
Produzindo
com a

natureza
Projeto tornou o Paraná mais verde,

ajudando a proteger a biodiversidade e a fomentar
uma agricultura em paz com o meio ambiente

P
aran

á B
iod

iversid
ad

e |
 P

rod
u

zin
d

o com
 a n

atu
reza





Curitiba - 2009

Produzindo
com a

natureza

Denis Ferreira Netto

Relatório do projeto Paraná Biodiversidade



 PARANÁ, Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral-SEPL - Projeto 

Paraná Biodiversidade: Produzindo com a natureza - 2009.

 1. Biodiversidade. 2. Conservação. 3. Corredores. 4. Agricultura sustentável. 5. Floresta Ombrófi la Mista. 

6. Floresta Estacional Semidecidual.

  CDU: 504.06(816.2)



ROBERTO REQUIÃO
Governador do Paraná

LINDSLEY DA SILVA RASCA RODRIGUES
Secretaria de Estado do Meio Ambiente  e Recursos Hídricos | SEMA

ENIO VERRI
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral | SEPL

VALTER BIANCHINI
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná | SEAB

Unidade de Gestão do Projeto | UGP

Erich Gomes Schaitza
Coordenador-Geral | SEPL

Gracie Abad Maximiano
Gerente Técnica | SEPL

Denise de Fátima Salussoglia Khury
Gerente Administrativo-Financeira | SEPL

Márcia de Guadalupe Pires Tossulino
Implementadora | IAP 

Luiz Marcos Feitosa dos Santos
Implementador | EMATER

Rosa Maria Riskalla
Implementadora | SEMA

Débora Grimm
Implementadora | CODAPAR

VITOR HUGO BURKO
Diretor-Presidente do Instituto Ambiental do Paraná | IAP

ARNALDO BANDEIRA
Presidente do Instituto Paranaense de Assitência Técnica

e Extensão Rural | EMATER

NEI CALDAS
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário

do Paraná | CODAPAR

Celso Araújo
Gerente do Corredor Araucária

Donivaldo Pereira do Carmo
Gerente do Corredor Iguaçu-Paraná

David Gobor
Gerente do Corredor Caiuá-Ilha Grande

Publicação do Projeto Paraná Biodiversidade

Editor | Eduardo Sganzerla

Colaboração editorial | Luiz Manfredini | Cynthia Calderón

Projeto gráfi co | Adalberto N. de Almeida Camargo

Revisão | Giovana Casagrande

Harvey F. Schlenker



Harvey F. Schlenker



Sumário

Apresentação.................................................................................................................................07
Resgate de paradigmas ...............................................................................................................09
Um legado para o futuro ............................................................................................................ 11
As pazes entre produção e meio ambiente ..............................................................................12
A economia avança sobre a natureza .......................................................................................20
Paraná: vanguarda em política ambiental ...............................................................................26
Um salto na solução dos passivos ambientais .........................................................................32
A lógica: (re)unir o que foi separado ......................................................................................38
Mais verde, mais biodiversidade, menos pobreza ..................................................................43
Unidades de conservação, o núcleo .........................................................................................57
Paraná inova na gestão de fauna ............................................................................................... 61
 Comunidade trabalha pelo meio ambiente ..............................................................................64
 Escrevendo a própria história ...................................................................................................66
Consciência, chave da conservação ..........................................................................................69
Iniciativas repercutem no Estado ..............................................................................................77
Corredor Caiuá-Ilha Grande: a fl oresta cresce na areia do Caiuá.......................................85
 O futuro é agora ........................................................................................................................89
 Terra que emana mel ...............................................................................................................95
 Ambientalista, como não? ........................................................................................................98
 A natureza à mesa................................................................................................................... 101
Corredor Iguaçu-Paraná: abraçando o grande parque ......................................................104
 Dolce Vita ................................................................................................................................109
 Água cristalina e lucros .......................................................................................................... 111
 Somar para multiplicar .......................................................................................................... 113
 Uma nova história................................................................................................................... 116
 Novas margens verdes .............................................................................................................120
Corredor Araucária: araucária sofre, mas resiste ...............................................................122
 Abelhinha do bem ..................................................................................................................127
 Plantar, colher e ser feliz .........................................................................................................129
 Educação, o melhor remédio .................................................................................................. 133
Equipe técnica ............................................................................................................................136
Lista de Subprojetos e ONGs apoiadas ..........................................................................................138
Agradecimentos ............................................................................................................................. 140



Denis Ferreira Netto



| 7

Apresentação

Esta publicação apresenta uma síntese ilustrada das atividades realizadas pelo projeto 

Paraná Biodiversidade ao longo de sua implementação, entre 2003 e o início de 2009.

As páginas a seguir contêm a história e os conceitos fundamentais do projeto, 

seus objetivos, sua metodologia e as principais atividades nele desenvolvidas. Relatam e 

avaliam a um só tempo a iniciativa que, reunindo signifi cativos investimentos do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente (GEF), Banco Mundial e do Governo do Paraná, atuou 

fortemente na articulação – necessária e possível – entre a produção agrícola e a proteção 

da biodiversidade em 10% do território paranaense. 

Fruto de exemplar integração de esforços por parte de diversos órgãos do Governo do 

Paraná, sob a direção da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, e 

com a participação decisiva dos poderes locais e representações da sociedade civil, o projeto 

também atestou a importância da cooperação internacional, em tempos de globalização, 

para a solução de graves problemas da atualidade, como o ambiental.

Com o presente relatório, o Governo do Paraná não apenas presta contas aos 

cidadãos e cidadãs do Estado sobre um projeto alimentado por recursos públicos, como 

também procura contribuir para a construção de uma ampla e duradoura consciência 

conservacionista na sociedade paranaense.
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Resgate de paradigmas

O projeto Paraná Biodiversidade aportou concepções e iniciativas inovadoras à 

política ambiental do Governo do Paraná, de resto pioneira, em vários aspectos, no esforço 

governamental brasileiro de proteção dos recursos naturais e da diversidade biológica.

O projeto guardou equidistância dos fundamentalismos opostos – o ambiental e o 

econômico – demonstrando a viabilidade, e também a necessidade, da integração sinérgica 

entre as atividades produtivas e a conservação dos recursos naturais e da diversidade 

biológica. Tudo isso com a sempre saudável participação da sociedade civil organizada, 

particularmente dos agricultores, protagonistas dessa interação.

Para além dos modernos conceitos de desenvolvimento sustentável que resgatou 

e implementou, e do conjunto de excepcionais resultados que colheu, o Paraná 

Biodiversidade veio corroborar duas questões de natureza estrutural e estratégica. 

Primeiro, demonstrou a relevância da cooperação internacional na solução de problemas 

locais que, no contexto de um mundo globalizado, assume não raramente dimensões 

globais. Aqui me refi ro, obviamente, a uma globalização solidária, em que povos e 

nações se unem, sem hegemonismos, para tornar a vida no planeta melhor para todos. 

Em segundo lugar, o projeto recuperou um paradigma civilizatório, algo esquecido nas 

décadas do revival liberal, ou seja, o papel decisivo do Estado como estruturador da vida 

em sociedade e indutor do desenvolvimento socioeconômico, cultural, político e também 

ambiental. E isso não é pouco.

Roberto Requião
Governador do Paraná
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Um legado para o futuro
Nos últimos 50 anos, a economia paranaense cresceu sobre uma base agrícola muito 

forte. Boa parte da fl oresta do Estado foi substituída por soja, milho, feijão ou pastagens, do 

que resultou muita riqueza e, ao mesmo tempo, muitos problemas ambientais. 

Tal situação é conhecida de todos, mas pessoas diferentes veem com diferentes 

olhos a relação custo-benefício desse processo. Para alguns, os problemas ambientais 

são pequenos diante de toda a riqueza gerada. Para outros, a riqueza é pífi a diante dos 

problemas enormes que estamos enfrentando e dos que virão. 

Quem analisa o mapa de vegetação do Paraná observa a baixa cobertura fl orestal 

das regiões noroeste, oeste e norte e fala da desgraça representada pelo desmatamento, mas 

difi cilmente considera a situação de um proprietário rural de Inácio Martins, por exemplo, 

onde a cobertura fl orestal ocupa 40, 50 ou 60% de sua área, impondo restrições de uso e 

necessidades básicas a serem atendidas.

Essa variação de pontos de vista e de análises em escalas diferentes é uma realidade 

na gestão da biodiversidade.

Em outras palavras: falar de desmatamento, extinção e  outros temas ligados à 

biodiversidade é fácil. Difícil é encontrar consenso entre visões de pessoas em diferentes 

grupos de interesse e propor soluções harmônicas que levem a uma situação sustentável.

Com essa problemática em mente, a equipe do projeto Paraná Biodiversidade 

procurou, incessantemente, construir conhecimento em diferentes escalas, determinando 

as necessidades de conservação de fl ora e fauna do Estado, detalhando tais necessidades 

dentro dos corredores Araucária, Caiuá-Ilha Grande e Iguaçu-Paraná e fi nalmente, 

de forma participativa e integrada com as comunidades rurais, planejar microbacias e 

propriedades. 
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O projeto complementou esse trabalho com uma série de estudos que embasaram a 

defi nição das políticas estaduais de gestão de fauna, controle de exóticas e prioridades de 

conservação ou ações como o monitoramento participativo de fauna, estratégias técnicas 

para restauração fl orestal e pagamento de serviços ambientais. Com um forte programa 

de capacitação e educação ambiental, atingiu mais de 200 mil pessoas. Foram feitos 

investimentos em planos de manejo e obras nas unidades de conservação.

Mais de 100 técnicos executores mobilizaram 14 mil produtores para conservar 

remanescentes fl orestais, solos e água, restaurar matas ciliares e reservas legais e a 

mudarem a forma como faziam agricultura. Foram construídos 69 empreendimentos 

comunitários demonstrativos – com atividades da produção de açúcar orgânico a 

agrossilvicultura, de cultivo e industrialização da agricultura a produção de leite e pasto, 

passando pela produção de carbono – nos quais as propriedades rurais participantes 

foram adequadas para cumprir a legislação ambiental, principalmente no que tange a 

reserva legal e áreas de preservação permanente. A maioria dos 1600 agricultores desses 

empreendimentos não se arrepende de ter reservado áreas para conservação, porque com 

pouco investimento em sua agricultura, sua renda melhorou e a sua vida seguiu adiante, 

melhor e mais sustentável. 

Em parceria com ONGs, o Paraná Biodiversidade executou 41 projetos 

conservacionistas voltados à pesquisa, educação ambiental ou proteção de remanescentes 

fl orestais em bom estado de conservação. 

Em resumo, o projeto realizou muito. Era um projeto demonstrativo, executado 

em 10% do território paranaense, com a responsabilidade de gerar modelos de gestão da 

biodiversidade e conservação de recursos naturais. Não se propôs a ser a solução para todos 

os problemas ambientais do Estado. Felizmente cumpriu seu papel e deixou um legado 

importante para programas e projetos futuros.

Erich Gomes Schaitza

Coordenador-Geral do Paraná Biodiversidade
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As pazes entre produção
e meio ambiente
Novos valores e novas práticas reduzem o custo 
ambiental da pujança

A pujança econômica do Paraná – potência agrícola e quinto maior PIB do país 

– cobrou um preço indesejável: a relativa degradação dos recursos naturais do Estado 

e a redução da cobertura fl orestal, com prejuízos em sua biodiversidade, uma das mais 

pródigas do planeta. 

O Paraná vem enfrentando esse custo ambiental por meio de iniciativas que remontam 

às três últimas décadas, formulando e implementando programas conservacionistas cada 

vez mais aperfeiçoados, vários deles pioneiros no Brasil. Um desses programas – o Paraná 

Biodiversidade - foi executado entre 2003 e início de 2009. 

A presente publicação oferece um breve histórico e os resultados mais signifi cativos 

do projeto – inovador em vários sentidos - que teve, entre outros, o mérito de estimular 

uma agricultura mais harmônica com o meio ambiente, tornar o Paraná mais verde e 

sua diversidade biológica mais rica, resgatando novos paradigmas de valor universal e 

promovendo um salto de qualidade na solução de passivos ambientais.

Financiado pelo Banco Mundial, com recursos do Fundo Mundial para o Meio 

Ambiente (GEF), e pelo Governo do Paraná, o projeto teve como formuladores e executores 

as secretarias estaduais do Planejamento (SEPL), do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMA) e da Agricultura e Abastecimento (SEAB), o Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP), o Instituto Emater e a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná 

(CODAPAR). Sob tal arranjo institucional, o projeto assegurou investimentos na ordem de 
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US$ 20 milhões –  US$ 7 milhões doados pelo Banco Mundial e US$ 13 milhões investidos 

pelo Governo do Paraná - em vasto leque de atividades visando promover a conservação 

da biodiversidade e o manejo sustentável de recursos naturais em duas ecorregiões no 

Estado, onde se encontram remanescentes de dois biomas ameaçados: a Floresta Estacional 

Semidecidual e a Floresta Ombrófi la Mista (Floresta com Araucária).

Nesse território, o Paraná Biodiversidade implementou três corredores ecológicos, 

cada qual com características ambientais e socioeconômicas singulares, que somam 

dois milhões de hectares – 10% do território do Estado –, concentrando nas microbacias 

ali existentes o essencial do seu objetivo central de conectar unidades de conservação e 

demais fragmentos fl orestais, integrando harmonicamente as atividades produtivas e a 

conservação ambiental. A estratégia implicou numerosas atividades, basicamente em três 

grandes campos sinérgicos: incentivos, com estímulo direto ao agricultor, para ele participar 

efetivamente do processo de conservação; capacitação técnica e educação ambiental de 

agentes do projeto e das comunidades locais; controle e proteção, com melhoria de todo o 

aparato estatal de fi scalização.

Além da formação dos corredores da biodiversidade, o projeto também se sustentou no 

envolvimento da sociedade no processo de construção de novos modelos de produção e na 

adoção de sistemas de fi scalização e controle mais efi cientes. 

Resultados

Como se verá na presente publicação, o Paraná Biodiversidade, reunindo a 

competência técnica, a sensibilidade política e a ação sinérgica dos seus executores, focados 

no binômio uso da terra/proteção da fauna e fl ora, produziu resultados alentadores. A partir 

de minucioso planejamento do uso da terra, amplamente negociado com os produtores 

rurais, defi niu uma sequência de atividades que incluiu, entre outras, o saneamento 
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ambiental (proteção de rios, combate à erosão, redução do uso de agrotóxicos, manejo 

integrado de solos, etc.) e a implantação de módulos agroecológicos. 

A essas iniciativas somaram-se outras, particularmente voltadas à biodiversidade, 

como o aparelhamento de seis unidades de conservação estaduais situadas nos corredores 

ecológicos uma central de monitoramento de fauna, que gera conhecimento e informações, 

o fortalecimento da estrutura de controle e, especialmente, de monitoramento, inserindo 

novas ferramentas de sensoriamento remoto nas práticas cotidianas. Ações educativas, 

voltadas à construção de novo padrão – sustentável – de desenvolvimento, integraram os 

executores na capacitação de produtores, na educação ambiental nas escolas públicas de 

ensino fundamental e em lideranças comunitárias e no treinamento de fi scais, promotores 

e técnicos.

Os resultados foram, de fato, alentadores, com milhares de produtores mobilizados 

na formação dos corredores. Em cerca de 280 microbacias, foram identifi cados problemas 

ambientais e propostas soluções para sua correção. Margens de rios foram protegidas, 

reservas legais recuperadas, unidades de conservação ganharam estrutura, equipamentos 

e planos de gestão, econegócios comunitários foram montados para gerar e comercializar 

produtos ambientalmente corretos. Dezenas de milhares de pessoas aprenderam sobre 

conceitos de conservação da biodiversidade nos eventos apoiados pelo projeto. 

O que esta publicação detalhará a seguir mostra, para além das especifi cidades do 

Paraná Biodiversidade, o quanto o Estado se mantém na vanguarda das iniciativas 

conservacionistas no Brasil. Um Estado que muito rapidamente está aprendendo que a 

pujança econômica pode – e deve – ser sustentável, garantindo não apenas as exigências 

socioeconômicas dos seus quase dez milhões de habitantes, como também a capacidade de 

manutenção e reprodução da sua biodiversidade.





Em dois milhões de hectares – 

10% do território do Estado – o Paraná 

Biodiversidade implementou três 

corredores ecológicos, concentrando em 

microbacias  ali existentes um conjunto 

de iniciativas que uniram fragmentos 

fl orestais, integraram atividades 

produtivas e conservação ambiental e 

capacitaram atores sociais em torno de 

modelos sustentáveis de produção.

Ilustração | Adalberto Camargo



A economia avança
sobre a natureza
Um retrato de dupla face mostra paradoxo
a ser resolvido
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retrato do Paraná contemporâneo é um retrato do próspero e do moderno. Contido 

num território modesto para os padrões continentais do Brasil – cerca de 200 mil 

quilômetros, 2,3% da superfície do País - o Estado tornou-se, particularmente nos últimos 

50 anos, uma potência agrícola de dimensão nacional e internacional. Hoje ostenta marcas 

invejáveis: quinto maior PIB do país, primeiro colocado na produção de milho, feijão, trigo, 

carne e frango, segundo na de soja e segundo maior exportador brasileiro de produtos 

agrícolas. O valor bruto (VB) da produção real e nominal – sempre crescente – alcançou 

R$ 28,8 bilhões na safra 2006/07, mais que 12% do VB nacional. Situa-se entre os grandes 

polos econômicos do país. Reunindo produção agrícola, agroindústria e parcela de serviços 

orientados para a agricultura, o agronegócio representa hoje 32% na composição do PIB 

estadual.

Mas o retrato apresenta, ao mesmo tempo, outra face: o custo ambiental cobrado 

pela exuberância econômica. De fato, a ocupação do território paranaense e a decorrente 

expansão das atividades produtivas avançaram sobre um dos mais importantes biomas 

do mundo, a Mata Atlântica, que cobria, originalmente, 83,41% do território do Estado. 

Reunindo a Floresta Ombrófi la Densa, a Floresta Ombrófi la Mista (Floresta de Araucária), 

a Floresta Estacional e campos de altitude – a Mata Atlântica é bioma tão rico e tão vital a 

ponto de ser considerado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

patrimônio da humanidade.

O
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Fragmentação

A fatura ambiental foi elevada. O extrativismo e a agropecuária abocanharam 

matas a perder de vista. Resultado: a matriz fl orestal que existia até os anos 50 foi 

sendo transformada em matriz agrícola com fragmentos fl orestais, o que provocou 

empobrecimento da fauna e fl ora, erosão e fragilização do solo e poluição dos recursos 

hídricos. Tal realidade é demonstrada pela quantidade de espécies presentes nas listas de 

espécies de fauna e fl ora ameaçadas no Paraná. 

As primeiras serrarias, instaladas no fi nal do século XIX, inauguraram a derrubada 

das fl orestas, fenômeno acelerado a partir de 1930, com a colonização do norte paranaense 

e a consequente introdução e expansão da cafeicultura. A partir do fi nal dos anos 40 do 

século XX, a ocupação intensiva da vasta região do oeste e sudoeste deu-se sobretudo com 

base na exploração da madeira. As serrarias proliferaram, nômades: esgotada a mata, 

mudavam-se de lugar, de olho na fabulosa riqueza das araucárias, mais de seis milhões 

somente no sudoeste. A fl oresta, obviamente, não resistiu: já em 1950, a cobertura fl orestal 

do Estado caiu para 39,6% e, em 1965, para 24%. 

