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Sua denúncia pode
 virar reportagem!
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e-mail: justicaeconservacao@gmail.com
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A ciência vem alertando há tempos sobre a perigo-
sa sobrecarga imposta ao nosso planeta, hoje habitado 
por mais de 7 bilhões de pessoas. Epidemias relacio-
nadas a desequilíbrios ambientais afetam a humani-
dade há muito tempo, no entanto, o que presenciamos 
agora é algo inédito. Há poucos séculos, as epidemias 
não apresentavam a capacidade de se espalhar tão ra-
pidamente, como estamos observando agora com o 
coronavírus (Covid-19).

Se por um lado não há mais dúvidas sobre a relação 
positiva entre saúde e contato com a natureza, na con-
tramão da história, a população mundial torna-se cada 
vez mais prisioneira de ambientes estéreis e paisagens 
empobrecidas ou envenenadas. Bilhões de pessoas 
passaram a viver em cenários monótonos e destituídos 
da presença natural. Alie-se a isso, uma acelerada de-
manda por recursos naturais (limitados) e pronto. Um 
colapso de alguma ordem já deveria ser esperado.

O desaparecimento de ambientes naturais bem 
conservados e o desrespeito à legislação que prote-
ge importantes regiões como a Amazônia ou a Mata 
Atlântica, por exemplo, implica na perda dos serviços 
ecossistêmicos (como produção de água, ar puro e po-
linização).

O desequilíbrio e os prejuízos coletivos impostos à 
humanidade em casos como o do coronavírus, podem 
ser vistos como o resultado de nossas falhas decorren-
tes do desrespeito ao meio ambiente? Um olhar eco-
lógico, que leve em consideração os limites e a degra-
dação de nosso planeta, obrigatoriamente, nos leva a 
crer que sim. Nesta edição, você vai saber mais sobre 
a pandemia, mas também será convidado a olhar para 
temas nacionais, que não podem ser esquecidos.

Sabia que, em 25 anos, mais de R$ 3 bilhões em 
multas ambientais não foram pagas no Sul do Brasil? 
Estima-se que esse valor seria suficiente para indeni-
zar quase todos os parques e unidades de conservação 
criados na região no período. Trazemos também mais 
novidades sobre um projeto de lei que pretende abrir 
uma rodovia rasgando o Parque Nacional do Iguaçu. 
Ele pode colocar em xeque anos de esforço de um 
projeto que busca salvar a onça-pintada da extinção 
no Brasil. O pior: interesses eleitoreiros e individuais 
estariam por trás da intenção.

Apresentamos, ainda, uma coleção de motivos para 
você entender por que um projeto eivado de irregu-
laridades, pode desvalorizar os imóveis do litoral do 
Paraná.

Por outro lado, vamos falar sobre os incríveis “Rios 
Voadores”, que, não só existem, como passam sobre 
nossas cabeças e cortam vários estados brasileiros, ga-
rantindo segurança hídrica às pessoas. Também vamos 
apresentar propriedades incríveis de plantas medici-
nais da Mata Atlântica, boas práticas de conservação 
da Restinga no Brasil e no mundo e a história de uma 
Unidade de Conservação que acaba de ser criada em 
Santa Catarina como um alento em tempos difíceis. 
Não perca também as dicas de conteúdos para refletir-
mos sobre o Coovid-19, para serem lidos ou assistidos 
durante este importante período de quarentena.

Boa leitura!

Por que tem uma
abelha na capa? 

Escolhemos a figura 
da abelha para ilustrar 
a capa desta edição, 
porque esta espécie é o 
mais importante agente 
polinizador de plantas 
do mundo. São elas que 
polinizam dois terços 
dos alimentos ingeridos 
pela humanidade, sen-

do capazes de aumentar em cerca de 25% o rendimento das 
colheitas. Com o aumento indiscriminado de agrotóxicos e 
a supressão crescente de vegetação, elas correm o risco real 
de desaparecer, de acordo com a Fiocruz. Se isso acontecer, 
a espécie humana teria somente mais quatro anos de vida, 
segundo estudos publicados na pela revista Science. Pes-
quisas recentes relevam uma enorme mortandade anormal 
de abelhas no mundo. Agredir a biodiversidade, portanto, 
é condenar a nós mesmos.
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O elo entre o consumo de carne animal e 
pandemias
Por Xiuchen Xu, do Imperial College London

HIV, Influenza, Ebola, Gripe Espanhola e 
Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave), 
têm algo em comum. Todas essas pandemias 
tiveram suas origens em animais. Essa carac-
terística também é compartilhada pela nova 
epidemia de coronavírus iniciada em Wuhan, 
China. Dia 11 de março, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) declarou o problema 
como pandemia. Segundo o órgão, o número 
de pacientes infectados, de mortes e de países 
atingidos deve aumentar. Apesar disso, os di-
retores ressaltam que a declaração não muda 
as orientações e os governos devem manter 
o foco na contenção da circulação do vírus.

Essas doenças são “zoonóticas”, o que 
significa que a disseminação ocorre de 
uma espécie para outra. Essa definição 
não se restringe à transmissão de doenças 
de animais para seres humanos. Elas po-
dem ser transmitidas de um tipo de animal 
para outro também. E para muitas doen-
ças zoonóticas, a transmissão ocorre entre 
múltiplas espécies. 

Por exemplo, acredita-se que o vírus Ebola 
originou-se em morcegos que depois vieram 
a infectar primatas, cães, porcos e humanos. 
Existem outras doenças zoonóticas não infec-
ciosas ligadas ao consumo de animais, como 
a doença da “vaca louca”. No entanto, as que 
causam epidemias e pandemias são as doen-
ças infecciosas e, uma vez em seres humanos, 
são transmitidas de pessoa para pessoa, sem 
necessidade de contato com o animal hospe-
deiro original.

Acredita-se que quase todos os surtos de 
doenças zoonóticas em humanos sejam ori-
ginários do consumo de carne de animais sel-
vagens. A origem do HIV foi o consumo de 
carne de Chimpanzés com o vírus espumoso 

símio. O Ebola também se originou de consu-
mo de carne de animais selvagens. A carne de 
caça é uma fonte de alimento para pessoas de 
certas culturas, especialmente, para aquelas 
afetadas pela pobreza. A questão é complexa, 
pois, apesar de terem sido informadas sobre 
os riscos do consumo de carne de animais 
selvagens, algumas pessoas podem não ter 
escolha diante da ausência de políticas pú-
blicas que garantam a sobrevivência desses 
indivíduos. Para os governantes, é importante 
trabalhar o sistema alimentar e reduzir a po-
breza para garantir que todas as pessoas pos-
sam ter acesso a outros alimentos.

Em países como a China, a falta de regula-
mentação para as “feiras livres” – mercados 
onde se vendem carne, verduras e até mesmo 
animais vivos – criou no passado o surto de 
Sars, e agora também o surto de coronavírus, 
em Wuhan. Outra contribuição é cultural. Co-
mer carne de animais selvagens é considera-
do símbolo de riqueza porque essas espécies 
são raras e a carne é mais cara. Há também 
desinformação e crenças, como as baseadas 
em ensinamentos da medicina tradicional chi-
nesa, para as quais não há base de evidência 
científica, de que o consumo de alguns ani-
mais selvagens gere benefícios para a saúde. 
Os mercados são também fonte importante 
de vegetais frescos e, muitas vezes, oferecem 
produtos mais baratos do que os oferecidos 
em supermercados. O mercado onde se origi-
nou o novo coronavírus é um exemplo.

A partir de agora, o comércio de animais 
silvestres foi proibido na China devido ao 
surto de coronavírus, o que representa 
uma vitória não apenas da perspectiva da 
saúde, mas também do ponto de vista da 
proteção e preservação de espécies ani-
mais, já que não havia regulamentação ao 
tratamento e a origem dos animais vendi-
dos.

Outros países não estão livres do risco. A 
verdade inconveniente é que as doenças zoo-
nóticas não vêm apenas de carne de caça e 
de animais silvestres. Anteriormente, a gripe 
aviária e a gripe suína também causaram sur-
tos, originadas de cepas do vírus comum de 
gripe Influenza. Em 1917, a gripe espanhola, 
uma doença originada em pássaros, infectou 
500 milhões de pessoas ao redor do mundo e 
matou 5% da população mundial da época. A 
criação de animais para alimento é um fator 
contribuinte na propagação de doenças desse 
tipo, já que a infecção pode ocorrer por con-
tato ou consumo da carne.

Além disso, mais da metade dos antibióti-
cos do mundo são utilizados em animais de 
criação, o que é uma enorme ameaça à saú-
de global com o provável desenvolvimento 

eventual de uma superbactéria, resistente a todos 
os tratamentos com antibióticos. Isso pode levar a 
graves e difíceis surtos no futuro.

A criação de animais também é um dos princi-
pais contribuintes para o aquecimento global. Isso 
contribui para as doenças, já que os mosquitos 
transmissores agora podem viver mais longe da 
linha do Equador e espalhar doenças. Além dis-
so, vírus de outras épocas que estão congelados 
no gelo do ártico podem retornar e causar novas 
pandemias, o que também representa séria amea-
ça global à saúde.

O elo entre consumo de animais e saúde glo-
bal precisa ser definitivamente levado a sério. 
Regulamentações amplas e a redução no con-
sumo de carne poderiam aliviar esses proble-
mas. Os países deveriam também aprender 
suas lições e focar nos determinantes sociais 
para prevenir a repetição dos mesmos erros.

Finalmente, em um tom um pouco diferente, 
quero lembrar as pessoas de não serem preconcei-
tuosas diante de pessoas de países onde ocorrem 
surtos de doenças. Durante o Ebola, lembro de ver 
visto muito conteúdo racista nas redes contra pes-
soas negras. Durante a pandemia de HIV, a culpa 
foi colocada na comunidade gay. Atualmente, o 
ódio se dirige aos chineses. Quero lembrá-los de 
que surtos de doenças ocorrem baseados em pro-
blemas sistemáticos como pobreza, cultura, cen-
sura e falta de acesso à educação. E que ódio e 
racismo não são justificáveis. 

Agora é um bom momento para olharmos um 
para o outro e reconhecer que epidemias são algo 
que enfrentamos juntos. E que todos nós podemos 
fazer nossa parte tomando precauções.

Xiuchen Xu atua como editor de sustentabilidade do Jornal   
Felix, no Reino Unido. É estudante do último ano de Biociên-
cias Médicas do Colégio Imperial de Londres (Imperial Colle-
ge London), uma das dez melhores universidades do mundo, 
com reputação de classe mundial em ciência, engenharia, ne-
gócios e medicina.

Números do Covid-19 no mundo
Até o fechamento desta edição, na tarde 

do dia 20 de março, pela primeira vez desde 
o início do surto do coronavírus, a China 
anunciou que não registrou qualquer novo 
caso de transmissão local da pandemia. 

O Ministério da Saúde afirma que já são 
mais de 620 casos confirmados no Brasil, 
além de sete mortes relatadas pelas secreta-
rias. A maioria dos infectados estão em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, mas os números, 
por enquanto, só crescem a cada dia. 

A situação mais grave está na Itália, 
que somou mais de 3.400 mortos pela Co-
vid-19. Na China, o total de vítimas fatais 
foi superior a 3.240. Mais de nove mil pes-
soas já morreram no mundo por conta da 
pandemia, segundo levantamento da uni-
versidade norte-americana Johns Hopkins, 
tornado público dia 19 de março. No Irã, 
uma pessoa morre em virtude do vírus a 
cada dez minutos.  
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Como a perda de biodiversidade está prejudicando 
nossa capacidade de combater pandemias

A frequência de surtos de doenças tem au-
mentado constantemente. Entre 1980 e 2013, 
houve 12.012 surtos registrados, compre-
endendo 44 milhões de casos individuais e 
afetando todos os países do mundo. Várias 
tendências contribuíram para esse aumento, 
incluindo altos níveis de viagens, comércio 
e conectividade globais e vida de alta den-
sidade – mas os vínculos com as mudanças 
climáticas e a biodiversidade são os mais im-
pressionantes.

O desmatamento aumentou constantemen-
te nas últimas duas décadas e está ligado a 
31% dos surtos como o Ebola e os vírus Zika 
e Nipah. O desmatamento afasta os animais 
selvagens de seus habitats naturais e os apro-
xima das populações humanas, criando uma 
maior oportunidade para doenças zoonóticas 
– isto é, doenças que se espalham de animais 
para seres humanos. De maneira mais ampla, 

as mudanças climáticas alteraram e acelera-
ram os padrões de transmissão de doenças 
infecciosas, como zika, malária e dengue, 
e causaram deslocamento humano. O des-
locamento de grandes grupos para novos 
locais, geralmente em condições precárias, 
aumenta a vulnerabilidade das populações 
deslocadas a ameaças biológicas, como sa-
rampo, malária, doenças diarréicas e infec-
ções respiratórias agudas.

Preparação pandêmica
Contra essa perspectiva sombria sobre 

a frequência de surtos de doenças, a boa 
notícia é que os impactos desses surtos na 
saúde humana parecem estar diminuindo, 
graças a avanços médicos e avanços nos 
sistemas públicos de saúde. Até agora, eles 
continham os efeitos sobre a morbimortali-
dade por meio do sucesso de contramedidas 
como vacinas, antivirais e antibióticos, o 
que reduz bastante o risco de perda maciça 
de vidas.

A realidade, no entanto, pode ser muito 
menos animadora. Os últimos 20 anos de 
surtos de doenças podem ser vistos como 
uma série de catástrofes de quase acidente, 
que levaram à complacência e não à cres-
cente vigilância necessária para controlar 
os surtos. Felizmente, a seriedade da atual 
situação do COVID-19 levou organizações 

importantes, como a 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e a 
Coalizão de Preparação 
para Epidemias (CEPI) 
– criada pelo Fórum 
Econômico Mundial em 
2017 – a colocar em prá-
tica os preparativos para 
impedir que a epidemia 
atual se torne uma pan-
demia.

Uma das chaves para 
a preparação para uma 
pandemia é destacar 
onde é necessário mais 
pesquisa e desenvolvi-
mento. Em 2015, a OMS 
introduziu uma lista de 

“doenças prioritárias”, revisada anual-
mente para identificar “Doença X” na lis-
ta como uma maneira de focar a atenção 
dos pesquisadores nos riscos de pande-
mia causados   por doenças que atualmen-
te não podem ser transmitidas aos seres 
humanos ou que são transmitidas apenas 
ineficientemente. Da mesma forma, em 
2019, o CEPI ofereceu mais financiamen-
to a empresas e grupos acadêmicos com 
ideias promissoras para plataformas de 
vacinas e novos processos de fabricação 
que podem produzir, em escala, vacinas 
ou imunoprofiláticos “semelhantes a va-
cinas”, que não são vacinas tradicionais, 
em questão de semanas ou meses em vez 
de anos.

Tecnologias inovadoras são críticas na 
busca de novas vacinas. Uma área pro-
missora de pesquisa são os anticorpos co-
dificados por genes que criam “fábricas” 
em nossos corpos para produzir anticor-
pos contra patógenos específicos. Outro 
são os anticorpos monoclonais (mAbs), 
normalmente usados   para tratar doenças 
existentes, mas que também podem pre-
venir infecções. O desenvolvimento bem-
-sucedido de medicamentos nem sempre 
é sobre biologia sintética avançada – há 
também um link para soluções baseadas 
na natureza e biodiversidade, à medida 
que os pesquisadores estão cada vez mais 
“voltando à natureza” para procurar no-
vas opções terapêuticas. Estima-se que 
50.000 a 70.000 espécies de plantas são 
colhidas para a medicina tradicional ou 
moderna, enquanto cerca de 50% dos me-
dicamentos modernos foram desenvolvi-
dos a partir de produtos naturais ameaça-
dos pela perda de biodiversidade.

A fraqueza da preparação básica em 
cada país é um obstáculo importante às 
respostas à pandemia. Houve progres-
so, principalmente desde a epidemia de 
Ebola de 2014–16, mas a maioria dos 
países ainda não alcançou os padrões in-
ternacionais mínimos em sua capacidade 
de detectar, avaliar, relatar e responder a 
ameaças agudas à saúde pública, confor-
me estabelecido nas normas internacio-
nais de saúde que entraram em vigor. em 
2007. Esse é o foco dos esforços da OMS 
para combater o surto de COVID-19, 
com apoio a países cujos sistemas de saú-
de não estão preparados para responder 
adequadamente. Desde o início de 2020, 
a OMS ajudou a instalar 40 laboratórios 
em 35 países africanos (de zero antes do 
surto) para realizar testes que melhorarão 
a detecção e o controle precoces.

Texto reproduzido do portal Neo Mundo, vei-
culado dia 16 de março de 2020

O desmatamento afasta os animais selvagens de seus habitats naturais e os     
aproxima das populaçõees humanas, criando mais doenças zoonóticas

Imagem ilustrativa do Coronavírus. Crédito: Divulgação

A crescente frequência de surtos de do-
enças está ligada às mudanças climáticas e 
à perda de biodiversidade.

Os últimos 20 anos de surtos contidos 
podem ter levado à complacência.

As novas tecnologias oferecem esperança 
na busca de contramedidas – mas proteger 
o mundo natural também deve desempe-
nhar um papel.

Crédito:  David Mark / Pixabay
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Sem floresta, o agro não é nada. Entenda a 
importância dos colossais “Rios Voadores”
Eles existem, garantem o equilíbrio das chuvas no mundo e dependem da
existência de grandes florestas, como a Amazônica

Imagine rios ainda maiores que o Rio Amazo-
nas, com bilhões de toneladas de água, cortando 
vários estados brasileiros e passando sobre nos-
sas cabeças. Sim. “Rios Voadores” existem.

O termo descreve um fenômeno real, cujo 
impacto é gigantesco em nossas vidas e deter-
minante para o equilíbrio do ecossistema e da 
biodiversidade. Eles são formados por imensos 
volumes de vapor de água levados pelos ven-
tos, muitas vezes, acompanhados por nuvens. 
Apesar de não os enxergarmos, os Rios Voado-
res têm cerca de três quilômetros de altura e 
milhares de quilômetros de extensão. 

A importância desses fluxos de água se po-
pularizou no Brasil após a “Expedição Rios 
Voadores”, criada pelo aviador e ambienta-
lista Gerard Moss. O projeto foi idealizado 
depois de longas conversas que tiveram início 
em 2006 entre Moss e o professor Antonio Do-
nato Nobre. Também contou com a colaboração 
do professor Eneas Salati e de outros cientistas 
envolvidos no tema, como José Antonio Ma-
rengo, Pedro Dias e Reinaldo Victoria. Gerard 
Moss voou milhares de quilômetros seguindo as 
correntes de ar e pegando amostras de vapor 

de águas para comprovar e registrar, na 
prática, o que os pesquisadores já haviam 
descoberto sobre o fluxo e a formação dos 
chamados Rios Voadores. 

Essas correntes de ar e água, invisíveis 
para nós, passam sobre áreas de campos, 
florestas e cidades carregando umidade da 
Bacia Amazônica para as regiões Centro-
-Oeste, Sudeste e sul do Brasil. O proces-
so de formação dos Rios Voadores come-
ça originalmente no Oceano Atlântico. A 
floresta amazônica funciona como uma 
bomba d’água. Ela puxa para dentro do 
continente a umidade evaporada no mar. 
Já em terra, a umidade cai como chuva 
sobre a mata. 

Com a transpiração das árvores e das 
plantas, a mata devolve a água da chuva 
para a atmosfera na forma de vapor. É um 
ciclo constante, com o ar sempre recarre-
gado com mais umidade. A grande massa 
de umidade é transportada rumo ao oes-
te pelos ventos. Parte dela cai novamen-
te como chuva durante o percurso, mas 
enormes quantidades de vapor de água se-

guem até se chocar com a Cordilheira dos 
Andes. Nesse encontro, a cadeia de mon-
tanhas recebe uma porção generosa dessa 
umidade, formando as cabeceiras dos rios 
amazônicos. Mas ainda há muito vapor 
de água sendo levado pelas correntes de 
vento. Ao se depararem com um paredão 
de quatro mil metros de altura formado 
pelos Andes, os Rios Voadores fazem a 
curva e partem em direção ao Sul, rumo a 
estados como Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina. Eles também regulam 
as chuvas em países vizinhos, como a Bo-
lívia e o Paraguai. A chuva trazida pelos 
Rios Voadores irriga as lavouras, enche 
rios e represas e, por tudo isso, sustenta 
a economia brasileira. 

