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Mas empresários, órgãos do 
governo, políticos e 
ambientalistas não se 

entendem sobre a preservação 
BIA FIGUEIRA DE MELLO 

"Mas que quer o homem? 
Queimar a floresta, matar os indios 
e os bichos, engaiolar os pássaros 

e escravizar a mulher. 
Sempre falando em progresso e 
criando o deserto. Inventando 

a miséria na terra da opulência." 
(Tom Jobim) 

a luta continua no rin 
gue das incongruências 

D a as E ambientais brasileiras. 
De um lado, pesquisadores, cientis 
tas e ecologistas gastam suas ener 
gias na tentativa de preservar o pou 
co que resta da Mata Atlântica, ou 
8,8% do 1,1 milhão de quilômetros 
quadrados da mata original que se 
estendia por dezesseis estados, do 
Rio Grande do Norte ao Rio Grande 
do Sul, cobrindo por completo São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina. Do 
outro lado estão madeireiros, agro 
industriais e empresários do ramo 
imobiliário, do Paraná, Santa Catari 
na e sul da Bahia, principalmente, 
que brigam com unhas e dentes para 
que a lei de preservação da mata seja 
afrouxada para obter maiores lucros 
em seu ramo de negócio. No meio da 
disputa aparece o governo federal, 
que, segundo José Pedro de Oliveira 

Costa, presidente do Conselho Na 
cional da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica, "pôs as barbas de 
molho e deixou a batata quente para 
o Conselho Nacional do Meio Am 
biente (Conama) e o Congresso deci 
direm os rumos da floresta". Essa 
decisão será baseada na avaliação do 
projeto de lei do deputado federal e 
atual secretário estadual do Meio 
Ambiente de São Paulo, Fábio Feld 
mann, que dispõe sobre a preserva 
ção da segunda floresta mais devas 
tada do mundo, depois das matas de 
Madagáscar, na Africa. A retirada 
estratégica do governo Fernando 
Henrique Cardoso não aconteceu 
sem que antes houvesse uma acirra 
da campanha, apoiada, segundo os 
ambientalistas, por proprietários de 
terras, empresários e fazendeiros, em 
defesa da polêmica proposta de an 
teprojeto de lei criada pelo Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambien 
te e dos Recursos Naturais Renová 
veis) que protege "apenas a faixa de 
florestas do litoral e deixa desprote 
gidas as florestas do interior, exceto 
as localizadas em unidades de con 
servação", explica a Fundação SOS 
Mata Atlântica. Mas, afinal, quem 
perde ou ganha com essa luta am 
biental? O próprio brasileiro e a mais 
rica floresta úrnida tropical do plane- 
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ta, que abriga mais de 1 O mil espécies 
de plantas e cerca de 700 espécies 
animais (171 em extinção) em man 
gues, restingas, cavernas, campos de 
altitudes, brejos interioranos e em 
seus cinco tipos florestais, onde vi 
vem em harmonia araucárias, bro 
mélias, orquídeas, jequitibás, jaca 
randás, lianas, guanandis, macacos 
pregos, catetos, veados-mateiros, en 
tre outras plantas e animais só en 
contrados nesse ecossistema. Será 
então uma luta justa? 
,Os ambientalistas dizem que não. 

"E falta de conhecimento desmatar 
urna floresta que abriga tesouros to 
talmente desconhecidos e outros de 
rentabilidade superior a várias 
monoculturas. Muitos proprietários 
ainda não acordaram para esse gran 
de filão econômico que é a utilização 
da Mata Atlântica em pé", informa 
João Paulo Ribeiro Capobianco, se 
cretário executivo do Instituto Socio 
ambiental de São Paulo. Mas o pro 
dutor inteligente, segundo ele, co 
meça a enxergar nas florestas tropi 
cais brasileiras muito mais do que 
simples mato que deve ser queima 
do para agropecuária, lenha e carvão. 
Um desses produtores tem 85 anos e 
se chama Jair de Oliveira. Ex-garim 
peiro de diamantes, descobriu com os 
índios uma nova mina de produzir 
dinheiro: uma espécie da planta Pfafia 
paniculata, proveniente das florestas 
quentes tropicais, que tem se mostra 
do eficaz no tratamento do câncer e da 
Aids. Embora a espécie cultivada por 
Jair não tenha sido analisada cientifi 
camente pelas universidades brasilei 
ras, já está comprovado o poder de 
algumas espécies da planta no trata 
mento do câncer, diz o professor de 
pós-graduação em Farmácia da USP 
Gokithi Akisue, que também cultiva 
plantas medicinais e agora monta um 
instituto ambiental em Bragança Pau 
lista para desenvolvimento de pes 
quisas no setor. 
Jair diz produzir de maneira 

