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EXPERIÊNCIA E
GRATIDÃO
Acho que estas duas palavras poderiam resumir nosso ano de
2017.
Um ano cheio de novos desafios e muitos imprevistos que nos
fizeram aprimorar nossas técnicas de gestão e nos ensinaram a
ser mais ágeis para nos adaptarmos a várias situações, o que
para uma equipe técnica tão pequena e com recursos sempre
limitados é ainda mais desafiador.
Vencer estes novos desafios nos deram mais EXPERIÊNCIA, o
que nos permitiu perceber novas oportunidades para
desenvolver muito melhor o nosso trabalho.
Neste ano aprimoramos nosso programa de voluntariado nas
atividades de campo, que se mostrou ser uma parceria muito
proveitosa para ambas as partes e que pretendemos expandir
ainda mais em 2018, ampliando as atividades para o processo
de reabilitação.
Também neste ano ganhamos novos parceiros e conselheiros,
com conhecimentos em áreas bem diversificadas o que torna a
nossa rede de apoio muito mais eficiente e o conselho muito
mais engajado e participativo.
Finalizamos 2017 com muitas expectativas e novos planos
para ampliar ainda mais as atividades em 2018, mas
especialmente sentindo muita GRATIDÃO a todas as pessoas
que colaboraram com o projeto, pois com certeza sem a
participação de cada uma delas não teríamos vencido tantos
desafios.

LIGIA JAHN
Presidente
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Papagaio-de- peito-roxo
REABILITAÇÃO,
SOLTURA E
MONITORAMENTO
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REVERTENDO A
EXTINÇÃO
No Brasil e no mundo várias espécies correm
o risco de serem extintas, entre elas está a
Amazona vinacea, conhecida popularmente
como papagaio-de-peito-roxo. Suas
principais ameaças são ações humanas, como
a retirada ilegal de filhotes da natureza,
coleta insustentável do pinhão e a
destruição de habitat.
Em 2010 nasceu o projeto de Reintrodução
do papagaio-de-peito-roxo no Parque
Nacional das Araucárias com o objetivo de
repovoar a região com essa espécie extinta
localmente e oferecer suporte necessário
para que se forme uma população viável.
Mais de 240 papagaios-de-peito-roxo já
passaram pela reabilitação para soltura. As
aves eram mantidas ilegalmente como
animais de estimação e foram apreendidas
por órgãos ambientais, encaminhadas por
zoológicos, resgatadas ou até nascidas no
Instituto Espaço Silvestre. O processo de
reabilitação envolve a coleta de material
genético e dados biométricos, realização de
exames clínicos e laboratoriais, além de
treinamentos comportamentais que os
preparam para a vida na natureza.

VIDA NOVA EM 2017
Em 2017 foram recebidos papagaios-depeito-roxo de órgãos ambientais e
zoológicos de Santa Catarina, Paraná e São
Paulo, além do registro do primeiro
nascimento durante o processo de
reabilitação no Instituto Espaço Silvestre.
Conforme acordado com a FATMA e o
ICMBio, para avaliação de todos os animais,
foram realizados exames para detecção de
Salmonelose, Clamidiose, Doença de
Newcastle, Doença de Pacheco, Influenza
Aviária, Circovirose, Poliomavirose, Doença
da Dilatação Proventricular, Adenoviroses e
Micoplasmose, além do exame adicional de
Megabacteriose. Foi realizada uma série de 3
exames coproparasitológicos com intervalo
de 15 dias, pesquisa de hemoparasitas e
ectoparasitas e exames complementares
quando necessários. Os resultados
completos de 38 papagaios candidatos para
a soltura de 2017 indicaram que todos
testaram negativos para as doenças citadas e
com valores dentro dos padrões normais
para a espécie nos exames clínicos e
laboratoriais.
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A quarentena foi realizada em lotes de aves,

Suplementos alimentares foram oferecidos

de acordo com a região ou instituição de

aos indivíduos com condições físicas

onde foram recebidas, permitindo que as

desfavoráveis ou em reprodução. Nenhum

mesmas fossem alojadas em viveiros onde

papagaio demonstrou dificuldades no

puderam se locomover, buscar alimentos e

reconhecimento e manipulação de alimentos

interagir socialmente com seu grupo. No

naturais.

final de janeiro de 2017, foi iniciada a união
dos lotes de aves saudáveis em um único

Foi realizada a avaliação comportamental em

viveiro após a quarentena.

