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Informações cadastrais 
a) Identificação: instituição 
b) Nome: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP 
c) Setor/Atividades: GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DO PARANÁ: 
Licenciamento ambiental; Fiscalização e controle de recursos naturais; 
Monitoramento da qualidade ambiental; Conservação da biodiversidade e gestão 
de áreas protegidas 
d) Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1206 Curitiba PR CEP 80215-100 
e) Telefone geral: (041) 3213-3880 E 3213-3822 
f) Número de colaboradores: 430 
g) Nome do responsável pela inscrição: Odete Terezinha Bertol Carpanezzi 
h) E-mail do responsável pela inscrição: odetetbc@iap.pr.gov.br 
i) Telefone do responsável pela inscrição: (41) 3213-3880 - 3213-3822 
j) Nome do responsável pelo projeto: Odete Terezinha Bertol Carpanezzi  
k) E-mail do responsável pelo projeto: odetetbc@iap.pr.gov.br 
l) Cargo do responsável pelo projeto: Coord. do Prog. de Espécies Exóticas Invasoras 
 
Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Conservação de Recursos Naturais 
b) Título: PROGRAMA DO ESTADO DO PARANÁ PARA ESPÉCIES 
EXÓTICAS INVASORAS 
c) Número de funcionários renumerados: 87 
d) Número de voluntários: 212 
e) Quantas pessoas já foram beneficiadas: Não dimensionável por reverter benefícios 
indiretos para a sociedade  
f) Parceiros: Instituto Horus de Conservação da biodiversidade - Associação 
Paranaense de Enpresas de Base Florestal APRE - Duke Energy - The Nature 
Conservance TNC - GEF Global Environment Facility - Banco Mundial - Projeto 
Paraná Biodiversidade 
g) Resumo do case: Espécies exóticas invasoras (EEI) são consideradas a segunda 
maior causa mundial de perda de biodiversidade em ambientes naturais e a  
primeira em unidades de conservação. Espécies exóticas invasoras são aquelas que, 
sem a intervenção direta do homem, avançam sobre os ecossistemas e ameaçam 
habitats naturais causando impactos ambientais, econômicos, sociais e culturais 
Diante disso o Instituto Ambiental do Paraná - IAP desde 2005, de forma pioneira 
no Brasil, está implantando políticas públicas e ações para controle de EEI. Em 
2009 lançou o  "Programa do Estado do Paraná para Espécies Exóticas Invasoras" 
que objetiva proporcionar amparo legal ao controle de invasão biológica e 
implementar ações de prevenção erradicação e controle honrando o compromisso 
assinado pelo Brasil na Convenção Internacional sobre diversidade Biológica 
(CDB), principalmente nas atribuições do Artigo 8h. 
h) Descreva outras boas práticas adotadas: Projeto Paraná biodiversidade - 
Ampliação e gestão de unidades de conservação; Formação de corredores de 
biodiversidade; Implantação da reserva legal e áreas prioritárias para conservação 
da biodiversidade; Planos de ação para controle de fauna exótica; 
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