A partir do início dos anos 70, a agricultura tecnologicamente mais desenvolvida 

espalhou-se pelo Estado, criando gado e produzindo grãos. Some-se a isso a grande 

ocorrência de incêndios fl orestais, a extração de espécies vegetais de importância econômica, 

a implantação de projetos agropecuários em áreas frágeis, a expansão urbana, entre outros 

fatores, e se entenderá porque o Estado sofreu drástica redução em sua cobertura vegetal, 

em índices que variam segundo diferentes parâmetros de interpretação. 

Nos últimos 200 anos – mas sobretudo a partir de meados do século XIX – o mundo 

progrediu como nunca, mas com forte pressão sobre seus recursos naturais. O que se tem 

visto é o avanço produtivo sobre ecossistemas frágeis, que não suportam a exploração 
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agrícola intensiva, como as áreas de cerrados, savanas e de vegetação semiárida. Essas 

regiões correspondem a quase 40% da superfície total do planeta, ou cerca de 190 milhões 

de quilômetros quadrados, e respondem por 22% da produção mundial de alimentos. A 

exploração inadequada leva ao empobrecimento do solo, um processo conhecido como 

desertifi cação, que, segundo estimativa da FAO, o órgão da ONU para a agricultura, já afeta 

cerca de 250 milhões de pessoas em mais de 100 países. 

Também o Brasil sofreu com as pressões sobre seu meio ambiente. Exemplo evidente 

é a dramática redução da Floresta Atlântica em 93% de sua área original de 100 milhões 

de hectares, consumida pela colonização do país, pelo desenvolvimento da agricultura e da 

indústria, pela crescente urbanização e, no geral, pelo desconhecimento generalizado da 

importância dos recursos naturais.

O mundo reage

O mundo, no entanto, reage. As quatro últimas décadas marcaram atitudes das 

populações diante do que se convencionou chamar de crise ambiental. Nos anos 60 as 

iniciativas pioneiras limitavam-se quase sempre à obsessiva e extravagante atenção à 

preservação das baleias, dos graciosos ursinhos panda da China ou ainda do cada vez mais 

raro mico-leão-dourado do Brasil, recortados dos seus respectivos contextos históricos, 

sociais, políticos e culturais. A década seguinte inaugurou uma espécie de marco da luta 

ambientalista, inserindo-a em cenários mais realistas, a começar pela Conferência de 

Estocolmo, em 1972. Sob seu infl uxo, criou-se no Brasil, em 1974, a Secretaria Especial do 

Meio Ambiente, embrião do atual Ministério do Meio Ambiente. 

Nos 20 anos seguintes muito foi realizado, culminando com a Rio-92, outro marco. 

Entre uma e outra, numerosas reuniões, acordos, tratados e estudos conferiram maior 

consistência à preocupação conservacionista. Além da Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação (FAO), importantes instituições – como o Banco Mundial 
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– passaram a se envolver no fi nanciamento de programas de proteção ambiental, em 

particular nos países em desenvolvimento.

No Brasil, ainda que a legislação ambiental tenha engatinhado já nos anos 30 do 

século passado, com os códigos setoriais (Florestal, das Águas e de Minas, todos de 1934), 

foi em 1988 que, pela primeira vez, o trato sustentado dos recursos naturais e a proteção 

da biodiversidade no país ganharam foro constitucional. Todo o capítulo VI da nova carta é 

dedicado ao meio ambiente, incluindo sua defesa entre os princípios da ordem econômica, 

de modo a compatibilizar a promoção do crescimento econômico-social com a necessária 

proteção e conservação ambiental.

Estudo de impacto  

Do novo status provém, entre outras obrigações legais, a exigência de prévio estudo de 

impacto ambiental para a instalação de obras ou atividades potencialmente impactantes 

do meio ambiente. Tal estudo indica medidas para a preservação da diversidade e da 

integridade do patrimônio genético do país, com a proteção da fauna e da fl ora, o controle 

da produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

possam colocar em risco a qualidade de vida e o meio ambiente e a promoção da educação 

ambiental.

Na década de 90, novas leis surgiram para regulamentar e dar consequência ao 

texto constitucional, com destaque para a que instituiu a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos, em 1997. Vieram, em seguida, a Lei de Crimes Ambientais, o Sistema Nacional 

das Unidades de Conservação, o Protocolo Verde (exigindo que os bancos e as agências de 

empréstimo levem em consideração os critérios ambientais no fi nanciamento dos projetos), 

a preparação de uma Agenda 21 para o Brasil e a descentralização do gerenciamento 

ambiental para os estados e municípios.



Paraná: vanguarda
em política ambiental
Programas variados se articulam
para enfr entar a crise
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Paraná não assistiu passivo à degradação de seu meio ambiente e da diversidade 

biológica nele contida. Ao contrário, agiu – e fortemente. À sua longa tradição 

em grandes projetos de desenvolvimento agrícola, fl orestal e rural associou, no início da 

década de 90, um incisivo viés ambiental, direcionando melhor os recursos e buscando 

uma articulação institucional mais efi caz em favor da biodiversidade. A iniciativa foi 

reforçada com a ampliação do leque de atores, com a participação de ONGs, universidades, 

sindicatos, associações comunitárias e sociedades de pequenos produtores rurais.

No início da década de 80, o Estado trabalhava no programa Refl orestamento de 

Pequenas e Médias Propriedades Rurais (REPEMIR), no Programa de Desenvolvimento 

do Oeste do Paraná (PRODOPAR), no Programa Especial de Controle de Erosão dos Solos 

no Noroeste do Paraná (PRODONORTE) e no Programa de Apoio Integrado ao Pequeno 

Produtor Rural (PRO-RURAL). Tais iniciativas refl etiam os processos de desenvolvimento 

da época e atacavam problemas setorizados pela sua natureza ou localização. Em 1983, 

o Programa de Manejo Integrado do Solo e da Água (PMISA) apresentou uma nova 

visão, mais sistêmica, na qual práticas de conservação de solo eram complementadas por 

refl orestamentos de matas ciliares e pelo plantio de fl orestas produtivas.

Na segunda metade dos anos 80 surgia o Paraná Rural. Executado com recursos 

provenientes de um empréstimo do Banco Mundial, o programa aprimorava e ampliava 

as ações do PMISA, passando a utilizar microbacias hidrográfi cas como unidades de 

planejamento e desenvolvimento, e aumentava a participação popular nas decisões sobre 

a alocação de recursos e os caminhos do desenvolvimento das microbacias por meio da 

criação de comitês participativos locais. Seu principal foco era o manejo e conservação 

de solos e de recursos naturais em sistemas agrícolas, com grande ênfase para práticas de 

mecânicas de conservação de solos e introdução do sistema de plantio direto. 

O
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Novo arranjo

Na década de 90, esse projeto foi sucedido pelo Paraná 12 Meses, também com 

recursos provenientes de um empréstimo do Banco Mundial. Mantinha as características 

do Paraná Rural quanto ao manejo e conservação de solos e de recursos naturais, mas 

procurava atacar a pobreza no campo, promovendo melhorias em saneamento básico e 

moradias e também a industrialização de produtos primários.

Até os anos 90, os órgãos ambientais com atuação no espaço rural estavam 

associados ao Ministério da Agricultura, na esfera federal, e à Secretaria de Agricultura, 

nos estados. Nessa época, o governo federal criou o Ministério do Meio Ambiente e fundiu 

várias instituições de atuação ambiental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Florestal (Ibama). O Paraná, seguindo o modelo federal, criou o Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), fi liado à nova Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, 

com a fusão do Instituto de Terras, Cartografi a e Florestas e da Superintendência de 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente.

A divisão de poder entre agricultura e meio ambiente, resultante desse novo arranjo, 

fez com que políticas ambientais e agrícolas passassem a ser desenvolvidas de forma 

independente. Da mesma forma, atividades desenvolvidas em conjunto por instituições 

anteriormente sob um comando único sofreram os efeitos do novo modelo institucional e 

da difi culdade de articulação e planejamento dele provenientes.

Sustentabilidade

A última década do século assistiu a um intenso fortalecimento do discurso da 

sustentabilidade, da integração entre a conservação da natureza e a produção econômica 

e da transversalidade da área ambiental. No início de um novo século o Paraná, líder 

nacional na produção de grãos e outros produtos agropecuários, procurava uma alternativa 

de ação para se adequar a esse novo paradigma de desenvolvimento. Assumia, de partida, 

que grande parte de seu desenvolvimento econômico era devido à indesejável degradação 

de recursos naturais, com redução da cobertura fl orestal do Estado e perdas signifi cativas 

em sua rica biodiversidade.
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No bojo dessa preocupação surgiram vários programas governamentais, a começar 

pelo ICMS Ecológico, iniciativa pioneira do Paraná que repassa 5% do ICMS a municípios que 

abrigam em seu território mananciais de abastecimento público de interesse de municípios 

vizinhos ou unidades de conservação ambiental. O Estado também foi pioneiro ao criar 

o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de 

Preservação Permanente (SISLEG), um complexo sistema de gestão que permite ao IAP 

integrar reservas legais e áreas de preservação permanente às estratégias de conservação 

do Estado. Entre 1997 e 2006, uma parceria entre o Governo do Estado e o banco alemão 

KfW proporcionou investimentos na ordem de 10 milhões de euros na proteção da Floresta 

Atlântica em 11 mil quilômetros quadrados no litoral, vale do Rio Ribeira e Serra do Mar. 

Em 1999, com seu projeto Rede da Biodiversidade, a administração estadual inaugurou 

uma visão mais abrangente e sistêmica da proteção do meio ambiente, lançando a idéia de 

corredores ecológicos a partir da conexão de fragmentos fl orestais situados no entorno dos 

principais rios que cortam o Estado. A iniciativa continha, no entanto, a limitação de se 

circunscrever à esfera ambiental, deixando de lado a interdependência entre os corredores 

e as áreas produtivas que os circundavam.

Nesse contexto de ampla ação ambiental, a mesma equipe que havia trabalhado na 

elaboração e execução do Paraná Rural e Paraná 12 Meses procurou auxílio do Banco 

Mundial para montar um novo projeto, desta vez particularmente voltado à integração 

da visão ambiental, que buscava criar uma rede de biodiversidade no Estado, com a visão 

agrícola, que intentava produzir de forma sustentável e moderna. Daí surgiu o Paraná 

Biodiversidade. Sua missão: desenvolver um novo modelo de gestão do meio ambiente 

rural e da agricultura, trabalhar com uma agricultura menos impactante e conservar e 

recuperar a biodiversidade do Estado.



Antonio Carlos Terto



Um salto na solução
dos passivos ambientais
É possível desenvolver a produção 
protegendo a biodiversidade
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o cabo dos seis anos de sua vigência, o Paraná Biodiversidade promoveu um salto de 

qualidade na busca da solução do passivo ambiental paranaense, ou seja, articulou 

a proteção da biodiversidade – seu foco central - com o desenvolvimento socioeconômico. 

Rompia assim com a antiga (e prejudicial) separação entre ambos, partindo da premissa 

de que não se resolvem os problemas ambientais enquanto houver pobreza, e tampouco os 

problemas de pobreza com soluções meramente ambientais. 

O projeto se concentrou em duas fatias altamente ameaçadas da Mata Atlântica 

paranaense: a Floresta Ombrófi la Mista (ou Floresta com Araucária) e a Floresta Estacional 

Semidecidual. Desse modo, inseriu-se na estratégia do GEF de proteção, a longo prazo, de 

ecossistemas globalmente importantes, buscando a conservação  e o uso sustentável da 

biodiversidade, além da participação local nos benefícios das atividades de conservação. 

Em 63 municípios do noroeste, oeste e sudoeste do Estado, que somam aproximadamente 

dois milhões de hectares, ou seja, 10% do território do Estado, o Paraná Biodiversidade 

trabalhou na implementação dos chamados corredores da biodiversidade, interligando 

remanescentes fl orestais e unidades de conservação e reorientando a produção rural para 

modelos menos impactantes. 

Produzir e proteger

O Estado, que no passado orientou os produtores a substituírem as fl orestas pela 

agropecuária, numa ênfase exportadora, redirecionou sua política desenvolvimentista, 

introduzindo o cuidado ambiental. Com isso, procurou quebrar a idéia dominante de que 

a conservação da biodiversidade é inimiga da produção e que um meio ambiente íntegro 

não traz retorno econômico. Em outras palavras: era preciso mostrar ao produtor que ele 

poderia ganhar com a conservação da biodiversidade e, a partir daí, tê-lo como aliado, 

como força de sustentação dos projetos ambientais.

A
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Em seus seis anos de duração, o Paraná Biodiversidade estabeleceu diretrizes de 

planejamento, interligou esforços públicos e privados, compatibilizou programas e projetos 

em andamento, tudo voltado à conservação da biodiversidade nativa.

Para tanto, concentrou-se na mudança da postura da sociedade, em particular no 

setor rural, quanto à necessidade da conservação e proteção da biodiversidade, educando 

e capacitando os atores envolvidos. Proporcionou o manejo adequado de áreas protegidas 

e fragmentos de ambientes naturais, procurando compatibilizar os sistemas produtivos 

existentes com a conservação da biodiversidade. Ao mesmo tempo, contribuiu com 

iniciativas para reverter o avanço da degradação dos recursos naturais e, assim, revitalizar 

a biodiversidade (protegendo espécies e incrementando o controle e monitoramento 

ambientais). Além disso, buscou um novo modelo institucional capaz de garantir maior 

racionalização dos recursos aplicados e efi cácia nas ações, podendo ser replicado em todo 

o Estado após o término do projeto.

A ação do Paraná Biodiversidade estruturou-se em três grandes áreas. A primeira 

- Incentivos à Conservação e Manejo da Biodiversidade - teve como focos a redução de 

ameaças à biodiversidade, por meio da introdução de boas práticas de manejo na propriedade 

rural e a recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal, restabelecendo a 

conectividade entre fragmentos de ecossistemas originais e áreas protegidas com relevância 

ambiental. Essa área de trabalho incluiu a produção e atualização de planos de manejo em 

unidades de conservação estaduais existentes nos corredores.

A segunda área - Controle e Proteção - buscou desenvolver, com maior efi ciência e 

abrangência, as ações públicas no controle da qualidade ambiental do Estado, estimular a 

sociedade civil a participar dos processos de conservação da biodiversidade e fortalecer os 

sistemas de fi scalização, licenciamento e monitoramento ambiental, tendo como premissa 

a conservação da biodiversidade.
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A terceira área - Educação e Capacitação da Sociedade para a Conservação da 

Biodiversidade – procurou capacitar os agricultores em técnicas de sustentabilidade 

agrícola e sensibilizar a sociedade paranaense quanto à importância da conservação da 

biodiversidade, capacitando-a a participar e contribuir para com o processo de recuperação 

e manutenção da qualidade dos ecossistemas dos corredores.

Danielle Prim
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A soma de todos
Coordenado pela Unidade Gestora do Projeto (UGP), na Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), o Paraná Biodiversidade articulou um 
expressivo e sinérgico arranjo institucional voltado para a consecução dos seus 
objetivos. 

* A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), articulada 
com a Secretaria de Estado da Educação (SEED), tratou do programa de educação 
ambiental, com interfaces, entre outros, com o Instituto EMATER, o IAP e prefeituras 
municipais. 

* O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) respondeu por atividades de controle e 
proteção da flora e fauna, manejo das unidades de conservação e capacitação de 
técnicos de unidades de conservação e outras instituições.

* A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB) propiciou a 
integração dos projetos Paraná 12 Meses e Paraná Biodiversidade, garantindo 
apoio financeiro e técnico ao pequeno agricultor nos três corredores.

* O EMATER, por meio de um trabalho educativo e de organização dos produtores 
rurais, atuou no planejamento dos corredores, assegurando que as atividades 
agropecuárias fossem desenvolvidas de maneira sustentável, no sentido de 
um equilíbrio entre as atividades econômicas desenvolvidas na propriedade e a 
proteção dos recursos naturais. 

* A CODAPAR operou como agente financeiro, viabilizando apoio a agricultores, e 
também como auditor dos trabalhos.

A experiência de coordenação do projeto em uma secretaria neutra, ou seja, nem 
verde, nem produtiva, revelou-se bastante proveitosa, equilibrando as tensões naturais 
entre produção e conservação e, assim, induzindo com eficácia a integração entre os 
executores e os beneficiários do projeto. Não sendo executora direta das iniciativas do 
projeto, com ações de campo, a coordenação teve facilitada sua tarefa de articulação 
e promoção de consensos em torno dos eixos e dos objetivos do projeto.

executores e os beneficiários do projeto. Não sendo executora direta das iniciativas do 
projeto, com ações de campo, a coordenação teve facilitada sua tarefa de articulação 
e promoção de consensos em torno dos eixos e dos objetivos do projeto.

Danielle Prim
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mplementado pelo projeto Paraná Biodiversidade em sua área de abrangência – mas 

válido para aplicação nas demais regiões do Estado -, o conceito de corredor ecológico 

ou corredor da biodiversidade é relativamente novo no Brasil. Trata-se de extensa área de 

grande importância biológica que serve de ligação entre as várias espécies da fauna local. 

Nesses corredores, o manejo ambiental e econômico são integrados de modo a garantir a 

vida de todas essas espécies (com boa qualidade genética), a manutenção dos processos 

ecológicos e evolutivos (controle da erosão, recarga hídrica, manutenção do microclima, entre 

outros) e o desenvolvimento de uma economia regional forte, baseada no uso sustentável dos 

recursos naturais. Algo como um mosaico de usos e ocupação da terra, incluindo unidades de 

conservação de vários tipos – públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas (RPPN) 

–, áreas de cultivo e pastagem, fragmentos de áreas preservadas de propriedades privadas, 

reservas legais, matas ciliares, centros urbanos e atividades industriais. 

Por tal amplitude de ocupação e uso do solo, sob forte viés da utilização sustentável dos 

recursos naturais e conservação da biodiversidade, o corredor e sua zona de amortecimento 

podem assegurar o papel ecológico das áreas protegidas. Em lugar de se limitar a manter 

amostras representativas de ecossistemas, as unidades de conservação ligadas por corredores 

fl orestais transformam-se em meios para manter em funcionamento ecossistemas naturais 

ou alterados em extensas regiões, envolvendo todos os cidadãos na conservação da natureza. 

Assim, o conceito de corredor ecológico sinaliza para uma abordagem alternativa à forma 

convencional de conservação de biodiversidade, sendo mais abrangente, descentralizada e 

participativa. 

I
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Gestão integrada

O desafi o para a conservação da biodiversidade está em prevenir (e  remediar) a 

destruição ou degradação dos seus hábitats, que ocorre com a devastação das fl orestas. 

A instituição de áreas protegidas é importante nesse sentido, mas não sufi ciente.  Apenas 

proteger amostras parciais, isoladas e de difícil implementação não garante a variedade 

e a viabilidade genética das espécies. A gestão integrada dessas áreas, numa abordagem 

regional e sistêmica, é recomendação que a União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, na sigla em inglês) faz há pelos menos 30 anos. 

Assim, as administrações públicas devem enfrentar, simultaneamente, a conservação das 

áreas naturais, a restauração das áreas degradadas, a reintrodução de espécies extirpadas, 

o controle de espécies invasoras, a prospecção biológica de novos usos de alto valor de 

material silvestre e ainda prover a qualidade de vida dos seres humanos. Ou seja: cuidar da 

paisagem como um todo.

A conexão entre os diversos fragmentos de vegetação nativa – formando áreas 

contínuas - é fundamental para a manutenção e o desenvolvimento da biodiversidade. 

Entre outras vantagens, garante áreas sufi cientemente extensas para proporcionar o fl uxo 

dos animais, proteger as espécies ameaçadas, possibilitar a disseminação das espécies 

vegetais, melhorar o manejo dos recursos hídricos, incluindo o controle de enchentes e 

a sustentabilidade das comunidades aquáticas. Ao fornecer proteção contra o vento para 

agricultura e pasto, ao controlar a erosão do solo e impedir a desertifi cação, a conexão 

também proporciona o aumento da produtividade agropecuária.