ecossustentável de 200 a 300 quilos 
do produto medicinal por mês, plan 
tando cerca de 3 ,5 mil pés com a 
ajuda dos próprios índios. Esse pro 
duto, segundo ele, está sendo cobiça 
do especialmente por empresários 
japoneses, que poderiam faturar com 
10 toneladas/mês US$ 6 milhões: 
"Recebo gente do mundo inteiro que 
vem até o meu laboratório à procura 
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dos benefícios dessa planta e de seu 
princípio ativo, mas contar o seu se 
gredo não conto, não", informa. 
A Pfafia é só uma das plantas en 

contradas nas florestas tropicais bra 
sileiras. A Mata Atlântica é viveiro 
de outras inumeráveis plantas medi 
cinais e comestíveis, como as do gê 
nero Dioscorea, de 200 espécies, que 
estão sendo pesquisadas pelo Insti 
tuto de Botânica de São Paulo para 
síntese de hormônios sexuais e 
cortisonas. "Outras plantas, cultiva 
das de maneira ecossustentável, tra 
riam boas divisas econômicas aos 
produtores brasileiros", garante 
Capobianco. O palmito seria uma 
delas. O biólogo especializado em 
educação ambiental explica que os 
valores da Mata Atlântica vão além 
do econômico direto: "É ela que re 
gula o fluxo de vários mananciais 
lúdricos, que controla as ações bioló 
gicas protegendo plantações de pre 
dadores, evita a erosão do solo e do 

Flora e fauna 
(abaixo, um 
exemplar do 

oeado-mateiro) 
sofrem a 
ameaça de 
agressões 

de todo tipo, 
inclusive a 

que se esconde 
no anteprojeto 

de lei do 
Ibama 
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microclima, além de trazer grandes 
benefícios para a saúde física e men 
tal do ser humano". 
O Ministério do Meio Ambiente 

diz não desprezar as características 
da Mata Atlântica em pé, mas não 
acredita que o quadro de desmata 
mento seja revertido enquanto não 
houver substitutos econômicos para 
a mata deitada. Eduardo Martins, 
secretário de Formulação de Políti 
cas e Normas do Ministério do Meio 
Ambiente, informa que o governo, 
em cooperação com todos os setores 
da sociedade, deverá se mobilizar 
para o investimento em plantios de 
florestas energéticas, substituindo 
assim a tendência nacional de trans 
formar a Mata Atlântica em lenha e 
carvão. A idéia, segundo ele, é incen 
tivar proprietários de terras - deten 
tores dos 70% da Mata Atlântica em 
pé- a plantar Pi nus, eucalipto e acácia 
para o substitutivo na produção de 
lenha e carvão e também na constru 
ção. "Algumas experiências no Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais vêm 
dando bons resultados econômicos", 
garante. 
Capobianco acredita na iniciativa, 

que já vem sendo realizada há muito 
tempo, para diminuir a pressão so 
bre a Mata Atlântica, mas não acredi 
ta na eficácia sobre o impacto am 
biental: "Continua sendo uma 
monocultura como qualquer outra". 
A idéia, segundo ele, é que os pro 
prietários de terra se conscientizem 
da importância da produção de mul 
ti culturas perenes e anuais em suas 
terras. "Elas devem ser entremeadas 
com fileiras de eucaliptos, áreas de 
reflorestamento e até áreas de pasta 
gem bem-feitas, preservando sem 
pre os 20% de Mata Atlântica nativa 
que protegerão mananciais, encos 
tas e todas as culturas ali plantadas, 
além de dar uma certa segurança ao 
proprietário de terra, que não estará 
sujeito às variações do mercado so 
bre uma única plantação. A médio e 
longo prazo, a lucratividade será 
muito maior do que a de monocul 
turas que exigem investimentos ini 
ciais muito altos." 