Os Rios Voadores passam sobre nossas cabeças, atravessam estados e países e distribuem chuva e umidade. Crédito: Projeto Rios Voadores

O aviador e ambientalista Gerard Moss acompanhou os trajetos dos Rios Voadores e pegou amostras de vapor de águas para comprovar a 
existência deles. Crédito: Margi Moss / Brasil das Águas

“ 
Os Rios Voadores explicam o 
mistério para a região que vai
de Cuiabá a Buenos Aires e
São Paulo ser verde e úmida.
Os rios aéreos de vapor que a 
Amazônia exporta para essas 
áreas contraria a tendência
normal dessa região de ser
desértica. Essa imensa usina
de serviços ambientais é o
maior parque tecnológico
que a Terra já conheceu.
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“Os Rios Voadores explicam o mistério 
para a região que vai de Cuiabá a Bue-
nos Aires e São Paulo ser verde e úmida. 
Esse quadrilátero representa 70% do PIB 
da América do Sul, com hidrelétricas, 
indústrias, agricultura e grandes centros 
que dependem do equilíbrio climático e 
da provisão de água para existir. Os rios 
aéreos de vapor que a Amazônia expor-
ta para essas áreas contraria a tendência 
normal dessa região de ser desértica. Essa 
imensa usina de serviços ambientais é o 
maior parque tecnológico que a Terra já 
conheceu”, explica Antônio Donato No-
bre, cientista do Instituto Nacional de 
Pesquisas Científicas (Inpe). 

Estima-se que existam cerca de 600 
bilhões de árvores na Amazônia. As ár-
vores grandes da floresta têm raízes mui-

Cada árvore da floresta pode transpirar mais de mil litros por dia, abastecendo os Rios Voadores de vapor de água. Crédito: Margi Moss.

to profundas, bombeiam água do lençol 
freático, a 50, 60 metros de profundidade, 
e as folhas fazem a evaporação. Estudos 
do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA) mostram que uma 
única árvore frondosa, com copa de 20 
metros de diâmetro, pode transpirar 
mais de mil litros de água por dia. Em 
toda a Amazônia, é um volume que chega 
a 20 bilhões de toneladas de água diaria-
mente. Uma porção maior que a do Rio 
Amazonas, responsável por 17 bilhões de 
toneladas de água. 

O prejuízo do desmatamento
A substituição de florestas por agricul-

tura e pasto, assim como as queimadas e 
a abertura de clareiras para mineração, 

provocam alterações dramáticas ao clima 
da América do Sul. Ao avançar cada vez mais 
por dentro da floresta, o agronegócio tende a 
causar a redução da chuva essencial para as 
plantações. 

O impacto humano e predatório sobre a 
floresta já tem mudado o ciclo das chuvas 
em todo o país, fato que prejudica o bom de-
sempenho da economia brasileira e o clima 
global. 

O Brasil tem uma situação privilegiada no 
que diz respeito aos recursos hídricos. Porém, 
o ciclo da água no país depende da floresta 
amazônica e, devido ao desmatamento e a di-
minuição das áreas verdes, o bioma pode ter 
chegado a um ponto irreversível de recupera-
ção, com consequências muito graves. Saté-
lites do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 

“ 
A Amazônia produz seu pró-
prio clima, favorável à
sua existência e equilíbrio. 
Com o desmatamento, esse 
benefício se perde. Estamos  
transformando uma usina de 
serviço ambiental em CO2. 
A conclusão mais lógica é
que estamos matando a ‘gali-
nha dos ovos de ouro’.
O agravamento do clima, de-
corrente do desmatamento, é 
algo irrefutável.
Diversas regiões da Terra
estão sofrendo impacto
semelhante por conta da
supressão de áreas verdes. 

Mosaico de imagens de satélites evidencia, em rosa, o desmatamento mapeado na Amazônia Legal, que afeta todo o ciclo das chuvas.  
Crédito: Inpe
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Espaciais) provam que muitas áreas na Amazô-
nia já não são mais florestas; viraram savanas. 

“A Amazônia produz seu próprio clima, fa-
vorável à sua existência e equilíbrio. Com o 
desmatamento, esse benefício se perde. Esta-
mos transformando uma usina de serviço am-
biental em CO2. A conclusão mais lógica é que 
estamos matando a ‘galinha dos ovos de ouro’. 
O agravamento do clima, decorrente do desma-
tamento, é algo irrefutável. Diversas regiões da 
Terra estão sofrendo impacto semelhante por 
conta da supressão de áreas verdes. Perdeu flo-
resta, se prepare para um clima inóspito, pois, 
tirou a árvore, tirou aquele serviço ecossistê-
mico, que também é muito importante para a 
sobrevivência da população”, adverte Antonio 
Donato Nobre.

“ 
Se houver chuvas 
mais intensas em 
áreas vulneráveis 
como São Paulo 
ou Rio de Janeiro, 
aumenta a possibili-
dade de, no futuro, 
ocorrerem ainda 
mais desastres
naturais associados 
a fortes chuvas

Com a transpiração das
árvores e das plantas, a 
mata devolve a água da 
chuva para a atmosfera
na forma de vapor.
A maior parte desse volume
é produzido pela floresta 
amazônica. Os rios voado-
res representam
uma imensa usina de servi-
ços ambientais
para o Brasil e o mundo. 

E, nesse cenário, não é só a agricultura que acaba pre-
judicada. O desequilíbrio causado pelo desmatamento 
na Amazônia interfere no clima das grandes cidades. O 
conceito dos Rios Voadores surgiu também das pesqui-
sas do climatologista José Antonio Marengo, coorde-
nador do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Cli-
máticos (CPTEC), do Inpe, que trabalha com desastres 
naturais. Para ele, é preciso observar o que ocorre com 
a situação climática, pois, no Brasil, as catástrofes natu-
rais estão relacionadas com a água; tanto diante de chu-
vas intensas que causam deslizamentos de terra e inun-
dações quanto de secas intensas. “Isso nos preocupa. Se 
houver chuvas mais intensas em áreas vulneráveis como 
São Paulo ou Rio de Janeiro, aumenta a possibilidade 
de, no futuro, ocorrerem ainda mais desastres naturais 
associados a fortes chuvas, como deslizamentos de terra 
e inundações em áreas urbanas e rurais, por exemplo. 
No Brasil, esses fenômenos causam a perda de muitas 
vidas”, afirmou Marengo, em entrevista para a BBC 
Mundo.

As florestas bombeiam umidade e são fundamentais 
para que os Rios Voadores sigam seus cursos e distribu-
am as chuvas de forma equilibrada ao longo do cami-
nho. E os resultados das pesquisas mostram que esses 
rios são tão vulneráveis às ações humanas quanto os 
outros rios que conhecemos. Representam um sistema 
totalmente conectado e dependente da preservação flo-
restal.

As imensas correntes de vapor de água são responsáveis também pelo equilíbrio, ou desequilíbrio, das chuvas nas cidades. Crédito: Tiago Latesta - Projeto Brasil das Águas.
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Em 25 anos, estados do sul do Brasil somam mais 
de R$ 3 bilhões de multas ambientais não pagas
Neste período, Ibama emitiu uma média de sete multas por dia no Sul do país. 
Valor seria suficiente para indenizar praticamente todos os parques e unidades 
de conservação criados na região em pouco mais de duas décadas.

Desde que o Plano Real 
entrou em vigor no Brasil 
em 1994, o número de mul-
tas aplicadas pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) 
na Região sul do Brasil 
chegou a 59.239. Em quase 
25 anos, foram efetuadas 
uma média de sete puni-
ções por dia na região que 
corresponde aos estados 
do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. Es-
sas multas correspondem 
a prejuízos, danos e crimes 
cometidos contra a flora, 
a fauna e a biodiversidade 
regional. Se todas essas 
multas fossem pagas, se-
riam repassados aos co-
fres públicos mais de R$ 
3,2 bilhões. Esse valor 
seria suficiente para regularizar  praticamente 
todos os processos de desapropriação das unida-
des de conservação ambientais criadas nos três 
estados nesse período.

No entanto, somente uma pequena parcela do 
valor dessas multas retornou aos cofres públicos. 
Apenas 25.933 foram quitadas de alguma maneira 
por pessoas e empresas autuadas pelo órgão. Isso 
representa 43,7% do total das penalizações registra-
das no sul do Brasil, ou seja: menos da metade das 
multas foi paga pelos infratores. As informações 
constam no Banco de Dados Abertos do Ibama. A 
última atualização é de fevereiro de 2020.

No Rio Grande do Sul, foi computado um total de 
24.771 multas. A quitação, no entanto, foi de apenas 
9.027, 36,5% do total. Santa Catarina apresentou 
nesse um quarto de século um melhor desempenho: 
52% do total das multas foram sanadas. Já no Pa-
raná apenas 43% das penalidades aplicadas foram 
quitadas; 5.615 de um total de 12.996.

Inefetividade de
cobrança é histórica 

Em relação a valores, em quase 25 
anos, o Rio Grande do Sul registrou a 
quitação de R$ 36.917.096 de um total 
de R$ 823.071.075 que deveriam ser pa-
gos pelos infratores – próximo de 4,5%. 
Neste mesmo período, o Paraná deveria 
receber um total de quase R$ 2 bilhões 
(R$ 1.755.938.488), mas apenas R$ 
50.964.353 foram devidamente quitados, 
segundo os dados oficiais do Ibama. É o 
estado com o pior índice nesse quesito. 
Menos de 3% dos valores das multas 
foram pagas pelas pessoas e empresas 
autuadas em território paranaense. Já 
o Estado de Santa Catarina registrou um 
total de R$ 44.576.786 de multas quita-
das de um total que deveria chegar a R$ 
625.843.065, o que representa a quitação 

“
Nunca houve um posi-
cionamento dos governos 
para se ter uma busca 
para a cobrança das
multas ambientais.
Além disso, os órgãos
ambientais recebem
historicamente muita 
pressão política. Mesmo 
com a emissão de multas, 
sabe-se que elas não são 
pagas. As empresas
entram com recurso 
judicial e, por pressão
política, os órgãos não 
fazem o encaminhamento 
da sequência dos proces-
sos, que caducam.

Dois casos emblemáticos que cei-
faram a vida de muitas pessoas e até 
agora não tiveram suas multas qui-
tadas estão na memória recente do 
brasileiro. Um é o rompimento da 
barragem da Vale, em Brumadinho 
(MG), no ano passado, que deixou 
oficialmente 259 mortos. O outro 
é rompimento da barragem de Ma-
riana (MG), que matou 19 pessoas 
em 2015, cuja responsabilidade é da 
mineradora Samarco.

A Vale divulgou em março deste 
ano um relatório final do Comitê In-
dependente de Assessoramento Ex-
traordinário de Apoio e Reparação, 
formado para propor ações de com-
pensação às famílias das vítimas do 
rompimento de uma barragem da 
mineradora em Brumadinho (MG), 
em janeiro do ano passado. O comi-
tê concluiu que, do total de 84 reco-
mendações ao conselho e 11 suges-

tões à diretoria da Vale, apenas 7% 
foram concluídos até o momento. 

A Vale não reconheceu ainda as 
penalidades impostas pelo Governo 
Federal, por meio do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) 
e do Ministério do Trabalho e Empre-
go. Até o momento, o Ibama aplicou, 
um dia após a tragédia, cinco autos 
de infração. Cada um deles resultou 
numa cobrança de R$ 50 milhões, o 
que totaliza R$ 250 milhões. Além 
disso, em 8 de fevereiro, foi aplicada 
nova multa correspondente a R$ 100 
mil por dia, enquanto a mineradora 
não executasse um plano de salva-
mento de fauna silvestre e domésti-
ca. Nenhuma delas foi paga. 

Em relação à tragédia de Mariana, 
A Samarco recorreu de todas as mul-
tas. Não houve nenhum pagamento 
ao Ibama, até o momento.

Multas da Vale e da Samarco
até agora não foram pagas

de aproximadamente 7% dos valores 
devidos. 

Segundo Clóvis Borges, diretor-
-executivo da Sociedade de Pesquisa 
em Vida Selvagem e Educação Am-
biental (SPVS), essa inefetividade 
de cobrança das multas é histórica e, 
muitas vezes, são questionadas pelos 
infratores no Poder Judiciário. “Nunca 
houve um posicionamento dos gover-
nos para se ter uma busca para a co-
brança das multas ambientais. Além 
disso, os órgãos ambientais recebem 
historicamente muita pressão política. 
Mesmo com a emissão de multas, sa-
be-se que elas não são pagas. As em-
presas entram com recurso judicial e, 
por pressão política, os órgãos não fa-
zem o encaminhamento da sequência 
dos processos, que caducam”, explica. 

Queimadas no Guartelá - Paraná. Crédito: Zig Koch



m
eio

 a
m

bien
te

Justiça & Conservação 9

Maiores multas
Na prática, parece que a im-

punidade se torna regra para 
aos grandes infratores. No Pa-
raná, por exemplo, nenhu-
ma das dez maiores multas 
aplicadas no Estado nestes 
25 anos foram quitadas. So-
mente em dois casos é que 
houve notificação, mas ainda 
se aguarda o pagamento. As 
demais, ou foram ajuizadas e 
questionadas junto ao Judici-
ário, ou acabaram canceladas. 
A de maior valor – R$ 300 mi-
lhões – registrada em Pontal do 
Paraná ainda não foi quitada. O 
valor foi previsto por 16 ações 
civis públicas abertas contra 
Sanepar em razão de multas 
ambientais aplicadas pelo Iba-

ma à companhia devido ao despejo de esgoto não corretamente tratado 
em rios paranaenses. As ações ainda estão sendo julgadas. Situação 
semelhantes que aguardam julgamentos e pagamentos se repetem nos 
estados do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 

Segundo o próprio Ibama informou em situações anteriores, o baixo per-
centual de multas efetivamente pagas é reflexo da complexa tramitação dos 
processos de apuração de infrações ambientais, sendo que o processo admi-
nistrativo de apuração de infração ambiental não tem o poder, sozinho, de 
garantir o pagamento da multa. O infrator só pode ser inscrito no Cadas-
tro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin) e 
acionado na Justiça após esgotarem-se todos os recursos existentes. 

Tribunal de Contas já notificou IAP
por baixa arrecadação de multas

O órgão estadual do Paraná para fiscalização ambiental é o Instituto Am-
biental do Paraná (IAP), atual Instituto Água e Terra. Contudo, o cenário de 
pagamentos das multas não difere muito do que ocorre no Ibama. Quem já 
apontou essa realidade foi o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em 2016, 
por exemplo, o TCE verificou a ausência da obrigatória escrituração em dívi-
da ativa de autos de infração ambiental emitidos pelo IAP. 

Em trabalho rotineiro de fiscalização do IAP, auditores do TCE constata-
ram que a autarquia não fez a devida escrituração, em dívida ativa, dos autos 
de infração ambiental emitidos entre 2010 e 2015. O valor total das multas 
aplicadas pelo órgão no período somava R$ 129.584.448,20. O caso foi jul-
gado procedente pelo TCE e, dessa forma, consideradas irregulares as contas 
de Luiz Tarcísio Mossato Pinto, que era o então presidente do IAP, e Eliane 
das Graças Nahhas, que era a contadora.

A conclusão foi de que o IAP não tem controle eficiente da sua dívida ativa. 
A unidade de fiscalização do Tribunal de Contas destacou que essa situação 
ocorria desde 2004.

Entenda a atuação do Ibama
A fiscalização ambiental realizada pelo Ibama é 

o exercício do poder de polícia previsto na legisla-
ção ambiental. Consiste no dever que o Poder Pú-
blico tem de fiscalizar as condutas daqueles que se 
apresentem como potenciais ou efetivos poluidores 
e utilizadores dos recursos naturais, com o objetivo 
de garantir a preservação do meio ambiente. O Iba-
ma é órgão competente para lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar o processo administrativo de 
apuração da infração na esfera federal, conforme a 
Lei de Crimes Ambientais.

A fiscalização ambiental busca induzir a mudança 
do comportamento das pessoas por meio da coerção 
e do uso de sanções para induzirem o comportamen-
to social de conformidade com a legislação e de dis-
suasão na prática de danos ambientais. A fiscalização 
da fiscalização visa reprimir e prevenir a ocorrência 
de condutas lesivas ao meio ambiente. 

Desde a posse do presidente Bolsonaro (sem par-
tido), em 1º de janeiro de 2019, o orçamento do 
Ibama encolheu 25%, parte do aperto de cinto do 
governo, de acordo com dados internos do governo 
coletados pelo PSOL e compartilhados com a agência 
Reuters. Entre os cortes, o orçamento para a preser-
vação e o controle de incêndios florestais também 
diminuiu 23%. Sob a gestão de Bolsonaro, de acordo 
com uma reportagem recente da Folha de São Paulo, 
as multas ambientais caíram 34%, atingindo o me-
nor nível em 24 anos. No ano em que as autuações 
foram igualmente baixas, em 1995, foi registrado no 
Brasil o maior desmate da história. 

NO BRASIL, menos de 5%
das multas são pagas
No período de 2014 a 2017, le-

vando em conta todo o território 
nacional, o número médio de au-
tos de infração aplicados pelo Iba-
ma superou 16 mil por ano. Em 
média, 40% deles estão relacio-
nados a danos à flora. Ao todo, o 
órgão tem mais de R$ 20 bilhões 
de multas a receber. 

Segundo dados do Ibama, me-
nos de 5% das multas aplicadas 
são efetivamente pagas por em-
presas e indivíduos que cometem 
crimes ambientais no país. Ne-
nhum valor arrecadado, contudo, 
vai para os cofres do Ibama. O 
Fundo Nacional do Meio Ambien-
te fica com 20% das multas pagas 
e o restante vai para o Caixa Úni-
co da União.

Veja os dados da quantidade de multas 
aplicadas pelo Ibama a partir de 1994:

Paraná
Total de multas: 12.996
Quitadas: 5.615

Santa Catarina
Total de multas: 21.472
Quitadas: 11.291

Rio Grande do Sul
Total de multas: 24.771
Quitadas: 9.027

Sua denúncia
sempre será importante!

Qualquer cidadão pode repassar ao órgão am-
biental fiscalizador dados sobre a ocorrência de 
infrações. A Central de Atendimento do Ibama é 
0800 61 8080 (ligação gratuita).

Crédito: Alberto Benett
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Projeto Onças do Iguaçu busca salvar o maior 
felino das Américas
Em toda a Mata Atlântica, estima-se que existam apenas 300 onças-pintadas.     
A abertura de estrada em meio ao Parque Nacional do Iguaçu colocaria a recu-
peração da espécie em xeque

A cada ano, perto de 40 milhões de 
animais são retirados da fauna brasileira, 
seja pelo tráfico de animais silvestres ou 
pela caça. São as duas principais amea-
ças que tomam conta da biodiversidade 
do país, atrás apenas da perda do habitat. 
Essa é a realidade que, por muito tempo, 
assombrou as onças-pintadas no Brasil e 
ainda merece estado de alerta. 

No Parque Nacional do Iguaçu, as on-
ças-pintadas quase desapareceram por 
conta da caça desenfreada – especialmen-
te entre as décadas de 1950 e 1980 e na 
década de 1990 – quando uma estrada 
de 18 quilômetros que rasgava o Parque 
para ligar os municípios de Serranópo-
lis e Capanema, chamada de “Estrada 
do Colono”, estava aberta. Estudos indi-
cam, conforme aponta o projeto Onças do 
Iguaçu, com atuação em Foz do Iguaçu 

e no Parque, que um dos fa-
tores que aumenta a caça é, 
justamente, a facilidade de 
acesso ao local onde as es-
pécies vivem. “Uma estrada, 
por exemplo, aumenta muito 
o número de caça. Fica mais 
fácil para as pessoas terem 
acesso aos locais”, explica a 
coordenadora-executiva do 
projeto, Yara Barros. 

No começo da década de 
1990, quando a estrada esta-
va fechada desde 1986 por 
determinação da Justiça, es-
timava-se, então, uma popu-
lação de 68 onças no Parque. 
Mas, com a Estrada do Co-
lono reaberta, em 1997, o número chegou 
a cinco. Nos últimos anos, a população do 

maior felino das Américas tem au-
mentado. Em 2001, a estrada foi 
fechada pela última vez, a partir de 
uma decisão transitada em julgado, 
que é quando já se esgotaram todas 
as possibilidades de recursos para 
reverter a decisão. 

Por intermédio de um censo feito 
em parceria entre Brasil e Argen-
tina sabe-se que existem perto de 
105 onças-pintadas no chamado 
“corredor-verde” entre os dois pa-
íses. E isso se deve às medidas de 
proteção que foram adotadas nos 
últimos anos. Em 2016, eram 90 
animais, ao todo. Juntos, os parques 
nacionais do Iguaçu, no Brasil, e 
do Iguazú, na Argentina, totalizam 

600 mil hectares e formam a maior área pro-
tegida contínua no centro-sul do continente. 
Abrigam espécies vulneráveis ou ameaçadas 
de extinção, como a peroba-rosa, o jacaré-de-
-papo-amarelo, o puma e a onça-pintada.