Mais verde,
mais biodiversidade,
menos pobreza

Arquivo Paraná Biodiversidade

Seis anos de trabalho integrado produziram 
resultados alentadores
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alvez a simples constatação de que a área em que lhe coube atuar está mais verde, 
após a conclusão dos seus seis anos de trabalho, bastasse para aferir o sucesso de 

um programa que buscou a reconstituição e preservação da biodiversidade em largos 
trechos do noroeste, oeste e sudoeste do Paraná, costeando os rios Paranapanema, Paraná 
e Iguaçu. Nas microbacias de entorno e conexão nas quais o projeto investiu em ações de 
saneamento ambiental não apenas deteve-se o desmatamento de suas áreas, como sua 
cobertura fl orestal aumentou: de 10,95% para 16,82%, no corredor Caiuá-Ilha Grande; de 
11,5% para 23% no Iguaçu-Paraná; e de 41,3% para 58% no corredor Araucária.

Chama a atenção o fato de que tais avanços provieram de um movimento sistêmico 
que gerou muitos outros resultados, de uma acumulação de ações conservacionistas, 
todas de extensa dimensão e que fi zeram do Paraná Biodiversidade um projeto de 
ampla capilaridade, permeando instituições públicas e privadas e mobilizando fortemente 
as comunidades envolvidas. Ademais, para além dos números que acumulou, o projeto 
também proporcionou avanços pouco mensuráveis, mas não menos importantes (condutas, 
procedimentos e paradigmas), que não cabem nas tabelas estatísticas, mas robustecem a 
cultura conservacionista entre os agricultores, sobretudo quanto à adoção de práticas mais 
harmônicas com o meio ambiente.

De todo modo, um olhar panorâmico sobre a atuação do Paraná Biodiversidade, 
entre 2003 e o início de 2009, revela quantidades signifi cativas. Nos três corredores, reuniu 
cerca de 15 mil famílias rurais num amplo conjunto de iniciativas de saneamento ambiental 
(proteção de rios, controle da erosão, redução do uso de agrotóxicos, manejo integrado de 
pragas, etc.), conservação da biodiversidade (particularmente na recomposição das matas 
ciliares, reservas legais e outras fl orestas) e introdução de atividades agrosilvipastoris 
menos impactantes e ambientalmente sustentáveis. Simultaneamente, foram intensifi cadas 
atividades de fi scalização, monitoramento e controle, proteção da fauna, capacitação e 
educação ambiental, entre outras, que moldaram a ação sistêmica do projeto.

T
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Planejamento e ação

A partir de amplo e minucioso planejamento macroestratégico, fruto de diagnósticos 

preliminares, o Paraná Biodiversidade defi niu o corpo de sua intervenção. O cenário 

não era simples. Perdas signifi cativas de biodiversidade – sobretudo de fl orestas para as 

atividades agropecuárias – e o quase completo desconhecimento dos produtores locais 

sobre conservação ambiental: assim desenhava-se a extensa área de dois milhões de 

hectares em que o Paraná Biodiversidade deveria atuar, a partir de 2003, quando foi 

lançado, contendo a sangria da biodiversidade e fomentando entre os agricultores uma 

cultura conservacionista.

Após reunir, treinar e aparelhar suas equipes, o projeto colocou-as em ação junto 

aos agricultores dos 63 municípios dos três corredores, organizadas nas três áreas básicas 

de sua atuação: incentivos à conservação, capacitação e educação ambiental e controle 

e proteção. Na primeira delas o Paraná Biodiversidade atacou, de início, uma das 

suas prioridades essenciais: a participação popular. Para incluir as comunidades locais 

no debate do planejamento macroestratégico e na melhor forma de sua implementação, 

o projeto reuniu representantes de organismos estatais e da sociedade civil (com ênfase 

nos agricultores) em 62 câmaras municipais de biodiversidade, uma em cada município 

(com exceção de Umuarama que, por conter minúscula fatia de seu território no corredor 

Caiuá-Ilha Grande, ingressou na câmara de um município vizinho) e criou nove conselhos 

regionais para a coordenação dessas câmaras. 

Para efeito de planejamento e ação, o projeto repartiu seu território em 280 microbacias 

hidrográfi cas e, com os representantes das comunidades locais, defi niu como prioritárias 

aquelas que reuniam em seu território áreas expressivas de unidades de conservação e 

remanescentes fl orestais. Um sistema de informações geográfi cas permitiu identifi car, em 

cada microbacia, os lugares em que a agropecuária era realizada de modo sustentável e 

aqueles em que havia confl itos do uso do solo e passivos ambientais. Para cada caso, foram 

geradas propostas para a superação dos problemas.



Planejamento do uso do solo
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As primeiras microbacias escolhidas pelo Paraná Biodiversidade foram as vizinhas das 

unidades de conservação. Nada mais natural: os parques e as reservas ecológicas são as áreas 

mais protegidas de todas e, em seu entorno, deve-se praticar uma agricultura sustentável que 

não as agridam, além de manter uma cobertura de vegetação natural que permita a expansão 

de seus benefícios ambientais. Em seguida, foram selecionadas microbacias que ligavam as 

unidades de conservação entre si e a remanescentes fl orestais signifi cativos. Receberam o 

nome de microbacias de entorno e de conexão em função da situação na paisagem.

União de fragmentos

Deu-se prioridade máxima à conservação dos remanescentes fl orestais e à restauração 

de matas ciliares e reservas legais. Com isso, fragmentos fl orestais isolados passavam a se unir, 

criando a possibilidade de movimentação e fl uxo genético de espécies de fauna e fl ora. 

Pode parecer estranho, mas as plantas se movimentam na medida em que seu pólen, 

sementes e propágulos são levados por agentes como vento, animais ou água. Por exemplo, 

a cotia é grande dispersora de sementes do pinheiro. Se ela vive em um bosque cercado de 

grandes plantios de soja, vai plantar os pinhões no bosque ou na área de soja. As sementes 

Microbacias

Subdivisões das bacias hidrográficas, com área delimitada pelos divisores de água 

de um rio principal e seus afluentes, as microbacias são usadas tradicionalmente no 

Paraná como unidades de planejamento do espaço rural. Seu manejo econômico, 

social e ambientalmente adequado visa promover o uso sustentável dos recursos 

naturais, a conservação da biodiversidade e a produção, com vistas ao bem-estar da 

família rural.

Todas as microbacias prioritárias foram planejadas com o uso de sistemas de 

informação geográficos, visando delimitar classes de paisagem com uso agropecuário 

sob sistemas sustentáveis. O uso atual do solo foi comparado aos dados obtidos e a 

partir daí determinou-se onde havia conflitos de uso do solo e passivos ambientais a 

serem sanados, gerando proposições para adequações.
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plantadas na área de soja, mesmo que germinem, não se transformarão em árvores porque 

logo um trator as atingirá durante a colheita ou o preparo de solo. Com isso, as novas 

plantas fi cam restritas àquele bosque. Com a construção de um corredor, a cotia pode se 

movimentar à vontade e ir ainda mais longe, plantando pinhões no próprio corredor ou 

em bosques vizinhos.

Na agricultura, foram introduzidas técnicas sustentáveis e compatíveis com 

a manutenção da biodiversidade, como a conversão de agricultura tradicional em 

agroecológica, o plantio conservacionista, a agrossilvicultura e a agricultura orgânica, 

entre outras iniciativas.  

Além de atuar nas bacias de entorno e conexão, o projeto também incluiu algumas 

bacias chamadas de amortecimento, ou seja, que visam garantir uma zona de transição 

entre áreas com uso ajustado à conservação e aquelas sem restrições para uso intensivo 

de tecnologias de produção. Apesar de não prioritárias para ação do projeto, muitas dessas 

bacias receberam ações visando à diminuição dos impactos da agricultura.

Saneamento ambiental

Após discussão com produtores e elaboração de planos de ação para microbacias 

prioritárias, o Paraná Biodiversidade investiu em torno de R$ 11 milhões para resolver 

os passivos ambientais mais urgentes (erosão, falta de mata ciliar e reversa legal, uso 

inapropriado de agrotóxicos, entre outros). 

Esse recurso, proveniente do Projeto Paraná 12 Meses, coordenado pela Secretaria 

de Agricultura e do Abastecimento, era parte da contrapartida do Estado para a doação do 

Fundo Mundial para o Meio Ambiente.

Os números revelados pela Emater e pelo IAP são precisos: 3.200 quilômetros de 

margens de rios foram protegidos com a recomposição de suas matas ciliares; 6.915 

proprietários receberam recursos para fazer conservação de solos e 1.200 para abastecimento 

de água para animais, evitando que recorressem a rios e nascentes; 11 milhões de mudas 

de espécies nativas foram plantadas. 

Para garantir a preservação do saneamento ambiental, articulando teoria e prática, 

14 mil produtores rurais foram capacitados em técnicas de sustentabilidade, a partir de 
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demandas apontadas pelas câmaras municipais da biodiversidade, enquanto a educação 

ambiental foi levada a 600 escolas da rede pública. Com tal elenco de iniciativas, vasto e 

variado, passou a ser comum, na área do projeto, discutir conservação da biodiversidade 

em um evento sobre produção de cebola, soja ou pecuária. Por outro lado, a integração 

da produção na conservação também entrou na pauta de eventos ambientais, pois não há 

como separar uma da outra, animais de pessoas, plantações da vegetação nativa.

Planejamento em quatro escalas
É importante trabalhar o planejamento da conservação em diferentes escalas. O 
projeto trabalhou em quatro escalas diferentes e sempre dentro de uma ótica de 
melhoria contínua e replanejamento constante. 

Na definição de áreas prioritárias para conservação, tentou-se definir prioridades 
estaduais considerando as nacionais. É um trabalho importante, mas não é detalhado, 
apontando grandes áreas dentro do Estado a serem trabalhadas. Obviamente, os 
corredores são algumas dessas áreas.

Em seguida, trabalhou com o planejamento macroestratégico dos corredores. Com 
mais detalhes, apontou as microbacias a serem trabalhadas e onde estavam os 
fragmentos importantes. À medida que o projeto avançava e metas importantes, como 
a avaliação ecológica rápida dos corredores ficavam prontas, as prioridades eram 
ajustadas e novas diretrizes de trabalho eram definidas.

A terceira escala foi a do planejamento participativo das microbacias. Nessa fase, 
os técnicos apresentavam a estratégia do projeto e discutiam com a comunidade 
envolvida quais eram os problemas daquela microbacia e quais as oportunidades de 
conservação. Juntos, traçavam planos de ação para a melhoria ambiental. Com isso, 
naquela bacia ficava claro onde havia necessidade de se restaurar matas ciliares, onde 
estavam os fragmentos importantes de florestas, quais processos erosivos estavam 
ocorrendo, se agrotóxicos eram problema ou não, e assim por diante. Algumas vezes 
o projeto tinha recursos para financiar as mudanças, outras não, mas o importante 
é que técnicos e agricultores construíram uma visão de problema e de caminhos a 
serem seguidos, definindo responsabilidades, direitos e deveres.

Finalmente, quando trabalhou com módulos agroecológicos, o projeto auxiliou 
produtores a planejarem suas propriedades, definindo a alocação de agricultura, 
florestas e mudanças de sistemas de produção.
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Módulos agroecológicos

Atento ao ciclo de qualidade, que sugere reavaliações constantes das iniciativas, o Paraná 

Biodiversidade, ao mesmo tempo em que progredia no saneamento ambiental dos corredores 

e implementava seus componentes, reexaminou seu planejamento macroestratégico original 

fazendo uma avaliação ecológica rápida em todos os corredores. Ao mesmo tempo, inaugurou 

outra atividade de primeira grandeza: os negócios comunitários demonstrativos, conhecidos 

como módulos agroecológicos. Objetivo: mostrar aos agricultores a possibilidade de se praticar 

uma agricultura ambientalmente responsável.

Foram implantados, ao longo dos seis anos em que durou o projeto, 69 desses módulos, 

cada qual reunindo um grupo de cerca de 20 agricultores e, em sua maior parte, realizando 

mais de uma atividade econômica e ambiental. Os módulos, em seu conjunto, agregaram 

mais de mil propriedades, fruto de um investimento da ordem de R$ 4 milhões do projeto 

e outro tanto por parte dos agricultores. No corredor Caiuá-Ilha Grande, por exemplo, 

esses módulos ajudaram a diversifi car a paisagem e controlar a erosão com sistemas que 

traziam árvores para a pastagem e mesmo com atividades de silvicultura. No corredor 

Iguaçu-Paraná, onde havia um uso intensivo de agrotóxicos, foram montados, entre outros, 

negócios de agricultura orgânica, tratamento de erosão e dejetos. No corredor Araucária, 

onde o principal problema era pobreza e falta de conhecimento, o Paraná Biodiversidade 

proporcionou novo planejamento – sobretudo com incremento técnico - a alguns sistemas 

de produção, além de introduzir na pauta regional vários negócios não tradicionais como, 

por exemplo, a apicultura, muitas vezes consorciada com um melhor manejo do gado. 

Emblemática da ação do Paraná Biodiversidade é a Cooperativa de Carbono dos 

Produtores Familiares do Paraná (Coopercarbo), formada por pequenos produtores para a 

comercialização do carbono sequestrado pelas fl orestas por eles recuperadas, resultado do 

Projeto de Carbono Florestal, que visa reconstituir as reservas legais nas propriedades de 

pequenos produtores no noroeste paranaense. Uma iniciativa pioneira que deu sentido duplo, 

conservacionista e produtivo, às reservas legais, ampliando os ganhos dos proprietários não 

só com produção, mas com a comercialização de um serviço ambiental. 
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Os módulos obtiveram grande efeito multiplicador, recebendo centenas de visitas de 

produtores que almejavam saber melhor como produzir e, ao mesmo tempo, conservar a 

biodiversidade, mantendo os lucros ou até mesmo os aumentando. Mais tarde, os módulos, 

além de demonstrarem a possibilidade de iniciativas agropecuárias sustentáveis, passaram 

a contribuir para a conexão entre fragmentos fl orestais e a consequente formação dos 

corredores, objetivo primordial do projeto. A experiência foi largamente utilizada nas 

atividades de educação ambiental em todos os corredores e mesmo fora deles.

Findo o projeto, a partir do início de 2009, os órgãos ambientais e ligados à agricultura 

do Governo do Estado articularão os módulos com outros projetos em curso, de modo 

a manter a assistência técnica que eles requerem, alguns deles ainda por mais de uma 

década, como é o caso do módulo em que se trabalhou com produção fl orestal de longo 

prazo para sequestro de carbono.

Unidades de conservação

O Paraná Biodiversidade possibilitou,  por meio do IAP, a produção ou atualização 

dos planos de manejo de seis unidades de conservação, núcleo da conexão dos fragmentos 

fl orestais nos três corredores da biodiversidade. Atendeu demandas em obras e equipamentos 

dessas unidades e apoiou fortemente a constituição de RPPNs, sobretudo com a elaboração 

de um roteiro metodológico orientando os proprietários na confecção dos planos de manejo. 

Aparelhou equipes de fi scalização (com veículos, barcos, aparelhos de monitoramento de 

animais, computadores, etc.), treinou promotores públicos e técnicos da fi scalização e 

licenciamento, apoiou o sistema de informações ambientais e patrocinou um conjunto de 

publicações de natureza informativa e educativa (no qual se destacam os 63 planos de ação 

para a proteção da fauna), mantendo sempre estreita interação com o setor agrícola.

O Paraná Biodiversidade apoiou fortemente a estruturação do Sistema de Proteção 

à Fauna (Sisfauna), conferindo ao Paraná o título de primeiro Estado do Brasil a criar 

uma política pública em defesa da fauna silvestre. Com a Rede de Monitores Ambientais 
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Voluntários dos Corredores de Biodiversidade (REMAVOU), um programa desenvolvido 

pela Diretoria de Biodiversidade e Áreas Naturais Protegidas do IAP (DIBAP), o Paraná 

Biodiversidade ajudou a treinar centenas de voluntários em atividades de monitoramento 

e pesquisa sobre conservação, preservação e proteção dos recursos naturais nas áreas 

prioritárias para a conservação, fauna e fl ora silvestre, ambientes aquáticos, ecologia da 

paisagem, entre outros. 

Buscando sempre estreitar relações com a sociedade civil, tornando-a parceira, o 

Paraná Biodiversidade manteve fl uido e produtivo relacionamento com organizações não 

governamentais ligadas à conservação ambiental, criando com elas um conselho consultivo 

de acompanhamento do projeto. Dois estudos avançaram em conhecimentos sobre a formação 

de um sistema de informações sobre legislação ambiental e ainda sobre a captura de carbono 

por refl orestamentos em pequenas propriedades. Quanto ao monitoramento ambiental, foram 

produzidos mapas sobre a evolução da cobertura vegetal nos corredores ecológicos.

Denis Ferreira Netto
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Planejamento macroestratégico e planejamento de 
microbacias
O Paraná Biodiversidade trabalhou o planejamento da conservação em quatro escalas 
diferentes, sempre sob uma ótica de melhoria contínua e replanejamento constante.

Primeiro, a definição das grandes áreas prioritárias para a conservação no Estado, 
incluindo os corredores. Em seguida, o projeto tratou do planejamento macroestratégico 
dos corredores. Mais detalhado, apontou as microbacias a serem trabalhadas e 
localizou os fragmentos florestais mais significativos. 

Na medida em que se avançava, iniciativas importantes – como a avaliação ecológica 
rápida dos corredores – eram concluídas, as prioridades eram ajustadas e novas 
diretrizes definidas.

A terceira escala foi a do planejamento participativo das microbacias. Nessa fase, os 
técnicos apresentavam a estratégia do projeto e discutiam com a comunidade envolvida 
quais eram os problemas da microbacia e quais as oportunidades de conservação. 
Juntos, traçavam planos de ação para a melhoria ambiental. Assim, naquela microbacia 
ficava claro onde havia necessidade de se restaurar matas ciliares, onde estavam os 
fragmentos florestais mais importantes, quais os processos erosivos que estavam 
ocorrendo, o impacto dos agrotóxicos, e assim por diante.

Algumas vezes o projeto dispunha de recursos para financiar as mudanças. Outras, 
não. O importante, de todo modo, é que técnicos e agricultores construíam uma visão 
do problema e de caminhos a serem seguidos, definindo responsabilidades, direitos 
e deveres.

Finalmente, quando trabalhou com módulos agroecológicos, o Paraná Biodiversidade 
auxiliou produtores a planejarem suas propriedades, definindo a alocação de 
agricultura, florestas e mudanças de sistemas de produção.
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Continuidade

Uma das principais iniciativas do Paraná Biodiversidade – de natureza estrutural 

e estratégica – foi estabelecer processos que continuarão a ser executados após seu 

encerramento, como atividades orgânicas de instituições públicas. Nesse contexto estão, 

por exemplo, a Central de Monitoramento da Fauna e os Centros de Planejamento do 

Uso da Terra, estruturados no IAP e no EMATER, respectivamente. Também é o caso das 

estratégias de conservação específi cas para as principais espécies ameaçadas de extinção do 

Estado, que serão implementadas pelo IAP, desenhadas com a participação da comunidade 

científi ca, de ONGs, técnicos, professores e alunos das universidades.