relação aos predadores, sendo que os
papagaios foram observados respondendo à

A preparação comportamental iniciou-se na

eventual presença de ameaças aéreas e

chegada ao Instituto Espaço Silvestre.

terrestres que passaram próximas aos

Estímulos aversivos não-invasivos foram

viveiros de reabilitação. Não foi identificada

utilizados em casos de aproximação das aves

a necessidade de treinamento especifico.

durante o manejo diário necessário para o

Dentre os 38 papagaios-de-peito-roxo

processo de desassociação entre a presença

considerados saudáveis e geneticamente

de humanos e estímulos positivos. Os testes

aceitáveis para a soltura, 30 atenderam os

de habilidade de voo e oferta de alimentos

critérios comportamentais.

foram realizados no início de março de
2016, seguindo o treinamento de voo diário,

Os resultados genéticos obtidos até o

e testados novamente em junho de 2017,

momento indicam grande variabilidade

antes da soltura.

genética nos papagaios-de-peito-roxo soltos,
o que é essencial para a manutenção de uma

As aves receberam ração, mistura de

população natural de médio a longo prazo,

sementes, além de flores, frutos e folhas da

garantindo sua sobrevivência em meio a

estação. Os itens foram ofertados em locais

variações ambientais. Em breve

estratégicos do recinto, estimulando a busca

conheceremos a dinâmica dos casais soltos

e evitando o chão. Os alimentos naturais

no Parque e será possível prever os possíveis

foram inseridos gradualmente e a ração

casais pais de filhotes nascidos em vida livre.

eliminada depois de aproximadamente um
mês.
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SOLTURA

Trinta papagaios foram
transportados da sede do
Instituto Espaço Silvestre e
alojados no viveiro de
ambientação no Parque
Nacional das Araucárias no
dia 18 de junho. As aves
rapidamente voltaram a
demonstrar seus
comportamentos normais
de alimentação, interações
interespecíficas e respostas
a estímulos externos, como
canto de aves silvestres,
comportamento de defesa e
alerta com a passagem de
aves de grande porte. O
viveiro foi parcialmente
aberto na manhã do dia 24
de junho e vários papagaios
saíram em seguida. O
mesmo foi fechado
diariamente no final da
tarde e reaberto pela
manhã, permitindo que os
papagaios entrassem e
saíssem como desejassem,
até ser fechado
permanentemente no dia 28
de junho, quando nenhuma
ave retornou.

Plataformas de
alimentação suplementar
foram instaladas nas
proximidades do viveiro.
Todas as aves
transportadas se
adaptaram ao local de
soltura.
Para monitorar os
papagaios, realizamos
saídas de campo todos os
dias desde a soltura em
24 de junho de 2017.
Nossa equipe, com ajuda
de voluntários, manteve o
mínimo de duas pessoas
em campo diariamente
fazendo a contagem
visual e auditiva, além do
monitoramento por
rádio-telemetria. Dos 30
papagaios soltos, 7
receberam rádios-colares
doados pela Holohil e
Idea Wild. Um drone foi
usado para
monitoramento em locais
de difícil acesso.

Os papagaios que obtêm
resultados satisfatórios nos
testes comportamentais e
veterinários, 113 até o
momento, são identificados por
rádio-colares, microchips e
anilhas cedidas pelo Centro
Nacional de Pesquisa para
Conservação de Aves
Silvestres. Eles são
transportados para o Parque
Nacional das Araucárias e
colocados em um viveiro. Após
um período de ambientação, a
soltura é realizada de maneira
branda até que voltem
definitivamente à floresta.