Pelos lados brasileiros, o Parque do Iguaçu 
é a maior área de Mata Atlântica de interior 
que ainda existe no país, com 185 mil hecta-
res. É o último refúgio da onça-pintada do sul 
do Brasil. Desse total, 28 onças-pintadas fo-
ram encontradas no lado brasileiro. Em 2010, 
por exemplo, foram contabilizadas somente 
11 onças no lado brasileiro, um número que 
assustou biólogos, ambientalistas e pesquisa-
dores. “É desesperador quando a gente entra 
em campo e se depara com uma onça assassi-
nada”, comenta Yara. 

Somente em região de Mata Atlântica es-
tima-se que existam apenas 300 onças-pin-
tadas. “Ela está, sim, em risco de extinção. 
Somando as áreas brasileiras e argentinas, 
temos quase um terço desse felino em nosso 
território e é a única localidade que tem uma 
população comprovadamente crescendo” ex-

“
Ela está, sim, em 
risco de extinção. 
Somando as áreas 
brasileiras e argenti-
nas, temos quase um 
terço desse felino em 
nosso território e é a 
única localidade que 
tem uma população 
comprovadamente 
crescendo.

Crédito: Instituto Últimos Refúgios

Onça pintada (Panthera onca). Crédito: Ian Lindsay
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1. Redução e
fragmentação

de habitats

5. Caça predatória

4. Caça por
retaliação

6. Atropelamentos

3. Redução de 
presas

2. Conflito com
populações
humanas 

Principais ameaça que
assombram as onças: 

“O Onças do Iguaçu trabalha com 
pesquisa, engajamento da população e 
ações de coexistência. Por meio desse 
trabalho, procuramos encontrar melho-
res formas de os produtores e fazen-
deiros terem suas rendas ampliadas e 
envolvê-los na preservação das onças”, 
comenta Yara. Um desses trabalhos re-
sultou em uma mudança do uso do solo 
em que o plantio de milho e soja substi-

tui a prática da pecu-
ária, o que diminuiu 
os conflitos com os 
pecuaristas. “Tem um 
produtor, por exem-
plo, que é o único da 
região que produz 
noz pecan. Estamos o 
ajudando a ampliar o 
negócio e até mesmo 
oferecendo parceria 
com o projeto”, revela 
Yara. 

Para os pecuaris-
tas, são ensinadas 
técnicas de manejo 
que evitam que as 
onças invadam suas 
propriedades, como 
iluminação dos cur-

rais e recolhimento dos animais du-
rante as noites. “Teve um produtor que 
há um tempo perdeu um bezerro por 
uma onça, mas depois perdeu uma deze-
na porque não vacinou os animais contra 
a raiva. É preciso fazer esse trabalho de 
conscientização permanente”, comenta 
a coordenadora. 

Além da caça, Yara afirma que a evo-
lução do desmatamento é outro fator 
de risco para os animais silvestres. “A 
perda de habitat gera o isolamento dos 
animais e a perda de presas para os car-
nívoros se alimentarem”, explica Yara. 
A espécie já perdeu 85% de seu habitat 
e sobrevive em apenas 2,8% do bioma 
onde vive, por exemplo. Se a situação 
não se reverter, há o risco de que que, 
em 50 anos, o terceiro maior felino do 
mundo desapareça do Brasil.

“
O Onças do Iguaçu 
trabalha com pesquisa,
engajamento da população
 e ações de coexistência.
Por meio desse trabalho,
procuramos encontrar
melhores formas de os
produtores e fazendeiros
terem suas rendas
ampliadas e envolvê-los
na preservação das onças.

Acampamentos de caça
Em 2004, entre 17 e 23 de março, fiscais do 

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade), Exército Brasileiro 
e Polícia Militar Ambiental do Paraná encon-
traram 26 acampamentos de caça na bacia do 
Rio Floriano, dentro do Parque Nacional do 
Iguaçu. Também foram achados 11 pesquei-
ros, diversos instrumentos para caça e dezenas 
de animais mortos, como veados, cutias, pa-
cas, antas, cágados, macaco-prego, capivaras, 
entre outros. Muitos estavam armazenados em 
isopor e gelo, o que representava a existência 
de um esquema organizado de venda de ani-
mais silvestres. 

A cada ano, novas estruturas de caça são 
identificadas no local. Em outubro de 2019, 
outras 30 foram achadas em 87 quilômetros 
de trilhas dentro do Parque Nacional. Sempre 
que operações como essa são feitas, novos 
acampamentos são descobertos e desmonta-
dos, mas, em grande parte das vezes, ninguém 
é preso. Abrir uma rodovia em meio ao Parque 
é facilitar, portanto, ainda mais uma situação 
cujo controle ainda é bastante desafiador para 
as autoridades competentes. 

!

Atropelamentos
O atropelamento de animais silvestres nas 

estradas e rodovias de todo o país é mais um 
obstáculo à sobrevivência das espécies. O 
Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de 
Estradas (CBEE) criou uma ferramenta cha-
mada “atropelômetro” com o objetivo de esti-
mar, em tempo real, “o número de vertebrados 
terrestres silvestres mortos por atropelamento 
nas rodovias brasileiras”. Em média morrem, 
por dia, mais de 1,3 milhão de animais atro-
pelados. 

Situação na Caatinga
Encontrar onças na Caatinga tem se mos-

trado cada vez mais raro. A presença das duas 
espécies típicas da área, a parda e a pintada, 

plica a coordenadora do Onças do Iguaçu. 
Na região também existem outros grandes 
felinos, como a onça-parda, chamada tam-
bém de puma ou suçuarana. 

Muitos fazendeiros caçam e assassinam as 
onças por retaliação por terem atacado reba-
nho de gados, por exemplo. Ainda há pesso-
as que matam alegando prevenção – a fim de 
evitar que os felinos entrem em propriedades 
rurais. É importante ressaltar, no entanto, 
que uma pesquisa apontou 
que matar onças-pintadas 
que atacam o gado no Pan-
tanal é uma péssima ideia 
também do ponto de vista 
econômico. O ecoturismo 
de observação desses ani-
mais rendeu US$ 7 milhões 
em 2015 só em um pedaço 
daquele bioma. 

O turismo que envolve 
observação de animais de 
grande porte no continente 
africano vale quase 50 mi-
lhões de dólares, segundo 
um estudo divulgado no fi-
nal de 2017 pela Conferên-
cia das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimen-
to (UNCTAD). O turismo 
no continente, segundo o relatório, é “uma 
indústria crescente que sustenta 21 milhões 
de empregos, ou 1 em cada 14 empregos”. 
Em 2014, o relatório indica que as receitas 
do turismo chegaram a triplicar de 14 mi-
lhões para 47 milhões de dólares, passando 
a representar 8,5% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do continente.

Conscientização
Um dos trabalhos realizados pelo Onças 

do Iguaçu atinge 14 municípios da região 
Oeste do Paraná, que somam quase 500 mil 
habitantes. O objetivo é conscientizar as pes-
soas e buscar a coexistência de todas espé-
cies, com melhorias nas práticas de manejo 
do gado, além de ações de fiscalização re-
alizadas pela polícia e pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio).

Acampamento de caça. Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental
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que Nacional do Iguaçu. A equipe do projeto 
decidiu não informar a localização exata do 
ocorrido para a segurança do animal. Segun-
do a bióloga Yara Barros, coordenadora do 
Onças do Iguaçu, a filhote é uma fêmea e 
deve ter por volta de dez meses a um ano de 
idade. O nome escolhido para batizar a on-
cinha foi Tainara, que, em Tupi, quer dizer 
“estrela, perfeita, iluminada”. Ela tem uma 
marca na testa que parece uma estrela. Em 
dezembro do ano passado, as armadilhas fo-
tográficas já tinham registrado outra “nova 
moradora” do parque. Era mais uma fêmea, 
que tinha sido recém-parida, e foi chamada 
de Cacira.

tem diminuído nos últimos anos, o que também 
as colocou em risco de extinção.

Hoje, estima-se que existam apenas 30 onças-
-pintadas e 180 pardas na região do Boqueirão 
da Onça, no norte da Bahia, ponto com maior 
incidência desses grandes felinos na Caatinga 
nordestina. Em 2008, data da estimativa ante-
rior, havia 50 pintadas e 200 pardas na área. Os 
dados são do Programa Amigos da Onça.

Onças do Iguaçu flagra novo filhote 
Em fevereiro deste ano, armadilhas fotográ-

ficas do Projeto Onças do Iguaçu capturaram a 
imagem de uma nova filhote de onça-pintada. O 
flagrante foi feito em uma região remota do Par-

Em 60 anos, 23 milhões
de animais foram mortos

Um estudo publicado em 2016 na 
revista Science Advances apontou 
que a região da Amazônia perdeu 23 
milhões de animais silvestres vítimas 
das caça em 60 anos. Esses números 
referem-se apenas ao que ocorreu 
nos estados de Rondônia, Acre, Ro-
raima e Amazonas entre os anos de 
1904 a 1969. 

Segundo os pesquisadores, foram 
abatidos na Amazônia, pelo menos, 
13,9 milhões de mamíferos terrestres 
de seis espécies: caititu (Pecari taja-
cu), veado-mateiro (Mazama ame-
ricana), queixada (Tayassu pecari), 
jaguatirica (Leopardus pardalis), 
gato-maracajá (Leopardus wiedii) e 
onça-pintada (Panthera onca).

Os caçadores abateram 804 mil ja-
guatiricas e gatos-maracajá, além de 
183 mil onças-pintadas, o maior feli-
no das Américas. Quase oito mil on-
ças foram mortas em 1969, dois anos 
após a proibição da caça no país. Isso 
indica que, apesar de ser proibida em 
território nacional desde 1967, a caça 
continuou sendo praticada de forma 
ilegal, inclusive, com recorrentes de-
núncias aos órgãos ambientais.

!
 Indira, filhote de onça com cerca de três meses de idade. Crédito: Carmel Croukamp Davies

As onças estão seriamente ameaçadas por caçadores que, ilegalmente, ainda invadem espaços onde elas lutam para sobreviver.
Crédito: Projeto Onças do Iguaçu

Onça flagrada pela equipe do Onças do Iguaçu no Parque Nacional do Iguaçu. Crédito: Projeto Onças do Iguaçu
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Vermelho: o político-empresário que
pode arruinar o Parque Nacional do Iguaçu
Vermelho é dono de uma empresa que realiza obras de pavimentação e parece 
enxergar, neste ano eleitoral, a defesa da abertura de uma rodovia de 18 km em 
meio ao Parque Nacional como uma oportunidade para reforçar seu eleitorado 
na região

Autor de um projeto de 
lei (984/2019) que tramita 
na Câmara Federal para 
abrir uma estrada que ras-
garia ao meio o Parque Na-
cional do Iguaçu, na região 
Oeste do Paraná, o depu-
tado federal Nelsi Coguet-
to Maria, mais conhecido 
como Vermelho (PSD), 
carrega um passado turbu-
lento, com direito a denún-
cias no Ministério Público 
Federal (MPF) por envol-
vimento com práticas de corrupção. 

Vermelho é dono de uma empresa 
que realiza obras de pavimentação 
e pode ser favorecido eleitoralmente 
por defender a abertura de uma ro-
dovia de 18 quilômetros em meio ao 
Parque Nacional, por onde passava a 
antiga chamada “Estrada do Colono”, 
afinal, ainda é significativo o número 
de pessoas que acreditam que a estrada, 
fechada pela Justiça em 2001, seria um 
bom negócio para encurtar em alguns 
poucos minutos o deslocamento entre 
as cidades de Serranópolis e Capanema. 
A decisão de 2001, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), vale lembrar, já repre-
senta um caso “transitado em julgado”, 
o que significa que foi julgado e não há 
mais recursos cabíveis para reverter a 
decisão.

No entanto, o projeto pro-
tocolado por Vermelho e que 
foi aprovado na Comissão de 
Transporte da Câmara, busca 
criar a “Estrada-Parque Cami-
nho do Colono”, instituindo 
uma nova categoria de unida-
de de conservação, e não leva 
em conta que essa estrada seria 
responsável por rasgar ao meio 
o Parque Nacional do Iguaçu, 
uma das mais importantes uni-
dades de conservação do Brasil 
e do mundo, reconhecida pela 

Unesco como um Patrimônio Natural da 
Humanidade. O Parque é o último refúgio da 
onça-pintada no sul do Brasil. Flora e fauna 
que ainda sobrevivem depois de décadas de 
exploração desenfreada seriam danificadas 
e impactadas para sempre. Sem falar que, 
quando a estrada existia na década de 1980, 
ela também representava um perigo para a 
população, já que era amplamente utilizada 
para transporte de contrabandos e tráficos 
de drogas e de animais, conforme atestam 
relatórios policiais da época. Além disso, a 
abertura da rodovia abriria um gravíssimo 
precedente para que estradas também fos-
sem abertas em outras unidades de conser-
vação nacionais. 

 O interesse do deputado Vermelho em 
protocolar esse projeto abre alguns questio-
namentos. Um deles é: Vermelho colocaria 
sua empresa para concorrer na licitação que 

poderia asfaltar o caminho, caso ele seja apro-
vado? Se olharmos para o passado, é bem pro-
vável que sim, afinal, ele e sua empresa são e 
foram responsáveis por grande parte das obras 
desse tipo na região. O deputado é empresá-
rio e sócio da Construtora Coguetto Maria 
e, inclusive, apareceu na Operação Pecúlio 
como um dos acusados de pagar mensalinho 
a servidores e políticos na gestão do então 
prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. 

Trajetória empresarial  
Vermelho foi eleito por Foz do Iguaçu e re-

gião com 70.001 votos. Seu apelido se deve 
aos cabelos ruivos. Vive há mais de 30 anos 
na cidade, tem 60 anos, nasceu em Francisco 
Beltrão e já foi presidente da Associação dos 
Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP). 
Mais tarde, criou e ampliou sua empresa fo-
cada em obras de pavimentação. Os negócios 
foram crescendo no sudoeste do Paraná e Ver-
melho decidiu ampliar a atuação para a região 
Oeste, chegando à Foz do Iguaçu entre o fim de 
1989 e o início de 1990.

As empresas foram se expandindo nas re-
giões Oeste e Sudoeste e hoje estão presentes 
em oito cidades do Paraná. Atuam no ramo da 
mineração, concreto, pavimentação e cons-
trução pesada. Ao todo, geram 650 empregos 
diretos no Estado. Para poder disputar a elei-
ção de 2018, Vermelho afirmou que se afastou 
das empresas, que passaram a ser tocadas pe-
los filhos dele, formados em diferentes áreas. 
Mesmo ocupando cargo político, os negócios 
do deputado permaneceram no seio familiar do 
parlamentar.

Boas relações
Antes mesmo de se candidatar ao cargo de 

deputado, Vermelho manteve uma boa relação 
com os políticos de diversas cidades do Para-
ná. Não raramente, concorria e ganhava licita-
ções de pavimentação. Em 2018, por exemplo, 
durante o ano eleitoral, participou juntamente 
com Adilson Feiber de uma reunião com o 
prefeito de Pitanga, Maicol Callegari Barbosa. 
Vermelho e Feiber eram, até então, os respon-
sáveis pela empresa Via Venetto Construtora 
de Obras. Esse fato chama a atenção, já que 
se tornou público que ele teria se afastado das 
empresas para disputar uma vaga na Câmara 
Federal e elas passaram a ser administradas pe-
los filhos Thiago e Matheus. 

A empresa realizava duas obras de pavimen-
tação na cidade: uma da rodovia PR-239, que 
liga Pitanga a Mato Rico, e a segunda era re-
ferente às marginais da PR-466. No primeiro 

Deputado Vermelho. Crédito: Câmara Federal

Vermelho é dono de 
uma empresa que
realiza obras de 
pavimentação e
pode ser favorecido
eleitoralmente por
defender a abertura 
de uma rodovia de
18 km em meio ao
Parque Nacional
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caso, ficou em segundo lugar na licitação, mas en-
trou com recurso na justiça e ganhou uma liminar. No 
encontro de 2018, eles ainda debateram a implanta-
ção de uma usina de asfalto na cidade. Trataram de 
assuntos ligados ao meio empresarial em pleno ano 
eleitoral.

Obras atrasadas
Mas não é só de apertos de mão e sorrisos que se 

faz a vida empresarial de Vermelho. Cobranças públi-
cas por atrasos em obras contratadas pela prefeitura 
também se mostram presentes e constantes na vida 
do deputado. De acordo com uma notícia veiculada 
no portal de Ubiratã, em 2015, Vermelho se encon-
trou com o então prefeito do município, Haroldo 
Fernandes Duarte. Na reunião, recebeu um ultimato. 
Sua empresa, a Construtora Coguetto Maria, havia 
paralisado as obras de pavimentação na cidade. O 
prefeito reclamou da lentidão das obras. Na oportu-
nidade, o presidente da Câmara Municipal, vereador 
Harri Tholken, relatou que não era justo o povo pagar 
pelos atrasos nas obras de execução da pavimentação 
asfáltica.

Em 2011, foi a vez de Cascavel reclamar da len-
tidão das obras da empresa de Vermelho. E mais: 
acusaram-no de fraudar a licitação. Segundo matéria 
veiculada no site da Câmara de Cascavel, a denúncia 
partiu do então presidente da Comissão de Viação e 
Obras da Câmara Municipal, o vereador Júlio César 
Leme. O vereador acusou as companhias vencedo-
ras da licitação de incapacidade técnica para tocar o 
andamento das obras do aeroporto da cidade. Ainda 
segundo o vereador Leme, as empresas S.M Resen-
de Consultoria e Engenharia e Construtora Coguetto 
Maria teriam ligações societárias e de parentesco e 
pertenceriam ao mesmo grupo liderado pela constru-

tora Via Venetto. O vereador disse 
que a sócia proprietária da SM Re-
zende, Estela Maris Rezende é côn-
juge do proprietário da Via Venetto, 
Nelci Coguetto Maria, que, por sua 
vez, é pai do proprietário da Cons-
trutora Coguetto Maria, Matheus 
Veloso Maria. De acordo com Leme, 
teriam concorrido de forma a fraudar 
a licitação, montando uma espécie 
de cartel.

Um inquérito civil foi instaurado 
em 2011 para apurar eventuais irre-
gularidades na execução de obras de 
ampliação e adequação na pista do 
Aeroporto de Cascavel. De acordo 
com o Ministério Público, a licitação 
foi fraudulenta e ofereceu denúncia 
criminal contra as duas empresas en-
volvidas na execução da obra.

Ainda no ano eleitoral de 2018, 
uma das empresas de Vermelho – a 
Construtora Coguetto Maria Eirelli 
– firmou um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) junto ao Ministério 
Público Federal e a prefeitura de Foz 
do Iguaçu. O TAC foi realizado para 
a retomada das obras da Avenida 
Olímpio Rafagnin, que estavam pa-
radas. 

Ainda em Foz do Iguaçu, confor-
me denunciou uma reportagem no 
portal “O Eco”, a Via Venetto figura 
em uma faixa de 200 metros desde a 
margem do Rio Iguaçu, onde a legis-
lação federal exige que seja mantida 
a vegetação nativa. Essa regra vale 
desde meados dos anos 1960. A Via 
Venetto está registrada desde dezem-
bro de 1998.

Durante vistoria, o Ministério 
Público Federal também identifi-
cou lavouras, criação de animais e 
extração de areia e basalto operan-
do às margens do mesmo rio. “As 
irregularidades são alvo de ações 
civis e inquéritos. As licenças dos 
empreendimentos foram questio-
nadas junto à Prefeitura de Foz 
do Iguaçu, Instituto Ambiental 
do Paraná (atual Instituto Água 
e Terra) e à Agência Nacional de 
Mineração”, apontou O Eco.

Outro PL, outra ameaça 
Além do PL de Vermelho, outro projeto, este com tramitação mais avançada, 

busca abrir uma rodovia em meio ao Parque Nacional do Iguaçu. O PLC 61/2013 
foi proposto em 2010 pelo então deputado federal Assis do Couto (PDT) e acabou 
desarquivado em 2019 pelo senador Álvaro Dias (Podemos). A tramitação mais 
rápida na Câmara – em 2013 – foi considerada por Dias uma vantagem para 
conseguir aprovar a reabertura da rodovia. No ano passado, o PL foi aprovado 
pela Comissão de Infraestrutura do Senado e está agora na Comissão de Meio 
Ambiente. 

O relator é o senador Fabiano Contarato (Rede), que já deu parecer contrário 
à intenção. Em rede social, ele afirmou ser contra o projeto. “Sou contrário a isso 
porque a antiga estrada está fechada. A Mata Atlântica é o bem maior a ser pre-
servado”, escreveu. 