Outro aspecto de importância vital na experiência do Paraná Biodiversidade 

- e que encerra dimensão paradigmática – foram as múltiplas parcerias estabelecidas 

com universidades, centros de pesquisa, ONGs, associações de produtores, consórcios de 

conservação de bacias hidrográfi cas, além da integração sinérgica promovida pelo projeto 

entre as diversas áreas do Governo do Estado, articulando segmentos e técnicos outrora com 

visões opostas quanto à atividade econômica e a conservação ambiental. Seus executores – 

SEPL, SEMA, SEAB, IAP, EMATER e CODAPAR – trabalharam em conjunto para executá-lo 

e mobilizaram outras instituições e a sociedade nesse caminho. Polícia Ambiental, ITCG, 

UFPR, UNICENTRO, PARANÁ CIDADE, EMBRAPA, Secretaria de Educação e prefeituras se 

juntaram a produtores, associações e ONGs, muitas pessoas trabalhando em conjunto na 

sua execução.

Essa interação criativa fertilizou o terreno para situações inusitadas, como o fato 

do  técnico agrícola falar da conservação da biodiversidade tão naturalmente quanto 

recomendava uma prática de adubação ou o planejamento econômico de um sistema 

produtivo. Ou então técnicos ambientais reconhecendo a necessidade de se produzir e 

negociar a conservação da biodiversidade sem excluir o homem do campo desse processo. 

Foi uma proeza com enormes benefícios econômicos e socioambientais.



Harvey F. Schlenker



56 | Izabella Maria Swierczynski



| 57

Unidades de conservação,
o  núcleo
É a partir delas que os corrredores ecológicos se 
irradiaram

Tomando como núcleo seis unidades de conservação, mais o entorno de cada uma 

delas e ainda as áreas de preservação permanente e as de reserva legal das propriedades 

vizinhas, o Paraná Biodiversidade implantou os três corredores ecológicos a que se 

propôs. Assim, a Estação Ecológica do Caiuá, em Diamante do Norte, foi a base para o 

corredor Caiuá-Ilha Grande; a Área de Relevante Interesse Ecológico Cabeça do Cachorro, 

em São Pedro do Iguaçu, e o Parque Estadual Rio Guarani, em Três Barras do Paraná, 

nuclearam o corredor Iguaçu-Paraná; o Parque Estadual das Araucárias, nos municípios 

de Pinhão e Bituruna, a Reserva Florestal do Pinhão e a Estação Ecológica Rio dos Touros, 

em Reserva do Iguaçu, formaram o centro irradiador do corredor Araucária. 

Para isto, a iniciativa mais relevante - sob responsabilidade do IAP, no componente 

Gestão da Biodiversidade - foi a produção ou revisão dos planos de manejo dessas seis 

unidades de conservação. Pesquisas e estudos, em alguns casos com a participação de 

consultorias e da comunidade científi ca local, permitiram a elaboração (ou atualização) 

dos planos, proporcionando à cada unidade os meios para que sejam cumpridas suas 

funções ecológicas, científi cas, sociais e culturais. Minuciosos levantamentos sobre o 

meio físico (geologia, geomorfologia, solos, hidrografi a e clima), biológico (vegetação e 

fauna) e socioeconômico das unidades e da região em que se encontram deram origem a 

um diagnóstico socioambiental que, por sua vez, sustentou a formulação de diretrizes de 

manejo. Assim, o território das unidades foi dividido em parcelas, indicando que tipo de 

uso e ocupação da terra pode ser exercido em cada uma delas, de modo que os objetivos da 

unidade sejam atingidos por meio de um detalhado planejamento de programas e ações.
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Na Estação Ecológica do Caiuá (EEC), a reavaliação do plano de manejo 

(originalmente concluído em 1999) envolveu o trabalho sistemático de consultores e 

pesquisadores. Focada na pesquisa científi ca e na educação ambiental (principalmente 

pela proximidade de universidades, como a de Maringá), a estação recebe em média 1,5 

mil visitantes por ano. Com a revisão do plano de manejo, além da ampliação de sua área 

e a delimitação da respectiva zona de amortecimento, foi formado o conselho consultivo, 

defi nidos os procedimentos normativos e desenvolvido o plano de controle e prevenção de 

incêndios, entre outras iniciativas.

Na Reserva Biológica de São Camilo, em Palotina, as ações foram defi nidas com 

a elaboração do plano de manejo que também delimitou o entorno, ou seja, a zona de 

amortecimento da unidade. Foi proposta a recategorização da reserva para parque estadual, 

considerando que a visitação publica é o forte do local. Nos primeiros oito meses de 2008, 

900 pessoas passaram pelos 385,34 hectares da reserva. A Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) Cabeça de Cachorro, em São Pedro do Iguaçu, também teve seu plano 

de manejo revisado.  Já no Parque Estadual Rio Guarani, em Três Barras do Paraná, o 

Paraná Biodiversidade, por meio do IAP, fi nanciou a construção do centro de visitantes, 

do portal, do almoxarifado, da garagem, de sanitários e da casa do guarda parque, além 

do calçamento do estacionamento. Também foram adquiridos o mobiliário e instalada 

a telefonia. Na Reserva Floresta do Pinhão o plano de manejo indicou a necessidade de 

recategorização da área para refúgio da vida silvestre. Na Estação Ecológica Rio dos Touros, 

o plano de manejo também foi revisado. 

Reservas particulares

O Paraná Biodiversidade apoiou fortemente outro tipo de unidade de conservação: 

as reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs), áreas protegidas por lei, cuja 

gestão fi ca a cargo dos respectivos proprietários. Uma das iniciativas mais relevantes foi 
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a elaboração de um roteiro metodológico orientando os proprietários na elaboração dos 

planos de manejo, do mais simples (para as reservas em que só se pretenda conservar 

a biodiversidade), ao completo (para aquelas onde se desenvolverão todas as atividades 

permitidas em unidades de conservação, como pesquisa científi ca, turismo sustentável, 

educação, treinamento e capacitação, restauração e recuperação ambiental).

As RPPNs representam hoje o melhor modelo de constituição e gestão de áreas 

particulares protegidas do Brasil. O Paraná as incentiva fortemente desde 1994, a partir de 

quando passou a organizar um arrojado Programa Estadual de RPPN a partir da demanda 

de proprietários que exprimiram o desejo de conservar o ambiente voluntariamente. De 

lá para cá, tornou-se o Estado brasileiro com maior número delas - possui 200 das 746 

existentes no País. Espalhadas por 87 municípios, elas garantem a conservação de mais de 

47 mil hectares. 

Passo decisivo – com expressivo apoio do Paraná Biodiversidade - foi dado em 

outubro de 2007, quando um decreto estadual, elaborado com ampla participação 

da sociedade civil organizada, ampliou signifi cativamente o Programa de Apoio aos 

Proprietários e precisou a transferência do ICMS Ecológico às RPPNs, conferindo maior 

consistência e transparência ao repasse de recursos fi nanceiros. A nova confi guração 

normativa inseriu as reservas particulares no contexto do Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação e criou o Plano Quinquenal, defi nindo aonde se quer chegar com a criação, 

o planejamento e a consolidação das RPPNs, medida pioneira num órgão ambiental. Além 

disso, instituiu o Título de Reconhecimento, o Selo de Responsabilidade Ambiental e a 

Comenda como instrumentos do reconhecimento da sociedade ao ato dos proprietários de 

RPPN.





Paraná inova
na gestão de fauna

Denis Ferreira Netto

SISFAUNA vinca papel do Estado 
na proteção ambiental
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edução de ecossistemas, extinção de hábitats, caça predatória, comércio ilegal de 

espécies, poluição, introdução de espécies exóticas, tudo isso somado à falta de 

programas de incentivo à pesquisa científi ca e de reabilitação e destinação da fauna 

silvestre apreendida compunha o quadro que ameaçava seriamente a fauna paranaense. 

Uma fauna que, a despeito das adversidades, é rica no Paraná, incluindo cerca de 10 mil 

espécies de borboletas e mariposas, 450 de abelhas, 950 de peixes, 120 de anfíbios, 160 de 

répteis, 770 de aves e 180 de mamíferos. Desse mosaico, as adversidades colocaram mais 

de 150 espécies sob algum tipo de risco, segundo o Livro Vermelho da Fauna Paranaense, 

publicado em 2004.

Com apoio do recém-instituído projeto Paraná Biodiversidade, o Governo do Estado 

decidiu enfrentar a situação criando, em 2004, a Política Estadual de Proteção à Fauna 

Nativa (SISFAUNA), um modelo de gestão de fauna pioneiro e inovador voltado ao manejo e 

à conservação da fauna silvestre nativa. Seu objetivo: assegurar a manutenção da diversidade 

biológica e do fl uxo gênico, bem como a integridade biótica e abiótica dos ecossistemas e das 

relações integradas entre os órgãos ambientais e demais instituições de proteção à fauna 

existentes no Estado (entidades privadas, organizações não governamentais e do terceiro 

setor, instituições de ensino superior, entre outras) e que até então agiam isoladamente.

O decreto que instituiu o SISFAUNA criou também dois importantes instrumentos para 

sua implementação: o Conselho Estadual de Fauna (CONFAUNA), para cuja otimização 

vem sendo focada a gestão compartilhada entre o Governo do Estado, instituições de ensino 

e pesquisa e organizações do terceiro setor atuantes na conservação da fauna, repartindo 

responsabilidades, competências, planejamento operativo e decisões; e a Rede Estadual de 

Proteção à Fauna Silvestre (PRÓ-FAUNA), um sistema computadorizado de informações 

sobre fauna silvestre no Estado que permite desenvolver estratégias específi cas para a 

conservação de espécies. A rede pode ser acessada no sítio www.redeprofauna.pr.gov.br. 

Além disso, o Paraná também foi pioneiro na formulação e publicação de uma lista de 

espécies de fauna ameaçadas em seu território. 

R



| 63

Planos de ação

Com recursos do Paraná Biodiversidade e reunindo ampla comunidade de 

especialistas, representantes do terceiro setor, criadouros de fauna nativa e órgãos 

ambientais fi scalizadores, o SISFAUNA produziu, em 2008, um conjunto de 71 planos de 

ação específi cos para espécies ameaçadas ou objeto de algum tipo de difi culdade. Esses 

planos resultaram em oito publicações que facilitaram a promoção de ações articuladas 

em prol da conservação da fauna, reunindo e sistematizando as informações existentes 

sobre as espécies e as respectivas ameaças, identifi cando, descrevendo e priorizando as 

ações (e seus atores) de recuperação de espécies sob risco.

A Central de Monitoramento de Fauna, implantada a partir de dois centros de referência 

nos corredores Caiuá-Ilha Grande (no Parque Estadual São Camilo, em Palotina) e Iguaçu-

Paraná (Estação Ecológica do Caiuá, em Diamante do Norte), passou a monitorar espécies 

bioindicadoras na área de abrangência do Paraná Biodiversidade. A presença dessas espécies 

(como é o caso, por exemplo, da anta, do queixada, do papagaio-de-peito-roxo, da araras e da 

onça-pintada) em determinado ambiente indica o grau de conservação desse ecossistema. Por 

isso, os estudos com espécies bioindicadoras têm sido usados frequentemente para melhorar o 

conhecimento de ambientes naturais e orientar políticas públicas. 

O Paraná Biodiversidade abasteceu a Central de Monitoramento de Fauna com os 

equipamentos necessários (máquinas fotográfi cas, perneiras, lanternas de cabeça, GPS, 

armadilhas, redes de neblina, binóculos, projetores de vídeo, armadilhas fotográfi cas, 

entre outros), de modo a melhorar as condições de trabalho em campo de pesquisadores 

e monitores ambientais. A central deverá estender-se às demais regiões do Estado como 

atividade orgânica das instituições públicas do setor ambiental.
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Comunidade trabalha
pelo meio ambiente
Programa reforça aliança com a sociedade
em favor do meio ambiente

De 2004 a 2008, mais de 200 voluntários – entre universitários, produtores rurais, alunos 

de colégios agrícolas e profi ssionais de prefeituras – foram capacitados em atividades de 

proteção, monitoramento, pesquisa e educação ambiental pela Rede  de Monitores Ambientais 

Voluntários dos Corredores de Biodiversidade (REMAVOU). Criada e implementada pelo IAP 

por meio do projeto Paraná Biodiversidade, a rede integra o SISFAUNA e é ferramenta 

complementar da Central de Monitoramento de Fauna e Flora. Visa à participação voluntária 

da sociedade civil em ações de proteção ambiental no entorno das unidades de conservação. 

A REMAVOU nasceu como ampliação de outra iniciativa já em execução pelo IAP, 

o Programa de Voluntariado nas Unidades de Conservação do Paraná (VOU), voltado 

para atividades voluntárias no interior de unidades de conservação. Para a capacitação 

do monitores da REMAVOU, o IAP realizou quatro cursos em cada corredor, cada qual 

com cinco módulos (meio ambiente, mastofauna e avifauna, educação ambiental, fl ora e 

solos), nos quais os mais de 200 participantes receberam noções teóricas e aulas práticas 

de identifi cação de pegadas, coleta de dados e utilização de ferramentas para captura de 

imagens, como armadilhas fotográfi cas, entre outras ações de campo.

No decorrer da capacitação, os participantes atuaram em algumas práticas de 

monitoramento. Incursões na mata, diurnas e noturnas, serviram para identifi car 

vestígios de espécies como puma, veado, arara vermelha e cachorro-do-mato. Também 

foram realizados projetos pontuais de monitoramento, a exemplo de um modelo de 

monitoramento da fauna com o objetivo de avaliar a dinâmica de populações da fauna 

silvestre que constate a efi ciência dos corredores de biodiversidade.
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Centros de referência

Na Estação Ecológica do Caiuá e no Parque Estadual São Camilo foram criados 

dois centros de referência responsáveis pela organização da REMAVOU local. Em 2008 foi 

assinado convênio entre o IAP e o Consórcio Municipal da APA Federal do Noroeste do Paraná 

(COMAFEN) para gerenciar a REMAVOU no Corredor Caiuá-Ilha Grande. Duas ideias-forças 

sustentam a implementação da rede: o voluntariado, como expressão do envolvimento da 

sociedade civil na solução dos problemas ambientais, e a construção de programas que 

sigam de forma operacional após o encerramento do Paraná Biodiversidade.

As informações obtidas pela REMAVOU são repassadas ao IAP e seguem para a página 

eletrônica da Rede PRÓ-FAUNA. O processamento e a disseminação dessas informações 

possibilitam maior conhecimento e favorecem a tomada de decisões no que se refere ao 

planejamento ambiental.
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Escrevendo a própria história
Paraná Biodiversidade apoiou projetos apresentados 
pela sociedade

O Paraná Biodiversidade investiu R$ 880 mil em 41 projetos conservacionistas 

apresentados por organizações não-governamentais, como forma de incentivo às ações 

ambientais. Foram mais de 100 projetos inscritos em duas seleções (em maio e outubro de 

2008). Na primeira foram selecionados 27 e, na segunda, 14 projetos que atenderam aos 

critérios de ganhos ambientais, aplicabilidade, coerência, plano de trabalho, experiência da 

instituição e localização geográfi ca da proposta que deveria estar na região dos corredores 

do projeto.

As categorias fi nanciadas foram: pesquisa sobre biodiversidade (incluindo diagnósticos 

e monitoramentos da fauna e da fl ora em áreas em bom Estado de conservação), educação 

ambiental (visando fortalecer o compromisso da sociedade com o meio ambiente), 

construção de planos para o cadastramento ou infraestrutura em áreas de remanescentes 

fl orestais, além de iniciativas de apoio à melhoria e a construção de novas reservas 

particulares do patrimônio natural.

Cada projeto recebeu o valor máximo de R$ 20 mil para sua execução, num período 

de três a seis meses das suas propostas. Entre elas, dois do Consórcio Intermunicipal para 

Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Infl uência (CORIPA), ONG que 

atua na região noroeste do Estado. O primeiro projeto: diagnóstico da mata ciliar nos 

municípios que integram o consórcio (Altônia, Alto Paraíso, Esperança Nova, Guaíra, 

Icaraíma, São Jorge do Patrocínio, Terra Roxa e Xambrê). O segundo: educação ambiental 

com capacitação de pessoas para atuar em conselhos de meio ambiente e de unidades de 

conservação.

O biólogo Erick Caldas Xavier, secretário executivo do órgão, explica que a partir dos 

dados do diagnóstico, o Coripa pretende implantar alguns programas junto aos municípios, 
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como o de controle de poluição (para controlar resíduos de óleo e graxa nas redes de esgoto) 

e a implantação de sacolas ecológicas, com o objetivo de reduzir a utilização das sacolas 

plásticas tradicionais, em parceria com entidades do comércio. 

Interesse coletivo

Outra entidade que teve seu projeto aprovado foi o Instituto de Ecoturismo do 

Paraná, que desenvolveu o Despertar Socioambiental, de comunicação e interação com a 

comunidade de Inácio Martins que, posteriormente, teve uma segunda fase na Casa Familiar 

Rural, escola rural de Guaraniaçu. Alunos de 5ª a 8ª série da escola Estadual Parigot de 

Souza foram capacitados com ofi cinas de sensibilização ambiental e educomunicação. O 

objetivo é sensibilizar e despertar o interesse coletivo dos jovens quanto à importância do 

corredor Araucária, sua conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Os alunos 

foram capacitados para a produção de comunicação que mobilize e gere diálogo sobre a 

importância da participação coletiva na preservação ambiental. 

Foram escolhidos 15 alunos do ensino médio e cinco professores por meio de 

um concurso de redação sobre o tema “socioambiental”. As professoras ajudaram na 

mobilização e na avaliação e escolha das redações. Os estudantes passaram a produzir 

um jornal mural, interagir com a rádio comunitária do município e desenvolveram um 

documentário audiovisual. “A partir das ofi cinas, os jovens participam desde a elaboração 

do roteiro do vídeo até as entrevistas com a própria comunidade, gerando um diálogo 

maior sobre meio ambiente e sobre a realidade da região”, ressalta a coordenadora de 

Educação Ambiental do projeto, Flávia Fernandes. 

A proposta do documentário em vídeo, ferramenta de cunho informativo e didático 

interdisciplinar de educação ambiental, além de estimular o público jovem para o diálogo 

socioambiental, servirá como complemento para que os professores das redes municipal 

e estadual possam utilizá-lo como material de apoio às disciplinas de Ciências, História, 

Geografi a, entre outras, ampliando a percepção da comunidade local.





Consciência,
chave da conservação

Danielle Prim

Projeto deu ênfase particular à produção
e difusão do conhecimento
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ndivíduos e comunidades conscientes dos desafi os do meio ambiente local e global e, 

por isso, capazes e determinados a agir, individual e coletivamente, na solução dos 

problemas ambientais presentes e futuros, em particular quanto à proteção da diversidade 

biológica: eis um eixo estruturante do projeto Paraná Biodiversidade e objeto de seu 

componente Educação Ambiental e Capacitação da Sociedade para a Conservação da 

Biodiversidade. 

De fato, não fosse uma atuação ampla, consistente e diversifi cada na implementação 

desse componente e o Paraná Biodiversidade não teria atingido sucesso na proteção 

da biodiversidade de sua vasta área de abrangência. Pois foi a partir de meticulosa 

sensibilização da sociedade que o projeto conseguiu aplicar, com sufi ciente sustentação 

política e social, novos paradigmas de valor universal que promoveram verdadeiro salto 

de qualidade na solução de passivos ambientais. A dimensão socio-ambiental (e também 

econômica) da biodiversidade e a possível (e necessária) harmonia entre atividades 

produtivas e a conservação da diversidade biológica, foram ideias fundantes do projeto, 

base das numerosas atividades de educação ambiental.

Mais conhecimento

Tomando por base o papel estratégico e estruturante do conhecimento, o Paraná 

Biodiversidade procurou contribuir para a construção de uma cultura conservacionista 

em pelo menos três grandes áreas. A primeira foi a difusão de conceitos e de práticas 

sustentáveis que a sociedade local simplesmente desconhecia, embora fosse até fl uente em 

soja, trigo, pecuária, cotações do dólar, tecnologias agrícolas, oscilações da bolsa e outros 

aspectos da produção e da especulação. Para quebrar a exclusividade desse viés econômico 

e fi nanceiro, o projeto estabeleceu, sobretudo com os agricultores, um rico e fl uido processo 

de comunicação e educação, graças ao qual conceitos básicos de conservação foram 

repassados de forma massiva.