Ainda em 1500 ... 

A destruição da Mata Atlântica e a 
história do Brasil pós-1500 se con- 

fundem e se explicam, segundo 
dossiê do Instituto Socioambiental 
de São Paulo: ''Do saque do início da 
colonização à substituição pelas prá 
ticas agrícolas, a forma de relaciona 
mento com a Mata Atlântica sempre 
foi a mesma: destruição e política de 
terra arrasada". 
O descaso com a exploração pre 

datória de espécies vegetais para le 
nha, carvão, alimentação e constru 
ção é um problema que persiste há 
séculos, levando muitas plantas a 
total extinção, informa o Instituto 
Socioambiental. Estudos recentes fei 
tos por ambientalistas da entidade e 
da Fundação SOS Mata Atlântica, 
desenvolvidos a partir da análise de 
imagens de satélites, mostram um 
acentuado ritmo de substituição de 
extensas áreas florestais nativas por 
empreendimentos agropecuários, 
obras de ,infra-estrutura e expansão 
urbana. E bom ressaltar que a Mata 
Atlântica hoje sobrevive em apenas 
95.641 quilômetros quadrados. Isso 
equivale a dizer que o desmatamen 
to chegou como urna bomba atômica 
arrasando a maior parte da floresta 
original até a década de 80, quando a 
proteção à floresta começou a fazer 
parte da legislação brasileira. Entre 
tanto, só treze anos mais tarde, sob 
pressão da Eco 92, foi criado o decre 
to 750, que procura dar garantias à 
sua preservação, proibindo desma 
tamentos e restringindo a atividade 
nas áreas litorâneas e interior do 
país. A eficácia crescente desse de 
creto tem gerado fortes reações nos 
setores empresariais, que não me 
dem esforços para sua revogação, 
acusando-o de inconstitucional por 
se tratar de decreto e não de lei. "Em 
especial madeireiros, empreiteiros e 
fazendeiros de Santa Catarina e 
Paraná, comandados pelo deputado 
federal Paulo Roberto Bornhausen 
(PFL-SC)", informa o superintenden 
te da SOS Mata Atlântica, Mário 
Mantovani. São Paulo vem contri 
buindo também para o desmatamen 
to ilegal nas áreas litorâneas, onde 
são construídos condomínios de alto 
luxo em região de mananciais e em 
áreas de florestas protegidas pelo 
decreto 750. Um morador da região 
de Caraguatatuba, que prefere não 
se identificar, informou à revista Pro 
blemas Brasileiros que nem as pe 
dras das nascentes dos rios são pou 
padas nessa guerra pela destruição. 

Pequenos 
habitantes da 
Mata: espaço 
cada vez menor 

"Estão sendo usadas na construção 
de estacionamento para turistas." 
O próprio governo Fernando Hen 

rique Cardoso vem contribuindo 
para jogar mais lenha na fogueira. 
Em março de 95, o Ibama, segundo o 
dossiê do Instituto Socioarnbiental, 
sugeriu às superintendências regio 
nais do órgão o descumprimento do 
decreto 750. E em junho de 95, o 
governo preparou em conjunto com 
o Ibama urna proposta de anteproje 
to de lei que reduz a área original 
protegida pela legislação de 1,1 mi 
lhão para 260 mil quilômetros qua- 
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drados, eliminando as florestas do 
interior e acirrando ainda mais os 
ânimos dos ambientalistas. "O de 
creto-lei 750 foi um avanço conside 
rável na regulamentação e proteção 
da Mata Atlântica, um dos ambien 
tes de maior biodiversidade do mun 
do, mas também um dos mais amea 
çados. Modificar a legislação, elabo 
rada com critérios científicos e atra 
vés de ampla discussão no âmbito da 
sociedade, seria um retrocesso. Vá 
rios estados vinham aprimorando e 
adaptando tais regulamentações, de 
acordo com suas peculiaridades", 
informa boletim da ONG Ambiental 
Conservation International do Bra 
sil. A proposta de anteprojeto só não 
saiu ainda do papel porque os am 
bientalistas correram para aprovar 
na Comissão de Meio Ambiente da 
Câmara o projeto de lei 3.285-A/92, de 