O PL também deve passar pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo. Se for aprovado, irá diretamente para a sanção presidencial, sem análise 
do plenário – isso significa que os senadores não irão votar sobre o tema. O pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido) já defendeu publicamente a reabertura da 
Estrada. “A Estrada do Colono, se depender de nós, a licença ambiental vai ser 
dada”, disse em entrevista a jornalistas em maio de 2019.

Em nota técnica divulgada no dia 
27 de fevereiro, o Ministério Públi-
co do Paraná (MP-PR) manifestou-
-se contrariamente ao projeto de lei 
984/2019, do deputado Vermelho 
(PSD). 

O documento alerta para a incons-
titucionalidade do projeto e os efeitos 
negativos da autorização de uso do 
trecho de 18 quilômetros, já comple-
tamente recoberto pela vegetação, 
que corta o Parque Nacional do Igua-
çu, para a construção de uma rodo-
via. Em alguns trechos, nem mesmo 
a cicatriz que possa lembrar de por 
onde um dia passou a estrada na dé-
cada de 1950 existe mais. 

O projeto de Vermelho (PSD) pro-
põe a criação da “Estrada-Parque 
Caminho do Colono”, instituindo 
uma nova categoria de unidade de 
conservação. Segundo o MPPR, a 
proposição afronta o “regime jurí-
dico especial de proteção do bioma 
Mata Atlântica, fundado na Consti-
tuição da República (art. 255, § 4º) 
e consubstanciado na Lei Federal 
11.428/2006, desrespeitando, den-
tre outras, a exigência de estudos 
prévios que fundamentem a criação 
de nova unidade de conservação. 

A nota também lembra que a in-
tenção afronta a decisão da Justiça 
Federal, que determinou a manuten-
ção do bloqueio de modo definitivo 
há 19 anos, em 2001. Além de lem-
brar da implicação de graves danos 
ambientais, o MP alerta sobre o ris-
co da reabertura à segurança pública 
na tríplice fronteira, já que, quando 
aberta, era muito usada para práticas 
de caça, contrabando e tráfico de dro-
gas e armas. 

O deputado Vermelho não foi o pri-
meiro a tentar reabrir a Estrada do 
Colono. Desde seu fechamento por 
decisão judicial, em 1986, houve di-
versas tentativas de restabelecimento 
e ocupação do trecho. Em 2014, du-
rante nova iniciativa, a UNESCO já 
alertou o Brasil da possibilidade do 
Parque Nacional do Iguaçu perder o 
título de Patrimônio Natural Mundial, 
conquistado em 1986, caso o proces-
so de reabertura fosse adiante.

Reabertura da Estrada do Colono des-
respeitaria sentença judicial, diz MP

Em 2015 Vermelho se encontrou com o então prefeito de Ubiratã Haroldo 
Fernandes Duarte. Crédito: Divugalção / Valdir Silva
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Operação Pecúlio investigou Vermelho 
e o filho

Em 2016, a 3ª Vara Federal de Foz de Iguaçu aco-
lheu denúncia proposta pelo Ministério Público Federal 
(MPF) no Paraná e tornou 85 pessoas réus pelos crimes 
de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, 
peculato e fraude à licitação envolvidas num esquema 
montado dentro da prefeitura de Foz com o objetivo de 
desviar dinheiro público. 

Entre os réus, estava o empresário e atual deputado 
federal Nelsi Coguetto Maria, o Vermelho. Outro réu 
era o filho dele, Thiago Veloso Maria. Dentre as acu-
sações, estava a de que os empresários pagavam uma 
espécie de mensalinho para políticos e servidores pú-
blicos.

A suspeita foi levantada pela Operação Pecúlio, que 
investigava corrupção em obras de pavimentação e em 
serviços de saúde. Deflagrada em abril de 2016, ela in-
vestiga crimes contra a administração pública. 

A denúncia foi assinada pelos procuradores da Repú-
blica, Alexandre Halfen da Porciuncula, Daniela Case-

lani Sitta, Juliano Baggio Gasperin 
e Rodrigo Costa Azevedo, e contou 
com amplo material probatório, se-
gundo consta nos autos do MPF. 
Conforme os investigadores, o que 
pode ter sido o maior escândalo de 
corrupção da história de Foz do 
Iguaçu desviou perto de R$ 5 mi-
lhões em recursos.

De acordo com o MPF, consta-
tou-se a existência de uma orga-
nização criminosa chefiada pelo 
então prefeito, Reni Pereira, com 
braços em diversas secretarias por 
meio de nomeações de integrantes 
do grupo criminoso em cargos de 
comando, "cujo objetivo era a ma-
nipulação das principais ações de 
gestão com a finalidade de desviar 
recursos públicos, obter vantagens 
indevidas por meio de contratos 
firmados ilicitamente com a Prefei-
tura Municipal e extorquir empre-
sários, cujas empresas já prestavam 
serviços ao ente público ou possuí-
am interesse em tal labor". 

Também ficou comprovado pela 
investigação que a organização 
criminosa foi articulada e planeja-

da antes mesmo da posse de Pereira. 
Em fevereiro desse ano, Reni Pereira 
foi condenado a sete anos e quatro me-
ses de prisão pelos crimes de corrup-
ção passiva e usurpação do exercício 
de função pública cometidos durante o 
mandado dele, entre os anos de 2013 
a 2016. 

Em 2017, Vermelho e o filho fo-
ram absolvidos pela Justiça Federal 
em razão de possível “insuficiência de 
provas”, mesmo com testemunhas ale-
gando em diversos depoimentos que 
ele repassava mensalmente recursos 
financeiros diretamente aos secretários 
da gestão de Reni Pereira.  

Dívida 
De acordo com a Procuradoria Geral 

da Fazenda, Vermelho ainda acumula 
uma dívida de R$ 35 milhões que está 
renegociada com a União. As dívidas 
estão relacionadas à empresa V-tech 
Construtora, que era de propriedade do 
parlamentar. Vermelho é o único depu-
tado paranaense que deve para a Previ-
dência Social. Da dívida total, R$ 956 
mil estão inscritos como dívida previ-
denciária.

Uso de obras públicas como palanque político
Antes mesmo de se lançar oficialmente como candidato a deputado fe-

deral, Vermelho começou a aparecer em capas de jornais da região Oeste 
do Paraná e a publicar diversos vídeos em redes sociais usando obras pú-
blicas para se promover na política. Essa denúncia foi feita pelo PTB de 
Foz do Iguaçu.

Vermelho, que é empreiteiro e proprietário do grupo Cogueto Maria, 
ganhou fama na região por realizar pavimentação asfáltica. De 2016 a 
2018, a empresa dele venceu a maioria das licitações de Foz do Iguaçu 
para realizar pavimentação na cidade. Segundo a denúncia do PTB, ele 
passou a usar as obras públicas em que a empresa dele venceu a licitação 
como palanque político. Foi eleito com 70 mil votos.

Doador único
Filiado ao PSD, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Vermelho 

declarou à Justiça Eleitoral ter um total de R$ 8.682.792,55 em bens. A 
maior parte do patrimônio (mais de R$ 5 milhões) vem de “aplicações e in-
vestimentos” e da participação na empresa Vermelho Construtora de Obras 
(R$ 2 milhões). O único doador da campanha eleitoral de Vermelho foi ele 
próprio – considerando dados disponíveis até 15 de outubro pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).
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Falta de regularização fundiária torna PN 
dos Campos Gerais alvo de pressão
Unidade de conservação garante abastecimento de água a municípios próximos, 
abriga alguns dos últimos remanescentes de Floresta com Araucária e Campos 
Naturais do mundo, acolhe formação geológica única e protege diversa espécies 
ameaçadas de extinção

O Parque Nacional dos Campos Gerais 
é uma Unidade de Conservação Integral 
criada por um decreto federal, em 2006, e 
se estende pelos municípios paranaenses 
de Ponta Grossa, Castro e Carambeí. Sua 
área, de 21.298 hectares, tem incalculável 
potencial turístico e abriga o que restou 
dos Campos Naturais do Paraná, além 
dos últimos fragmentos de Cerrado no 
sul do Brasil e um dos maiores remanes-
centes de Floresta com Araucária ainda 
protegida do mundo. Nessa Unidade de 
Conservação são encontradas espécies de 
fauna e flora originais do Paraná e ame-
açadas de extinção, como a gralha-azul, 
o lobo-guará, a suçuarana, o tamanduá-
-bandeira, além de primatas que correm 
risco de desaparecer, como o bugio e o 
muriqui-do-sul. 

Escarpa Devoniana 
O Parque também abriga grande parte 

da Área de Proteção Ambiental (APA) da 
Escarpa Devoniana, uma formação ge-
ológica única que separa o primeiro e o 
segundo planaltos do Paraná. Cânions, 
cachoeiras, penhascos e desfiladeiros in-
tegram a Escarpa, que engloba ainda im-
portantes sítios naturais, como o Cânion 
do Guartelá e o Buraco do Padre. Recen-
temente, esse território esteve no centro 
de uma polêmica. Um projeto de lei que 
tramitou na Assembleia Legislativa do 
Paraná entre 2016 e 2018 pretendia 
mutilar 70% da área demarcada da 
Escarpa Devoniana. Depois de uma am-
pla mobilização da sociedade por meio 
da campanha “Pare Preste Atenção”, e 
do lançamento do curta-metragem “Os 
Últimos Campos Gerais”, produzido pelo 
Observatório de Justiça e Conservação 
(OJC) em parceria com diversas entida-
des paranaenses e brasileiras parceiras e 
preocupadas com a defesa daquele espa-
ço, o projeto foi arquivado. 

O mapa representa o Par-
que Nacional dos Campos 
Gerais durante o processo 
de criação, em 2005.  A cor 
verde mostra a área conser-
vada. A cor vermelha ilustra 
o espaço alterado por ação 
humana e a linha preta que 
atravessa a imagem é o li-
mite da Escarpa Devoniana.

O professor da UEPG, 
Carlos Hugo Rocha, além 
de engenheiro agrônomo 
é Mestre em Ciências do Solo e Doutor 
em Manejo dos Recursos Naturais. Ele 
apresentou estudos que comprovam a 
necessidade de manutenção do Parque 

para a preservação da 
biodiversidade e criou 
um plano estratégico 
para proteger e ex-
plorar a área de forma 
sustentável. Para ele, 
a discussão não deve 
virar um embate en-
tre “ambientalistas” e 
proprietários de ter-
ra. E sim, deve haver 
uma união de forças 
para buscar soluções 
e alternativas viáveis 
para ambos os lados. 
“Interesses de gran-
des proprietários 
rurais não podem 
ser colocados acima 
de todos os outros. 
O próprio agronegócio depende dos rema-
nescentes naturais para ter água de quali-
dade”, lembra. O Parque Nacional abriga a 
bacia do Rio Pitangui e protege nascentes de 

rios importantes como o Tibagi e o 
Ribeira.

“20% dos mananciais de Ponta 
Grossa estão dentro da UC e a im-
plantação do Parque garante a qua-
lidade da água. O que bebemos está 
contaminado de agrotóxicos e os 
nossos alimentos estão contamina-
dos por venenos, então, é importante 
manejar esses mananciais de manei-
ra efetiva para que a água seja con-
servada. E, associado a isso, pode-se 
produzir riqueza, recursos econômi-
cos únicos e empregos. Se trabalhar-

mos de maneira um pouco mais competente 
como sociedade – com parceria entre diversos 
setores, como agricultura, sindicatos, coope-
rativas, universidades – vamos produzir uma 

O fotógrafo Maurício Pereira encontrou um lobo-guará em 
uma pousada no Cânion Guartelá.

O muriqui-do-sul, ou mono-carvoeiro, está entre os primatas 
criticamente ameaçados de extinção. Crédito: Sinara Conessa

“ 
O que bebemos 
está contaminado 
de agrotóxicos
e os nossos
alimentos estão 
contaminados
por venenos,
então, é importan-
te manejar esses 
mananciais de ma-
neira efetiva para 
que a água seja 
conservada.

Crédito: Edilaine Dick
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nova economia, garantindo o 
desenvolvimento econômico, 
gerando renda e promovendo 
a sustentabilidade. E isso pode 
servir de referência para o Pa-
raná e para o Brasil.” 

Além de preservar ambien-
tes naturais, a criação do Par-
que Nacional dos Campos 
Gerais teve como objetivos a 
realização de pesquisas cien-
tíficas e o desenvolvimento de 
atividades de educação am-
biental e turismo ecológico. A 
Cachoeira da Mariquinha, as 
Furnas Gêmeas e a Cachoeira 
do Rio São Jorge são alguns 
dos atrativos turísticos loca-
lizados na unidade e bastante 
frequentados pelos paranaen-
ses.

“O Parque Nacional dos 
Campos Gerais é uma das regiões mais importantes para a 
conservação do mundo. Estamos na transição de dois ambien-
tes importantíssimos, que é o bioma Cerrado e o bioma Mata 
Atlântica, ambos extremamente ricos em biodiversidade. E a 
transição entre esses dois ambientes ocorre nos Campos Ge-
rais. Onde acontece essa transição, ou ecótono, como é chama-
do na ecologia, existem ambientes mais diversificados e mais 
importantes, justamente, por serem ambientes de transição. As-
sociado a isso, o Parque é uma das áreas mais importantes de 
ocorrência de cavernas no Brasil e mistura áreas bem conserva-
das de campo e floresta constituindo paisagens magníficas, que 

estão entre as mais importantes 
do mundo”. (Carlos Hugo Rocha, 
UEPG)

Principais ameaças ao Parque
Avanço da agricultura, manobras 

políticas para redução da área e um 
militar sem experiência em gestão 
ambiental, no comando do Parque, 
estão entre os principais riscos à 
conservação do Parque Nacional 
dos Campos Gerais. Listamos as 
principais ameaças atuais:

Ameaça 1
Avanço da soja, do milho e do 

reflorestamento de Pinus
Hoje restam menos de 0,25% 

dos campos naturais que exis-
tiam no Paraná. Esses fragmentos 
restantes ficam dentro do Parque 
Nacional dos Campos Gerais, e 
mesmo após a criação da unida-
de de conservação, a devastação 
continua. A perda foi de 26,6%, 
conforme dados do Laboratório de 
Mecanização Agrícola (Lama) da 
Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). Para chegar a esse 
resultado, os pesquisadores com-
pararam o uso das terras dentro do 
Parque de 2005 a 2018. 

A agricultura local avançou 

10,5%, totalizando 402 hectares 
a mais de plantio, principalmen-
te, de soja e milho transgênicos. 
Cresceu também a área de reflo-
restamento de Pinus: 527 hecta-
res, o que representa um aumento 
de 142% no mesmo período. Os 
avanços somam 947 hectares e 
representam crime ambiental, 
já que, pela lei, o Parque Na-
cional deveria ter sido mantido 
como estava, desde a criação. É 
possível perceber no mapeamen-
to que a floresta avançou sobre 
a área de Campo, uma tendência 
natural.  A ação humana, entretan-
to, acelera o processo. 

Segundo o professor Carlos 
Hugo, outro agravante é que os 
agrotóxicos aplicados nas la-
vouras de soja e milho acabam 
levados pelo vento e depositados 
nas áreas de campo, mudando 
a acidez e a fertilidade do solo.  
“A Floresta com Araucária é mais 
resistente a esses defensivos, o 
que explica o avanço da mata so-
bre o campo. Outro fator é o clima 
atual, mais quente e úmido, que 
favorece o avanço da floresta so-
bre o campo nativo”, diz ele, com 
base em estudos feitos pelo Lama, 
da UEPG. 

O Parque Nacional dos Campos Gerais garante o abastecimento de água a toda Ponta Grossa. 
Crédito: Lia Maris Antiqueira

“ 
O Parque Nacional
dos Campos Gerais
é uma das regiões
mais importantes
para a conservação
do mundo. Estamos
na transição de
dois ambientes
importantíssimos,
que é o bioma
Cerrado e o bioma
Mata Atlântica,
ambos extremamente 
ricos em biodiversidade

Várias formações rochosas são avistadas ao longo da Escarpa Devoniana. Crédito: Edilaine Dick

A unidade abriga diversas quedas d’água e paisagens deslumbrantes, como a Cachoeira da Mariquinha. 
Crédito: Edilaine Dick
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Ameaça 2
Falta de regularização fundiária
Toda a área (21.287 hectares) é for-

mada por propriedades particulares, que 
deveriam ter sido desapropriadas pelo 
Governo Federal. Até hoje, cerca de 20% 
delas ainda nem foram citadas em proces-
sos de indenizações. A falta de ressar-
cimento é um dos motivos que leva fa-
zendeiros e políticos a pedirem o fim da 
reserva, ou a transformação 
do Parque em uma categoria 
mais simples, permitindo a 
exploração agrícola das ter-
ras. Além das indenizações, 
proprietários argumentam que 
a reserva inviabilizou a cons-
trução de novos empreendi-
mentos e dificultou o acesso a 
linhas de crédito.

A falta de regularização fun-
diária se arrasta há 14 anos e 
afeta, pelo menos, 150 pro-
prietários de terras, já que o 
Parque foi criado em 2006, 
por decreto assinado pelo en-
tão presidente Lula (PT) e pela 
então ministra do Meio Am-
biente Marina Silva (Rede). 
O dinheiro para indenizações 
existe. Considerando apenas o 
valor das terras, o custo apro-
ximado para desapropriação 
das cerca de 100 propriedades que ocu-
pam quase todo o PNCG é de R$ 450 mi-
lhões. 

Segundo Angela Kuczach, diretora da 
Rede Nacional Pró Unidades de Conser-
vação, o processo de criação foi mal con-
duzido pelo governo, deixando lacunas 
jurídicas. Muitos proprietários não têm 
a documentação das terras e não podem 
ser indenizados. Mas quem está dentro 
da lei precisa ser ressarcido e com justi-
ça. Hoje existe o Fundo de Compensação 
Ambiental (FCA), criado a partir da Lei 
13.668/2018. Toda obra que gera um im-
pacto pequeno, médio ou de grande porte 
precisa pagar 0,5% de seu valor para o 
governo. 

“Atualmente há no caixa do Ministério 
do Meio Ambiente cerca de R$ 2 bilhões 
que são destinados a regularização fundi-
ária. Então o dinheiro está lá. Ele existe, 
exclusivamente, para regularização fun-

diária. Quanto aos valores das indeniza-
ções, é preciso avaliar o valor da terra e 
como será pago. Não é quanto o proprie-
tário quer, e sim, quanto a área realmente 
vale. Nem mais, nem menos”, enfatiza 
Angela.  

O presidente da Sociedade Rural de 
Castro, Eduardo Medeiro Gomes, diz 
que desconhece algum proprietário de 
terras dentro da área do parque que tenha 

sido pago até agora. 
E lembra que, desde 
a criação da Unidade 
de Conservação, sur-
giram muitas dificul-
dades.

“O fato de estar den-
tro de um parque, faz a 
área perder valor e ser 
mais difícil de vender. 
Um alqueire naque-
la região deve valer 
mais de R$ 150 mil. E 
dentro do parque não 
tem valor venal. Por 
que quem vai querer 
comprar algo que está 
com futuro incerto? E 
se você está exercen-
do alguma atividade 
lá dentro, plantando 
lavouras, criando suí-
nos ou bovinos, você 
não pode expandir a 

          Agricultura      3.817       4.219      +10,5%

  Reflorestamento        371          898      + 142%

    Floresta Nativa    11.437     12.184      + 6,5%

Campos Naturais     4.602       3.380      - 26,6%

         TOTAL:    21.287     21.287 
        Fonte: Laboratório de Mecanização Agrícola - Lama (UEPG). 

Área em Hectares       

2005           2018
Variação

Uso das terras em 1962, com área campo nativo 
ainda não transformada. Crédito: Lama (UEPG)

Com a criação do PNCG, agricultura substitui 
áreas de campos nativos. Crédito: Lama (UEPG)

atividade porque não consegue mais licenças. 
Se você vai financiar sua atividade, imediata-
mente o banco identifica que você está dentro 
do perímetro de uma unidade com restrições. 
Ai tem que sair correndo, pedir licença, au-
torização pra lá e pra cá, um transtorno to-
talmente desnecessário. É uma agressão ao 
direito das pessoas, e com certeza uma vio-
lência do Estado com famílias que estão há 
várias gerações lá.”

Para Eduardo Medeiro Gomes, é preciso 
pacificar esse conflito porque cria uma situa-
ção que não é produtiva, acaba se postergando 
as melhores soluções e o meio ambiente sofre. 

“É uma região muito bonita, viva e com 
uma vocação interessante para o turismo. 
Uma cachoeira ou um monumento natural na 
propriedade, se bem explorados, complemen-
tam muito bem a renda do proprietário, desde 
que órgãos como o ICMBIO, por exemplo, 
façam uma padronização dos procedimentos 
e uma campanha para retirar os pinus baixos 
que não fazem parte da paisagem original. 
Poderia ser feito algo muito legal e estamos 
perdendo uma oportunidade para isso. Uma 
situação em que todos perdem.”