CIÊNCIA CIDADÃ
Os dados dos cidadãoscientistas que auxiliam no
monitoramento são
continuamente
coletados e guiam a rota
do monitoramento feito
por nossa equipe. Com a
colaboração de todos, foi
possivel determinar a
localização da área de
alimentação e dormitório
de papagaios, incluindo
indivíduos de solturas
anteriores e da primeira
filhote nascida durante o
processo de reabilitação na
sede do Instituto Espaço
Silvestre.
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Antes da soltura, foi realizado o levantamento de predadores próximos do
local para onde o viveiro de ambientação foi transferido e os resultados iniciais
indicam a presença de animais domésticos que podem colocar em risco a saúde
e vida das aves. Esse cenário é bastante comum em diversas partes do Parque
Nacional das Araucárias, porém, por se tratar de uma área já indenizada,
pedimos auxilio à administração da unidade de conservação para contenção
dos mesmos e o chefe Juliano Oliveira se posicionou em favor dessa medida.
Animais domésticos como cachorros, suínos, bovinos e gatos foram contidos e
o viveiro foi transferido para a nova localidade. Entretanto, ainda tivemos
alguns registros de cães e gatos domésticos. Um gato feral, inclusive, foi
capturado e adotado por um membro da comunidade local. Durante o
monitoramento contínuo pós-soltura dos papagaios, as seguintes espécies de
potenciais predadores terrestres nativos foram registradas na área: puma
(Puma concolor); gato-do-mato (Leopardus sp.), cachorro-do-mato (Cerdocyon
thous), mão-pelada (Procyon cancrivorus), quati (Nasua nasua), gambá-deorelha-branca (Didelphis albiventris), Além desses também foram registrados
tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) e lebre-européia (Lepus europaeus), que
não apresentam um risco direto de predação aos papagaios. Também foram
registradas inúmeras espécies de aves e roedores de pequeno porte. Dentre os
possíveis predadores aéreos registrados, destacamos: gavião-pato (Spizaetus
melanoleucus), gavião-bombachinha-grande (Accipiter bicolor), gavião-caboclo
(Heterospizias meridionalis), carcará (Caracara plancus), gavião-de-sobre-branco
(Parabuteo leucorrhous) – registro novo para o parque de acordo com o plano
de manejo –, gavião-carijó (Rupornis magnirostris), gavião-carrapateiro
(Milvago chimachima), corujinha-do-sul (Megascops sanctaecatarinae) e gaviãopreto (Urubitinga urubitinga). O levantamento realizado até o momento
demonstra que na área há uma movimentação intensa de predadores aéreos e
terrestres, tanto nativos como exóticos e domésticos. Foram registradas 4
predações de papagaios desde a soltura, sendo por 1 quati, 1 gambá, 1
cachorro doméstico e 1 gavião-caboclo. Esse levantamento nos permitiu
realizar ações visando a proteção dos papagaios soltos nestes primeiros meses
de adaptação, como a instalação de barreiras físicas para dificultar o acesso de
mamíferos nos comedouros e o isolamento dos animais domésticos.

Monitoramento da
área de soltura
MAIS DE 10 ESPÉCIES
DE MAMÍFEROS
SILVESTRES
10 POSSÍVEIS
PREDADORES ÁEREOS
GRANDE IMPACTO DE
ANIMAIS
DOMÉSTICOS
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BEBÊ A BORDO

Foram instaladas 5 caixas-ninho: 3 na área de avistamento de casais no Parque
Nacional das Araucárias para a temporada reprodutiva e 2 em cativeiro para os
papagaios em reabilitação. Uma caixa foi utilizada no viveiro de reabilitação por um
casal entregue espontaneamente às autoridades aproximadamente 1 mês após a
instalação do mesmo no Instituto Espaço Silvestre. Dos 3 ovos postos, 2 eclodiram e
apenas 1 sobreviveu até a saída do ninho e posterior soltura junto aos seus pais.
Essa é a primeira vez que caixas-ninho são oferecidas durante o processo de
reabilitação para que as aves tenham a oportunidade de conhecer e interagir com
essa ferramenta.

REDE DE PROTEÇÃO AO
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Papagaio-de- peito-roxo

Em 2017 foi mantido o funcionamento da rede de proteção ao papagaio-de-peitoroxo através do grupo do WhatsApp com a participação de 13 membros do Instituto
Espaço Silvestre, FATMA, ICMBio, IBAMA, prefeituras de Ponte Serrada e Passos
Maia, Policia Militar Ambiental e Policia Civil. Foram realizados encontros
presenciais entre membros em diferentes ocasiões. Um deles foi durante a reunião
de apresentação e convite para integração da rede aos novos prefeitos de Passos
Maia e Ponte Serrada e o outro durante a entrega de papagaios-de-peito-roxo para
o processo de reabilitação e transporte do viveiro de ambientação pela Polícia
Militar Ambiental de Santa Catarina. Ao longo de sua existência, a Rede de Proteção
já auxiliou em 20 ocorrências, sendo duas de desmatamento ilegal de araucária e
imbuia e 18 de fauna. As denúncias de fauna beneficiaram 33 aves de seis diferentes
espécies: Pionus maximiliani, Pyrrhura frontalis, Myopsitta monachus, Amazona aestiva,
Amazona vinacea e Ramphastos dicolorus. As principais ocorrências envolveram a
entrega voluntária de aves mantidas ilegalmente em cativeiro e denúncias de posse
ilegal, maus-tratos e venda ilegal. Destas ocorrências, seis aves foram encaminhadas
aos CETAS, 17 papagaios-de-peito-roxo foram encaminhados ao IES para
reabilitação, duas foram liberadas no local da ocorrência e as demais denúncias
foram repassadas para a Policia Ambiental.
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Papagaio-de- peito-roxo
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
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PLACAS

