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Jaguatirica [Leopardus pardalis] Ganso Coscoroba [Coscoroba coscoroba]

Harpia [Harpia harpyja] Onça Pintada [Panthera onca]

Onça Parda [Puma concolor]



Q1: Título do projeto ambiental participante: Criadouro Onça Pintada

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação da Vida Silvestre

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Associação de Pesquisa e Conservação da

Vida Silvestre
Nome fantasia: Criadouro Onça Pintada
Setor de atuação: Conservação & Meio Ambiente
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/01/2003
Número de colaboradores: 30

Q4: Informações de contato:
Endereço: R. Dr. Roberto Barrozo, 1379/1381
Bairro: Mercês
Cidade: Curitiba
Estado: Paraná
CEP: 80520-070
Telefone com DDD: (41) 9229-1801

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Maria Carolina Leal Polidori
Cargo: Arquiteta & Urbanista
E-mail: carolina.polidori@gmail.com
Telefone com DDD: (41) 9229-1801

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 05:39:56sexta-feira, 7 de novembro de 2014 05:39:56
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 06:09:43sexta-feira, 7 de novembro de 2014 06:09:43
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:29:4700:29:47
Endereço IP:Endereço IP:  189.101.67.20189.101.67.20

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Luciano do Valle Saboia
Cargo: Presidente da Associação de Pesquisa e

Conservação da Vida Silvestre
E-mail: contato@criadourooncapintada.org.br
Telefone com DDD: (41) 3029-8810

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 2003

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 100
Remuneradas 30

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Animais 2200
Espécies 190

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Ecovoluntários e Ecocolaboradores do Brasil & Exterior, Supermercados Angeloni, Britanite.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Degradação ambiental.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Reflorestamento e estruturação do que se consolidaria como Criadouro Onça Pintada.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O Criadouro Onça Pintada é mantido pela Associação de Pesquisa e Conservação da Vida Silvestre, que tem 
como objetivo sustentá-lo e ampliá-lo dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo IBAMA, colaborando 
com a preservação e perpetuação da fauna e da flora silvestres do país.

Estamos localizados em Campina Grande do Sul – Paraná | BRASIL -, a 30 Km de Curitiba.

Atualmente o Criadouro Onça Pintada ocupa uma área de 132 hectares, possuindo mais de 150 Recintos que 
abrigam mais de 2.200 animais de 190 espécies. Esta população silvestre é mantida para Programas de 
Recomposição e Manejo, com desenvolvimento de técnicas de criação e pesquisas em nossa área de 
atuação.

Nossa história começa em janeiro de 1995 … neste ano uma área rural originalmente usada para pecuária 
com 60 hectares foi adquirida. Apresentava grande degradação com áreas de erosão, assoreamento de 
mananciais e perda da cobertura vegetal devido à lotação de animais na atividade comercial.

Lenta e progressivamente a cobertura vegetal foi sendo reconstituída ao padrão original com a reintrodução 
de espécies nativas de árvores ameaçadas. O retorno dos animais silvestres ao local foi lento e por vezes 
inexistente devido ao desaparecimento da fauna nas propriedades lindeiras.

Em 2002 a propriedade recebeu 12 exemplares de Cotias provenientes do Museu de Historia Natural do 
Capão da Imbuia – da Prefeitura Municipal de Curitiba – como parte de um programa de repovoamento dos 
bosques protegidos com esta espécie.
Devido ao sucesso obtido, buscamos autorização junto ao IBAMA para aproveitamento da área para receber, 
proteger e reproduzir outras espécies da fauna brasileira ameaçada.  Assim, no ano de 2003 foi fornecida a 
Licença de Operação de um Criadouro Conservacionista pelo IBAMA, quando recebemos o primeiro exemplar 
de Onça Pintada (chamado Juca), proveniente de um zoológico público fechado, devido à falta de condições 
adequadas de manutenção.
Depois do Juca vieram muitos animais de outras espécies, na maioria provenientes do tráfico, posse ilegal ou 
resgate de Fauna. Desde então, o criadouro tem crescido continuamente e em 2009 foi criada a Associação 
de Pesquisa e Conservação da Vida Silvestre.

NOSSO SITE: http://criadourooncapintada.org.br/
NOSSO FACEBOOK: https://www.facebook.com/jaguarbreedingproject

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Composição da flora local, colaborando com a preservação e perpetuação da fauna e da flora silvestre do 
país; Preservação ambiental e sucesso na reprodução de animais silvestres em cativeiro, reintrodução.

NOSSO SITE: http://criadourooncapintada.org.br/
NOSSO FACEBOOK: https://www.facebook.com/jaguarbreedingproject

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Mais de 2200 animais, de 190 espeécies

beneficiados
Resultado 2 Mais de 75 Ha reflorestados
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Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Associação de Pesquisa e Conservação da Vida Silvestre tem como objetivo manter e ampliar o Criadouro 
Onça Pintada dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo IBAMA, colaborando com a preservação e 
perpetuação da fauna e da flora silvestre. Dentre os demais objetivos da Associação temos:
• Apoiar e executar pesquisas científicas para a definição de estratégias de conservação e manejo, bem como 
para a avaliação da eficiência das mesmas, além de auxiliar a condução de diretrizes para ações de políticas 
públicas;
• Criar e gerenciar unidades de conservação visando à proteção de ecossistemas naturais, das belezas 
cênicas, do patrimônio cultural e da diversidade biológica, com ênfase nas espécies ameaçadas de extinção;
• Colaborar e desenvolver, através dos meios adequados, com instituições públicas e privadas, ações visando 
o desenvolvimento do meio ambiente, econômico e social;
• Apoiar o Criadouro Conservacionista Onça Pintada na consecução de seus objetivos finalísticos, a 
manutenção de animais silvestres em condições adequadas de cativeiro, o desenvolvimento de estudos e 
pesquisa sobre sua biologia e reprodução;
• Colaborar na organização de cursos de pós-graduação em entidades de ensino e pesquisa que requisitem 
seus serviços;
• Promover a divulgação de conhecimentos nas áreas mencionadas acima e correlatas por meio de 
publicações técnicas, periódicos, monografias e outras formas que se fizerem adequadas;
• Oferecer apoio institucional às entidades de ensino e pesquisa e a pesquisadores, na transferência ou 
difusão de conhecimento técnico em suas áreas de atuação.
Para cumprir seu propósito a Associação atua por meio da execução direta de projetos, programas ou planos 
de ações, da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de 
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Outros (especifique)
Fauna, Flora e Sociedade em geral.

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique)
O Criadouro Conservacionista Onça Pintada
recebeu o selo “Amigo da Fauna” , uma marca
de incentivo às organizações e empresas que
praticam e consolidam medidas inovadoras de
conservação da fauna silvestre.

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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