“Deve-se deixar que as próprias pessoas 
que são proprietárias explorem o potencial 
turístico ou por si, ou por parceria com ter-
ceiros, que cedam, aluguem ou vendam. Mas 
que aquilo seja uma região viva, e não um 
parque fechado que exclua as pessoas que es-
tão há séculos lá. Precisamos de paz e racio-
nalidade.” 

 Unidade de Conservação abriga os últimos remanescentes de Cerrado do sul do Brasil. Crédito: Lia Maris Antiqueira

“ 
Atualmente há no
caixa do Ministério
do Meio Ambiente
cerca de R$ 2 bilhões
que são destinados a
regularização fundiária.
(...) Quanto aos valores 
das indenizações, é
preciso avaliar o valor
da terra e como será 
pago. Não é quanto o 
proprietário quer, e
sim, quanto a área
realmente vale.
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Ameaça 3
Redução de área
Em 2019, a deputada federal Aline Sleutjes (PSL), eleita 

por Castro, encaminhou um ofício ao ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles pedindo o cancelamento do decreto do 
Governo Federal de 2006 que criou o Parque. A ideia da de-
putada era cancelar ou alterar a categoria da área para “Mo-
numento Natural”, o que protegeria apenas algumas porções 
dotadas de beleza paisagística, histórica ou ambiental. Essa 
perda de “status” da unidade permitiria o uso e o cultivo no 
espaço, que hoje é de conservação integral.  Aline Sleutjes é 

filha e neta de agropecuaristas e 
só conseguiu se eleger com apoio 
da legenda do presidente Bolso-
naro (sem partido).  

Após receber o ofício, o minis-
tro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, criticou o modelo de cria-
ção do Parque e enviou ordem ao 
Instituto Chico Mendes de Biodi-
versidade (ICMBio) para avaliar 
a possibilidade de cancelamento 
do decreto de criação da UC.  Em 
maio de 2019, o ministro chegou 
a sobrevoar o parque em um he-
licóptero particular, cedido pelo 
ruralista e então presidente da As-
sociação Comercial e Industrial de 
Ponta Grossa (ACIPG), Douglas 
Taques Fonseca.

Não é possível “cancelar” um 
decreto. Caso se confirme o inte-
resse em reduzir ou extinguir a 
área de proteção, o governo vai 
encarar uma batalha jurídica, 
já que, segundo decisão de 2018 
do Supremo Tribunal Federal, 
reduzir áreas de proteção am-
biental por medida provisória 
é inconstitucional. O assunto só 
pode ser encaminhado via proje-
to de lei, ou seja, com votação no 
Congresso. Caso isso aconteça, 
ambientalistas temem um “efeito 
dominó”, com outros parques ten-
do seu status de conservação flexi-
bilizado.

Ameaça 4
Novo comando militar
O Parque Nacional dos Campos 

Gerais ficou sem chefe por quase 
um ano, desde 20 de dezembro 

de 2018, quando Lilian Vieira 
Miranda Garcia deixou a função, 
após críticas feitas pelo ministro 
Ricardo Salles à administração 
do parque. Lilian é funcionária de 
carreira do ICMBio, graduada em 
Tecnologia ambiental, com Mes-
trado em Gestão do Território e 
pesquisa políticas ambientais para 
a conservação, turismo e manejo 
de uso público em áreas protegi-
das. 

Assim que ela saiu, assumiu 
a chefe-substituta, Gabriela Le-
onhardt, analista ambiental do 
ICMBio. Gabriela conduziu a 
única reunião do Conselho Con-
sultivo do Parque, quando foi dis-
cutido o regimento interno. Foi o 
único encontro de 2019, porque 
logo depois ela saiu em licença 
adoção e a unidade ficou à deriva. 

No fim de 2019, foi nomeado 
o tenente-coronel Emerson de 
Barros Pinheiro, sem histórico de 
conhecimento na área ambiental 
ou gestão de unidades de conser-
vação. Entramos em contato com 
o ICMBio, por telefone e e-mail, 
solicitando uma entrevista com 
ele, mas não tivemos retorno até o 
fechamento desta edição. Pinhei-
ro encaixa-se no novo perfil do 
Instituto, que, em abril, solicitou 
a batalhões da Polícia Militar de 
todo o país a indicação de poli-
ciais inativos para gerir unidades 
de conservação. O pedido foi as-
sinado pelo capitão Marcos Auré-
lio Venâncio, diretor de Pesquisa, 
Avaliação e Monitoramento da 
Biodiversidade do ICMBIO. 

O Buraco do Padre é um importante ponto turístico de Ponta Grossa.
Crédito: @blogdalufavero

O empresário Joel Malucelli anunciou nos 
últimos anos o projeto de construção de um 
aeroporto de cargas com 3.680 metros de pis-
ta no município de Balsa Nova, região Me-
tropolitana de Curitiba. O problema é que o 
novo complexo foi projetado na borda da 
Escarpa Devoniana. 

O projeto já foi aprovado pela Secretaria 
Nacional de Aviação Civil e a portaria nú-
mero 491 do Ministério dos Transportes foi 
publicada no Diário Oficial da União (DOU). 
A ideia é que o novo aeroporto receba aerona-
ves de grande porte, ocupando uma área total 
de 3,6 milhões de m2 com investimento de 
R$ 402 milhões, e, no futuro, também opere 
voos comerciais.  Mas o Aeroporto J Malu-
celli ainda precisa de licença ambiental.

“Hoje só dependemos da aprovação do 
projeto pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente para darmos início à captação de 
recursos e de parceiros no exterior, por meio 
de fundos de investimentos, grandes empre-
sas internacionais de logística aérea e bancos 
brasileiros de investimentos”, disse o empre-
sário em entrevista ao Paraná Portal, em en-
trevista veiculada em 27 de janeiro deste ano.

O aeroporto seria construído entre Ponta 
Grossa (50 km) e Curitiba (50 km), e inclui uma 
via de acesso de oito km que fará a interligação 
com a BR-376 e a BR-277.

Para o geógrafo e professor doutor da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 
Gilson Burigo Guimarães, o conjunto da obra 
causaria um impacto ambiental gigante. Ele 
analisou o mapa do projeto.  “Essa informação 
sobre o novo aeroporto incomoda porque me dá 
a impressão de que não se tomou cuidado para 
analisar todas as bases legais e as restrições da 
área que estão no plano de manejo da Escarpa 
Devoniana. Esse trecho mantém características 
importantes do ponto de vista de fauna, flora e 
paisagem. O porte dessa operação vai contra 
toda a lógica de manutenção dessas caracterís-
ticas culturais e ambientais.”

Gilson também lembra que a área da Escarpa 
Devoniana passou pelo processo de tombamen-
to na Secretaria Estadual de Cultura: “Esse tipo 
de cenário é único no Brasil como um todo, e um 
empreendimento como esse compromete sua 
própria existência, que está atrelada à ocupação 
histórica do Paraná, à importância de manter o 
mínimo de suas características originais. Esse 

setor possui vínculos culturais que precisam 
ser preservados. A existência do aeroporto é 
algo que não harmoniza com essa situação”.

Para o geógrafo, existem ali áreas-chave 
com elementos da fauna e da flora muito espe-
ciais. Ele enfatiza a presença de sítios arque-
ológicos e paleontológicos e uma grande rede 
de águas superficiais e subterrâneas. Segundo 
ele, o tipo de solo, a vegetação, a fauna e todo 
o conjunto de riquezas naturais são elementos 
totalmente incompatíveis com essa obra, que 
poderia ser feita em outras áreas do Segundo 
Planalto.

“A construção desse complexo vai acabar 
com importantes áreas de Campo, além de 
impactar um tipo de solo essencial para ma-
nutenção dos mananciais. Se a localização for 
essa que foi divulgada pelo empresário, está 
muito próxima a borda da Escapa Devoniana, 
uma região muito sensível e importante para 
a qualidade da água de toda a região. É um 
determinado Campo de Altitude e um tipo 
de solo que funcionam como esponjas para 
armazenamento e carga de água no Aquífero 
Furnas, na Bacia de Rio Tibagi, no Rio Ribei-
ra e seus afluentes”, completa o professor. 

Empresário anuncia aeroporto particular dentro de Área de Proteção Ambiental
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Ameaça 5
Paralisação do Conselho Consultivo
A nomeação de Emerson de Barros 

Pinheiro passou por cima do Conselho 
Consultivo, formado por representantes 
das prefeituras de Ponta Grossa, Castro 
e Carambeí, Sanepar, Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa (UEPG), UTFPR, 
moradores e comunidade no entorno do 
Parque Nacional dos Campos Gerais. 

O conselho é um espaço de negociação, 
discussão, construção coletiva e formação 
de parcerias que auxiliam na tomada de 
decisões por parte da gestão da unidade e, 
assim, auxiliam no cumprimento dos ob-
jetivos de criação da unidade de conser-
vação. A formação dos conselhos em UCs 
é prevista no Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação (Lei 9.985/2000), e 
tem seu processo orientado pela Instrução 
Normativa ICMBio nº 9 de 05 de dezem-
bro de 2014.  O conselho deveria se reu-
nir no mínimo quatro vezes por ano.

“Foi definido que haveria quatro reu-
niões em 2019, mas houve apenas um 
encontro em março. As outras reuniões 
chegaram a ser convocadas, mas foram 
canceladas por e-mail. Depois, o Conse-
lho ficou suspenso, sem informações ou 
atividades até segunda ordem. Então fica-

A Cachoeira do Rio São Jorge é ponto de lazer para moradores da 
região Crédito: Prefeitura de Ponta Grossa

mos sem saber o que estava acontecendo 
e também sem poder contribuir nessas 
oficinas e reuniões que deveriam estar 
acontecendo”, conta Lia Maris Antiquei-
ra, membro do Conselho. 

Além de fazer parte do Conselho Con-
sultivo, Lia Maris Antiqueira é bióloga, 
doutora em Conservação de Ecossistemas 
Florestais, professora do curso de Ciên-
cias Biológicas da UTFPR e líder do gru-
po de pesquisa em Conservação da Na-
tureza e Educação Ambiental (Conea). É 
autora de várias pesquisas e artigos sobre 
o Cerrado nos Campos Gerais. Antiquei-
ra enxerga com muita apreensão todo o 
cenário que envolve o novo comando do 
Parque Nacional dos Campos Gerais: 

“A palavra do momento é preocupa-
ção. Mas é pela falta de informação, de 
não conhecermos a pessoa. Nem os con-
selheiros nem a população foram infor-
mados ou apresentados. Não se refere à 
pessoa, e sim ao perfil de quem está en-
volvido, devido à importância do Parque. 
A chefe anterior era funcionária de car-
reira com amplo conhecimento em gestão 
de unidade e da legislação. Uma situação 
bem delicada no momento agravada pela 
paralisação do Conselho e pela falta de 
participação popular. São trazidas para 

cargos de gestão pessoas que são de outras 
áreas de atuação. O conselho teria o direito de 
participar da escolha e de poder opinar sobre 
a nomeação”. 

Est Graciosa km 18,5 Morretes, PR +41 3462.4136 www.ekoapark.com.br
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Vazamentos de óleo na costa brasileira:
tragédias irremediáveis

Há 20 anos, mais de cinco milhões de litros 
de óleo poluíam flora e fauna brasileiras. 
Danos causados pelos desastres à natureza 
e a sociedade, de tão violentos, até hoje são 
incalculáveis

O ano de 2000 entrou para a história como 
um dos piores para o meio ambiente no Bra-
sil. Há 20 anos o país assistia a dois dos maio-
res e mais graves vazamentos de óleo já regis-
trados em mares e rios brasileiros. O desastre 
contaminou a Baía de Guanabara, no Rio de 
Janeiro, e os rios Barigui e Iguaçu, no Para-
ná. Juntos, os dois acidentes somaram mais 
de cinco milhões de litros de petróleo derra-
mados na natureza, poluindo e matando uma 
parcela altamente significativa da vida animal 
e vegetal do Brasil.

Era madrugada do dia 18 de janeiro de 
2000 quando um duto da Petrobras que ligava 
a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio 
de Janeiro, ao terminal Ilha d’Água, na Ilha 
do Governador, rompeu e despejou aproxima-
damente 1,3 milhões de litros de óleo na Baía 
de Guanabara. Uma quantidade equivalente 
a quatro milhões de latinhas de refrigerante 
cheias de petróleo jogadas diretamente no 
mar. Foi um dos maiores acidentes ambientais 
registrados na capital fluminense. A mancha 
se espalhou por 50 quilômetros quadrados, 
atingindo 23 praias. Um verdadeiro crime 
contra o meio ambiente e a biodiversidade.  O 
vazamento atingiu os manguezais de Guapi-

mirim, uma área de proteção ambiental 
com inúmeras espécies da fauna e flora e 
todo o espelho d’água da Baía de Guana-
bara terminou afetado. 

O vazamento ainda prejudicou famílias 
que viviam da pesca. As redes de pescas 
que estavam no mar ficaram completa-
mente manchadas devido ao petróleo. 
Mais de 600 pescadores e coletores de 
caranguejo ficaram por um longo período 
sem poder exercer suas atividades e sem 
renda. O desastre também destruiu a área 
de manguezal da região e transformou o 
espaço em um deserto compactado, com 
a presença de muito lixo. O número de 
animais mortos foi incalculável. Uma 
tragédia com consequências e prejuízos 
imensuráveis.

No ano seguinte, o projeto Mangue 
Vivo iniciou um lento e penoso trabalho 
de recuperação da localidade, que man-
tém até hoje. O Mangue Vivo reflorestou 
90 hectares do ecossistema, o equivalen-
te a 90 campos de futebol. O local hoje é 
uma Unidade de Conservação Municipal, 
com espécies ameaçadas de extinção res-
surgindo. 

Prejuízos se estendem
até hoje

Os pescadores afetados pelo vazamen-
to ainda lutam por uma indenização da 
Petrobras, responsável pelo vazamento. 
No início de dezembro de 2019, a Folha 
de São Paulo noticiou que a Petrobras e 
a Feperj (Federação dos Pescadores do 
Rio de Janeiro) chegaram a um acordo 
para o pagamento de cerca de R$ 7,7 mil 
para cada pessoa de um grupo de 12.180. 
A decisão, porém, ainda é bastante ques-
tionada pelo coletivo Pescadores com 
Dignidade. Eles alegam que a lista de in-
denizados está errada por excluir pes-
cadores de diversas colônias. 

Segundo os próprios pescadores, os 
mangues e a própria Baía permanecem 
com óleo no fundo. Mas, para especia-
listas, é difícil saber se ainda é resquício 
do vazamento do ano 2000 ou de outros 
derrames ocorridos posteriormente e pro-
vocados tanto por navios quanto por ope-
rações da Petrobras.

Em 2011 a Petrobras assinou com o 
Governo do Rio de Janeiro um termo de 
ajustamento de conduta (TAC) se com-
prometendo a investir em estratégias para 
reduzir a poluição. Em dezembro do ano 
passado, porém, o Ministério Público Fe-
deral do Rio pediu a suspensão das ativi-
dades da refinaria e investimento de R$ 
50 milhões para compensar danos causa-
dos pelo lançamento de efluentes na baía. 
Para a procuradoria, a Petrobras não cum-
priu o termo de compromisso. “O TAC se 
encerrou em 2017 sem o cumprimento de 
medidas que seriam fundamentais, na vi-
são do MPF, para uma proteção efetiva do 
meio ambiente”, informa a promotoria. Vazamentos de óleo no mar - Guanabara Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

história

Vazamento de Petróleo no Paraná. Crédito: Sindipetroprsc

Vazamento de Petróleo. Crédito: Divulgação
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gilidades estruturais e organizacionais, 
o que inclui decisões gerenciais que 
explicam não somente este acidente, 
mas, com efeito, todos os demais ocor-
ridos na Petrobras nos últimos anos”.

Condenação e outra
tragédia 

Em 2013, a Petrobras foi condena-
da a pagar uma multa de cerca de R$ 
1,4 bilhão e recuperar a área atingida 
nos rios Barigui e Iguaçu. O julga-
mento uniu, em uma só sentença, três 
ações, movidas pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF), Ministério Público 
Estadual (MP), Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) e a Associação de De-
fesa do Meio Ambiente de Araucária 
(Amar). 

As perícias requisitadas pela Justiça 
avaliaram as condições da vegetação, 
mamíferos, aves, peixes e anfíbios do 
local, assim como a qualidade do solo 
e do ar. "Da leitura da prova pericial 
realizada, extrai-se que o petróleo der-
ramado sofreu evaporação e, na verda-
de, até hoje evapora, causando polui-
ção do ar e diversos danos à saúde dos 
seres vivos", diz a sentença.

No ano passado, o colegiado do Tri-
bunal Federal da 4ª Região (TRF-4) de-
cidiu manter a condenação da Petrobras 
no caso de um vazamento de óleo que 
ocorreu no município de Araucária.

Alguns anos antes, em novembro de 
2004, uma explosão do navio de ban-
deira chilena Vicuña, no Porto de Para-
naguá, deixou quatro mortos e provo-
cou outro imenso vazamento de óleo no 
mar. O acidente causou danos ambien-
tais na Baía de Paranaguá, considera-
da um importante berçário de espécies 
marinhas no Estado. Foram localizadas 
manchas de óleo em uma extensão de 
até 18 quilômetros. Uma decisão ju-
dicial de 8 de abril de 2019 conside-
rou que a construção de um aquário 
de R$ 5 milhões em Paranaguá, no 
litoral do Estado, livraria a empresa 
Cattalini, responsável pela tragédia, 
de pagar uma multa de R$ 50 milhões 
em compensação ambiental pela ex-
plosão do navio. O aquário custou uma 
parcela mínima do valor total da multa 
originalmente determinada pelas autori-
dades ambientais e foi fruto de um acor-
do bastante questionado pelo Ministério 
Público do Estado.

Paraná, seis meses depois
Seis meses depois do crime ambiental na baía 

de Guanabara, um acidente ainda mais grave mar-
cou o estado do Paraná. Era um domingo, dia 16 
de julho de 2000, quando, no início da tarde, um 
vazamento de proporções gigantescas derramava 
petróleo poluindo os rios Barigui e Iguaçu. Um 
total de quatro milhões de litros de petróleo 
cru contaminaram o meio ambiente. O aciden-
te ocorreu quando o óleo cru era transferido do 
terminal marítimo de São Francisco do Sul para 
a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em 
Araucária.

O petróleo percorreu uma distância de, apro-
ximadamente, 120 quilômetros da refinaria. O 
episódio caracterizou-se como o maior desastre 
ambiental do Paraná. A área atingida foi ini-
cialmente de 300 mil metros quadrados. O óleo 
escorreu pelo Arroio Saldanha percorrendo 2,8 
quilômetros até atingir os rios Barigui e Iguaçu, 
alçando a região próxima à cidade de São Mateus 
do Sul. 

Nos dias posteriores à tragédia da Repar, o cená-
rio era tenebroso. A mancha chegava a cobrir todo 
o leito dos rios em determinados pontos. A fauna e 
a flora local foram devastadas. Um levantamento 
feito na época pelo Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP), atual Instituto Água e Terra, apontou que, 
de cada oito animais retirados pelas equipes de 
resgate, apenas um sobrevivia. Muitos trabalhado-
res, sem equipamentos adequados, passaram mal 
durante o trabalho de limpeza e contenção da po-
luição, segundo o Sindicato dos Petroleiros (Sin-
dipetro) do Paraná e Santa Catarina.

O relatório da Comissão Mista do CREA (Con-
selho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Estado Paraná) nomeada para analisar o 
acidente na Repar/Petrobrás apontou na oportuni-
dade que havia “um processo de falhas e/ou fra-

Dinheiro de multas por danos ambientais 
desvirtuado no Paraná 

O projeto de lei (577/2018), do deputado 
estadual Tião Medeiros (PTB), alterou a desti-
nação dos recursos do Fundo Estadual do Meio 
Ambiente (Fema). O projeto foi aprovado em 
dezembro de 2019 pela Assembleia Legislativa 
do Paraná e é de autoria do Poder Executivo 
do Paraná. A iniciativa partiu do governador 
Ratinho Júnior (PSD) e do secretário estadual 
de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, 
Marcio Nunes (PSD).

A partir de agora, o governo do Estado 
poderá usar o dinheiro para a realização de 
obras, trapiches, ampliação de parques pú-
blicos urbanos, além de custear fóruns e se-
minários, por exemplo. Assim, o montante 
arrecadado por meio de multas ambientais e 
também mediante decisões judiciais referentes 
a pagamentos por danos à natureza não será 
mais aplicado somente a projetos de recupe-
ração, conservação e fiscalização ambiental, 
como determinava, até então, a lei estadual.

