
Arte & Biodiversidade 

da Reserva da Biosfera da Serra do 

Espinhaço, Minas Gerais 

 

Catálogo 2021 



Desde 

2003 

Seja um 
apoiador!  



Arte em bambu 

70,00 

Lobo guará 

Quati  

Tamanduá mirim 



100,00 

Lobo guará 

Tatu 



Arte em bambu 

Seriema, coruja & abelha 100,00 

50,00 



Serralheria artística – reciclagem em metal 

Peça 60 cm de comprimento 

250,00 Serralheria artística e 

reciclagem de metal 
Comprimento - 65 cm 



Pintura e reciclagem de latas 

de  milho e molho de tomate 20,00 

unidade 



Adornos de mesa  

pesos de papel 

Canelas de ema 

Flores de Pequi 

30,00 



Mandacarus 

Discocactus 

Palmas 

30,00 Adornos de mesa 

pesos de papel 



Pesos de porta 

Coras de frade 

Mandacarus e palmas 

50,00 



Almofadas em formato de 

Discocactus 
Diâmetro 30 cm 

150,00 



Arranjos de Sempre-vivas 

25,00 



Bolsas bordadas 
Consultar estampas disponíveis 

75,00 



Mochilas bordadas 
Consultar estampas disponíveis 

 

65,00 



Bordado em panos de prato  
40,00 



Aquarelas de Aves 
Chico Martins 

 
Telas em várias dimensões entregues 

com o paspatur prontas para 
emoldurar 

A partir 
de 50,00 

Consulte telas disponíveis ou encomende a espécie de sua preferência! 
 





 

Livro Bichos do Cerrado 
Autora e ilustradora: Nilcemar Bejar 

Público infantil até 8 anos 
 

Veja os combinados especiais  
Livro + pelúcias da fauna do 

Cerrado!! 



Pelúcias  

Fauna brasileira 

Tatu bola enrolado e com o corpo amostra 

Quati Ouriço Caxeiro 

Guaxinim 

70,00 

Caxinguelê 
        



Morcegos  
Velcro na ponta das 

asas e alça ventral para 
colocar a mão e fazer o 
movimento da batida 

das asas 

Araras  

Vermelha 

Azul 

Canindé 



Tamanduá Bandeira 

Tatu Canastra  

Bicho Preguiça Muriqui  

Pelúcias 
Pequenas 70,00 
Grandes 120,00 

Lobo Guará  

  



Combinados!!! 
 

Livro Bichos do Cerrado 

  

+ 1 pelúcia pequena = 100 

 

+ 1 pelúcia grande = 150 

 



Canecas 

45,00 

unidade 





Aqui você não compra nada pois não 

estamos vendendo nada... 

 

Você apoia financeiramente nossas ações 

socioambientais e, se desejar, escolhe seus 

presentes de acordo com os valores mínimos 

de contribuição sugeridos + taxa de envio 

pelos correios. 

 

Não há limite para sua doação ao 

Instituto Biotrópicos. 
Banco do Brasil 001 / Agencia 0344-1  

Conta Corrente: 27572-7 

CNPJ 05.882.084/0001-58 (chave pix) 

 

Enviamos os itens desejados para todo o 

Brasil buscando sempre o melhor formato e 

custo benefício de acordo com a localidade 

da entrega. 

 

Os pedidos e dúvidas devem ser feitos 

preferencialmente pelo whatsApp 

38.98815-2418  

 

 

Seja um apoiador e escolha 
seus presentes!!!!  



Conheça nossas ações  nas redes sociais e seja um 

apoiador! 

estacaoespinhaco biotropicos 

estacaoespinhaco biotropicosinstituto 

biotropicos 

grutadosalitre mosaicodoespinhaco 

Atuação: 

• Secretaria Executiva do Mosaico de Áreas Protegidas 

do Espinhaço: Alto Jequitinhonha-Serra do Cabral;  

• Gerência do atrativo natural Gruta do Salitre em 

Diamantina, MG; 

• Coordenação da Estação Espinhaço e do Centro de 

Educação Ambiental Conserva Mundi (Rede Salas 

Verdes/Ministério do Meio Ambiente). 

• Pesquisa e conservação  da biodiversidade do 

Cerrado 