§l Fábio Feldmann (PSDB-SP), que dis 
~ põe sobre a utilização da Mata Atlân 
~ tica nos mesmos moldes do decreto 
Ê 750, incluindo as florestas do interior. 
~ Os ecologistas, entretanto, não po 
~ dem ainda cantar vitória. O projeto 
g. de lei de Feldmann está curiosarnen 
~ te nas mãos do relator suplente da 

Área de abrangência da Mata 
Atlântica, protegida pelo decreto 
nll 750/93. São 1, 1 milhão de 
quilômetros quadrados, contra os 
260 mil do anteprojeto do lbama 
(mapa à direita). 

Fonte: Instituto Socioambiental - 
.g ') f junho/95. Baseado no Mapa de 
.g V Vegetação do Brasil - FIBGE - 1993 
OI. • 

Comissão de Minas e Energia da Câ 
mara dos Deputados federais, Paulo 
Bornhausen, para apreciação e su 
gestões. Antes disso, ele já tinha sido 
aprovado na Comissão de Meio Am 
biente. "Não havia nenhuma neces 
sidade de passar pela Comissão de 
Minas e Energia", informa Capo 
bianco, indignado, mais uma vez, 
com as tramitações ambientais. Só 
no segundo semestre o projeto de lei 
deverá ser votado pelo Congresso. 
Segundo o secretário Eduardo 
Martins, o governo, levando em con 
sideração o projeto de lei de Feld 
mann, estuda propostas para fixar 
um conceito de Mata Atlântica, "mas 
talvez não possa ser tão abrangente 
como querem alguns". Ele diz que 
"precisamos trabalhar, discutir e pra 
ticar ajustes no que já existe e no que 
vem sendo praticado pelos estados, 
criando propostas que sirvam para 
todos". Para o secretário, o decreto 
750 é muito abrangente. 
Até a prática de uma política justa 

de preservação, muito fogo pode 
queimar na Mata Atlântica. O advo 
gado ambientalista André Rodolfo 
Lima, da SOS Mata Atlântica, tem 
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lutado para apagar alguns focos iso 
lados, que insistem em ferir a lei. As 
regiões que mais desrespeitam o de 
creto, segundo o advogado, são os 
municípios de Guarapuava, Turvo, 
Mangueirinha e Ibituruna, no Paraná, 
com grandes reservas de araucária, e 
as áreas de Mata Atlântica no sul da 
Bahia. Os ambientalistas avisam que 
mesmo com uma fiscalização debili 
tada nessas regiões para coibir o 
descumprimento do decreto, ele con 
tinua em vigor e que a sociedade está 
de olho. A Fundação SOS Mata 
Atlântica criou inclusive um manual 
de socorro contra as agressões ao 
meio ambiente que ensina a popula 
ção como e a quem recorrer em caso 
de descumprimento do decreto 750. 
E o Instituto Socioambiental de São 
Paulo está incentivando a população 
a reconhecer os diferentes tipos de 
floresta que existem 
na Mata Atlântica 
para não haver en 
ganos na hora do 
desmatamento. 

Fonte valiosa 

Palmital em 
plena floresta: 
possibilidades 
econômicas 

O roubo intelec 
tual que tem como 
vítimas os povos das 
florestas é outro as 
sunto que tem mo 
vimentado os am 
bientalistas. A bió 
loga Gemima Ca 
bral Bom, do Insti 
tuto para o Desen 
volvimento, Meio 
Ambiente e Paz Vi 
taeCivilis, vemcoordenandournpro 
jeto na Mata Atlântica sobre o direito 
de uso e de propriedade intelectual 
dos recursos naturais para coibir a 
pirataria intelectual. Gernima expli 
ca que a pesquisa, feita inicialmente 
na Estação Ecológica Juréia-Itatins, 
no estado de São Paulo, decorre dos 
questionamentos sobre comporta 
mento ético de pesquisadores, ONGs 
e outras pessoas em propor benefício 
e retorno financeiro às comunidades 
tradicionais das florestas por sua con 
tribuição à ciência, conservação e uti 
lização da diversidade biológica. "Os 
levantamentos nos mostram que o 
Brasil não tem nenhuma legislação 
prática que garanta a propriedade 