A mudança ocorre em um momento em que 
o Governo do Paraná está para receber quase 
R$ 1 bilhão de multas e acordos – sendo cerca 
de R$ 600 milhões de multas da Refinaria Pre-
sidente Getúlio Vargas (Repar), cujo desastre 
foi lembrado acima, e mais R$ 300 milhões da 
Sanepar. Esse valor, seria, obrigatoriamente, 
destinado ao Fema. Mas, com a abertura na 
legislação, o montante corre agora o risco de 
não ser totalmente destinado à conservação e 
à preservação da natureza.

Desastre ambiental: vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Crédito: Divulgação

Vazamento de 2019 ainda é mistério
Em agosto de 2019, imensas manchas de óleo chegaram 

ao litoral do Nordeste brasileiro. Até agora, ainda não se 
conhecem os verdadeiros autores do crime contra o meio 
ambiente, que entrou para a história como a maior tra-
gédia ambiental por derramamento de óleo da história 
do Brasil.  Também são desconhecidas informações sobre 
quando o vazamento teria começado. A investigação, con-
duzida pela Polícia Federal e pela Diretoria Geral de Nave-
gação da Marinha, ainda está em andamento.  

Mais de cinco mil toneladas de resíduos foram recolhi-
das em pouco mais de mil localidades dos litorais dos 11 
estados atingidos. Segundo a Marinha do Brasil, o caso é 
"muito complexo e inédito na história do país”. De acordo 
com a Marinha, há três principais linhas de investigação: 
afundamentos recentes ou antigos de navios, derramamen-
to intencional ou acidental e descarte irregular de tambo-
res de óleo. À medida que o tempo passa, fica cada vez 
mais difícil apontar uma possível causa para o desastre. 

Segundo o Ibama, mais de mil localidades de 11 estados 
das regiões Nordeste e Sudeste foram afetadas por vestí-
gios do óleo. 
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A Mata Atlântica brasileira tem uma das 
biodiversidades mais ricas do mundo, mas 
também é uma das mais ameaçadas. Atual-
mente, existem apenas 7% de porções ve-
getais desse bioma, em relação ao que um 
dia existiu no território do Brasil. 

São apenas fragmentos isolados que sobra-
ram das porções que predominaram em esta-
dos como Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito San-
to. Mesmo com um nível tão alto de desma-
tamento e agressão, o potencial desse bioma, 
de tão expressivo, ainda é incalculável para 
a medicina. O Brasil conta com uma impres-
sionante fonte natural de princípios ativos e 
com campo extenso para pesquisas que po-
dem descobrir novos medicamentos a partir 
das plantas nativas. 

Plantas da Mata Atlântica têm propriedades 
medicinais de potencial ainda desconhecido
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% da população dos países
em desenvolvimento utilizam práticas tradicionais em seus cuidados básicos de 
saúde e 85% usam plantas medicinais

Biodiversidade incalculável 
Pesquisas recentes indicam a exis-

tência de 450 espécies de árvores em 
um único hectare de Mata Atlântica. O 
bioma todo concentra milhares de espé-
cies. Além da riqueza da fauna – que abri-
ga anfíbios, répteis, peixes, mamíferos e 
aves – e da flora – com diversas espécies 
de plantas e árvores endêmicas, originais 
e únicas da região – existe, ainda, uma 
imensa sociobiodiversidade  representada 
por mais de 200 povos indígenas e por di-
versas comunidades, como quilombolas, 
caiçaras e seringueiros, que reúnem um 
inestimável acervo de conhecimentos tra-
dicionais. Entre eles, está a prática do uso 
de plantas medicinais para tratar e pre-
venir problemas de saúde. A relevância 

desse conhecimento é fonte de estudos 
sobre princípios ativos e possibilidades 
de aproveitamento dos elementos na in-
dústria farmacêutica e alimentícia, afinal, 
apesar de toda essa riqueza, o Brasil ainda 
é um país bastante dependente de patentes 
de remédios pertencentes a nações ricas.  

Projeto NUPPLAMED
e a pesquisa de espécies
vegetais nativas 

O extrativismo de plantas medicinais 
é compatível com a conservação da flo-
resta. Para isso, entretanto, é preciso téc-
nica de trabalhos que gerem baixo im-
pacto ambiental.  A resolução da Anvisa 
(2010) representa um referencial para as 
pesquisas. O Núcleo Paranaense de Pes-
quisa Científica e Educacional de Plantas 
Medicinais (Nupplamed), da Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR), tem in-
vestigado dezenas de espécies da Mata 
Atlântica e os resultados dos estudos são 
promissores. Eles buscam métodos de 

A Mata Atlântica Brasileira tem cerca de 20 mil espécies vegetais, sendo oito mil delas endêmicas, ou seja, que só se manifestam nessa 
vegetação. Crédito: SPVS

Bióloga Juliana Maurer

Crédito: Grande Reserva Mata Atlântica 
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localizar, avaliar e explorar legalmente a 
diversidade existente, buscando recursos 
genéticos e bioquímicos que o ecossiste-
ma possa oferecer. 

Os pesquisadores elaboraram uma “ex-
tratoteca”, ou uma biblioteca de extratos 
vegetais, que tem como um dos principais 
objetivos gerar fonte constante de amos-
tras a serem testadas para que seja possí-
vel identificar novas formas de uso far-
macológico para diversas doenças. Para 
a coordenadora do Nupplamed, a bióloga 
Juliana Maurer, entender o potencial das 
espécies vegetais da Mata Atlântica é um 
mecanismo também para ajudar na con-
servação de um dos biomas mais ricos, 
importantes e ameaçados do planeta. 

“Esta pesquisa precisa ser eficiente e, 
para isso, precisamos ter produtos que 
retornem para a sociedade. Não adianta 
ficarmos só dentro do laboratório. Temos 
que passar os resultados dessas descober-
tas para as pessoas, ter um ganho, e ofere-
cer resultados mais concreto. Não se trata 
apenas do desenvolvimento de produtos 
fitoterápicos. Não é só floresta amazônica 
que é extremamente rica. A Mata Atlânti-

Juliana Maurer e equipe no laboratório

ca também é e ainda não conhecemos to-
das as espécies que ela reúne, quem dirá, 
as aplicações das espécies que contém”, 
diz a Juliana, bióloga doutora em bioquí-
mica e coordenadora do Nupplamed. 

Mais estímulo a novas
pesquisas, mais descobertas 

Os trabalhos na UFPR partiram de 
uma lista inicial feitas pelos pesquisado-
res Marília Borgo e Ricardo Britez. Eles 
registraram 334 espécies nativas A pro-
fessora e pesquisadora Marcia Mendes 

Marques, também contribuiu, destacando a 
possibilidade de utilização de 176 espécies 
de plantas do litoral paranaense. O núcleo de 
pesquisa da universidade priorizou para o es-
tudo 52 espécies nativas da Mata Atlântica, 
de porte arbóreo, que apresentam indicação 
de uso medicinal ou alguma utilização eco-
nômica.  

Grande parte da população brasileira 
faz uso de plantas medicinais para tratar 
problemas de saúde. A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) aponta que 80% da 
população de países em desenvolvimento 
dependem da medicina tradicional e 85% 
dos medicamentos envolvem o uso de ex-
tratos de plantas. Isso significa que quase 
quatro bilhões de pessoas dependem dessas 
fontes de tratamento. 

O potencial de existência de novos medi-
camentos é proporcional ao número de espé-
cies de uma vegetação. Em décadas de estu-
dos científicos, contamos com uma pequena 
amostra do que existe na floresta. Conforme o 
estímulo à pesquisa ocorre em um país, pes-
quisadores, professores e alunos, conseguem 
identificar novas possibilidades e estimular 
pesquisas inéditas. 

Conheça algumas plantas medicinais da Mata Atlântica e suas funções:

Pau-brasil ou Ibirapitanga

Caesalpinia echinata
Esta espécie nativa, profundamente 

ligada à história do Brasil, tem proprie-
dades e usos medicinais como ações 
adstringente e antidiarreica.  Seu com-
posto “brasilina”, o corante vermelho, 
deu origem ao primeiro produto natural 
extraído da colônia portuguesa e condu-
ziu o primeiro ciclo econômico do país. A 
madeira desta árvore também foi bastante 
utilizada para confecção de instrumentos 
musicais e para a construção civil e naval. 
Atualmente, a espécie está extinção devi-
do à exploração descontrolada. 

Espinheira-santa, cancerosa ou
cancorosa-de-sete-espinhos
Maytenus ilicifolia
As folhas deste arbusto são prescritas 

pela medicina popular para tratamento 
de indigestão e úlceras gástricas. Seus 
princípios ativos, reconhecidos pela An-
visa, combatem problemas de acidez 
estomacal e a formação de gases. A es-
pinheira-santa é muito usada em banhos 
para a cicatrização da pele. Além disso, 
seus compostos bioativos têm proprie-
dades antineoplásica, para combate a tu-
mores, e antimicrobiana, no controle de 
parasitas que causam a Leischimaniose e 
a Tripanossomose. É uma espécie nativa 
da Mata Atlântica, muito comum no sul e 
sudeste do país.

Erva-baleeira ou maria-milagrosa 

Cordia verbenacea
Este arbusto deu origem ao primeiro fito-

terápico brasileiro desenvolvido no Brasil em 
parceria entre universidades, instituições e a 
indústria farmacêutica. O Acheflan®, desen-
volvido a partir das folhas da erva-baleeira, é 
receitado como analgésico e anti-inflamatório 
tópico. Em pomada, creme ou spray, o medi-
camento é indicado no tratamento de tendini-
tes e dores musculares, e em quadros infla-
matórios associados a entorses e contusões.

A pesquisa e o desenvolvimento do produto 
levaram sete anos e receberam o investimento 
de mais de R$ 15 milhões. A ideia inicial par-
tiu de um dos fundadores do laboratório Aché, 
que havia experimentado a erva no tratamento 
de uma lesão esportiva.

A Erva-baleeira é uma espécie nativa da 
Mata Atlântica, encontrada, principalmente, 
na região litorânea, com grande importância 
terapêutica e econômica. 

Crédito: Evan Bowen-Jones Crédito: Acervo Apremavi Crédito: Anita Stival
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Aroeira-vermelha

Schinus terebinthifolia
Das cascas secas do caule das folhas 

são extraídos compostos com proprie-
dades cicatrizante, anti-inflamatória, 
antimicrobiana, antirreumática e diu-
rética. 

Esta espécie nativa ocorre em quase 
todo o território brasileiro e, além de sua 
importância medicinal, também apresen-
ta potencial para recuperação de áreas de-
gradadas e outros usos múltiplos em pro-
priedades rurais, como para a confecção 
de lenha, carvão, moirões, cercas vivas, 
forragem para cabras, aves silvestres e 
abelhas, ornamentação e para a arboriza-
ção de pastos.

Araçá

Psidium cattleianum
Esta árvore nativa é da mesma família 

da jabuticaba e da goiaba. Além de seu 
uso medicinal, é utilizada para fins ma-
deireiro e alimentício. Seus frutos são 
consumidos tanto in natura como utiliza-
dos para fabricação de sorvetes e geleias. 
As folhas e frutos possuem propriedades 
e usos como antidiarreica e antimicro-
biana. O nome “araçá” vem do tupi e sig-
nifica “planta que tem olhos”. A espécie 
também pode ser usada na recuperação 
de áreas degradadas, porque tem cresci-
mento rápido e atrai a fauna, sendo muito 
apreciada principalmente pelos pássaros.

Tomatinho-do-mato ou maracujá de morcego

Solanum diploclonos
O tomatinho-do-mato é um exemplar nativo 

que está na lista de espécies ameaçadas de ex-
tinção. Os frutos, quando maduros, são comes-
tíveis e têm funções antioxidantes. 

O estudo desta planta é desenvolvido pela bi-
óloga Flávia Christine dos Santos, do   Nuppla-
med, em cooperação com a Sociedade Chauá, 
que atua na recuperação de áreas degradadas. 
A espécie é indicada em ações de restauração 
ecológica e plantios comerciais. 

Outras espécies utilizadas na alimentação hu-
mana, a exemplo da batata, tomate, berinjela, 
pimentão, e as pimentas pertencem a mesma 
família. 

Flor de Bananeira

Musa velutina
Musa paradisíaca, ou bananeira, é uma 

espécie naturalizada, originária da Ásia, 
porém, amplamente cultivada no Brasil. 
É o país com a maior área plantada desta 
espécie. As bananeiras se adaptaram mui-
to bem ao clima da Mata Atlântica. 

Da flor os pesquisadores conseguiram 
um extrato para tratamento de diar-
reia, asma, tosse, bronquite, e com pro-
priedade cicatrizante.

Além do uso medicinal, essa espé-
cie tem grande importância comercial e 
nutricional em função de seus frutos, as 
bananas. E suas flores são consumidas 
também como “PANC”, que são “plantas 
alimentícias não convencionais”. 

Grande Reserva da Mata Atlântica: 
um tesouro natural que interliga três 

estados brasileiros
A Sociedade de Pesquisa em Vida Sel-

vagem e Educação Ambiental (SPVS) 
com apoio da Fundação Grupo Boticário 
desenvolveu o projeto da Grande Reser-
va Mata Atlântica, um trabalho em rede e 
articulado entre diversas instituições que 
atuam nesse território com o objetivo de 
promover o desenvolvimento da região, 
levando em consideração sua vocação de 
conservação da biodiversidade e cultura 
regional.

No site e nas redes sociais do projeto, 
você tem acesso a levantamentos, mapea-
mento e informações sobre a diversidade 
existente no Paraná, Santa Catarina e São 
Paulo. O projeto inclui a websérie "His-
tórias da Grande Reserva Mata Atlântica" 
repleta de paisagens maravilhosas, histó-
rias sobre a rica fauna presente na região 
e traz até famosas lendas sobre um dos 
lugares mais mágicos do Brasil, a Ilha do 
Mel, localizada no litoral do Paraná. 

Aponte a câmera do seu celular para 
o QRCode e se encante com tudo que a 
Mata Atlântica tem para oferecer!

Pata-de-vaca ou unha-de-boi
Bauhinia forficata
As folhas desta árvore são usadas para 

tratamento de processos infecciosos e 
dolorosos, e como tratamento auxiliar 
para o diabetes, por reduzir a taxa de gli-
cose no sangue.

É uma espécie nativa, pertencente a 
mesma família de espécies de interesse 
econômico como a soja, a ervilha e o fei-
jão.  Além de seu uso medicinal, a pata-
-de-vaca também é utilizada como planta 
ornamental. No Rio Grande do Sul, ocor-
re nas formações florestais de todo o Es-
tado.

Crédito: Martin Molz Crédito: Stephanie Weege-Susa Crédito: Nupplamed 

Crédito: Pixabay Crédito: Paulo Pedro P. R. Costa

grandereservamataatlantica.com.br
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Como um porto em Pontal do Paraná
prejudicaria o setor imobiliário do Estado?
Os balneários de água limpa, aproveitados por moradores e veranistas, seriam 
descaracterizados para dar espaço a uma zona portuária poluída, altamente   
urbanizada e que geraria incontáveis problemas sociais

Um complexo industrial que pode ser insta-
lado em Pontal do Paraná, no litoral do Estado, 
e inclui um porto privado feito bem em frente 
à Ilha do Mel, impactaria fortemente o setor 
imobiliário do litoral. Os balneários de água 
limpa, aproveitados por moradores e veranis-
tas, seriam descaracterizados para dar espaço 
a uma zona portuária, poluída, fortemente ur-
banizada e com incontáveis problemas sociais 
que traria consigo, como aumento da crimi-
nalidade, do tráfico de drogas, da prostitui-
ção e da violência, inclusive, contra mulhe-
res e crianças. Além da provável sobrecarga 
no trânsito, em serviços básicos de saúde 
e falta de vagas em escolas, por exemplo, a 
obra desvalorizaria os imóveis da região e 
afastaria famílias e turistas, atraindo novos 
moradores vindos de várias partes do país 
interessados em promessas de trabalho, mas 
que também passariam a sofrer com os efeitos 
do inchaço populacional do local. 

Há sete anos, mais de 2.500 trabalhado-
res envolvidos no projeto de construção da 
plataforma da OSX, empresa do empresário 
Eike Batista, que estava sendo montada em         
Pontal do Paraná, foram demitidos. Desse to-
tal, pelo menos dois mil foram dispensados 
pela empresa Techint. Após as demissões, 
muitos desses trabalhadores de outros estados 
e cidades não tinham como ir embora e fica-
ram sem emprego no local por, pelo menos, 
um mês. Outros permanecem até hoje. 

Os primeiros moradores que se instalaram 
na região enfrentaram todo tipo de dificulda-
de relacionada à falta de estrutura e de inves-
timentos públicos. Praticamente toda a estru-
tura que Pontal do Sul possui atualmente foi 
viabilizada pelas famílias e pelos comercian-
tes que ocuparam o município ao longo dos 
anos. A Empresa Balneária Pontal do Sul ten-
ta há anos instalar um porto particular em área 

de preservação ambiental. De acordo com 
moradores, “nunca colocou um poste de 
energia elétrica na cidade”, mas hoje se 
apresenta como solução econômica para 
o litoral. 

Para a produção desta reportagem, ou-
vimos empresários do setor imobiliário 
em busca de entender os possíveis im-
pactos que podem ocorrer no litoral com 
a chegada de um empreendimento des-
se porte. Wilson Isfer é morador da As-
sociação Balneária Atami, dono de uma 
imobiliária no litoral e em Curitiba e en-
genheiro civil. Ele mostra visão crítica e 
preocupada em relação aos interesses que 
estão por trás do projeto do complexo in-
dustrial portuário em Pontal.

“Quando iniciamos a construção do 
Balneário Atami, na década de 1970, em 
Pontal do Sul, não havia um restauran-
te formal e, ao longo 
dos anos, nunca houve 
qualquer tipo de incen-
tivo. Estamos em 2020 
e o acesso de Shangri-
-lá a Pontal sequer tem 
acostamento. Trabalha-
dores são obrigados a 
seguir no meio da pista, 
entre caminhões e car-
ros. E, agora, aparece 
essa promessa de ‘de-
senvolvimento’. Isso 
é uma grande mentira. 
Se esse porto sair, va-
mos ter que fazer praia 
em outro lugar, por-
que aqui não será mais 
igual. Para nós, vai ser 
uma tragédia”, desaba-
fa o empresário.

Jogada imobiliária
Isfer também argumenta que a dificulda-

de de mobilidade que existe no litoral, com 
o abandono completo das vias de acesso, 
leva moradores, comerciantes e empresá-
rios a acreditarem que a nova proposta de 
estrada e o novo porto pode trazer melho-
rias. Mas, para ele, o abandono é propo-
sital, direcionado para que essas pesso-
as aceitem passivamente e até apoiem 
o projeto. O empresário entende também 
que a proposta do porto dá fortes indícios 
de uma jogada imobiliária para multiplicar 
o valor de uma indenização.

“Aquela área onde seria construído o 
complexo industrial portuário teve seu 
zoneamento definido pelo ex-governador 
do Paraná, Beto Richa (PSDB), que foi 
preso por denúncias de corrupção, e trans-
formada por decreto em área de interesse 
público. Os cem alqueires da Empresa Bal-
neária Pontal do Sul. Como em área de in-
teresse público não é possível desenvolver 
atividade particular, a empresa precisa ser 
indenizada. E o dono dessa empresa, João 
Carlos Ribeiro, quer ser indenizado como 
área portuária, e não como área de prote-
ção ambiental que é atualmente”.

No cálculo de compensação ambiental, 
“floresta” é considerada zoneamento pri-
mário e vale de R$ 0,10 a R$ 0,20 o metro 
quadrado. Mas, se for aprovado o projeto 
do porto, o zoneamento muda para “área 
portuária”, em que o metro quadrado pas-
sa a valer até R$200,00. “Ele quer faturar 
R$ 500 milhões, até R$ 1 bilhão em uma 
jogada. E tudo isso com o nosso dinheiro. 
Não podemos defender o projeto de uma 

única pessoa que quer sair 
ganhando e que começou 
sendo negociado com um 
ex-governador envolvido 
em denúncias de corrup-
ção”, alerta Isfer. 