I
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A segunda área envolveu técnicos e agricultores em treinamentos aplicados por 

especialistas de várias procedências que trabalharam, entre outros temas, a redução do 

uso de agrotóxicos, o refl orestamento, a integração de biodiversidade e gestão de águas, o 

pagamento por serviços ambientais, o planejamento de propriedades e de grandes espaços 

e a ecologia da paisagem. A terceira área, que veio se somar à difusão de conceitos e de 

formação técnica, deu ênfase à educação ambiental propriamente dita, buscando fi xar 

conceitos e relações de causa-efeito das ações humanas sobre o ambiente.

Os números desse segmento do Paraná Biodiversidade são eloquentes. Foram 250 

eventos nos três corredores, com a participação de 200 mil pessoas, sem contar as 1.800 

reuniões com produtores rurais para discutir a implementação do projeto. Além disso, 

foram publicados 62 materiais educacionais, entre livros, cartilhas, guias e fôlderes. 

Educação ambiental

A implementação do componente Educação Ambiental e Capacitação da Sociedade 

para a Conservação da Biodiversidade começou em 2003, com a capacitação, sobretudo na 

relação entre atividade produtiva e conservação da biodiversidade, dos técnicos extensionistas 

e de instituições ambientais, verdadeiros atores da biodiversidade, engajados, qualifi cados 

e, portanto, capazes de, efetivamente, criar, infl uir e modifi car as formas de pensar e de 

agir da sociedade em termos de conservação da natureza. Tal capacitação contribuiu 

decisivamente no sucesso de um dos principais objetivos do Paraná Biodiversidade, 

ou seja, o planejamento de propriedades e bacias hidrográfi cas considerando-se como 

prioridade as questões ambientais (manutenção da reserva legal e matas ciliares).

Em 2004 a ênfase foi conferida à formação de professores da rede pública na 

conservação da biodiversidade: foram seminários teóricos sobre recuperação da mata ciliar, 

agricultura conservacionista, agroecologia, permacultura, controle biológico de pragas, 

ecologia da paisagem, manejo fl orestal, entre outros temas. No ano seguinte, o mesmo 

público participou de módulos práticos, em ofi cinas. Em 2006, entraram em cena mais de 

dois mil alunos da rede pública e de algumas escolas agrícolas dos municípios abrangidos 
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pelos corredores, que participaram de 24 eventos, entre seminários, ofi cinas em unidades 

de conservação e da I Feira de Biodiversidade, na qual apresentaram, com professores, suas 

práticas ambientais. Como complemento, os professores trabalharam o tema ambiental com 

seus alunos realizando atividades artísticas (teatro, música, pintura, cerâmica, desenho, 

recorte, leitura e criação de textos) e vivências, como visitas a unidades de conservação, 

plantio de mata ciliar e trabalhos em hortas orgânicas e de ervas medicinais, além de 

visitas a feiras agrícolas. Esses alunos receberam o título de “Amigos da biodiversidade”.

Em 2007 e 2008, foram promovidos eventos de educação ambiental não-formal e 

a capacitação de voluntários das unidades de conservação e da participação em feiras 

agrícolas. As famílias rurais, segundo metodologia específi ca e em parceria com os 

demais executores do Paraná Biodiversidade, participaram de iniciativas variadas que as 

aproximaram de temas como a biodiversidade humana, corredores ecológicos, solo fértil, 

água limpa, matas ciliares, produção agrícola sustentável e o conceito de biodiversidade 

nas dimensões éticas, estéticas, ecológicas e econômicas.

Em resumo, de 2004 a 2008, foram 54 eventos, entre seminários, ofi cinas e a presença em 

feiras, sobretudo agrícolas, reunindo cerca de 10 mil agricultores, professores de 600 escolas, 

multiplicadores, estudantes, membros de ONGs, autoridades locais e líderes comunitários 

dos municípios abrangidos pelos corredores da biodiversidade. Sem falar nas 200 práticas 

ambientais registradas no período e na publicação de cartilhas e jogos didáticos como suporte 

para as ações de educação ambiental formal e informal. Em cerca de 80 comunidades, 

agricultores também foram capacitados para empreenderem os módulos agroecológicos.
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Brincando se aprende

As atividades do Paraná Biodiversidade em educação ambiental também se 

sustentaram num rico conjunto de materiais gráficos produzido ao longo dos seis 

anos do projeto. Foram mais de 20 materiais didáticos reconhecidos por professores, 

assistentes técnicos ambientais, prefeituras, Ministério do Meio Ambiente e 

integrantes da UNESCO. Para facilitar a transmissão do conceito de corredores de 

biodiversidade e fauna ameaçada, foram produzidos jogos infantis retratando a 

realidade da natureza local. Por exemplo, um jogo da memória foi elaborado para o 

corredor Araucária, com aspectos da fauna e flora característicos da região. Para o 

corredor Iguaçu-Paraná foi produzido o disco Quem eu sou?, sobre a fauna aquática 

da região. Para o Caiuá-Ilha Grande criou-se o disco Fauna e Flora Paranaense, para 

estimular a identificação do hábitat, alimentação e ameaças à fauna local, assim 

como para fixar as características e benefícios da flora local.

Ao todo, 675 escolas dos três corredores receberam o material, que incluía os CDs, 

as coleções de transparências, o glossário Biodiversidade Sabendo + e o caderno 

Conceitos e Práticas para a Conservação. Valorizando as produções locais, o Paraná 

Biodiversidade apoiou a reprodução gráfica de livro de poesias, desenhos, redações 

e do livro A Viagem do Zecapivara, sobre os impactos da ausência de mata ciliar. 

O livro Ervas Medicinais – um exemplo de prática ambiental reuniu narrativas de 

práticas ambientais desenvolvidas com alunos da classe especial de deficiência 

mental leve que trabalham em hortas de ervas medicinais.

Briinccaannddddoo sssseeeee aaaaapppppprrrrrrreeeeeeennnnnnnnddddddddddddddddddeeeeeeeee
Escola de São Jorge do Patrocínio
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Para o público infantil também foram produzidos os livros Amigo da Biodiversidade 

e Corredores da Biodiversidade, além de um DVD infanto-juvenil. O projeto também 

produziu, entre outras publicações, um guia de apoio à identificação da fauna 

paranaense, revistas das unidades de conservação, cadernos sobre biodiversidade, 

um livro acerca das espécies arbóreas brasileiras, cartazes, o manual de trilha 

Conhecendo a Biodiversidade, a Cartilha das Mudanças Climáticas e, para o público 

externo, cartazes, banners e outdoors. Sem mencionar os numerosos livros 

com temas voltados à conservação da biodiversidade, com os quais o Paraná 

Biodiversidade abasteceu os núcleos de educação e bibliotecas da rede pública de 

ensino dos 63 municípios de sua área de abrangência.

O IAP também agiu fortemente na divulgação de conceitos e iniciativas de 

conservação da biodiversidade. Foram, ao todo, sete publicações (sobre fauna 

ameaçada, aves do Rio Paraná, o Manual de Rastros da Fauna Paranaense, os 

cadernos da biodiversidade, os planos de ação para fauna, o guia para fiscalização 

da fauna e o livro sobre bichos do Paraná), além de fôlderes e pôsteres, num total 

de mais de 40 mil exemplares.

Danielle Prim





Iniciativas repercutem no Estado

Denis Ferreira Netto

Estudos sustentaram importantes
programas ambientais
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Paraná Biodiversidade proporcionou ao IAP a possibilidade de realizar diversos 

estudos, com repercussão na ação ambiental do Governo do Paraná para além dos 

corredores ecológicos. Tais estudos buscaram fundamentar, com maior consistência teórica 

e técnica, as estratégias de conservação, sustentando importantes programas ambientais. 

Programa do Estado do Paraná para espécies exóticas

Um dos trabalhos mais signifi cativos serviu de base para a formulação do Programa 

do Estado do Paraná para Espécies Exóticas, lançado em 2008. O termo “espécie exótica” 

se refere a uma espécie que sobrevive e se reproduz fora de sua área de distribuição natural. 

Algumas dessas espécies são inofensivas, enquanto outras – as chamadas invasoras 

– ameaçam a diversidade local, podendo mudar a estrutura, o funcionamento ou a 

capacidade produtiva de ecossistemas naturais.Há ainda outras  que conseguem dominar 

totalmente o ambiente que invadem, expulsando espécies nativas de fauna e deteriorando a 

diversidade natural. Não é por menos que as espécies exóticas invasoras sejam consideradas, 

na atualidade, a segunda grande causa mundial de perda de biodiversidade. 

O Programa do Estado do Paraná para Espécies Exóticas Invasoras contém, no 

tratamento do problema, uma visão de estado e de gestão, abrangente e aplicada, que 

procura envolver todos os níveis de governo e o conjunto da sociedade civil. 

Defi nição de critérios para estabelecimento e normatização das 
zonas das UCs

O IAP passou a adotar um quesito socioeconômico – ao lado dos tradicionais 

critérios técnicos – para defi nir a extensão e o uso do solo no entorno das unidades de 

conservação.

Esse entorno é também chamado de zona de amortecimento, ou seja, uma área cujo 

objetivo é minimizar impactos negativos sobre as unidades de conservação e contribuir com 

a sua sustentabilidade. Sendo assim, as atividades humanas desenvolvidas nessas zonas estão 

O
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sujeitas a normas e restrições específi cas, o que pode causar confl itos com os proprietários que 

nelas desenvolvem suas atividades produtivas e, eventualmente, sentem-se prejudicados.

Os estudos realizados pelo IAP, com apoio do Paraná Biodiversidade, concluíram 

pela necessidade de se levar em conta os interesses desses proprietários, de modo a tê-

los como aliados, não como adversários. Assim, sugeriram a necessidade de propiciar aos 

produtores locais meios e incentivos para subsidiar o desenvolvimento e a adaptação de 

métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais e desenvolvimento de técnicas 

menos impactantes de produção.

Incentivos econômicos para conservação de áreas naturais no 
Estado do Paraná

Não apenas fi scalizar, punindo os infratores ambientais, mas também premiar a 

conservação: eis o conceito que sustentou a formulação dessa política de incentivos econômicos 

à conservação de áreas naturais. Trata-se de importante mudança de paradigma, fruto do 

moderno processo de integração interinstitucional estimulado pelo Paraná Biodiversidade. O 

IAP já é, na atualidade, a instituição pública brasileira em funcionamento com maior número 

desses incentivos econômicos. Os primeiros – o ICMS Ecológico e a política de apoio às RPPNs 

– foram implantados pioneiramente no início dos anos 90, com aperfeiçoamentos posteriores.

Dos estudos apoiados pelo Paraná Biodiversidade, surgiu a proposta de criação 

de uma coordenadoria no IAP voltada para a gestão de instrumentos econômicos e 

pagamentos por serviços ambientais (imposto rural ecológico, imposto territorial rural, 

servidão ambiental, uso produtivo da reserva legal das propriedades, entre outros). 

A servidão fl orestal é o mecanismo que permite ao proprietário de imóvel rural com 

título de domínio oferecer parte de sua terra como reserva legal de terceiros, desde que 

esteja localizada na mesma bacia hidrográfi ca e no mesmo ecossistema. O tema foi tratado 

em portaria do IAP de junho de 2008. 
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A captura de carbono

O Paraná Biodiversidade elaborou, em 2006, um projeto para a captura de carbono 

pelo plantio de espécies nativas da Floresta Estacional Semidecidual e eucaliptos em áreas de 

reserva legal. Em função dessa experiência, a SEMA examinou, com agricultores, técnicos 

de universidades e institutos de pesquisa, alternativas pragmáticas para a restauração de 

reservas legais, conciliando produção, conservação e possibilidade de pagamentos por 

serviços ambientais. Além disso, esses pagamentos serão parte de novos projetos do Governo 

do Estado, já em fase de negociação.

O modelo pode ser usado em outras regiões, com as necessárias adaptações. Sabe-se que 

o pinheiro, a bracatinga mimosa e a erva-mate apresentam grande potencial de uso e podem 

ser facilmente modelados para se adequarem ao modelo conservacionista de restauração.

Estudo sobre a estruturação de sistema da biodiversidade

O Paraná Biodiversidade apoiou a estruturação de um sistema de biodiversidade que 

vinha sendo debatido no IAP e na SEMA, com várias instituições, entre as quais a Universidade 

Federal do Paraná, o IBAMA, organizações não governamentais (TNC, SPVS, Mater Natura, 

Preservação, entre outras). Disso resultou uma proposta com estratégias centrais para a 

formulação de um sistema de biodiversidade a partir das demandas existentes.

Estratégias para a proteção de áreas naturais no Paraná

A redução e degradação dos ambientes naturais do Paraná, fruto de processo econômico 

de maximização do uso da propriedade, levou o IAP a estabelecer amplo diálogo com a 

comunidade, tomando como horizonte a elaboração de diretrizes e estratégias de recuperação 

e conservação ambientais. Técnicos, especialistas, pesquisadores e representantes de diversas 

instituições e organizações da sociedade paranaense, ao cabo de intenso debate, concluíram 

pela estruturação de cinco eixos de proteção às áreas naturais conservadas:

• Incentivos à conservação de áreas naturais.

• Criação, ampliação e implementação de áreas protegidas.

• Otimização dos instrumentos normativos existentes

• Monitoramento e áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade

• Ações executivas e de gestão para implementação das proposições.
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Identifi cação e caracterização de áreas prioritárias para a 

conservação

A identifi cação de áreas prioritárias, o seu monitoramento e a indicação de ações 

concretas para a sua conservação devem ser o principal objetivo do órgão ambiental estadual. 

Nesse sentido, o IAP reuniu técnicos, ONGs e representantes da comunidade científi ca, levou 

em conta as prioridades alinhadas pelo Ministério do Meio Ambiente no Paraná e fontes como  

Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, e defi niu os territórios a serem preferencialmente 

assistidos. Os trabalhos geraram várias recomendações, entre as quais:

• Monitorar o efeito das mudanças climáticas sobre a biodiversidade.

• Criar um sistema de monitoramento das áreas prioritárias.

• Implementar um sistema de incentivo à conservação (econômico, fi nanceiro e legal).

• Elaborar um zoneamento de áreas, com suas respectivas indicações de usos.

• Integrar os dados das áreas prioritárias com os dados do ZAP e ZEE do Estado.

• Concentrar-se no cadastro de propriedades privadas nas áreas prioritárias.

• Implementar programa de controle de espécies exóticas invasoras.

• Avaliar as UCs existentes, recategorizá-las e consolidar  o Sistema Estadual de Unidades 

de Conservação.

• Avaliar a importância das áreas prioritárias para os serviços ambientais e comunitários 

(água, alimento, etc.).

Denis Ferreira Netto
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Informações georeferenciadas on line

Instrumento fundamental para que as atividades licenciadas sejam monitoradas e 

avaliadas permanentemente, a modernização do sistema de informações georreferenciadas 

do IAP foi objeto de especial atenção do Paraná Biodiversidade, em seu componente 

Proteção e Controle. Não apenas a área de abrangência do projeto, mas a totalidade do 

Estado será benefi ciada pelo sistema de gestão ambiental Atlas, elaborado pela Companhia 

de Informática do Paraná (CELEPAR) a partir de 2008. 

O Atlas - que substituirá um anterior, o SIA – permitirá operar um sistema on-line 

de informações georreferenciadas, centralizando-as num banco de dados e garantindo seu 

cruzamento por meio de relatórios instantâneos. Com isso, o Atlas proporcionará uma visão 

de conjunto da gestão ambiental, fazendo com que uma licença se relacione com outras, 

provocando uma integração e análise quantitativa e qualitativa do impacto ambiental e 

não apenas um controle individualizado.

Otimizando os serviços prestados do gestor ambiental, o novo sistema, entre outros 

benefícios, reduzirá a burocracia dos procedimentos, ampliará a cobertura e efetividade da 

fi scalização, agilizará a trajetória dos processos, possibilitando respostas mais rápidas ao 

usuário, que terá acesso, via Web, às informações do seu interesse.

SISLEG

Outra vantagem do Atlas será proporcionar, on-line, os dados do SISLEG (Sistema de 

Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente), 

um conjunto de normas que oferece alternativas para o proprietário rural resolver seu 

passivo em relação à reserva legal.

A demarcação das áreas de reserva legal, com vegetação existente ou a restaurar, 

proporcionará informações espacializadas, fornecendo subsídios para a análise dos vazios/
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lacunas de imóveis que ainda não se comprometeram com a recuperação vegetal. Também 

apoiará os técnicos do IAP na defi nição dos locais aonde deverá haver esta restauração, 

ajudando na conexão entre os fragmentos existentes e os que deverão ser restaurados.

Legislação ambiental

O Paraná Biodiversidade apoiou a elaboração de um sistema de informações 

sobre legislação para o Estado do Paraná. Com este trabalho, coordenado pelo PNAGE, 

os interessados poderão acompanhar a evolução dos decretos, portarias e resoluções de 

toda a administração pública estadual, que estarão disponibilizadas na página do governo, 

em tempo real, tão logo sejam publicados em diário ofi cial. O sistema, que em princípio 

atenderia somente a área ambiental, está sendo compartilhado pelos demais segmentos 

governamentais.

Orçamento em meio ambiente

Tradicionalmente, para se saber quanto o Estado gastava em meio ambiente, 

somavam-se os orçamentos da SEMA e das instituições ligadas a ela. No entanto, 

investimentos feitos por outras instituições - como projetos de ciência e tecnologia, 

arborização de estradas, investimentos em energias limpas, entre outros - não eram 

considerados, pois o Estado não possuía uma ferramenta capaz de classifi car seu 

orçamento por fi nalidades.

Com o apoio do Paraná Biodiversidade, a Secretaria de Estado do Planejamento 

desenvolveu o sistema Orçamento em Meio Ambiente, com o qual espera identifi car com 

maior precisão as lacunas em investimentos ambientais, otimizando assim a capacidade 

governamental de gestão.





A fl oresta cresce
na areia do Caiuá

Corredor Caiuá-Ilha Grande

Danielle Prim
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o terceiro planalto paranaense, o Corredor Caiuá-Ilha Grande – a maior parte 

plantada sobre o Arenito Caiuá - bordeja o Rio Paranapanema, no noroeste 

paranaense, no extremo norte do município de Paranavaí, e segue pelas margens do Rio 

Paraná, até Guaíra. São, ao todo, 987 mil hectares de 26 municípios. Ali é o território da 

Floresta Estacional Semidecidual, remanescente da chamada “selva paranaense”, reduzida 

a fragmentos, primeiro pela febril expansão do café, nos anos 50 e 60 do século passado, 

mais tarde pelas pastagens para a pecuária de corte, que hoje dominam 72% de sua área. 

Na atualidade, a maior parte dessa fl oresta encontra-se confi nada em três unidades 

de conservação: o Parque Nacional da Ilha Grande, na fronteira com Mato Grosso do Sul, 

com seu completo de várzeas, fl orestas aluviais e mais de 300 ilhas; a Estação Ecológica do 

Caiuá, nos municípios de Diamante do Norte, Terra Rica e Paranavaí; e a Reserva Ecológica 

São Camilo, em Palotina, totalizando pouco mais de 276 mil hectares.