intelectual das comunidades tradicio 
nais sobre seus conhecimentos ares 
peito de plantas, em grande parte 
medicinais", informa a bióloga. Es 
tudos do Instituto Socioambiental de 
São Paulo indicam que 74% das 119 
substâncias químicas usadas pela 
medicina foram descobertas pela 
pesquisa de informação folclórica, 
de domínio popular. E calcula-se, 
segundo o instituto, que 45% dos 
produtos medicinais mundiais são 
provenientes das florestas tropicais: 
"Essas substâncias vêm gerando bi 
lhões de dólares aos países de Pri 
meiro Mundo, que patenteiam prin 
cípios ativos de plantas de nossas 
florestas tropicais sem pagarroyalties 
por elas. E depois nós é que somos 
acusados de piratas", indigna-se 
Capobianco. Vale lembrar que uma 
folha de planta pode revelar o códi- 

go genético de um componente pas 
sível de ser reproduzido de forma 
sintética. Só em 1992, foram solicita 
das nos Estados Unidos mais de cem 
patentes de substâncias ativas pro 
venientes das matas brasileiras, se 
gundo informações do Ministério do 
Meio Ambiente. Entre elas está por 
exemplo a erva-cidreira-do-mato, 
com propriedades anti-sépticas. O 
Jardim Botânico de Nova York vem 
desenvolvendo um programa de pes 
quisa sobre a flora e botânica econô 
mica no estado do Acre, em colabo 
ração com a Universidade Federal 
do Acre, com o objetivo, segundo o 
biólogo americano Douglas Daly, de 
"exclusivamente pesquisar alterna- 

tivas econômicas para as próprias 
comunidades tradicionais". Como 
essa é uma atividade científica de 
colaboração e não uma atividade co 
mercial, o biólogo não vê a necessi 
dade de pagamento de direitos inte 
lectuais aos povos tradicionais que o 
auxiliam na indicação das plantas 
usadas por eles: "Estamos iniciando 
um estudo etnobotânico de urna co 
munidade indígena da tribo Kaxina 
wá, convidados por líderes da comu 
nidade, que estão politicamente bas 
tante avançados. Esse projeto inclui 
rá aspectos de plantas medicinais, 
mas quaisquer estudos químicos ou 
bioensaios serão realizados em labo 
ratórios brasileiros, e não sairá do 
país nenhum material para esse tipo 
de estudo. Saem somente amostras 
para estudos taxonómicos". Outras 
organizações não-governamentais 

estrangeiras tam 
bém realizam estu 
dos diversos nas flo 
restas brasileiras. 
"Às vezes, encober 
tos por ONGs, pes 
quisadores envia 
dos por grandes 
empresas chegam às 
florestas tropicais e 
em troca de peque 
nas cestas básicas 
adquirem informa 
ções valiosíssimas. 
Outras vezes, são 
mateiros contrata 
dos pelos empresá 

'ti rios que fazem uma 
':: extração violenta", 
~ informaMaryCarla 
.;;o Marcon Neves, da 
Comissão Técnica 

Nacional sobre Plantas Medicinais 
do Ibama, em São Paulo. 
A Secretaria de Desenvolvimento 