WEB

Foram criadas as artes para 18 placas grandes

O nosso website

sobre o papagaio-de-peito-roxo e 4 pequenas

(www.espacosilvestre.org.br) foi

(Casa do pesquisador, Bem-vindo Parque
Nacional das Araucárias, Bem-vindo à Ponte
Serrada, Bem-vindo à Passos Maia), além de
mapas locais. Com apoio de parceiros, as
mesmas foram instaladas nas principais vias
de acesso às cidades, Parque e estradas
rurais.

mantido e atualizado nas versões
Português e Inglês e recebeu mais
de 24 mil acessos de 117 países.
As redes sociais facebook,
intagram e twitter
(@espacosilvestre), além
do YouTube
(www.youtube.com/c/InstitutoEs
pacoSilvestre) foram atualizadas
e juntas conquistaram
aproximadamente 12 mil
seguidores em 2017. Os boletins
informativos mensais foram
distribuídos em três línguas:
Português, Espanhol e Inglês para
um mailing list ativo de 15.000
pessoas.
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CAMPANHAS
As campanhas "Eu protejo o papagaio-depeito-roxo!", "Soltura legal é soltura
responsável" e "Pinhão - consuma de
maneira responsável" foram realizadas a
nível local (visita presencial de pelo menos
200 propriedades e negócios locais,

APRESENTAÇÕES
Duas palestras foram proferidas no Aves
International Parrot Convention em Grafton,
Australia para um público de 100 pessoas.
Em maio de 2017 a palestra "Mãos unidas
para dar asas aos roxinhos" foi apresentada
para 30 pessoas no Avistar Brasil em São
Paulo, Brasil, reunindo os palestrantes
Vanessa Kanaan, Jozi Telles (Amigas dos
Roxinhos), Marcelo K. Sato e Felipe
Fantacini. A mesma foi apresentada no
festival do papagaio-charão e papagaio-depeito-roxo em Urupema, SC, contando
também com o palestrante Juliano Oliveira,
chefe do Parque Nacional das Araucárias,
para um público aproximado de 50 pessoas.
O trabalho "Projeto de Reintrodução do
papagaio-de-peito-roxo no Parque Nacional
das Araucárias: Elaboração do guia de
atividades para professores" foi apresentado
no IX Fórum Brasileiro de Educação
Ambiental (IX FBEA) e IV Encontro
Catarinense de Educação Ambiental em
Balneário Camboriú, SC em setembro de
2017.

mensagens e entrevistas na “Nossa Rádio
100.7” com público de 530.000 pessoas),
estadual (dia da Opção profissional para
5.000 alunos de Itajaí/SC, palestra em
reunião da diretoria da RPPN catarinense
para 11 pessoas em Porto Belo/SC, atividade
na EEF Professora Georguna de Carvalho
Ramos da Luz de Brusque/SC), nacional
(painel interativo com cerca de 16 mil visitas
no Zoológico de Curitiba) e internacional
(Aves International Parrot Convention com
público de 100 pessoas em Grafton,
Australia). As campanhas também foram
divulgadas nas mídias digitais e através da
distribuição de material educativo como
panfletos, adesivos, histórias em quadrinhos,
imãs de geladeira e cartazes.
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CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS
Em 2017 convidamos crianças para criar e
contar histórias sobre o papagaio-de-peitoroxo. Realizamos encontros semanais em
três escolas, escolhidas por atenderem as
crianças das comunidades mais próximas ao
viveiro de ambientação e soltura e/ou pelos
potenciais riscos oferecidos aos papagaios
soltos. Foram 100 alunos da Escola de
Tempo Integral Tancredo de Almeida Neves,
10 da Escola EIEF Maria Francisca Maciel e
80 da Escola de EIEF Nossa Senhora
Aparecida. Ao todo aproximadamente 190
alunos e 20 professores e diretores foram
engajados nessa atividade.
Esse projeto foi coordenado pelo mestrando
Marcelo K. Sato em parceria com a
Universidade de São Paulo. As histórias
foram transformadas em dez episódios de