No território do arenito, a produção agropecuária sempre esteve aquém das variáveis 

da conservação ambiental. Vasto o rol das inadequações: falta de planejamento que 

considerasse cenários macroestratégicos e o manejo sustentável dos recursos naturais e 

da biodiversidade, uso aleatório de tecnologias e de agrotóxicos, descaso com terraços, 

divisão de piquetes e distribuição das águas, falta de conservação das matas ciliares e de 

implementação na disposição das reservas legais. Somava-se a esse colar de equívocos a 

pouca fi scalização sobre fenômenos igualmente perniciosos, como o tráfi co de espécies, 

incêndios fl orestais, exploração indevida dos recursos minerais, caça e pesca ilegais.

N
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A riqueza ainda existe

Ainda assim, a fl oresta resistiu, mesmo se refugiando em pequenas manchas ou ao 

abrigo das unidades de conservação locais. E apresenta elevada representatividade de espécies 

de aves migratórias (22, ao todo), grande número de espécies animais e vegetais ameaçadas 

de extinção, raras e vulneráveis (17% das 235 espécies vegetais em perigo de extinção no 

Estado ocorrem na região), elevado endemismo de peixes e a presença signifi cativa de espécies 

vegetais de interesse econômico, como a fafi a, o pau-marfi m, o jaracatiá e a guapeva. Essa 

coleção de preciosas e resistentes qualidades é que atestam a alta relevância (global, regional 

e local) da Floresta Estacional Semidecidual. Apesar da redução drástica do seu território, 

ela abriga populações relativamente expressivas de espécies importantes (algumas delas 

ameaçadas), como a jacutinga, o cervo-do-pantanal, o gavião-real, a onça-pintada.

Naquela vasta região extrema do Estado, o Paraná Biodiversidade propôs-se, acima 

de tudo, a recompor boa parte da cobertura fl orestal, tanto a partir de ações decisivas 

nas unidades de conservação sob administração do IAP – em particular a produção e 

implementação dos seus planos de manejo – quanto estimulando a formação e consolidação 

das áreas de proteção permanente (as matas ciliares, nas margens dos rios) e das reservas 

legais (20% de cada propriedade). E o fez não apenas com iniciativas puramente ambientais, 

mas também com projetos socioeconômicos que procuraram demonstrar aos produtores 

rurais que a proteção da biodiversidade não é estorvo, mas ajuda, por vezes substancial, à luta 

de cada um pela sobrevivência. Do projeto nasceu, por exemplo, a primeira cooperativa de 

carbono de agricultores familiares, bancos de germoplasmas em reservas legais, iniciativas de 

apicultura orgânica, gastronomia rural e artesanato, entre outros.

O Paraná Biodiversidade também implementou projetos pontuais em algumas 

áreas prioritárias para conservação, com o objetivo de avaliar a dinâmica das populações 

e verifi car a efi ciência do corredor. Assim, foram realizados estudos da ecologia do bugio 

no Parque Estadual de São Camilo, município de Palotina e na RPPN Fazenda Açu, em 

Terra Roxa. Também as araras vermelha e canindé e a onça-pintada foram investigadas 

em áreas prioritárias para conservação no corredor.



Danielle Prim
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O futuro é agora
A reserva legal já pode dar lucros aos agricultores

Dirceu Salve, agricultor de 58 anos, mora em Loanda. Com os quatro fi lhos criados, 

ele e a mulher, dona Lurdes, vivem do leite e da plantação de mandioca. São 1,3 mil 

litros de leite por mês vendidos na região, que garantem um ganho em torno de R$ 600, 

mais 2,5 hectares de plantação de mandioca. O lucro é divido com José, o irmão, que é 

sócio na propriedade. Foi com a idéia de uma renda suplementar que Dirceu se tornou 

um dos primeiros participantes da Cooperativa de Carbono dos Produtores Familiares do 

Paraná (Coopercarbo), inovadora na comercialização de gás carbônico e desenvolvimento 

de bancos de germoplasmas em reservas legais no Brasil.

A cooperativa é formada por pequenos produtores para a comercialização do carbono 

seqüestrado pelas fl orestas por eles recuperadas, resultado do Projeto de Carbono Florestal, 

que visa reconstituir as reservas legais nas propriedades de pequenos produtores no 

Noroeste paranaense. O Paraná Biodiversidade apoiou fortemente a iniciativa, investindo 

ali quase R$ 300 mil na aquisição de insumos para o refl orestamento (cercas, sementes 

e adubos, entre outros) e também para tratos culturais (limpeza das plantas para que 

o mato não tomasse conta). Apesar de preservar a mata ciliar, Dirceu não mantinha a 

reserva legal no seu sitio de 12 hectares. Hoje, no entanto, ele mantém um pouco mais de 

dois hectares plantados e é o vice-presidente da cooperativa. “As árvores já estão com 10 

metros de altura”, comemora.

A experiência – um dos módulos agroecológicos implantados pela Emater, dentro 

do Paraná Biodiversidade - envolve 187 pequenos produtores, com áreas inferiores a 30 

hectares. Em Querência do Norte, 67 famílias de assentados possuem 160 hectares. Ali e nos 

municípios próximos de Santa Cruz de Monte Castelo, Porto Rico, Loanda, São Pedro do 
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Paraná e Santa Isabel do Ivaí, já foram plantados 379 hectares de fl orestas.  A idéia é poder 

fi xar 102.094 mil toneladas de carbono ao longo de 20 anos, tornando-se a cooperativa uma 

vendedora de certifi cados de redução de emissões no mercado de carbono e servindo como 

unidade demonstrativa para replicação desta tecnologia, mostrando que é possível inserir o 

pequeno produtor no mercado internacional de serviços ambientais.

Usando a reserva legal

O refl orestamento para o seqüestro do carbono é feito nas áreas de reserva legal (20% de 

cada propriedade), mantendo-as e, ao mesmo tempo, conferindo-lhes um sentido produtivo. 

Até então ocupadas por pastagens e atividades agrícolas, essas reservas também sofriam 

pelo tempo de exploração e uso de agrotóxicos a que eram submetidas, não conseguindo 

regenerar-se naturalmente. São 1,2 mil pés de eucalipto por hectare, intercalados com 200 

de espécies de árvores nativas como cedro, jatobá, peroba, ipê, cedro, entre outras.  Ao longo 

de 20 anos o eucalipto vai sendo desbastado, até se conseguir uma fl oresta formada apenas 

por espécies nativas. A partir do quarto ano, os eucaliptos já sofrem o primeiro desbaste. 

Além de tornar o ambiente favorável para o desenvolvimento das nativas, terá na retirada e 

comercialização da madeira um bom retorno fi nanceiro.

No projeto o agricultor ganhava com a comercialização da madeira e com a fotossíntese 

da fl oresta em crescimento, que suga carbono da atmosfera (na proporção de 260 toneladas 

por hectare) gerando créditos que podem ser comercializados por meio do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), na modalidade de Projetos de Pequena Escala. A expectativa 

é que, em 20 anos, se tenha 114.826 toneladas de madeira e lenha e 87.856 toneladas em 

créditos de carbono. Cálculos realizados pela SEAB para toras de eucalipto indicam que os 

produtores poderão contar com um retorno médio em torno de R$ 1.200,00 anuais por hectare, 

valor mais polpudo que o obtido com agricultura e pecuária nessas propriedades. Além do 

retorno ao produtor, a experiência estabelece um modelo de uso lucrativo das áreas de reserva 

legal, também viabilizando aos agricultores o cumprimento da legislação ambiental.

O presidente da Coopercarbo, Giovani Braun, explica que “atualmente as plantações 

estão sendo georeferenciadas com GPS, para que o comprador possa acompanhar o carbono 

fi xado de qualquer local e a qualquer momento caso não queira visitar a área”. O projeto já 

desperta o interesse de outros produtores, tanto locais como de outros estados. Técnicos do 
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Mato Grosso querem conhecer a metodologia usada. “Um pequeno grupo de agricultores 

de São Jorge do Patrocínio está se organizando com a intenção de se fi liar à Coopercarbo”, 

diz Braun.

O sucesso do Projeto Carbono Florestal também pode ser atestado por dois importantes 

prêmios que recebeu: o Prêmio Expressão Ecologia, concedido pela Editora Expressão às 

iniciativas na área ambiental que se mais destacaram na região Sul do país em 2007; e o Prêmio 

Von Martius de Sustentabilidade, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.

Os agricultores receberam treinamentos e respaldo técnico da EMBRAPA,  enquanto a 

Emater e o IAP participaram na implantação e monitoramento do projeto. Em contrapartida, 

os produtores entraram com a mão-de-obra e com o compromisso de manter por 20 anos 

essas fl orestas em formação.

O modelo é inovador, pois concilia conservação ambiental, formando bancos de 

conservação genética de espécies ameaçadas, garantindo a sobrevivência de populações 

locais dessas espécies; a produção econômica e a inclusão social, pois gera renda com a 

fl orestal e créditos de carbono atendendo ao Protocolo de Kioto e, fi nalmente, a ciência, 

pois usa conceitos avançados de genética de população, de modelagem fl orestal e de 

sensoriamento remoto em sua estrutura.

Arquivo Paraná Biodiversidade



92 |

Investindo no amanhã

Além da madeira e dos créditos de carbono, os produtores também poderão ganhar 

com a comercialização de sementes com diversidade genética. Não basta fazer a distribuição 

e coleta do material genético, tem que se pensar na geração futura. Se o plantio de árvores 

não ocorrer de forma racional, haverá refl orestamento, mas não se terá continuidade para 

a próxima geração. Dois problemas que podem ocorrer com o plantio indiscriminado é 

a contaminação genética de sementes trazidas de regiões distantes (exogomia), que não 

permite adaptação a condição local. Cada espécie tem a sua característica, e vindo de muito 

longe pode não ocorrer adaptação com o solo e clima local.

Outra possibilidade mais drástica, que será evitada com a rigorosa seleção de sementes 

mais qualifi cadas geneticamente, evitando condições ruins de sobrevivência, é que elas podem 

fl orescer em épocas diferentes e não haver o cruzamento.  Se as sementes forem selecionadas 

próximas demais há grande chance de acasalamento com parentesco (endogamia). Em 99% 

dos casos em que as sementes são de uma mesma árvore mãe há uma baixa produção com 

frutos de baixo vigor e plantas defeituosas, entre outros problemas. 

  Para que haja um banco de germoplasma, com armazenamento de espécies com 

recursos genéticos a Embrapa está em processo de seleção das sementes das nativas que 

serão plantadas nas áreas de reserva legal. Os produtores são capacitados para que possam 

selecionar e armazenar as sementes, além de receberem orientação sobre como realizar o 

plantio. Serão plantadas árvores num raio de no máximo 30 quilômetros, se passar disso 

ocorre a exogomia. O produtor terá um ganho maior por ter um produto para comercializar 

com maior valor agregado.  

As espécies nativas para a formação do banco de germoplasma serão produzidas a 

partir de sementes coletadas sob a orientação da EMBRAPA FLORESTAS a partir de matrizes 

identifi cadas e marcadas na região. As mudas de nativas serão produzidas pelo IAP em seus 

viveiros regionais.



Carlos Roberto Strapasson



Gracie Abad Maximiano



| 95

Terra que emana mel
“É o nosso 13osalário”
diz agricultor de Diamante do Norte

A apicultura é uma das atividades que foi benefi ciada nos corredores do Paraná 

Biodiversidade por ser essencialmente ecológica. Para cultivar a abelha, o produtor depende 

do cultivo de árvores melíferas e do saneamento ambiental, favorecendo a polinização dos 

vegetais, melhorando a fecundidade e ampliando a diversidade genética.

A Associação dos Apicultores Orgânicos de Diamante do Norte (AAPIDINOR) investiu 

na Casa do Mel.  A agroindústria, com 1,5 mil metros quadrados, permite a certifi cação 

e a realização do trabalho dentro das normas de inspeção sanitária e de sanidade, 

através de registro e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A 

comercialização em escala melhora a negociação de preços, o que benefi cia o produtor. 

Atualmente os 15 mil quilos produzidos por ano são comercializados na própria região 

ao preço de R$ 2,4 o quilo, valor que poderá mais que dobrar com o desenvolvimento 

da indústria. O projeto, que inicialmente atenderia o noroeste do Paraná, já despertou 

o interesse de assentamentos de municípios de São Paulo e de Mato Grosso, que estão se 

organizando para comercializar seu produto através da Casa do Mel.  

Algo impensável para o grupo de 20 associados que há pouco mais de quatro anos nem 

imaginavam se tornar apicultores. São pequenos agricultores que encontram na produção 

de café, cana, leite e na pecuária a sua subsistência. A cafeicultura, que se alastrou na 

região entre os anos 50 e 60 e, depois, as pastagens, derrubaram as fl orestas, reduzindo a 

biodiversidade local e diminuindo do solo a fertilidade e a diversidade de microorganismos 

originais. Para reverter o quadro, o Paraná Biodiversidade estimulou o uso diversifi cado 

da terra com iniciativas como, por exemplo, a apicultura, que já era desenvolvida, ainda 

que de forma rudimentar no município. A Prefeitura Municipal de Diamante do Norte doou 

o terreno para a associação e o Governo do Estado investiu na construção do imóvel. 



Harvey F. Schlenker
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Capacitação

 A Emater, o SENAR, o SEBRAE e a Universidade Estadual de Maringá realizaram 

diversas palestras técnicas e treinamentos, desde a importância do associativismo, 

passando pelo manejo, escolha do local, fl orada e produtividade até a transformação em 

produtos. Também participam do módulo: COMAFEN, IAP, IBAMA, Ministério Agricultura, 

ministérios públicos de Loanda e Nova Londrina, Associação de Produtores.  

O presidente da AAPIDINOR, Cristiano Maier Murzin, criador de gado leiteiro em sua 

fazendola de 18 alqueires, assim como os demais associados, não conheciam a atividade. Mas 

acreditaram na proposta do Paraná Biodiversidade de utilizar a reserva legal na exploração 

sustentável tanto de madeira, quanto da apicultura. E hoje, Murzin e os demais associados 

mantém 20% de suas propriedades como reserva legal (fi cando assim quites com a legislação 

ambiental), plantando ali árvores de espécies nativas como goiaba, pitanga e ipê, intercaladas 

com exóticas - neste caso, o eucalipto. A natureza, agradecida, já começou a responder. Animais 

como onça, porco do mato, capivara e araras, que haviam desaparecido, estão retornando. A 

produção de produtos apícolas, que se valoriza crescentemente, tem representado, a um só 

tempo, garantia de renda, preservação do meio ambiente e a diversifi cação da propriedade 

para a agricultura familiar. “É o nosso 13º. salário”, diz Murzin, satisfeito. 

As mulheres dos apicultores foram capacitadas em produtividade e apoio empresarial 

para trabalharem com a transformação do mel em cosméticos como sabonetes, xampus e 

condicionadores, contribuindo com a renda da família. Foi criada a Associação das Mulheres 

Apicultoras de Diamante do Norte, vinculada a AAPIDINOR, que tem 12 associadas.  O 

próximo passo é um local para a manipulação dos produtos com equipamentos para que a 

associação das mulheres também obtenha certifi cação, garantindo o controle de qualidade 

da produção e permitindo a sua comercialização nacionalmente. Por enquanto, a produção 

ainda é artesanal, com o grupo se reunindo para produção por encomenda e participando 

de feiras e eventos na região. O Paraná Biodiversidade investiu nessa atividade mais de 

R$ 1,5 milhão.
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Ambientalista,
como não?
É como os apicultores se defi nem, orgulhosos

Sebastião Martins chegou em Terra Roxa em 1963,. Lembra: “Era tudo mato. Como 

desbravador, não deixei nenhuma árvore em pé”. E acrescenta, meio acanhado: “Me sinto 

meio criminoso”. Na chácara de 6,5 hectares, plantou café e criou gado. Mas, com uma 

sabedoria que ele garante ter “pego por si próprio”, mudou essa história e passou de cortador 

para plantador de árvore. Hoje ele possui uma área refl orestada muito maior do que os 

20% de reserva legal exigidos pela legislação. São 1040 pés de ipês que ele sabe que pode 

vender e fazer dinheiro. Mas, não quer. “Plantei por dever para o futuro”, diz. Não por menos 

Sebastião tornou-se o primeiro agricultor do município a participar do módulo agroecológico 

local de apicultura. Além das 20 caixas de abelha na sua área, ele mantém 40 outras nas 

propriedades vizinhas e paga os proprietários pela locação com o próprio mel. 

Terra Roxa é um dos municípios que benefi ciou a apicultura, com o cultivo de abelha 

para produção de mel e outros produtos. A apicultura é aliada da conservação da biodiversidade, 

uma vez que exige o cultivo fl orestal, num ambiente preservado, livre de agrotóxicos. “Por isso 

o apicultor é um ambientalista por natureza”, defi ne Sebastião. Não estranha, portanto, que 

o Paraná Biodiversidade investiu mais de R$ 64 mil na parceria dos apicultores de Terra 

Roxa, oferecendo-lhes, além de equipamentos, assistência técnica e capacitação.

Grupo heterogêneo

São 21 produtores que formam um grupo bastante heterogêneo. Entre eles há 

proprietários que exploram atividades de apicultura, leite, soja, café e outros. E há 

os apicultores – como o sem-terra Antônio Borges, apicultor há 20 anos - que vivem 

exclusivamente da atividade explorada em terra de terceiros, num regime de parceria. 
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Nessa parceria, eles restauram a área de reserva legal da propriedade e dividem o valor 

do lucro obtido com o mel com o proprietário. Bom para todos: os parceiros apicultores 

ganham renda extra e o proprietário, além de um lucro adicional, vê sua reserva legal 

formada, mantida e rentável. 

O Paraná Biodiversidade contribuiu com a construção e aquisição de equipamentos 

para a Casa do Mel, entreposto para manipulação do mel, recepção e fi ltragem até o 

envasamento e a comercialização pela própria associação, evitando intermediações e tornando 

o produto mais competitivo no mercado. Sozinhos, os produtores, no geral descapitalizados 

e sem apoio fi nanceiro, não conseguiriam benefi ciar o mel e realizar a comercialização de 

forma organizada, vendo seu lucro esvair-se nas mãos de intermediários

Celso Araújo



Arquivo Emater
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A natureza à mesa
Culinária de Guaíra atrai turistas e aumenta renda

Mesmo com as matas ciliares razoavelmente mantidas e, em alguns casos, com 

as reservas legais respeitadas, o solo da região de Guaíra, no extremo-oeste paranaense, 

e na fronteira do Corredor Caiuá-Ilha Grande, já começava a se ressentir com o uso de 

agrotóxicos e o avanço da erosão. Além disso, a agricultura tradicional familiar enfrentava 

problemas de contratação de maquinários de terceiros, aumento de preços de insumos e 

severidades climáticas que achatavam cada vez mais a renda dos produtores, ameaçando 

sua sobrevivência. Assim,  começou a busca por alternativas econômicas e socioambientais 

adequadas.

O Paraná Biodiversidade chegou nesse momento de defi nições. E apresentou propostas 

que posiibilitassem ao agricultor a destinação de áreas importantes para a recomposição de 

fragmentos de fl orestas – em particular nas margens do rio Taturi e seus afl uentes - sem 

afetar a renda familiar e usando a aptidão da comunidade para melhorar uma atividade que 

já era desenvolvida em pequena escala pelos produtores de grãos: o artesanato. 

Cozinha e ponto de venda

Inicialmente foram feitos trabalhos de conscientização ambiental, recomposição de 

mata ciliar, isolamento de áreas de matas e eventos de natureza agroecológica.  Foi investido 

cerca de R$ 90 mil  na Casa do Agricultor, uma cozinha comunitária com um ponto-de-

vendas de produtos coloniais. Trinta produtores da comunidade italiana  Maracaju dos 

Gauchos, com áreas de no máximo 20 hectares cada, foram benefi ciados. Eles produzem 

massas, pães, doces em pasta, geléias, embutidos, entre outros. O ponto de venda fi ca 

num terreno de 60 metros quadrados, cedido pela Prefeitura Municipal, na BR-163, ponto 

obrigatório para quem vai ao Mato Grosso do Sul e o Paraguai. A cozinha, onde funciona a 
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unidade de processamento de frutas e hortaliças orgânicas, foi equipada dentro das normas 

sanitárias e ocupa uma área de 47,5 metros quadrados. Dez agricultores trabalham nela.

