursos financeiros da Prefeitura
Municipal de Curitiba – Secretaria Municipal de Meio Ambiente no Programa de
Apoio à Conservação da Biodiversidade de Curitiba, de agosto de 2008 a junho de
2013. Após essa data e com a mudança de gestão da prefeitura, não houve a
continuidade do apoio financeiro às ações em Curitiba. A parceria com a BVSA,
iniciada com recursos efetivamente em janeiro de 2015, proporcionou a
continuidade das ações do ConBio na cidade que já vinham acontecendo desde
2008.

13. Outros comentários e sugestões.
Seguem links de reportagens sobre o Projeto ConBio no período:
06/02/2015 – Programa Terra Boa – a notícia que vem da natureza – TV Evangelizar
https://www.youtube.com/watch?v=rEhV5JnSn4&list=PLdqSolo90Oz9eyMh1ip1FHB1RpCcgXmYY&index=6
25/02/2015 - Prefeitura Municipal de Curitiba
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/proprietarios-de-reservas-de-patrimonionatural-aprovam-nova-lei-de-preservacao/35618
http://www.curitiba.pr.gov.br/videos/arquivo/proprietarios-de-areas-verdescomemoram-nova-lei/3256
11/07/2015 – Programa Como Será? Rede Globo
http://redeglobo.globo.com/como-sera/expedicoes-urbanas/noticia/2015/07/emcuritiba-pr-residencias-se-transformam-em-reservas-particulares.html
30/11/2015 – Telejornal Local RPC – Rede Globo
http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/t/edicoes/v/confira-a-previsao-dotempo-para-essa-semana-no-parana/4642678/ (minuto 15 do noticiário)
18/12/2015 – Jornal Gazeta do Povo
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/conservacao-dabiodiversidade-fez-parte-das-discussoes-durante-a-cop21/
25/01/2016 – Programa Negócios da Terra – Rede Massa SBT
http://negociosdaterra.com.br/videos/?id=45758

Curitiba, 15 de abril de 2016.

Clóvis Borges
Diretor Executivo

ANEXOS
o

Relatório Final de Prestação de Contas