GUIA DE ATIVIDADES

uma rádio-novela divulgadas pela Nossa

Um questionário foi aplicado para avaliar o

Rádio 100.7 para toda a comunidade e

interesse, conhecimento e necessidades de

também em um curta-metragem

professores de Passos Maia e Ponte

“CONVERSA CONSERVA” que foi mostrado

Serrada. Daí nasceu o Guia de Atividades

para a comunidade em diversos eventos. O

Educativas do Instituto Espaço Silvestre. Ao

material está disponível para o público no

todo foram impressos 220 guias que

nosso canal do YouTube.

acompanham CDs e materiais
complementares como jogo da memória e
mini-guia de aves da região. A distribuição
foi feita acompanhada de treinamento para
uso do material. O questionário de avaliação
do material respondido pelos professores
revelaram alguns resultados interessantes:
apenas 7% dos entrevistados ainda não
conheciam o projeto de reintrodução do
papagaio-de-peito-roxo, 72.8% nunca
trabalharam o tema ambiental fora da sala
de aula ou ao ar livre, 70% pretende visitar o
Parque Nacional das Araucárias e 100% dos
professores relataram estar satisfeitos em
receber o guia e a capacitação e pretendem
desenvolver suas atividades.

PROTETORES
AMBIENTAIS

VOLUNTARIADO

Foi criado um canal de comunicação via

do Brasil e exterior foram treinadas e

WhatsApp com 14 jovens participantes do
programa Protetores Ambientais, além de
membros do Instituto Espaço Silvestre,
Apremavi e ICMBio, onde são discutidos e
planejados eventos em conjunto. Foi
realizada uma reunião com os jovens para

Em agosto 2017 iniciamos o programa de
voluntariado em campo. Ao todo 19 pessoas
participaram do monitoramento de
papagaios-de-peito-roxo soltos no Parque
Nacional das Araucárias, além de atividades
de educação ambiental e do projeto de
geração de trabalho e renda para mulheres
da comunidade.

atualização dos assuntos relacionados ao
papagaio-de-peito-roxo. Alguns se
dedicaram voluntariamente à confecção de
materiais para o Instituto Espaço Silvestre,
outros proferiram palestras sobre o
papagaio em suas escolas. Além disso, foram
veiculados 2 spots na “Nossa Rádio 100.7”,
cujas mensagens foram criadas com a
colaboração dos protetores ambientais e
gravadas por uma das jovens.

"Viajei mais de 800km
para chegar até aqui e no
momento em que vi esses
animais voando
livremente, mostrando
que é possível sim a
reintrodução e vendo
pessoas engajadas na
causa, pude perceber que
cada segundo valeu a
pena."
Ariadne Gomes da Silva
Vitor
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Atividades 2017
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ENG AJAN D O A COMUN IDADE EM
CAUSAS AMBIEN TAIS

1. I evento de plantio de Araucárias no Parque
2. Transmissão de 10 episódios da rádio-novela roxinha
3. I passeio para observação de aves no Parque
4. Mostra do curta-metragem CONVERSA CONSERVA
5. Instalação de placas informativas sobre papagaios
6. Produção de imagens e vídeo-clipes do projeto
7. Campanha educativa ' Tem pinhão pra todo mundo'
8. Distribuição de Guia de Atividades para Professores
9. Campanha 'Soltura legal é soltura responsável'
10. Apresentação em eventos nacionais e internacionais
11. Manutenção de website e redes sociais
12. Envio de boletim informativo mensal
13. Exposição fotográfica para 500.000 visitantes
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2 milhões de pessoas
alcançadas
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Gerando trabalho e renda
PARA MULHERES E COMUNIDADE
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O ano de 2017 foi bem agitado! Foram criadas
oportunidades para os dois grupos de mulheres
participantes do projeto de geração de trabalho e
renda, “Amigas dos Roxinhos” e “Por um Fio”, assim
como para a empresa parceira “Via Sul
Personalizados", incluindo o Primeiro Evento de
Observação de Aves no Parque Nacional das
Araucárias, o II Pedal do Parque Nacional das
Araucárias e a Casa Colonial de Passos Maia e Casa
Colonial de Ponte Serrada. Os produtos também
foram vendidos pela equipe do Instituto Espaço
Silvestre em eventos e locais em que os grupos não
quiseram/puderam comparecer como o restaurante
La Guma (Florianópolis,SC), Opção Profissional
Univali (Itajaí, SC), Amazonas Park Bird Convention
(Creta, Grécia), Aves International Parrot
Convention (Grafton, Australia), Projeto Tatu
Canastra (Campo Grande, MS), Congresso Abravas
(Goiania, GO), Prêmio LatinoAmerica Verde
(Guayaquil, Equador), Projeto Monitoramento
Costeiro Mirim (Garopaba, SC), 8a. Semana de
Fotografia (Balneario Camburiu), Eventos na Loja
mestre cervejeiro (Itajaí, SC), Evento Bier
(Florianopolis, SC), RPPN Chacara Edith
(Brusque,SC) e no website do Instituto Espaço
Silvestre.