A culinária local é mais um atrativo para estimular o turismo rural, atividade que 

empolga Nolar Gaspar Dilly. Benefi ciado pelo Paraná Biodiversidade, ele sonha em investir 

a renda obtida com a venda de defumados e embutidos na propriedade de 11 hectares. 

“Quem sabe construir uma piscina e fazer represas, colocar uns cavalos para que os turistas 

possam se divertir”, sonha Nolar. Os produtores que participam do projeto estão preparados: 

fi zeram cursos de formação em turismo rural ecológico e em transformação de alimentos. 

Com as atividades em franco andamento, eles esperam incrementar sua renda anual em 

cerca de R$ 5 mil, com aumento de 30% na produção leiteira e melhoria na qualidade do 

produto. Além da produção,  hoje a Casa do Agricultor é ponto de encontro dos moradores 

que, nos fi nais de semana, ali se reunem atraidos pelas promoções e festivais de massa.

Com a sensibilidade dos produtores despertada para a proteção ambiental, os 

resultados já começam a aparecer. Melhor organizados com a ajuda do Paraná 

Biodiversidade, com renda ampliada, todos os agricultores reunidos nessas atividades 

alternativas recuperaram 100% da mata ciliar em suas propriedades e o número de 

reservas legais aumentou em 40%.



Norci Nodari





Corredor Iguaçu-Paraná

Antonio Carlos Terto

Abraçando o 
grande parque
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s anos 70 inauguraram no oeste paranaense uma agricultura altamente tecnifi cada, 

com destaque para a soja e milho, convivendo com pastagens dedicadas à 

bovinocultura de corte e a criação intensiva de suínos e aves.

O uso desregrado da alta tecnologia agrícola, combinado com a falta de um 

planejamento das atividades agropecuárias e à desatenção à sustentabilidade ambiental 

trouxeram males previsíveis: erosão do solo, assoreamento dos mananciais, solapamento 

das margens dos rios, contaminações por fertilizantes e agrotóxicos, o isolamento dos 

fragmentos fl orestais, a daninha introdução de espécies exóticas e domésticas.  Agregue-se 

a tais fatores o manejo defi ciente dos recursos naturais, a caça e pesca ilegais, a crescente 

exploração do turismo e a extração indevida dos recursos minerais e compõe-se um cenário 

de ameaças óbvias.

Não foi gratuito, portanto, que o projeto Paraná Biodiversidade tenha reunido, num 

dos três corredores ecológicos de sua atuação – o Corredor Iguaçu-Paraná - 26  municípios, 

praticamente todos integrantes do oeste paranaense e próximos do Parque Nacional do 

Iguaçu, a maior área contínua da Floresta Estacional Semidecidual remanescente 

(complementada pelo Parque Nacional Iguazu, no lado argentino da fronteira). Sua área 

total de 575 mil hectares contém a transição entre a Floresta Estacional Semidecidual e a 

Floresta Ombrófi la Mista (a Floresta com Araucária). 

Conexões

Ao defi nir o corredor, o Paraná Biodiversidade vislumbrou a possibilidade de 

estabelecer a conexão do Parque Nacional do Iguaçu com a Poligonal Envolvente do Lago 

de Itaipu, uma iniciativa de grande escala de recuperação de áreas ciliares. A despeito do 

que sofreu com os desmatamentos e alguns efeitos deletérios da agricultura desordenada 

O
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e sugadora dos recursos naturais, a área do corredor ainda apresenta ecossistemas com 

baixos níveis de degradação, cuja perpetuação depende da conexão com os demais 

fragmentos naturais existentes na região.

O Paraná Biodiversidade agiu muito fortemente no Corredor Iguaçu-Paraná, 

como atestam alguns números. Em 17 municípios, foram implantados 19 módulos 

agroecológicos. Ao todo, 89 micro-bacias foram trabalhadas, com a implantação de mais 

de mil quilômetros de matas ciliares e atendimento de cerca de 4.600 produtores. Somente 

em treinamentos e capacitações, foram 424 de 2006 a 2008. Propriedades de produção de 

leite que foram readequadas ambientalmente. Várias das que produziam algodão (cultura 

que exige 15 aplicações de venenos por semana), foram revertidas para a produção de 

amora e bicho-da-seda. 

Denis Ferreira Netto



Carlos Roberto Strapasson
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Dolce vita
O bom negócio da cana-de-açúcar orgânica

A conta é fácil. Numa área de 4,5 hectares o agricultor Leandro José Tonatto plantava 

cana-de-açúcar, milho, feijão e ainda criava umas vacas de leite e alguns porcos. O lucro 

anual não chegava a R$ 10 mil. “Dava pra comer”, avalia. Preservação ambiental, nem 

pensar. “Falar um negocio desses para os meus pais era loucura”, lembra. Nunca ouviu 

falar em biodiversidade. 

Hoje, Tonatto possui uma área de 1,5 hectares com a expectativa de retorno anual de 

R$ 20 mil, tirando os custos para produção exclusiva de cana-de-açúcar orgânica. Num 

alqueire ele consegue de seis a oito quilos de açúcar pronto. Na primeira vez que participou 

de uma reunião para discutir sobre o módulo agroecológico de engenho de cana-de-açúcar, 

em Guaraniaçu, fi cou meio desconfi ado. “Com o tempo, os cursos e as palestras fui tendo 

um pensamento diferente”, relata.

Ele aprendeu que a maturação da cana infl uencia diretamente na qualidade e no 

rendimento do produto. Cana muito nova, ao ser industrializada, apresenta muita água 

e baixo teor de açúcar. Cada 100 litros de garapa de cana colhida, no ponto ideal de 

maturação, rendem 22 quilos de melado, 18 quilos de rapadura e 16 de açúcar mascavo.

Matas importantes

Tonatto também aprendeu a fazer o plantio em curvas de nível, evitando o processo 

erosivo, preservando os recursos naturais, principalmente o solo e a água. A natureza também 

ajudou. O grande problema da falta de água começou a ser sanado com a recuperação das 

matas ciliares. Ele conta que onde não havia mata ciliar, com 30 dias de sol o rio secava. 

“Onde tinha mata, a água nunca acabava. A natureza mostra o que é preservação”. 

O Paraná Biodiversidade, que reservou cerca de R$ 40 mil para o projeto, apoiou 

na aquisição de equipamentos e construção do engenho, a unidade agroecológica “Dolce 

Vitta”. As cinco famílias do módulo já produziam açúcar mascavo, e demais derivados de 
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cana-de-açúcar, há bastante tempo, só que de forma bastante artesanal, sem estrutura 

física, batedor, peneira, moenda. 

As áreas de mata ciliar foram isoladas e, em todas as propriedades, a vegetação 

natural começou a ressurgir; as áreas de reserva legal foram respeitadas; os dejetos de 

suínos começaram a ser armazenados na esterqueira, sem contaminação do rio. O engenho 

permitiu maior rentabilidade e padronização do produto. Além do açúcar mascavo, há 

produção de melado, rapadura, entre outros. A adubação é orgânica, sem uso do agrotóxico. 

Não sobra resíduos, o bagaço é usado na caldeira para a produção de melado e o excedente 

pode ser vendido para criadores de minhoca. Tonatto, por exemplo, usa a ponta da cana 

para adubação e com isso evita o mato. O bagaço, ele usa no lugar da lenha. 

A produção é comercializada no Celeiro do Agricultor (mercado permanente de 

produtos da agricultura familiar), em Guaraniaçu. Outras famílias estão querendo 

participar do módulo. A revitalização do rio e a regeneração da mata ciliar se tornaram 

atrativo para alunos e professores que freqüentemente visitam as propriedades.

Danielle Prim
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Água cristalina e lucros
Água limpa voltou à sanga; no bolso, mais dinheiro

Em Capitão Leônidas Marques treze famílias (algumas da Vila Rural), que produzem 

soja, milho, feijão, mandioca e leite agregaram a cana-de-açúcar em suas atividades, 

dentro da proposta de módulo agroecológico feita pelo Paraná Biodiversidade. Criaram 

o Grupo Alegrense e conseguiram um incremento em torno de R$ 600 em sua renda 

mensal com uma atividade com menor impacto ao meio ambiente. Algo signifi cativo para 

quem possuía rendimento médio mensal de R$ 700. Em média, cada família dispõe de 13 

hectares, dos quais 50% são utilizados para produção de leite e 36% para a de grãos.

Mas a mudança não foi somente fi nanceira. O produtor Ênio Edvindo Guzatto 

garante que mudou a maneira de pensar. “Mudei o hábito de aproveitar o máximo do 

terreno para lavoura e pasto. Vi na prática que não é assim”. Os resultados para ele são 

visíveis. Com a recomposição da mata ciliar e da reserva legal, animais como jaguatirica e 

gato do mato, que há cinco anos haviam sumido, hoje podem ser vistos na área de reserva 

legal. E a água, que era rasa e barrenta por causa da erosão, agora está um cristal. “Acabei 

acreditando que este é o caminho certo”, assegura.

Guzatto e as demais famílias que integram o módulo usam a cana para fazer cachaça 

orgânica, açúcar mascavo e melado, comercializados em feiras municipais e regionais 

e para atacadistas locais. A agroindústria tem capacidade para destilar 90 mil litros de 

cachaça e produzir 100 quilos de açúcar e melado.  Com o retorno anual propiciado pela 

agroindústria, Guzatto pretende investir em equipamentos e implementos ou, quem sabe, 

comprar mais terras. “É para deixar mais uns alqueires para os fi lhos”, explica.  A área de 

plantio coletivo é de 12 hectares, metade para a produção de matéria-prima para açúcar 

mascavo e derivados, metade para a produção de cachaça orgânica.  



J. Carneiro



| 113

Somar para multiplicar
Mais e melhor leite; mata ciliar e reserva legal 
revitalizadas

O produtor rural Vilmar Cacco fi ca meio acanhado ao confessar que, apesar da 

legislação ambiental ser antiga, ninguém a respeitava em Boa Vista da Aparecida. Ao todo, 

os 30 produtores locais produziam 2.390 litros de leite por dia, entregues “in natura” direto 

ao consumidor e em mercearias locais em garrafas pet, sem controle de qualidade e em 

frágeis condições sanitárias. O preço médio do litro era de R$ 0,46, podendo chegar a R$ 

0,75 quando vendido diretamente ao consumidor fi nal. 

Mas isso foi no passado. Com o investimento de R$ 120 mil do Paraná Biodiversidade 

na construção de uma agroindústria (e seus equipamentos), sobre um terreno doado pela 

Prefeitura, alguns produtores multiplicaram sua produção, de 30 para 200 litros diários 

de leite. E o preço? Vilmar Cacco garante que, com a união dos produtores, junto com a 

produtividade aumentou também o poder de negociação para a obtenção de preços únicos 

e justos. Ele se empolga ao relatar que, antes, “não se ouvia falar em referência de preço. 

Cada um pagava o que queria e o nosso leite era considerado de baixo padrão. A gente 

brigava sozinho. Hoje estamos dentro das normativas, temos leite de qualidade e com o 

preço de referência de alto padrão”.

Atualmente, a associação dos produtores de leite de Bela Vista da Aparecida está 

produzindo cinco mil litros por dia, comercializados a R$ 0,80 o litro.  Com a construção 

da unidade de benefi ciamento e envase e a aquisição dos equipamentos, a associação 

passará a benefi ciar o próprio leite, eliminando o intermediário.  

Bem situados economicamente, apoiados pelos executores do Paraná Biodiversidade 

e mais conscientes sobre a dimensão da conservação ambiental,  os produtores mudaram 
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os cenários até então existentes. As leis que protegem o meio ambiente passaram a ser 

respeitadas, a começar pela revitalização das matas ciliares e da reserva legal em suas 

propriedades. A propriedade de 12 hectares de  Vilmar Cacco tornou-se um atrativo no 

município e motivo de orgulho para a fi lha Fernanda, de 11 anos. Com freqüência ela convida 

colegas da escola para conhecerem a mina d’água que foi revitalizada na propriedade em 

que mora. “Se no passado faltava água, hoje sobra”, conclui Vilmar, orgulhoso da viravolta 

em sua vida e na de seus vizinhos. 

Danielle Prim



Danielle Prim
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Uma nova história
Módulo agroecológico resgata qualidade econômica e 
sócio-ambiental

Imagine-se um lugar poluído com produtos químicos e dejetos animais, a mata ciliar 

utilizada por animais e duas nascentes sem proteção, com falta de esterqueiras, de água nos 

piquetes, com acúmulo de barro na entrada do estábulo, causando problemas sanitários 

nas matrizes. Era esse, em traços gerais, o cenário da microbacia do Rio Butiá, município 

de Coronel Domingos Soares, no sudoeste do Estado. Resultado: baixa fertilidade do solo, 

produtividade reduzida das pastagens, contaminação de mananciais e uma produção 

leiteira com evidentes defi ciências sanitárias. Tudo isso podia ser encontrado em Coronel 

Domingos Soares, antes do módulo de leite do Paraná Biodiversidade, do Grupo Retiro 1, 

que fi ca na microbacia Rio Butiá.

O módulo agroecológico de leite ali implantado pelo Paraná Biodiversidade buscou 

implantar alternativas de produção economicamente vantajosas e, ao mesmo tempo, menos 

impactantes ao meio ambiente e, em particular, à biodiversidade. Deu certo. O módulo, 

que ganhou a adesão dos produtores, melhorou a sanidade animal, eliminou os focos de 

contaminação com as águas usadas e dejetos animais do estábulo coletivo, possibilitou 

a construção das esterqueiras e de piso na entrada da sala de ordenha. A qualidade das 

pastagens foi incrementada com a distribuição do esterco líquido e seu aproveitamento 

melhorou substancialmente com o uso da silagem. A distribuição da água nos piquetes 

com cinco bebedouros acabou com o trânsito dos animais nas margens dos cursos d’água, 

o que devastava a mata ciliar. O manejo das bezerras passou a ser feito de forma adequada 

e com o mínimo impacto ambiental. Uma das características desse módulo é ser coletivo, 

em área de pouco mais de 250 hectares, de propriedade do Incra, abrigando 15 famílias.



Arquivo EMATER
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Vida melhor

As 15 famílias benefi ciadas pelo módulo agroecológico do Paraná Biodiversidade 

passaram a receber água potável encanada em suas residências. A nascente foi protegida, 

cumprindo-se a legislação ambiental, repondo a vegetação ciliar e contribuindo para a 

conexão de fragmentos. Um destaque é que, na área do módulo, a reserva legal ultrapassa os 

20% legalmente exigidos. Mas nada disso foi de mão beijada. Ali o Paraná Biodiversidade 

investiu mais de R$ 70 mil, enquanto os produtores aportaram, juntos, igual quantia. 

Aos 33 anos, Jocélio dos Santos Camargo nunca tinha ouvido falar de biodiversidade. 

Mas participando como produtor benefi ciário do projeto, recebeu orientação 

periodicamente, participou de reuniões, cursos e congressos. Hoje, sabe na prática o que 

signifi ca biodiversidade. “Todas as famílias aprenderam muito sobre a natureza e sobre a 

própria biodiversidade e com certeza já mudaram a forma de trabalhar nas propriedades, 

respeitando muito mais o meio ambiente sem comprometer o orçamento da família”. Aliás, 

a renda familiar é que não foi prejudicada. Com a racionalização produtiva sugerida pelo 

módulo, já se espera um incremento em torno de 30% na produção de leite, hoje na casa 

dos 400 litros por dia.

E já sonham – os produtores – com uma fábrica de queijos capaz de agregar mais 

valores ao que produzem.



Arquivo Emater
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Novas margens verdes
Mata ciliar do rio do Corvo
volta a fl orescer

Módulos agroecológicos implantados em quatro municípios da Bacia do Rio do 

Corvo, no extremo oeste paranaense: eis a iniciativa do projeto Paraná Biodiversidade 

para proteger as margens do rio que ainda abriga importantes remanescentes da Floresta 

Estacional Semidecidual e, da mesma forma, promover alternativas economicamente 

viáveis aos produtores locais. O rio nasce em Céu Azul, passa pela reserva fl orestal Cabeça 

de Cachorro (assim denominada porque, quando vista do alto, seu desenho lembra uma 

cabeça de cachorro), em São Pedro do Iguaçu, corre pela divisa entre os municípios de São 

José das Palmeiras e de Diamante do Oeste e desemboca no Lago de Itaipu, município de 

Santa Helena. 

Em São José das Palmeiras, para citar um exemplo, os produtores rurais viviam 

basicamente do plantio de fumo e algodão, culturas consumidoras de grandes quantidades 

de agrotóxicos e, portanto, geradoras de numerosos problemas de saúde e vasta poluição 

ambiental. Era necessário criar alternativas menos impactantes ao meio ambiente e, ao 

mesmo tempo, viáveis para garantir a qualidade de vida dos produtores rurais. Foi o que 

fez o Paraná Biodiversidade, estimulando o cultivo de algodão orgânico, sem o uso 

de produtos químicos e a um custo de produção menor e um preço de venda maior. A 

sericicultura (criação de bicho-da-seda) surgiu como alternativa bem aceita. Áreas até 

então não aproveitadas foram usadas para cultivo, com aproveitamento da mão de obra 

familiar.

Corredor

Hoje, praticamente todas as propriedades possuem mata ciliar, formando um corredor 

para o trânsito de animais. Os 22 produtores que participam do módulo adotaram, em 

sua maioria, o cultivo fl orestal de eucalipto, considerando a topografi a acidentada dos 

municípios e a natureza pedregosa do solo. O Paraná Biodiversidade apoiou os produtores 
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com material para a construção de cercas de isolamento das áreas de mata ciliar, na 

compra de ordenhadeiras e resfriadores e na perfuração de um poço artesiano para atender 

a mais de 30 propriedades.

Após a implantação dos módulos, os produtores participaram de diversos cursos de 

capacitação para a produção e educação ambiental. Os resultados foram visíveis. Em São 

Pedro do Iguaçu, por exemplo, muitos deixaram a monocultura de algodão e diversifi caram 

suas atividades com o cultivo de milho, soja, eucalipto e bovinocultura. Minucioso exame 

de toda a extensão do Rio do Corvo, incluindo sobrevoos, apontou a existência de uma faixa 

contínua de mata ciliar, da nascente à foz, formando um longo corredor de biodiversidade 

que passa pelo Parque Cabeça do Cachorro e segue até o Lago de Itaipu, com repercussões 

bastante positivas para a diversidade biológica local. 

Denis Ferreira Netto



Corredor Araucária

Araucária sofre, 
mas resiste



Denis Ferreira Netto
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pujante Floresta com Araucária - contínua, interrompida apenas por campos naturais 

e matas ciliares – espraiava-se ao longo de 37% do território paranaense. Somente no 

sudoeste reunia mais de seis milhões de pinheiros-do-paraná, a maior reserva do mundo. 

No entanto, meio século de colonização e exploração econômica transformou a grande 

fl oresta em poucas e rarefeitas manchas em franco processo de desaparecimento, pálido 

1,16% de sua área original.

Mas há na fl oresta uma força que a faz resistir. Mesmo em estado crítico de 

conservação, ainda se impõe por sua alta relevância biológica global e regional. Seus 

remanescentes abrigam importantes espécies sob risco de extinção, raras e vulneráveis 

(cinco mamíferos, seis aves, quatro répteis e 17 borboletas), a exemplo do pinheiro-do-

paraná (Araucaria angustifolia), peroba e pau-marfi m, além de populações expressivas do 

ameaçado papagaio-de-peito-roxo e um rico endemismo de peixes, dos maiores do País. 