O advogado Cláudio 
Dalledone Júnior tem casa 
na Comunidade do Maciel 
há 20 anos. Para ele, o Por-
to de Pontal do Paraná é 
o roteiro de uma tragédia 
anunciada. Ele conta que já 
há uma movimentação em 
cartórios e imobiliárias de 
pessoas comprando terre-
nos no traçado da Faixa de 
Infraestrutura, de olho nas 
indenizações que seriam 
pagas pelo Estado: “Verda-
deiros abutres que querem 

“ 
Ele quer faturar R$ 500 
milhões, até R$ 1 bilhão
em uma jogada. E tudo
isso com o nosso dinheiro.
Não podemos defender o 
projeto de uma única
pessoa que quer sair
ganhando e que começou 
sendo negociado com um 
ex-governador envolvido 
em denúncias de
corrupção.

Crédito: Divulgação
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ganhar dinheiro. O porto vai incidir numa 
desgraça social com impacto imobiliário 
imediato. Será um enterro de luxo do nos-
so litoral.” Em artigo de opinião de título 
“Um presídio e um cemitério para Pontal 
do Paraná", veiculado em julho de 2019 
na Gazeta do Povo, o advogado faz outras 
defesas para que obra seja amplamente 
questionada pela sociedade. 

Dalledone pesquisou obras similares 
e histórias de investimentos parecidos, 
como o Porto de SUAPE, no município 
de Cabo do Santo Agostinho, no litoral 
de Pernambuco, e enfatiza que um novo 
porto vai destruir com a vocação maior 
de Pontal do Sul e Pontal do Paraná que 
é o turismo. “O Cabo do Santo Agosti-
nho está bem ao lado do município de 
Ipojuca, onde fica a praia de Porto de 
Galinhas. Pacata e com praias paradi-
síacas, a cidade viu sua paz ser roubada 
desde o início das obras de SUAPE. O 
desenvolvimento prometido não chegou, 
mas os problemas vieram aos montes. 
O número de habitantes do município 
mais que dobrou. A criminalidade ex-
plodiu. Em poucos anos, Cabo do Santo 
Agostinho já estava entre as 30 cidades 
mais violentas do Brasil. Na saúde pú-
blica, o município está entre as 100 ci-
dades brasileiras com o maior número 
de casos de AIDS no Brasil, e o crack 
está fora de controle.” 
O advogado reforça que 
o Porto de Pontal do Pa-
raná não irá arcar com o 
custo de segurança públi-
ca, saúde pública, educa-
ção, infraestrutura, com 
a qualidade de vida da 
população do litoral do 
Paraná. Para ele, a exem-
plo de SUAPE, o lucro, 
o dinheiro, a riqueza irão 
embora, enquanto o cri-
me, a doença, a insegu-
rança, o desemprego, a 
poluição, ficarão para o 
povo de Pontal do Para-
ná, da Ilha do Mel e de 
toda a região. Para ele, 
com todos esses impac-
tos, vai haver um êxodo 
de famílias que investem 
e colocam dinheiro no litoral. 

“Sem falar que não temos calado, a 
profundidade necessária, para passagem 
de navios. A dragagem vai destruir tudo 
que os pescadores têm para viver. O em-
preendimento não vai oferecer nada 
de emprego. Será tudo automatizado. 
E a mão de obra virá de fora. Atraída 
por supostas oportunidades, vai conges-
tionar o sistema de água, esgoto, saúde 
e segurança da região, que já deixa hoje 
a desejar. Será o Porto da Desgraça com 
a Estrada da Destruição. Se isso aconte-
cer, o nome do governador Ratinho Jú-
nior vai ficar marcado pela eternidade 
como quem destruiu Pontal do Paraná 
e toda a vocação turística do litoral do 
Estado”. 

O futuro de Pontal do Paraná 
A doutora em Meio Ambiente e De-

senvolvimento, Dailey Fischer é coorde-
nadora do Observatório de Conservação 
Costeira do Paraná (OC2) e afirma que o 
que está em discussão neste momento 
é o futuro de Pontal do Paraná, muito 
mais do que um acesso para morado-
res e os veranistas. Para ela, o comple-
xo industrial portuário vai gerar impactos 
gigantescos para a região, que não foram 
corretamente avaliados. “Não se trata so-

mente da área portuária. 
Há toda a área retro por-
tuária que precisa ser con-
siderada. Já temos Para-
naguá do lado e sabemos 
o que significou o porto 
para a cidade em termos 
de impostos e os proble-
mas de saúde e educação 
que acabam sendo gera-
dos por todo esse processo 
migratório que acontece”.

No programa apre-
sentado pela Secretaria 
Estadual de Indústria e 
Comércio, toda região de 
Pontal do Paraná, da PR- 
407 até Pontal do Sul, in-
cluindo a área entre o Rio 
Guaraguaçu e a PR-412, 
se transformaria no maior 
centro industrial do lito-

ral, com construção de uma siderúrgica, 
uma termoelétrica, e toda estrutura adja-
cente que inclui silagem, estocagem, pá-
tio e triagem. 

“O perfil da região vai mudar drástica e 
completamente. A sociedade e o governo 
precisavam discutir melhor o que os mo-
radores e os paranaenses realmente que-
rem e esperam para o município. Hoje, as 
pessoas não têm informações suficientes 
para responder a essa pergunta. Temos 
balneários maravilhosos. Pontal está de 
frente para o Parque Nacional de Currais, 
é a principal porta de acesso para a Ilha 
do Mel e, infelizmente, nunca recebeu in-
vestimentos em turismo, bem como todo 
o Paraná”, enfatiza Dailey. 

Inchaço populacional
e problemas sociais 

Obras e empreendimentos temporários ge-
ram impactos diretos na qualidade de vida da 
população. Essas construções atraem muitos 
trabalhadores de fora, que também acabam 
acometidos e prejudicados pela falta de estru-
tura de locais que se revelam despreparados 
para atender o inchaço populacional. Esse 
cenário contribui ainda mais para o agrava-
mento de problemas sociais, como a falta de 
vagas em escolas, em hospitais e em unidades 
de saúde. Há também impacto direto na vio-
lência urbana e agravamento dos problemas 
de trânsito, onde a fiscalização praticamente 
não existe. Além do aumento das invasões 
e ligações clandestinas de água, luz e esgo-
to, ocorre, ainda, uma explosão no tráfico de 
drogas, roubo de carros, prostituição e crimes, 
comuns em regiões portuárias. 

O empresário Valmir Dutkevis tem uma 
imobiliária em Monções e outra em Praia de 
Leste, e, mesmo assim, vê com bons olhos a 
construção, não exatamente pelo empreendi-
mento em si, mas porque vai viabilizar uma 
nova estrada, necessidade urgente da região. 
Ele espera bom senso na construção do porto 
para que se respeite a legislação ambienta 

“Sou de Chapecó, Santa Catarina, mas 
moro no litoral paranaense há muito tempo. 
Minha família é daqui. Pessoas que não mo-
ram em Pontal não sabem pelo que passamos 
com os problemas de mobilidade e engarra-
famentos. Tenho obras no Atami e, quando 
tenho que me deslocar, levo três horas para 
chegar. Precisamos sair do marasmo, da mi-
séria. A produção econômica é muito fraca, o 
comércio é muito fraco, principalmente fora 
de temporada”, defende Valmir Dutkevis.

O Sistema Secovi – PR (Sindicato da Ha-
bitação e Condomínios), diz que só é possível 
avaliar as consequências e impactos do com-
plexo industrial portuário após a instalação. 
Antes, seria difícil medir com precisão as al-
terações no perfil imobiliário.

O vice-presidente de planejamento do Se-
covi, Luiz Carlos Borges, reconhece que as 
obras devem atrair, de início, centenas de tra-
balhadores de fora, mas, depois de concluídas, 
seriam mantidos poucos empregos efetivos, já 
que a proposta do complexo industrial portuá-
rio é que ele seja bastante automatizado. “Os 

“ 
Não se trata somente da 
área portuária. Há toda a 
área retro portuária que 
precisa ser considerada. Já 
temos Paranaguá do lado 
e sabemos o que signifi-
cou o porto para a cidade 
em termos de impostos e 
os problemas de saúde e 
educação que acabam sen-
do gerados por todo esse 
processo migratório que 
acontece

Crédito: Divulgação
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portos mundo afora são altamente autônomos. 
Não exigem muita mão de obra na operação 
do porto. Apenas durante as obras haverá um 
aumento de oportunidades de trabalho”, alerta. 

A consultora de turismo 
Francisca Kaminski, aten-
de grupos de agências de 
turismo de Curitiba e Para-
naguá e afirma que se pre-
ocupa muito com o que um 
porto pode trazer de proble-
mas para o local. Para ela, a 
questão econômica é o foco 
de muitos que defendem a 
implantação do porto, mas, 
como turismóloga e moradora de uma área de 
preservação, Francisca tem uma visão mais 
voltada para a sustentabilidade, e defende que 
o que falta para a região é olhar o turismo 
como fonte de renda, pois existe grande po-
tencial a ser explorado de forma sustentável.

“Sei da necessidade de mais empregos para 
as pessoas que vivem aqui, mas vejo no turismo 

O Secretário Estadual 
de Planejamento,
Valdemar Bernardo 
Jorge, também defende 
o turismo como melhor 
opção para melhorar a 
economia dessa região 

uma alternativa para suprir essa questão. 
Aqui em Pontal, temos uma diversidade 
de atrativos turísticos, só precisamos de 
políticas públicas para orientar e des-

pertar mais pessoas na ativi-
dade de turismo sustentável. 
Estamos inseridos na Rede 
da Grande Reserva da Mata 
Atlântica e fazemos parte do 
Portal Guaraguaçu, um traba-
lho que visa atrair turistas de 
diversos lugares do mundo 
para tornar este um destino tão 
procurado como a Amazônia. 
Temos tudo para desenvolver 

o litoral por meio do turismo de natureza 
incluindo sol e praia, náutico, cultural, e 
gastronômico”, afirma.

O Secretário Estadual de Planejamen-
to, Valdemar Bernardo Jorge, também 
defende o turismo como melhor opção 
para melhorar a economia dessa região 
e lembra as diretrizes do PDS, Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Litoral. 
“O papel do planejamento é ajudar na 

construção de um Paraná melhor, que 
ajude todas as pessoas, em especial, as 
que mais precisam. Foi elaborado du-
rante um ano o Plano de Desenvolvi-
mento Sustentável (PDS Litoral) e, a 
partir desse desse trabalho, realizado 
durante um ano e que envolveu toda 
a comunidade presente, especialistas e 
universidades, chegou-se à necessidade 
de estabelecer melhorias às condições 
de tráfego em todo nosso litoral para-
naense, visando um melhor atendimen-
to à população local e às pessoas que 
se deslocam do interior do Paraná e 
da capital para as praias. Também foi 
apresentada uma ideia de priorização da-
quilo que é necessário. E essa, sim, é uma 
prioridade: avançar nessas melhorias com 
fundamento no turismo. Uma das manei-
ras mais baratas e efetivas de gerar em-
prego é com o incentivo ao turismo”.

"Um porto chamado Grilagem" 
parte 2, revela bastidores da 
ideia de porto que pode ser
feito no litoral do PR
Vídeo revela o que está por trás de um projeto 
que pretende usar milhões dos cofres públicos 
do Paraná para, em terras que eram do Estado,            
instalar um porto privado em frente a uma das 
mais relevantes unidades de conservação do Brasil

Foi lançada dia 12 de março “parte 2” do 
documentário “Um porto chamado grila-
gem”. Ela está disponível para ser assistida 
nas redes sociais do Observatório de Justiça 
e Conservação (OJC) e de demais entidades 
apoiadoras da campanha #SalveAIlhaDoMel. 

A continuação da primeira parte do filme, 
lançada em novembro de 2019, agora revela 
os bastidores da intenção de construção de 
um complexo industrial portuário em frente à 
Ilha do Mel, no município de Pontal do Para-
ná, no litoral do Estado. Trata do histórico de 
grilagem (roubo de terras públicas) relacio-
nado à intenção e da coleção de ilegalidades 
públicas, privadas e particulares que se acu-
mulam ao longo dos anos, desde o início das 
tentativas de construção do porto no litoral, 
há décadas. 

A Ilha do Mel é uma Estação Ecológica e 
um importante Parque Estadual e já foi reco-
nhecida pela UNESCO (Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura) como um Patrimônio Natural da Hu-
manidade, tendo em vista as características 
únicas no mundo que acumula. O porto seria 
instalado a poucos metros do local. 

Só a primeira etapa das obras pra a cons-
trução do complexo custaria quase R$ 400 mi-
lhões dos cofres públicos. O Ministério Públi-
co do Estado já chegou a prever um valor em 
torno de R$ 800 milhões para todas as etapas 

das obras. Além disso, elas podem ser feitas 
para beneficiar um empreendimento privado 
que ocuparia áreas que, antes das décadas de 
1940 e 1950, foram dos paranaenses. 

Mais de 27 milhões de metros quadrados 
de Mata Atlântica – um bioma ameaçado de 
extinção – seriam derrubados ou prejudica-
dos. Comunidades tradicionais e indígenas 
que vivem há séculos na região, em área por 
onde passaria parte das obras, poderiam ser 
expulsas. A biodiversidade do local também 
acabaria afetada de modo irreparável e a 
vocação turística do litoral do Estado, que é 
uma das maiores do Brasil, terminaria conde-
nada para sempre. 

A proposta do complexo industrial inclui 
a chamada “Faixa de Infraestrutura”, que é o 
conjunto de obras que viabilizariam e aten-
deriam ao porto. Ela contempla uma estrada 
que derrubaria mais de cinco milhões de me-
tros quadrados de Mata Atlântica e, no trajeto 
como foi pensada, seria feita para atender ao 
aumento do fluxo de caminhões que passa-
riam a trafegar rumo ao porto. Também in-
clui um canal de navegação de 30 metros 
de largura que, assim como a estrada, já 
está em processo de licenciamento. Os da-
nos gerados pelos processos de dragagem 
envolvidos na construção do canal seriam 
imensuráveis. 

Soluções alternativas de desenvolvimen-

to para a região foram apresentadas em 2019 
ao Governo do Paraná por meio da campanha 
#SalveAIlhaDoMel. Um financiamento coleti-
vo arrecadou quase R$ 40 mil da sociedade e, 
com os recursos, foi possível desenvolver uma 
proposta feita por arquitetos e engenheiros es-
pecializados, que estimulasse o turismo, investi-
mentos públicos em infraestrutura e garantisse 
vantagens, especialmente a moradores, comer-
ciantes e turistas. Até agora, ela foi ignorada 
pelo Governo, que também não respondeu ne-
nhuma das mais de 390 mil mensagens envia-
das pela população por meio do site.

salveailhadomel.com.br 

A primeira parte pode ser assistida em:
bit.ly/UmPortoChamadoGrilagem1

E a segunda em:
bit.ly/UmPortoChamadoGrilagem2

Os vídeos também 
estão disponíveis
para acesso no
YouTube do OJC, que 
pode ser acessado no 
QR Code ao lado.
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Biodicionário
Pílulas de conhecimento sobre biomas e ecossistemas brasileiros

que precisamos conhecer para proteger! 

FLORESTA COM ARAUCÁRIA
Também chamada de Floresta Ombrófila Mis-

ta (FOM), a Floresta com Araucária é um tipo de 
ecossistema em que há o predomínio das árvores 
chamadas de Pinheiro-do-Paraná ou Araucária. 
Essa espécie possui características que permitem 
sua sobrevivência em climas com muita chuva e 
temperaturas baixas. Dividem terreno com diversas 
outras espécies animais e vegetais. Está presente, 
predominantemente, na região sul do Brasil, espe-
cialmente nos estados de Santa Catarina e Paraná. 
Também encontramos nesta floresta uma enorme 
diversidade vegetal, como xaxins, pinheiros-bra-
vo, cedros-rosa, ipês, canelas, imbuias, jabutica-
bas, bromélias, goiabeiras, erva-mate, entre outras.        
A Araucária é uma espécie ameaçada de extinção.

LAGAMAR
É um gigantesco estuário, isto é, um ambiente 

aquático de transição entre um rio e o mar, cerca-
do pelo maior trecho contínuo de Mata Atlântica 
do Brasil. Compreende uma faixa costeira de 200 
km entre os municípios de Iguape, em São Paulo, e 
Paranaguá, no Paraná. Alguns biólogos consideram 
o Lagamar como agregador de uma das mais ricas 
biodiversidades do país. É formado por uma série 
de canais que serpenteiam um rico manguezal. Es-
ses canais recebem a água do mar por várias “aber-
turas”. Do Norte para o Sul do país, a primeira é a 
abertura de Icapara, em Iguape; depois Cananéia, 
mais ao sul; em seguida existe a barra do Ararapi-
ra; a de Superagui e, finalmente, a barra do porto 
de Paranaguá. Compreende, dessa forma, o Parque 
Nacional de Superagui, que é composto pela Ilha de 
Superagui, a Ilha das Peças, a Ilha do Pinheiro e a 
Ilha do Pinheirinho. A água do mar, que penetra pe-
los canais, recebe água doce de centenas de rios que 
nascem na Serra do Mar, formando a água salobra 
que é propícia à criação da vida marinha. 

MANGUEZAL
Corresponde a um ecossistema litoral costeiro 

de transição entre os ambientes terrestre e marinho. 
Característico de regiões tropicais e subtropicais, é 
dominado por espécies vegetais típicas que se as-
sociam a outros componentes vegetais e animais. 
Também é considerado um berçário natural para 
as mais diversas espécies, como cavalos-marinho, 
diversas espécies de peixes e muitos caranguejos. 
No Brasil, existem cerca de 25 mil quilômetros 
quadrados de florestas de mangue, que representam 
mais de 12% dos manguezais do mundo todo. Os 
manguezais estão distribuídos desde o Amapá até 
Laguna, em Santa Catarina, no litoral brasileiro. 
A vegetação de mangue serve para fixar as terras, 
impedindo, assim, a erosão e ao, mesmo tempo, es-
tabilizando a costa, a fim de evitar o assoreamento 
das praias. As raízes do mangue funcionam como 
filtros na retenção dos sedimentos.

FLORESTA COM ARAUCÁRIA

Floresta com Araucária - Turvo - PR
Crédito: Zig Koch

Lagamar

Lagamar
Crédito: Orlando Azevedo

Manguezal

Manguezal
Crédito: Divulgaçao ONU



ci
da

da
n

ia
30 Justiça & Conservação

Na seção do “biodicionário” 
desta edição, explicamos a im-
portância do Lagamar, um gi-
gantesco ambiente aquático de 
transição entre o rio e o mar, cer-
cado pelo maior trecho contínuo 
de Mata Atlântica do Brasil.

Para reforçar ainda mais a 
necessidade de proteção dessa 
região, destacamos aqui o livro 
Lagamar, do fotógrafo Orlando 
Azevedo. A obra é a quinta de 
uma coleção chamada “Coração 
do Brasil”, na qual ele passa por 

Você sabe o que é um 
Lagamar?

Fotografia

mais de 70 mil quilômetros do 
território nacional registrando 
pessoas, aspectos culturais, pai-
sagens, a fauna e a flora do país.

Em Lagamar, o 10º livro da 
carreira profissional do fotó-
grafo, Orlando percorre o estu-
ário que vai de Guaraqueçaba, 
no Paraná, até Iguape, em São 
Paulo. Nos retratos, registra a 
cultura caiçara e as singularida-
des naturais da região. Confira 
alguns dos retratos compilados 
no livro. 

Fotos de Orlando Azevedo
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Criação de UC em Santa Catarina é alento em
tempos de constantes agressões à natureza
O espaço em questão compõe um corredor natural para a biodiversidade da Ilha. 
Ao seu redor, estão localizados 16 bairros da Cidade de Florianópolis, nos quais a 
expansão urbana desordenada também paira como ameaça constante

No cenário político atual, a conserva-
ção da natureza vem sofrendo reiteradas 
baixas. Vem sendo difícil alimentar qual-
quer perspectiva positiva. A cada dia que 
passa é um novo susto diante das notícias 
veiculadas. Quando avaliamos o quadro 
do sistema nacional de unidades de con-
servação do Brasil, vislumbramos amea-
ças concretas: redução de recursos finan-
ceiros e humanos, propostas de redução 
de limites e mesmo desconstituição de 
unidades existentes, assédio a servidores, 
atropelo aos critérios legais, etc.

Nesse contexto, que justificadamen-
te tem gerado apatia e pessimismo em 
grande parte da sociedade, foi com grata 
surpresa que recebemos em Florianópo-
lis (SC), a comunicação de uma iniciativa 
do Executivo Municipal, visando a cons-
trução de uma proposta para a criação de 
uma nova Unidade de Conservação da 
Natureza na região centro-norte da Ilha 
de Santa Catarina.

Convidados pelo órgão ambiental do 
município (Floram) vários técnicos das 
universidades locais, de entidades am-
bientalistas, de associação de morado-
res, bem como de outros setores do po-
der público municipal, se envolveram na 
realização de estudos e levantamento de 
dados para subsidiar a construção da pro-
posta. A boa recepção dessas contribui-
ções voluntárias – e a grande agilidade 
do órgão público municipal na sistemati-
zação e organização destas informações 
– mostram-se igualmente dignas de nota. 