"Eu adoro fazer os
papagaios e também é
um lucro a mais. É muito
bom quando a gente faz
alguma coisa com amor e
todo mundo gosta."
- Jozi Telles- artesã
No segundo semestre a loja “Via Sul
Personalizados” fechou e o grupo “Por um Fio” foi
descontinuado devido à falta de interesse das
participantes no trabalho. Apenas o grupo
“Amigas dos Roxinhos” demonstrou interesse e
participou das oportunidades criadas, totalizando
5 participantes. Graças ao prêmio Biodiversity
Conservation and Business Challenge da
plataforma Innonatives e Fundação Grupo O
Boticário de Proteção à Natureza recebido pelo
Instituto Espaço Silvestre, as “Amigas dos
Roxinhos” puderam viajar pela primeira vez para
participar, palestrar e vender seus produtos no VI
Festival do Papagaio Charão e VI Festival do
Papagaio-de-peito-roxo em Urupema, entre 29 de
abril a 01 de maio, e AVISTAR BRASIL 2017 - XII
Encontro Brasileiro de Observação de Aves, entre
19 e 21 de Maio, no Instituto Butantan São Paulo.

NOSSOS MAIS SINCEROS AGRADECIMENTOS AOS
PATROCINADORES E APOIADORES DE 2017

ZGAP-FBP- SPS
POLITRADE LTDA
FUNDAÇÃO GRUPO O BOTICÁRIO
PARROT WILDLIFE FOUNDATION

IRANI CELULOSE S.A
INNONATIVES
PARROT SOCIETY UK
BIOFACES
VALCREDI SICOOB
ADAMI S.A.
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Demonstrações Financeiras
Instituto Espaço Silvestre
31 de dezembro de 2017
com o relatório dos Auditores Independentes sobre
as Demonstrações Financeiras

Instituto Espaço Silvestre
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores
INSTITUTO ESPAÇO SILVESTRE
Itajaí– SC
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Espaço Silvestre ("Entidade"), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Espaço Silvestre em
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)). Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras A Administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002
(R1)), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Entidade ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
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Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1), exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. Concluímos sobre a
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

Blumenau, 05 de junho de 2018

Berkan Auditores Independentes S.S.
CRC SC-009075/O-7

Bradlei Ricardo Moretti
Contador CRC SC-023618/O-6
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INSTITUTO ESPAÇO SILVESTRE
Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos

Nota

Ativo não circulante
Imobilizado

31/12/2016

4
5
6

49.803
6.714
1.507
58.024

58.757
3.162
1.714
63.633

7

22.943
22.943

20.888
20.888

80.967

84.521

1.020
1.601
67
2.688

335
67
402

107.294
(29.015)
78.279

107.294
(23.175)
84.119

80.967

84.521

Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Fornecedores
Outras Contas a Pagar
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas e previdenciária

Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit (déficit) do exercício

31/12/2017

8

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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INSTITUTO ESPAÇO SILVESTRE
Demonstração do superávit (déficit) das atividades sociais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)
Nota

31/12/2017

31/12/2016

9

198.306
(13)
198.293

103.517
103.517

10

(195.356)

(118.942)

2.937

(15.425)

(10.710)
2.200
(2.486)

(10.616)
-

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro

(8.059)

(26.041)

Receitas financeira
Despesas financeiras

5.612
(3.540)

4.692
(1.826)

Superávit (déficit) das atividades sociais

(5.987)

(23.175)

Receita com doações e subvenções
Deduções das receitas bruta
Receita líquida
Custos
Custo de manutenção
Superávit bruto
Despesas/receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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INSTITUTO ESPAÇO SILVESTRE
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