Em 589 mil hectares, quase metade do território de 11 municípios do Terceiro Planalto 

Paranaense, nas regiões sul e sudoeste do Estado, o projeto Paraná Biodiversidade 

localizou seu terceiro corredor. Ali se encontram três unidades de conservação: Parque 

Estadual das Araucárias, envolvendo os municípios de Palmas e Bituruna; Reserva Florestal 

do Pinhão e a Estação Ecológica Rio dos Touros, no município de Reserva do Iguaçu. O Rio 

Iguaçu e alguns dos seus tributários orientam as conexões entre essas unidades. 

Práticas inadequadas
Práticas agrícolas incompatíveis com o manejo e a conservação dos recursos naturais, 

a extração da madeira, o avanço da agropecuária e a indevida exploração mineral 

pressionaram fortemente os remanescentes fl orestais, intensifi cando os processos erosivos 

e de assoreamento dos mananciais, além do isolamento das populações faunísticas, 

refugiadas nas unidades de conservação e nas poucas ilhas de matas restantes. Somem-

se a isso, como agravantes, o desconhecimento de alternativas de produção ambiental 

A
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e economicamente sustentáveis, a falta de orientação aos produtores e a inexistência de 

mecanismos de apoio fi nanceiro que estimulassem a conservação dos recursos naturais.

O Paraná Biodiversidade atuou intensamente no corredor. Foram, ao todo, 

90 microbacias – numa área de 270 mil hectares – que receberam principalmente o 

saneamento ambiental, com ênfase para a adequação das explorações à capacidade de 

suporte dos recursos naturais, e ainda a promoção da conectividade pelo processo de 

restauração e proteção das matas ciliares. Adicionalmente, pela importância que representa 

a Araucaria angustifolia, foi desenvolvido extenso trabalho de recuperação de suas grandes 

concentrações. 

Visando estimular o uso dos recursos naturais de acordo com sua aptidão, o projeto 

incentivou a implantação, nas pequenas propriedades, de práticas mecânicas e vegetativas 

de controle da erosão, proteção de fontes, implantação de abastecedores comunitários, 

manejo de pragas e doenças (para reduzir o uso de agrotóxicos), plantio direto, adubação 

verde e adequação de estradas. Além disso, sensibilizou a adoção de alternativas econômicas 

sustentáveis e menos impactantes à biodiversidade, principalmente de forma comunitária 

e demonstrativa, pela implantação dos módulos agroecológicos.

Como um modelo para implementação do monitoramento da fauna, o Paraná 

Biodiversidade promoveu, em áreas prioritárias para conservação do corredor, estudos 

sobre o espaço de vida e uso de hábitat pelo queixada e pela anta. Avaliou o atual status do 

papagaio-de-peito-roxo como indicador de qualidade ambiental no corredor, uma iniciativa 

inédita no Estado que visa elaborar um plano de monitoramento a longo prazo. Além disso, 

foram identifi cadas espécies de plantas epifíticas (as que vivem sobre um vegetal, usando-o 

como suporte, sem retirar nutrimento, por exemplo, as bromélias e orquídeas).



Ederson J. Hordizs
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Abelhinha do bem
Agora a área de reserva legal serve
para a produção de mel

Meliponicultura é a criação de abelhas indígenas ou nativas que, ao contrário das 

exóticas (africanas) não possuem ferrão sendo, portanto, inofensivas ao ser humano. Elas 

são responsáveis por até 90% da polinização da fl ora nativa. No reassentamento Acorinha, 

em Mangueirinha, a criação dessas abelhas integra  um dos módulos agroecológicos 

propostos pelo Paraná Biodiversidade.

Em vários outros locais onde o projeto atua, a meliponicultura vem sendo praticada nas 

áreas de reserva legal. Ou seja: o projeto mostrou aos agricultores que tais áreas (no Paraná 

devem corresponder a pelo menos 20% da propriedade), antes tidas como improdutivas 

e, portanto, indesejáveis, poderiam ser aproveitadas economicamente, melhorando sua 

renda. Resultado: o que antes era problema tornou-se solução e os produtores passaram a 

manter com particular zelo as reservas legais.

No assentamento alguns agricultores já produziam mel, mas rusticamente, em 

pequenas colmeias caseiras. É o caso de José Leopoldo Hoffmann, um dos dez produtores 

que participam do módulo. “Eu tinha três caixas para as abelhas, mas não dava muita 

importância, só usava o mel de vez em quando, como remédio para a família”, diz. Assim 

como as 80 famílias do reassentamento, Hoffmann é um agricultor familiar que tem na 

produção de leite e grãos sua principal atividade. Produz dois mil litros de leite por mês, o 

que garante o sustento da família e o estudo dos quatro fi lhos. 

Uma vez no módulo da meliponicultura, Hoffmann mudou sua visão: “Aprendi 

muitas coisas, não sabia que podia multiplicar os enxames”. As propriedades do Acorinha 

somam 413 hectares. O reassentamento faz divisa com os rios Serelepe e Lajeado Grande 

e, por meio de suas matas ciliares, propicia a conexão para outras áreas, como a reserva 
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indígena de Mangueirinha, de 17.308 hectares, um dos maiores e mais bem conservados 

remanescentes da Floresta com Araucária no Paraná. Assim, o módulo agroecológico de 

meliponicultura implantado no reassentamento foi considerado prioritário pelo Paraná 

Biodiversidade.

Quando o reassentamento foi constituído, a demarcação dos lotes ocorreu de forma 

irregular, de maneira que as áreas de reserva legal e Área de Preservação Permanente  (APP)

não foram respeitadas. A área de APP, numa extensão de oito quilômetros, com diversos 

fragmentos, é coletiva, sendo vista pelos moradores como área sem dono. Com os cursos e 

ofi cinas proporcionados pelo Paraná Biodiversidade, os produtores se conscientizaram de 

que a APP não era “terra de ninguém”, mas espaço de todos. O projeto também propiciou 

que as matas ciliares e de reserva legal fossem identifi cadas, refl orestadas (com o plantio 

de 50 mil mudas de árvores nativas) e, quando necessário, fechadas, evitando com isso a 

invasão de animais e promovendo a regeneração de espécies nativas e a recomposição da 

biodiversidade antes existente.

A intenção é que, com o tempo, todos os produtores do reassentamento venham a 

participar da meliponicultura, promovendo maior produção e comercialização e viabilizando 

a Casa do Mel para processamento, envase e rotulação de toda a produção. No fi nal de 

2008, já se produziam aproximadamente 100 quilos de mel/ano no assentamento. 

Um dos benefícios da meliponicultura é que, apesar da produção ser mais baixa, 

o mel – rico em propriedades medicinais - pode ser usado para fi ns terapêuticos, o que 

agrega valor ao produto. Outro diferencial é a possibilidade de envolvimento de toda a 

família na produção, pois o manuseio não exige equipamentos de proteção, uma vez que 

as meliponíneas, ao contrário das abelhas africanas, são inofensivas. Outra facilidade é o 

fato de as famílias residirem e trabalharem agrupadas. O Paraná Biodiversidade apoiou 

o módulo com 250 caixas para as abelhas, construção da Casa do Mel, mudas de árvores 

nativas para o refl orestamento das áreas degradadas e a criação de uma reserva particular 

do patrimônio natural (RPPN), o que trará, entre outros benefícios, a captação de recursos 

fi nanceiros graças ao ICMS Ecológico.
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Plantar, colher e ser feliz
Projeto evita monocultura e protege biodiversidade

O clima favorável às plantas de clima tropical e subtropical e a topografi a 

acidentada possibilitaram o estímulo à fruticultura em Foz do Jordão. Evitava-se, com 

isso, a indesejável monocultura, facilitando a conservação da diversidade biológica. 

O município faz parte do Corredor Araucária, que abriga importantes remanescentes 

fl orestais na região centro-sul do Estado. 

Dez famílias da comunidade Rio dos Índios se associaram e criaram o grupo Frutifoz. 

São 10 hectares, onde foram plantadas mudas de pêssego, banana, goiaba, uva, laranja, fi go, 

pera, abóbora, mamão e ameixa. A região, que não produzia frutas, vive hoje a realidade de 

uma fruticultura próspera e promissora, com a produção de 60 mil quilos de banana, seis 

mil de uva, oito mil de goiaba, cinco mil de mamão, mil de fi go. Parte dessa produção é 

transformada em geleias e doces na unidade de benefi ciamento da matéria-prima.

A volta de animais e pássaros que haviam sumido, o aumento da cobertura fl orestal e 

conscientização da família rural são algumas das mudanças perceptíveis na região. A terra 

não corre mais para o rio, a mata ciliar funciona como um fi ltro, melhorando a qualidade 

da água, o que foi comprovado por análises realizadas pelos técnicos na microbacia. Na 

propriedade de Noé da Silva Teixeira já ocorrem abelhas durante a fl orada. Pássaros como 

bem-te-vis, jacus e canários, desaparecidos, agora estão refazendo seus ninhos na região. 

Animais de pequeno porte, como paca, tatu e cotia, e outros maiores, como jaguatiricas, 

também retornaram. 

Um dos maiores obstáculos para a preservação da biodiversidade era a atividade 

agropecuária, que espantava os animais e degradava as áreas de fl orestas. Há 26 anos 

morando em Foz do Jordão, Noé, 59 anos, sempre viveu da produção de leite, algo que, 

para o pequeno produtor, como ele mesmo diz, “dava para sobreviver”. O grupo tem um 
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rebanho de 80 animais da raça holandesa e 30 hectares de pastagens nativas. Em média, a 

produção é de 10 litros por dia. Há dois anos ele plantou 300 mudas de fi go e 200 de pêssego 

nos seus três hectares e meio. Bem-informado, acompanha as notícias pelo jornal e pela 

televisão, além de buscar informações sobre o que ocorre com a fruticultura em outras 

regiões. A produção vai bem, com boa e garantida renda para a família.

Assim como os demais produtores, Noé participou de cursos de fruticultura básica 

de clima temperado e tropical. Cem por cento das propriedades benefi ciadas pelo Paraná 

Biodiversidade promoveram a recuperação ambiental. A maioria das propriedades possuía 

área de reserva legal superior à exigência legal, localizadas nas partes mais acidentadas 

do terreno, nas quais normalmente a exploração agrícola é difícil. O mesmo não ocorria, 

no entanto, com as matas ciliares, quase todas bastante fragmentadas. Hoje estão sendo 

recuperados 20 hectares de mata nativa, nas margens dos rios, com o plantio de 6,6 mil 

mudas e o isolamento com cercas.

Denis Ferreira Netto
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Educação, o melhor remédio 
Plantas medicinais para reduzir pressão
sobre a fl oresta

Inácio Martins, que liga o Corredor Araucária à Área de Proteção Ambiental da Serra 

da Esperança, é um dos municípios mais altos e mais frios do Estado, o que torna grande 

o seu potencial para a produção de plantas medicinais, uma cultura altamente produtiva e 

que exige grande quantidade de mão de obra (quando comparada com outras atividades) 

e pessoas experientes para gerenciá-la. Tais características foram encontradas num 

assentamento com grande número de produtores, no qual  80% das propriedades possuem 

menos de 20 hectares, predominando a agricultura familiar. A unidade agroindustrial 

(pré-limpeza, limpeza, secagem, classifi cação, embalagem e armazenagem) foi instalada 

numa área construída de 322 metros quadrados. 

Menos pressão
A estimativa do projeto é benefi ciar uma produção anual de 150 toneladas de produto 

fresco, numa área cultivada de 35 hectares, permitindo uma receita bruta entre R$ 6 mil 

e R$ 8 mil, podendo chegar a R$ 14 mil no quinto ano. O objetivo ambiental é diminuir 

a pressão sobre os remanescentes de fl orestas nativas, principalmente nas áreas de 

preservação permanente e nas reservas legais, uma vez que a produção de carvão era uma 

das poucas rendas das famílias do módulo. O módulo está implantado e funcionando, os 

agricultores estão secando e embalando plantas como a camomila e erva mate e vendendo 

em pequena escala no comércio local. 

A produção ainda é pequena, não estando consolidada como alternativa de renda, mas 

há grande expectativa de crescimento por parte dos produtores, principalmente da camomila 
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e da calêndula, produtos com grande mercado, tanto interno quanto externo. O desafi o é 

estabelecer um canal de comercialização, explica o presidente da Associação de Agricultores 

do Assentamento Santa Rita (Agrisanta), José Fritz. “Não queremos vender a granel, queremos 

eliminar o atravessador para que o retorno fi que com o produtor”, anuncia ele. 

A solução passa pela transformação da associação em cooperativa, o que possibilitará 

que o produto seja embalado e comercializado direto pelos agricultores. O ganho ambiental 

já foi imenso com a conscientização dos produtores em relação ao meio ambiente, 

fortalecida principalmente pelas ações de educação ambiental. É que um dos ilustres 

personagens da cidade, o Zecapivara, criação local adotada pelo Paraná Biodiversidade, 

tornou-se conhecido em todo o Estado. O livro A viagem do Zecapivara conta a história de 

uma capivara que faz uma saga nos rios São Jerônimo, Iratim, Banhado Grande, Pequeno, 

Azul e Arroio dos Matosos à procura de um lar. O livro tem sido de grande interesse, pois 

de forma sutil apresenta os impactos da ausência de mata ciliar. “O Zecapivara fala da 

importância da preservação ambiental. Isso ajudou muito para que áreas de preservação 

permanente e de reserva legal fossem preservadas”, afi rma Fritz. 
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Lista de Subprojetos e ONGs apoiadas

 Predação - Controle de predadores nas propriedades produtoras de rebanhos domésticos 
- IPE - Instituto de Pesquisas Ecológicas LABCEAS - Laboratório de Biodiversidade 
Conservação e Ecologia de Animais Silvestres – UFPR

 Avaliação do Status de Invasão de Micos na Unidade de Conservação do Parque Barigui - 
Instituição Paraná - Guará - Meio Ambiente, História e Cultura

 Lepdópteros como Indicadores Ambientais em Diferentes Composições Vegetacionais 
no Município de Bituruna - Antroposphera - Instituto para o Desenvolvimento do Meio 
Ambiente

 Caracterização e Diagnóstico da Biodiversidade de Vertebrados em Corredores Florestais 
e Propriedades na área prioritária do corredor Araucária em Bituruna - IDEIA Ambiental - 
Instituto de pesquisa e Conservação da Natureza

 Levantamento de Invertebrados Bentônicos Aquáticos em Dois Trechos do Rio dos 
Touros em Diferentes Estados de Conservação - IDEIA Ambiental - Instituto de pesquisa e 
Conservação da Natureza

 A Ictiofauna dos Lagos adjacentes à Lagoa Dourada e Tarumã do Parque Estadual de Vila 
Velha - Instituto Nautilus de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade

 Análise do sistema de exploração da erva-mate no Corredor Araucária: estratégias para 
melhoria do manejo e conservação da biodiversidade - Instituto Karuna Brasil

 Busca por populações remanescentes de algumas aves raras e ameaçadas de extinção no 
Corredor Araucária - Instituto Karuna Brasil

 Mapeamento do Mosaico de paisagens remanescentes de vegetação natural como base 
para o monitoramento ambiental e conservação do Parque Nacional dos Campos Gerais e 
de seu Entorno - Grupo Fauna

 Conservar remanescentes: etnoconservação na Mata Atlântica - Instituto Agroecológico
 Abundância dos felinos do Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina – PR - ONG Meio 
Ambiente Equilibrado

 Macroinvertebrados bentônicos – Amigos da Água - Selva Paranaense
 Alternativas sustentáveis de uso dos recursos naturais por comunidades assentadas como 
forma de minimizar impactos negativos à biodiversidade no corredor Araucária, Município 
de Palmas - ISLA – Instituto Latinoamericano de Saúde e Meio Ambiente

 Avifauna do Parque Estadual do Rio Guarani – Pesquisa e Educação Ambiental - Selva 
Paranaense

 Interação do Grimpeirinho com a Araucária – Antroposphera
 Levantamento e diagnostico qualitativo das matas ciliares nos municípios de Autonia,São 
Jorge do Patrocínio, Esperança Nova e Icaraima, região sul corredor Caiua Ilha Grande - 
CORIPA – Consorcio Intermunicipal para conservação do remanescente do rio Paraná e 
áreas de influência

 Multiplicadores Ambientais - Instituto Ecoclima
 Dinâmica florestal - Diagnóstico do meio biológico (fauna e flora) da Fazenda Santa 
Monica e região no Corredor Caiuá - Ilha Grande, Alto Paraiso, PR. - Instituto de Pesquisas 
Ecológicas – IPÊ

 Situação atual da população do muriqui do sul - Sociedade Chauá 
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 Diagnóstico de fauna da Reserva Paisagem Araucária para a Preservação das Espécies - 
RPPN - PR

 Pinheirais, Para Salvar o Planeta Terra - DVD Interativo - IDS - Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável

 É de Direito Saber - A Legislação Ambiental na Vida das Comunidades da APA da  Serra da 
Esperança - Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais

 ABC das Ucs - Educação Socioambiental voltada para as Unidades de Conservação - Mater 
Natura - Instituto de Estudos Ambientais

 Despertar Socioambiental - Comunicação e Interação com a Comunidade de Inácio Martins 
- IEPR - Instituto de Ecoturismo do Paraná

 PEA - Programa de Educação Ambiental no Corredor Araucária - IMPRA - Instituto de 
Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes

 Introdução à educação ambiental no processo de gestão participativa dos gestores das 
Unidades de Conservação na Região Norte do Corredor Caiuá Ilha Grande - Consórcio 
Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná

 Conhecendo o Rio Xambrê - CIBAX – Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Xambrê
 Conhecendo Nossos Rios, Matas e Animais - GARI – Grupo Ambientalista Rio Iguaçu
 Educação socioambiental na Reserva Paisagem Araucária - Gravatá  
 Educação ambiental no processo de gestão participativa do RVS dos campos de Palmas - 
Sociedade de Estudos Contemporâneos

 Voluntariado e educação ambiental no Parque Estadual Rio Guarani - Paraná Guará
 Educação ambiental voltada a capacitação e formação de gestores de unidades de 
conservação-Parna de Ilha Grande e APAS municipais, região sul corredor Caiua Ilha 
Grande - CORIPA – Consorcio Intermunicipal Para conservação do remanescente do rio 
Paraná e áreas de influencia

 Despertar Socioambiental II – Comunicação e interação com a comunidade do Guaraniaçu 
- Instituto de Ecoturismo do Paraná

 Construção dos alojamentos e refeitório do centro de difusão ambiental na Reserva 
Paisagem Araucária – Preservação

 Construção do auditório do centro de difusão ambiental da Reserva Paisagem Araucária – 
Gravatá

 Diagnósticos de meios biológicos como subsídio para a elaboração do plano de manejo da 
RPPN Fazenda da mata no corredor Cauiá - Ilha Grande - Consórcio Intermunicipal da APA 
Federal do Noroeste do Paraná

 Elaboração de plano de manejo da Reserva Paisagem Araucária do papagaio do Peito 
Roxo – Preservação 

 Elaboração de plano de manejo da RPPN Paiquerê e RPPN Invernada Barreiro - CNRPPN 
- Confederação Nacional de Reservas particulares do Patrimônio Natural

 RPPN Ninho do Corvo: planejamento da propriedade e conscientização ambiental do 
entorno para garantir a proteção do patrimônio natural - CNRPPN - Confederção Nacional 
de Reservas particulares do Patrimônio Natural

 SÍTIO DA ALEGRIA – um exemplo de RPPN na APA da Serra da Esperança.
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