Integrado do Ministério do Meio 
Ambiente reconhece que "infeliz 
mente" não existe política que garan 
ta a propriedade intelectual às comu 
nidades tradicionais. "E prioridade 
para esta secretaria, já no início deste 
ano (março), criar um plano de de 
senvolvimento e estratégias para con 
servação da biodiversidade que ga 
ranta benefícios econômicos aos po 
vos tradicionais das florestas", pro 
mete Ana Lúcia da Cruz, coordena 
dora-geral da Secretaria de Desen 
volvimento Integrado do Ministério 
do Meio Ambiente. 
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O ELIXIR D A TERRA 
Entre manacás-da-serra, lírios-do 

brejo, begônias, antúrios, gravatás e 
urna queda-d' água de 100 metros de 
altura, esconde-se um povoado. Não 
é um povoado qualquer. E Cachoei 
ra do Guilherme, preservado na Es 
tação Ecológica [uréia-Itatins, urna 
região rica em histórias. Uma delas 
fala de Sátiro da Silva Tavares: santo, 
sábio, mago, médico? A comunida 
de diz que sim, que Sátiro era tudo 
isso e mais um pouco. No primeiro 
sábado de cada mês ele reunia a co 
munidade para rezas e curas com a 
ajuda de ervas, cascas, folhas e raízes 
terapêuticas. Ele dizia que "é na ma 
ta que encontramos todos os remé 
dios de que precisamos". Sátiro mor 
reu. Mas seu neto, Nelson Tavares 
Martins, se transformou em agente 
de saúde regulamentado e procura 
seguir à risca os ensinamentos do 
avô, que também aprendeu com seu 
avô português os segredos da Mata 
Atlântica. Ele não está sozinho. Com 
o auxílio da professora especializada 
em etnobotânica Gemima Cabral 
Born, ele procura divulgar os conhe 
cimentos de seus antepassados para 
a comunidade. E Gemima, por sua 
vez, com o auxílio do velho Sátiro, 
conseguiu catalogar mais de 500 es 
pécies de plantas medicinais usadas 
em Cachoeira do Guilherme. E agora 
está determinada a apoiar as comu 
nidades tradicionais na questão da 
exploração ecossustentável das es 
pécies medicinais, incentivando a 
valorização do conhecimento tradi 
cional com aproveitamento econô 
mico. Para esse trabalho conta com 
urna equipe multidisciplinar do Ins 
tituto Vitae Civilis e uma professora 
vietnamita que desenvolve com 
Gemima um projeto de intercâmbio 
etnobotânico entre Vietnã e Brasil, 
através do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Esse não é o único progra 
ma na área, pois existe um similar 
entre Brasil e India. Ambos os pro 
gramas, com financiamento de 
ONGs estrangeiras, procuram aler 
tar para a importância da medicina 
das comunidades tradicionais. No 
Vietnã já existe inclusive uma Asso 
ciação da Medicina Tradicional, que 
interliga médicos, técnicos, botâni- 
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cos e antropólogos, como exige a 
etnobotânica. "No Brasil, as próprias 
comunidades desconhecem o valor 
econômico de suas riquezas e seus 
direitos de propriedade sobre elas. 
Não temos nem um posto de saúde 
para desenvolver a medicina popu 
lar e muito menos verbas para novas 
pesquisas", desabafa Gemima. 
Apesar da pouca atenção com essa 

área, é bom lembrar que um único 
grupo indígena da Amazônia pode 
usar mais de cem diferentes tipos de 
plantas nativas. Essas plantas pode 
riam ajudar no desenvolvimento so- 

cioeconômico das próprias comuni 
dades indígenas. As plantas podem 
servir para inúmeros fins, como ex 
plica Sandra Pavan, engenheira flo 
restal integrada no projeto: no trata 
mento medicinal, na construção, em 
tratamentos psicológicoanas artes, 
vestimentas, artesanato. E portanto 
interesse da etnobotânica revelar os 
segredos de utilização das diversas 
plantas encontradas nas florestas, 
saber de seu preparo, de seu estado 
final para uso, líquido ou gasoso. E 
ingerida, inalada, aplicada? Sandra 
informa, por exemplo, que a erva 
macuco tem substâncias medicinais 
anti-sépticas e popularmente é usa 
da para curar hematomas. A uvira 
branca, árvore da Mata Atlântica, é 
usada pelas comunidades tradicio 
nais para fazer cordas. Já a caxeta. 
árvore de brejo, que é usada indus 
trialmente para fazer lápis, entre as 
comunidades tradicionais se trans 
forma em artesanato. Daí a impor 
tância das comunidades tradicionais 
estarem em contato com a etnobotâ 
nica e vice-versa, informam as pes 
quisadoras. Como diz o neto de 
Sátiro: "Agora tá melhor. A gente 
toma o chá de chuchu e depois tira a 
pressão pra ver se melhorou". 