31/12/2017
(5.988)
(5.988)

Superávit / (déficit) das atividades sociais
Outros Resultados Abrangentes
Resultado Abrangente

31/12/2016
(23.175)
(23.175)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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INSTITUTO ESPAÇO SILVESTRE
Demonstração da mutação do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

Superávit
Fundo
(Déficit)
Patrimonial Acumulado
20.394
86.900

Saldos em 31 de dezembro de 2015
Superávit do (déficit) exercício

-

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Superávit do (déficit) exercício
Ajustes de exercícios anteriores
Saldos em 31 de dezembro de 2017

(23.175)

(23.175)

20.394

63.725

84.119

-

(5.987)
147

(5.987)
147

20.394

57.885

78.729

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Total
107.294

INSTITUTO ESPAÇO SILVESTRE
Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit (Déficit) do exercício
Ajustes de exercícios anteriores
Ajustado por:
Depreciação/amortização
Baixa de ativo imobilizado
Superávit (Déficit) ajustado
Redução (aumento) nas contas do ativo circulante:
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipada
Outros valores a receber
Aumento / (redução) dos passivos:
Fornecedores
Salários a pagar
Impostos, taxas e contribuições
Caixa líquido das atividades operacionais

31/12/2017
(5.987)
147

31/12/2016
(23.175)
-

2.045
1.900
(1.895)

4.380
(18.795)

208
-

1.461
107

(3.552)

(1.085)

1.020
1.601
(335)
(1.058)

(357)
(604)
322
(156)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições de ativo imobilizado

(6.000)

(2.955)

Fluxo de caixa aplicados em atividades de invest.

(6.000)

(2.955)

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período

(8.953)
58.757
49.803

(21.906)
80.663
58.757

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Instituto Espaço Silvestre
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais
O Instituto Espaço Silvestre, doravante denominado simplesmente “Instituto”, é uma associação
sem fins lucrativos ou econômicos, com prazo de duração indeterminado, com sede na cidade de
Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua: Artur Torquato Batista, nº 220, Fazenda, CEP:88.306-155
e tem por objeto social a recuperação a reintrodução do papagaio do peito roxo na natureza.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)).
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações
financeiras são baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado. Itens significativos sujeitos a
estas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua
recuperabilidade nas operações, assim como da análise de demais riscos para determinação de
outras provisões, quando aplicável.
A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
processo de estimativa. O Instituto revisa suas estimativas periodicamente em período não superior
a um ano.
A autorização para a conclusão dessas demonstrações financeiras ocorreu em reunião de
diretoria realizada em 05 de junho de 2018.
3. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
descritas a seguir.

a) Apuração do superávit – receitas
As receitas oriundas de doações e contribuições são registradas mediante a documentação
hábil, quando da efetiva entrada dos recursos.

b) Apuração do superávit – despesas
São registradas pelo regime de competência, e estão representadas pelos seguintes grupos:
Despesas com a causa, representadas basicamente por:
Doações a instituições (projetos) - referem-se basicamente ao repasse dos recursos às
instituições assistidas pelo Instituto.
Despesas com pessoal - são representadas pelas obrigações trabalhistas dos funcionários
do Instituto, ou pela prestação de serviços voluntários, inclusive de membros integrantes dos
órgãos da Administração.
Serviços de terceiros - gastos incorridos na contratação de serviços terceirizados
relacionados à comunicação, eventos, entre outros, para as atividades administrativas e
operacionais do Instituto.
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Instituto Espaço Silvestre
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
c) Caixa e equivalentes de caixa
Abrangem saldos de caixa em moeda corrente e conta bancária, as quais são sujeitas a um
risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto
prazo.
d) Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico
também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos
qualificadores.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios
econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros
reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando
incorridos.
A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear.
e) Demais ativos e passivos
Os demais ativos e passivos circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou
calculáveis, quando aplicável, atualização em base "pro-rata die".
f) Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo
operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar
são apresentadas como passivo não circulante.
São, inicialmente, reconhecidas pelo valor nominal e, subsequentemente, acrescido, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até as datas
dos balanços.

g) Provisões para férias e encargos
Foi constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais,
com os respectivos encargos, calculados até a data do balanço.