A partir de algumas oficinas técnicas, 
elaborou-se uma proposta para criação 
de um “Refúgio de Vida Silvestre”, pro-
curando abrigar boa parte dos remanes-
centes de Mata Atlântica existentes ao 
longo da dorsal centro-norte da Ilha de 
Santa Catarina. O espaço em questão 
compõe um corredor natural para a bio-
diversidade da Ilha. Ao seu redor, estão 
localizados 16 bairros da Cidade de Flo-
rianópolis, nos quais a expansão urbana 
desordenada também paira como amea-
ça constante.

A proteção dessa área, portanto, é alta-
mente relevante para a garantia de quali-
dade de vida e segurança dos moradores 
da cidade. Em sua maior parte, a área 
proposta abriga encostas de média a alta 
suscetibilidade. Nesse espaço, a conser-
vação da vegetação apresenta-se como 
fator determinante para a sua estabilida-
de e redução do risco de desastres. Na 
área também existem diversas nascentes 
e cursos d’água, essenciais para o dese-
jado equilíbrio climático e suprimento 
de água para a população. Ela também 
abriga uma considerável parte da flora, 
fauna e dos fungos da ilha.

Com área superior a 56 hectares, será a 
maior Unidade de Conservação Municipal. 
Sua denominação proposta é “Refúgio de 
Vida Silvestre Meiembipe”. As consultas 
públicas foram programadas para facilitar a 
participação da população dos diferentes bair-
ros. Até agora, no total, seis consultas foram 
realizadas. Registra-se que, mesmo num ce-
nário pouco propício a iniciativas voltadas a 
proteção ambiental, a participação e retorno 
da população têm sido bastante expressiva. A 
novidade vem mobilizando moradores, asso-
ciações comunitárias e até mesmo vereado-
res da cidade. O debate mostrou-se rico, com 
críticas e sugestões diversas, resultando num 
saldo positivo, com a comunidade recepcio-
nando a proposta como uma importante e ne-
cessária iniciativa para o futuro da cidade de 
Florianópolis.

Encerrada a fase de consultas públicas, o 
órgão público municipal ficou comprometi-
do com a continuidade do trabalho de ajus-
te e aprimoramento da proposta, mantendo 
aberto um canal de diálogo constante com a 
comunidade. A expectativa é que esse traba-
lho siga com a agilidade necessária para que, 
assim que concluída, a proposta seja remetida 
ao prefeito municipal para que, então, a nova 
unidade seja finalmente criada. Diante de tan-
tos fatos preocupantes e desestimulantes que 
predominam em nosso país, ficamos agora na 
expectativa de que, em breve, teremos boas 
novas para compartilhar.

João de Deus Medeiros é biólogo doutor 
em Botânica, ex-diretor dos Departamentos 
de Áreas Protegidas e de Florestas do Minis-
tério do Meio Ambiente e coordenador geral 
da Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA).

opinião

Registros das oficinas técnicas que foram feitas para criação do Refúgio de Vida Silvestre, em Santa Catarina. Crédito: João de Deus
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Enquanto PR destrói a Restinga, proteção do
ecossistema tem bons exemplos no mundo
Governador Ratinho Júnior disse querer transformar o litoral do Paraná em uma 
Miami. Poderia começar seguindo o exemplo de uma das praias mais famosas dos 
Estados Unidos, que conserva a vegetação rasteira

O governador do Paraná, Ratinho Júnior 
(PSD), afirmou, em janeiro deste ano, que 
queria transformar o litoral do Estado em uma 
“Miami”. Antes de dizer isso, talvez fosse o 
caso de o mandatário paranaense conhecer de 
perto como funciona a preservação ambiental 
em uma das praias mais famosas dos Estados 
Unidos. Lá, a vegetação nativa e rasteira – que 
aqui no Brasil é comparada à Restinga – é con-
servada para evitar erosões e inibir o avan-
ço do mar, por exemplo. Isso também ocorre 
em outras praias da Flórida, Massachusetts e 
do Havaí, por exemplo. 

No entanto, no início do ano o governador, 
por meio de um decreto, autorizou o corte da 
Restinga no litoral paranaense. A determina-
ção foi revogada apenas 40 dias depois e por 
pressão da sociedade e da imprensa. Ministé-
rio Público e organizações não-governamen-
tais também protestaram contra a decisão de 
Ratinho, afirmando que a medida representava 
crime ambiental. A Restinga faz parte do bio-
ma Mata Atlântica e passou a ser considerada 
como Área de Preservação Permanente (APP) 
pelo novo Código Florestal de 2012. A falta 
de embasamento técnico e científico para 
a tomada de decisão foi ressaltada por 28 
professores doutores da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), que, por meio de uma 
nota técnica, questionaram a decisão de Rati-
nho, declaradamente apoiada pelo secretário 
de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, 
Marcio Nunes.

Ainda não há um cálculo oficial tornado pú-
blico sobre quanto da Restinga do Paraná foi 
devastada nesses 40 dias. As prefeituras de 
Matinhos e Guaratuba, no litoral do Estado, 
chegaram a podar parte dela em janeiro. Mas, 
por determinação do MP, as podas foram ces-
sadas e continuam proibidas. 

Por sua importância para a conservação da 
natureza e a garantia de serviços ecossistêmi-
cos às pessoas, para ser podada, a Restinga 
precisaria de licença florestal dos órgãos fede-
rais, como o Ibama, e anuência do patrimônio 

da União, pois trata-se de uma área perten-
cente ao governo federal.

O último levantamento do Atlas da 
Mata Atlântica, elaborado pela Funda-
ção SOS Mata Atlântica e pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
e divulgado no ano passado, apontou que, 
entre 2017 e 2018, o Paraná suprimiu 
93 hectares de Restinga, restando ape-
nas cerca de 100,8 mil hectares em todo 
o Estado. No levantamento anterior, foi 
registrado 101 mil hectares desse tipo de 
vegetação. O Paraná ainda constou entre os 
cinco estados que mantinham índices ina-
ceitáveis de desmatamento de todo o bioma 
da Mata Atlântica: Minas Gerais (3.379 ha), 
Paraná (2.049 ha), Piauí (2.100 ha), Bahia 
(1.985 ha) Santa Catarina (905 ha) foram os 
primeiros colocados no péssimo ranking. 

As restingas são fundamentais para 
evitar erosão e ressacas, servindo como 
um controle natural para prevenir inun-
dações. Se for considerado o fato de que 
a intensificação dos efeitos das mudanças 
climáticas vai aumentar ainda mais o nível 
dos mares nos próximos anos, também fica 
fácil entender a importância dessa vegeta-
ção. Além disso, muitas espécies de flora e 
fauna só se desenvolvem nesse ecossiste-
ma. As corujas-buraqueiras, por exemplo, 
fazem seus ninhos nas restingas. A profes-
sora e pesquisadora Márcia Marques, do 
Departamento de Botânica da UFPR, afir-
ma que suprimir a Restinga gera um grave 
impacto para todos. “Há uma alteração da 
dinâmica da vegetação, mudança de habi-
tats para fauna, alterações na dinâmica de 
sedimentos, perda local de espécies da flora 
e fauna”, explica. As consequências se alas-
tram também para o ser humano. “O corte 
da Restinga aumenta a exposição das áreas 
urbanizadas a ação das marés, vento, areia. 
Gera possibilidades de avanço do mar nas 
ressacas e aumento da areia nas ruas”, ex-
plica Márcia. 

Exemplos brasileiros positivos
Ao contrário do descaso demonstrado 

pelo governo de Ratinho Júnior com a ve-
getação, outras cidades litorâneas do Brasil 
têm investido em manter boas práticas de 
manejo dessa formação vegetal. 

O balneário catarinense de Piçarras, por 
exemplo, plantou, em dezembro do ano pas-
sado, nove mil mudas de oito plantas nativas 
na orla marítima. A ação visou reflorestar 
uma área de Restinga que havia sido destru-
ída por uma ressaca que ocorreu em julho. 

“A expectativa é que, no início do próxi-
mo inverno, quando existe forte tendência 
de ressacas, a vegetação da restinga esteja 
recuperada e contribua para o controle da 
erosão costeira, evitando danos para a estru-
tura pública", explicou o presidente da Fun-
dação do Meio Ambiente, Marcos Zaleski. 
No mesmo balneário, durante o mês de se-
tembro, uma ação de fiscalização coordena-
da pelo poder público visou reprimir a des-
truição das áreas de Restinga.

Em 2018, foi realizado o replantio da ve-
getação das dunas da Praia de Ipanema, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), destruída 
por foliões durante o Carnaval. Alunos da 
rede municipal ajudaram a replantar 400 
mudas.

Durante o mês de maio de 2019, o Institu-
to Cidade Sustentável promoveu um plantio 
para recuperação da vegetação de Restinga 
na Praia Brava, em Santa Catarina. Foram 
plantadas 125 mudas de sete espécies dife-
rentes ao longo da orla. No mês seguinte, no 
Rio de Janeiro, a orla da Praia da Macum-
ba recebeu espécies nativas de Restinga na 
recomposição de áreas degradadas. Mais de 
duas mil mudas foram plantadas no local.

Por meio do projeto FlorestAção, o estado 
do Ceará também ganhou em 2015 o plan-
tio de mais de 100 mil mudas. Foi revitali-
zado mais de 150 hectares. Outro exemplo 
positivo vem do Parque Padre Alfonso Pas-
tore, em Mata da Praia, no Espírito Santo, 
que recebeu, em dezembro do ano passado, 
o plantio de 60 novas mudas de árvores de 
Restinga.

Conservação da Restinga em
outras nações 

Além dos estados americanos da Flórida, 
Massachusetts e do Havaí, outros exemplos 
internacionais têm políticas de preservação 
de suas áreas de vegetação rasteira. A Aus-
trália, por exemplo, mantém sua vegetação 
nativa na orla da praia bem preservada e 
conservada. Em Punta del Leste, no Uru-
guai, a situação se repete. O ecossistema é 
mantido intacto a fim de preservar a vida 
selvagem e contribuir para o bem-estar de 
toda a sociedade. 

Créditos: Leonardo Merçon
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Água & Óleo 
As melhores e piores frases
sobre Meio Ambiente

Dep. Federal Ricardo Barros . Fevereiro, 2020
Fica aqui o meu aplauso ao presidente Bolsonaro, por 
ter autorizado a exploração e a mineração em terras in-
dígenas.

Jair Bolsonaro . Janeiro, 2020
O índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais, o índio é 
um ser humano igual a nós. Então, vamos fazer com que 
o índio se integre à sociedade e seja realmente dono da 
sua terra indígena, isso é o que a gente quer aqui.

13 4 0

7 4 0

Fabio Schvartsman . 2019
O dano ambiental deve ser muito menor que Mariana, 
mas a parte humana foi terrível.

21 42 0

Água & Óleo . 2020
Fabio Schvartsman, presidente da Vale, em coletiva de 
imprensa sobre o rompimento da barragem em Brumadi-
nho (MG), em 2019. 

Á&O

53 211 453

Marcio Nunes . Fevereiro, 2020
Aqui nós estamos em Guaratuba, aqui na beira-mar, 
pode dar uma olhadinha. Infelizmente, a casa não é mais 
beira-mar, É beira-mato. ‘Vamo’ endireitar isso.

11 32 0

Água & Óleo . 2020
Marcio Nunes, secretário de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Paraná, no litoral do Paraná, se 
referindo à restinga, um importante ecossistema associa-
do ao bioma Mata Atlântica, como “mato”.

Á&O

41 512 12k

Água & Óleo . 2020
Deputado federal Ricardo Barros, em fala durante evento 
de comemoração aos 31 anos do Ibama (Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis), em Curitiba.

Á&O

68 140 14k

Hansjorg Wyss . Janeiro, 2020
Todos nós, cidadãos, filantropos, empresários e chefes 
de Estado devemos nos preocupar com a enorme lacuna 
entre a fraca proteção atualmente dada ao meio ambien-
te e ao que deve ser protegido. Essa é uma lacuna que 
devemos preencher com urgência, antes que a pegada 
humana chegue aos últimos lugares selvagens da Terra.

136  4k 23k

Água & Óleo . 2020
Hansjorg Wyss, empresário suíço que doou um bilhão de 
dólares para a natureza, em carta publicada no jornal NY 
Times. Com a doação, ele espera ajudar a salvar 30% da 
superfície da Terra até 2030.

Á&O

68 140 14k

Senador Fabiano Contarato . Fevereiro, 2020
Os efeitos das mudanças do clima, somados à falta de 
planejamento em áreas de riscos, resultam em situações 
como as que, infelizmente, fomos obrigados a assistir ou 
a vivenciar.

136  4k 23k

Água & Óleo . 2020
Fabiano Contarato, Senador, sobre as enchentes na re-
gião Sudeste em fevereiro.

Á&O

68 140 14k

Greta Thunberg . Dezembro, 2019 . Cúpula da ONU
Estamos no início de uma extinção em massa e tudo o 
que vocês falam gira em torno de dinheiro e um conto de 
fadas de crescimento econômico eterno. Como ousam?

136  4k 23k

Hamangaí Marcos Melo Pataxó . 2019
A floresta é um dos elementos fundamentais para nossa 
existência, nos cura.

136  4k 23k

Água & Óleo . 2020
Hamangaí Marcos Melo Pataxó, estudante de veterinária 
e atuante em defesa dos direitos das comunidades indí-
genas do povo Pataxó Hã-Hã-Hae, em 2019.

Á&O

68 140 14k

Elcio Machineri . Fevereiro, 2019
O Brasil só conseguiu honrar os compromissos de níveis 
de desmatamento por causa da proteção às terras indí-
genas. O pagamento dos serviços ambientais é uma for-
ma de fortalecer a cultura indígena.

136  4k 23k

Água & Óleo . 2020
Elcio Machineri, da Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil, em sessão da Comissão de Meio Ambiente (CMA), 
em Brasília, em fevereiro.

Á&O

68 140 14k

Paulo Guedes . Setembro, 2019 . Fortaleza (CE)
O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pesso-
as destroem o meio ambiente porque precisam comer. 
Eles [pessoas pobres] têm todas as preocupações que 
não são as preocupações das pessoas que já destruíram 
suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas, es-
sas coisas... É um problema muito complexo, não há uma 
solução simples.

23 51 0

Água & Óleo . 2020
Paulo Guedes, durante participação em painel no Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, na Suiça. Á&O

53 211 453

Ratinho Júnior. 2019
Nós já estamos dando encaminhando para o novo porto 
de Pontal, que é um porto privado. Dois bilhões de inves-
timento. O Estado tem que fazer o acesso para o porto. 
Nós temos dinheiro em caixa para isso.

Água & Óleo . 2020
Ratinho Júnior, governador do Paraná, no Show Rural 
Coopavel, em Cascavel (PR), em 2019. Á&O

136  4k 23k

136  4k 23k
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programa de
associados

programa de
associados

Observatório de
Justiça e Conservação

Há mais de três anos, o OJC 
atua na elaboração de notícias 
por meio de um jornalismo ativo 
e investigativo, buscando dar 
transparência e publicidade a 
todos os atos praticados contra 
a conservação e preservação do 
nosso patrimônio natural. 

Conheça mais do nosso
trabalho em:
www.justicaeco.com.br

E nos siga nas redes sociais!

torne-se agora um OJC Associado

Junte-se a nós você também!
Venha fazer parte desta luta!
O Programa de Associados OJC é uma campanha 
lançada na plataforma da Benfeitoria. Ela busca 
reunir simpatizantes e doadores, pessoas como você, 
que não querem ficar alheios aos desmandos na área 
ambiental. 
Estando melhor informado, você fará parte de um 
grupo da sociedade engajado em opinar e apoiar 
quem atua nesta questão.
Doando a partir de R$ 20,00 por mês,  você recebe
o jornal eletrônico Justiça e Conservação e faz a             
diferença para quem está na linha de frente! 

Acesse
benfeitoria.com/OJC
para saber mais.

@justicaeco

@justicaeco

@ojc_pr

@justicaeco
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Top 10 de livros, vídeos e filmes para 
pensar o coronavírus
As 10 dicas culturais desta edição indicam conteúdos para refletir
o momento de pandemia da Covid-19, que assombra a humanidade

Tradição em Charme e aconchego
em pura harmonia com a natureza

Praia do Farol das Conchas - Ilha do Mel, Paraná
Fone: 55 41 34268023      www.pousadadasmeninas.com.br

2 FILMES

CONTÁGIO (2011)
Pouco depois de voltar de uma viagem 
de negócios, um empresário morre de 
uma suposta gripe. Enquanto a epidemia 
mortal se espalha, os médicos precisam 
identificar rapidamente o vírus para con-
seguir combatê-lo e acabar com o pâni-
co entre população. Uma demonstração 
da importância dos médicos e da ciência 
para controlar momentos de crise e ten-
são na saúde no mundo. 

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA (2008)
Um motorista parado no semáforo é to-
mado pelo pânico. Sua visão some re-
pentinamente. Ele está cego e represen-
ta o primeiro caso de uma epidemia de 
cegueira que leva a sociedade ao caos. 
A obra, inspirada no livro do autor por-
tuguês José Saramago, vencedor do Prê-
mio Nobel de Literatura, também propõe 
reflexões importantes sobre a cegueira 
metafórica que se dissemina no Brasil e 
também em outros países do mundo. 

4 LIVROS

ORIGENS DO TOTALITARISMO
Hannah Arendt
Da filósofa alemã de origem judaica Hannah 
Arendt, examina as origens históricas e as ca-
racterísticas políticas comuns dos principais 
regimes totalitários do século XX - o Nazismo 
e o Stalinismo. Apresenta também elementos 
importantíssimos e atuais sobre a reprodução 
desses comportamentos nos tempos de hoje, in-
clusive, no Brasil. 

A DANÇA DA MORTE 
Stephen King
Apontado como um dos melhores livros do au-
tor, retrata a vida de sobreviventes de um vírus 
extremamente mortal que se espalhou pelos Es-
tados Unidos após um homem escapar de uma 
instalação para testes biológicos. Faz pensar 
bastante sobre o comportamento humano du-
rante períodos de crise. 

A MORTE DA VERDADE
Michiko Kakutani
Teorias da conspiração e ideologias que já ha-
viam sido totalmente desacreditadas voltaram a 
ter voz nas culturas, questionando o que já foi 
estabelecido pela ciência ou revelado pela histó-
ria. A verdade, segundo a autora, se tornou uma 
“espécie em extinção” em relação às opiniões 
individuais das pessoas. Michiko explica, com 
fatos, como o mundo chegou a essa preocupan-
te realidade. 

A DOUTRINA DO CHOQUE
Naomi Klein
A história do livre-mercado contemporâneo foi 
escrita por meio de eventos catastróficos, que, 
muitas vezes, revelam-se extremamente benéfi-
cos para as corporações. Entre esses eventos es-
tão o golpe de Pinochet no Chile, o 11 de setem-
bro de 2001, a guerra contra o Iraque, tsunami 
asiático e o furacão Katrina. Naomi declarou 
recentemente que a pandemia do Covid-19 é 
também um ponto de atenção neste cenário em 
que pessoas que estão à margem ou integram 
públicos mais vulneráveis correm sempre mais 
riscos e são mais prejudicadas. 

4 VÍDEOS

BBC News Brasil - Coronaví-
rus: por que somos cada vez 
mais atingidos por doenças 
vindas de animais?
Neste vídeo, o repórter João      

Fellet explica três fatores que levam ao au-
mento de epidemias de doenças que vieram 
de animais, além de lembrar que esse tipo de 
contágio não é necessariamente algo novo.

Por que o Coronavírus pode   
parar a sua vida?
Atila Iamarino, epidemiologis-
ta e doutor em virologia, ex-
plica com números os casos de 

Covid-19 que estão acontecendo no mundo e 
detalha a importância de se fechar as escolas 
e locais de grande circulação para o controle 
da pandemia. Ele defende decisões como es-
sas são simples, mas podem salvar a vida de 
muitas pessoas.

ONU – Como a pecuária 
ameaça o clima global
Usinas elétricas ou pecuária? 
O vídeo mostra que, quando 
se trata de mudanças climáti-

cas, a principal causa do aumento das emis-
sões dos gases de efeito estufa é a criação de 
animais para alimentação. Entenda por quê. 

 Joaquin Phoenix &
Extinction Rebellion partner 
on ‘Guardians of Life’ film
Joaquin Phoenix, que estrelou 
Coringa no cinema, protago-

niza Guardiões da Vida, um curta-metragem 
feito com Extinction Rebellion e Amazon   
Watch, que pede aos espectadores que tomem 
medidas essenciais contra a crise climática. 