Sátiro Tavares e o meio de 
transporte na /uréia: 
plantas servem 
para inúmeros fins 

PROBLEMAS BRASILEIROS ~ 9 



TESOURO VERDE 
Embora grande parte dos brasilei 

ros não tenha ainda a ousadia de 
encarar as florestas tropicais como 
um dos cartões de visita de desen 
volvimento econômico, países como 
Alemanha,Austrália, Inglaterra, Bél 
gica, Japão e Estados Unidos se mos 
tram sempre interessados em pes 
quisar a biodiversidade brasileira 
para geração de grandes negócios. 
Basta ver o ciclo da borracha na 
Amazônia. Além de as florestas des 
pertarem o interesse de fundações e 
universidades, como o Jardim Botâ 
nico de Nova York e a Universidade 
Tokushima, do Japão, que enviam 
pesquisadores ao Brasil, empresas e 
ONGs, como a indústria inglesa de 
cosméticos Body Shop, desembolsam 
anualmente alguns milhões de dóla 
res em projetos nas florestas tropi 
cais para obter grande lucrativida 
de. Outras servem de intermediá 
rias entre empresários brasileiros e 
estrangeiros para transformar as ri 
quezas das florestas tropicais em bons 
investimentos econômicos. Esse é o 
caso da ONG americana Amanaka, 
que está intermediando projetos 
entre empresários brasileiros e ame 
ricanos para a produção de chás 
de plantas amazônicas nos Esta 
dos Unidos, segundo informou o 
biólogo Douglas Daly, do Jardim Bo 
tânico de Nova York, que tem aju 
dado nas pesquisas de reconheci 
mento das plantas próprias para esse 
fim. !; 
Algumas empresas e comerciantes i:; 

brasileiros, atentos ao poder econô- ~ 
mico e de marketing ambiental, têm ~ 
dispensado maior atenção ao alto 
potencial lucrativo das florestas bra 
sileiras. O grupo empresarial de cos 
méticos e perfumaria O Boticário, 
com lojas espalhadas pelo Brasil, 
Portugal e Espanha, criou em 1990 a 
Fundação de Proteção à Natureza, 
que apóia financeiramente projetos 
em unidades de conservação. Há ain 
da empresários isolados, como João 
Augusto Fortes, que acreditou na 
produção e pesquisa do couro vege 
tal da Amazônia, conhecido tradi 
cionalmente entre os seringueiros 
pelo nome de "saco encauchado" 
(saco de algodão coberto com látex 
extraído dos seringais da Amazô- 

Gengibres raiz medicinal 

nia). Hoje o produto já está patentea 
do com o nome de TreeTap e conta 
com o financiamento de US$ 800 mil 
do BNDES. "O projeto contribui para 
a fixação do seringueiro na área, 
criando também alternativas econô 
micas para as comunidades indíge 
nas", informa a Conservation Inter 
national do Brasil. Atualmente, 170 
famílias trabalham na produção do 
couro vegetal. Na Bahia, os Institu 
tos Socioarnbientais, em parceria com 
a Conservation lnternational, estão 
realizando projeto contra o êxodo 
rural e o desmatamento através do 

Erva-cidreira: anti-séptica 

cultivo de cacau no sub-bosque da 
mata e desenvolvendo oficinas de 
capacitação profissional em ecotu 
rismo com a cooperação técnica do 
Senac/Ceatel-SP, Fundação Flores 
tal-SP e o Instituto Ecológico Crista 
lino, encarregados de colaborar na 
criação de um programa na área de 
planejamento estratégico. Em São 
Paulo, na região do vale do Ribeira, a 
Associação de Extratores e Produto 
res de Plantas Aromáticas e Medici 
nais, criada com o apoio do Vitae 
Civilis, começa a tomar consciência 