h) Imposto de renda e contribuição social corrente
Em virtude de ser um Instituto sem fins lucrativos, o Instituto goza do benefício de isenção
do pagamento de tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos
167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda e aprovado pelo Decreto nº 3.000, de
26/03/1999, e artigo 195 da Constituição Federal. As obrigações tributárias registradas no
balanço patrimonial da Entidade estão relacionadas aos impostos retidos na fonte sobre
serviços de terceiros.
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Instituto Espaço Silvestre
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2017
500
49.303
49.803

Caixa
Bancos e aplicações

31/12/2016
150
58.607
58.757

Todas as aplicações financeiras da Entidade possuem liquidez imediata. A qualquer tempo, podem
ser resgatadas, dependendo simplesmente da necessidade de caixa da Entidade, motivo pelo qual
estão classificadas no ativo circulante.
5. Contas a receber de clientes
Paypal

31/12/2017
6.714
6.714

31/12/2016
3.162
3.162

31/12/2017
1.507
1.507

31/12/2016
207
1.507
1.714

6. Outros Créditos
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar

7. Imobilizado

Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Veículos de uso
Aparelhos e Instrumentos
Computadores e Periféricos
Total

Custo
Corrigido

Depreciação
Acumulada

200
3.155
11.000
19.845
1.650
35.850

(68)
(448)
(4.400)
(6.341)
(1.650)
(12.907)

2017
Líquido

132
2.707
6.600
13.504
22.943

2016
Líquido

152
2.274
8.800
8.642
1.020
20.888

a. Movimentação do período:
Movimentação
Saldo em 31/12/2016
Aquisições do período
Depreciação (-)
Baixa (-)
Saldo em 31/12/2017

R$
20.888
12.888
(8.933)
(1.900)
22.943

8. Patrimônio líquido
O patrimônio social do Instituto é formado pelo fundo patrimonial e superávit acumulado dos
exercícios. A destinação do superávit acumulado é aprovada na reunião da diretoria que é realizada
anualmente.
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Instituto Espaço Silvestre
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

9. Receitas
31/12/2017
42.802
3.730
94.897
32.225
14.333
3.840
6.479
198.454

Outras Doações
Doações Paypal
Doações Alemanha
Doação Fundação Boticário
Doações França
Doações Estados Unidos
Doações Reino Unido

31/12/2016
44.768
58.749
103.517

10. Custos

Custo com pessoal
Custo com prestação de serviço
Reabilitação
Monitoramento
Material de Campo
Demais Custos

31/12/2017
(67)
(127.739)
(7.895)
(41.405)
(828)
(17.422)
(195.356)

31/12/2016
(28.654)
(37.483)
(7.517)
(21.753)
(1.881)
(21.654)
(118.942)

31/12/2017
(5.254)
(773)
(50)
(3.759)
(874)
(10.710)

31/12/2016
(4.235)
(324)
(1.168)
(4.380)
(509)
(10.616)

11. Despesas Gerais e Administrativas

Honorários contábeis
Material de expediente
Despesas postais
Fretes e carretos
Depreciação
Demais despesas gerais e administrativas

12. Provisão para demandas judiciais
Demandas judiciais não provisionadas
O Instituto é réu de ação judicial de ação civil pública, cuja probabilidade de perda é possível, de
acordo com a avaliação dos seus advogados. Com base na análise do processo e, suportada por
opinião de seus assessores legais, a Administração entende que esse processo não necessita de
provisão como segue:
A ação judicial foi de autoria do ministério público, pois trata-se da irregularidade na prestação de
contas proposta pelo Ministério Público Federal, por meio da qual postula a condenação do
INSTITUTO ESPAÇO SILVESTRE ao pagamento (ressarcimento) de R$ 170.160,88, quantia esta
que foi repassada ao Instituto Carijós Pró-Conservação da Natureza em razão do Termo de Acordo
Judicial celebrado na Ação Civil Pública n° 94.0000476-1 (atual Cumprimento de Sentença n°
96.0006712-0), para aplicação em projetos ambientais.
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Instituto Espaço Silvestre
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Cabe ressaltar que a estimativa de perda desta ação é considerada como possível para o
departamento jurídico do Instituto.
13. Renúncia fiscal
Benefício fiscal por entidade sem fins lucrativos
O Instituto é imune e isento do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme o § 1º do artigo 15 da Lei nº 9.532,
de 10 de dezembro de 1997.

DIRETORIA EXECUTIVA

Ligia Filomena Poletto Jahn
Administrador
CPF: 836.357.009-59

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Charles Karrer
Técnico em contabilidade CRC: 1.SC-013154/O-1
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