do sistema de extração sustentada 
para não perder seu meio. de subsis 
tência. A cinqüentenária farmácia 
Buenos Aires, por sua vez, cultiva na 
cidade de São Paulo uma clientela 
fiel aos medicamentos e cosméticos 
feitos de plantas medicinais. 
Além dos projetos de geração de 

negócios lucrativos diretos, empre 
sas apostam também na sua imagem 
e na criação de políticas públicas com 
incentivos fiscais para a conserva 
ção da biodiversidade. O Unibanco, 
desde que criou em 1991 seu progra 
ma de apoio à ecologia, já cooperou 
com 37 projetos de educação am 
biental. O Bradesco acreditou no 
slogan "Use seu lado capitalista 
para preservar o seu lado selvagem" 
e carimbou os dizeres em seus car 
tões de crédito de ajuda à Ma ta Atlân- 

Lírio-branco: colírio natural 

tica. As indústrias alimentícias 
Milleto e LPC, fabricante da marca 
Danone, assinaram contrato com a 
Fundação SOS Mata Atlântica para 
projetos na área de preservação am 
biental, usando a embalagem de seus 
produtos para iniciar campanha de 
conscientização. A Latasa também 
vem obtendo lucros na área de 
reciclagem. A General Motors inves 
tiu US$ 5 milhões em programas 
voltados para o meio ambiente nos 
últimos cinco anos. "A sociedade 
brasileira começa a perceber que o 
cumprimento da legislação e a im 
plementação de estratégias de pre 
venção de danos ao meio ambiente 
possuem uma relação mais vantajo 
sa de custo/benefício do que as lon 
gas e previsíveis disputas. Estas últi 
mas deterioram a imagem da empre 
sa e de seus produtos", acredita a 
ONG Conservation International do 
Brasil, que vem atuando em parceria 
com a iniciativa privada. 
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VISITE ANTES QUE ACABE 
A Mata Atlântica, apesar de toda a 

destruição, oferece ainda alguns lo 
cais que merecem uma visita. Estes 
são os pontos principais: 
• Foz do Iguaçu: O Parque Nacio 

nal, considerado patrimônio da hu 
manidade pela Unesco, inclui, além 
das quedas-d' água, 170 mil hectares 
de Mata Atlântica. 
• Viagem de trem pela serra do 

Mar paranaense: De Curitiba a 
Paranaguá, passando por serras com 
picos de quase 2 mil metros e flores 
tas que incluem araucárias, jacaran 
dás, jequitibás, ipês, manacás, 0 

bromélias, bambus e animais como ~ 
mono-carvoeiro, paca, cateto e tuca- ~ 
no-de-bico-preto. A serra de Parana- ~ 
pia caba, entre Paraná e São Paulo, de ~ 
onde se avista o mar, também guar- ~ 
da tesouros corno o parque do alto g- 
Ribeira e suas inúmeras cavernas. < ..rsM rmrm:· 
• Serra da Bocaina: De incrível be 

leza, o Parque Nacional da Bocaina, 
com 100 mil hectares entre São Paulo 
e Rio de Janeiro e inúmeras monta 
nhas, oferece uma vista inesquecível 
de seus picos, que ultrapassam os 2 
mil metros, e muitos animais silves 
tres, como o ouriço-cacheiro, veado 
mateiro e a harpia. 

= Serra da Mantiqueira: Nos limi 
tes de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, se descortina uma 
grande cadeia de montanhas e ca 
choeiras, entremeadas por sempre 
vivas-da-serra, vassourinhas-do 
campo, quaresmeiras, imbaúbas e 
jacarandás-cabiúna. Ainda resta um 
pouco de floresta úmida de encosta, 
com muito poucos pinheiros-bravos 
e araucárias. Com sorte, pode-se ver 
o sagüi, o lobo-guará. o macuco e o 
inhambu-açu. 
• Serra dos Órgãos: Conhecida 

também como serra do Mar, entre 
Petrópolis, Rio de Janeiro e Teresó 
polis, tem escarpas íngremes e gran 
des desníveis de altitude, que va 
riam entre 400 metros e 2.263 metros, 
sem falar do rio Paraibuna. Bonitas 
de se ver são as flores amarelas da 
canela-santa. 
• Serra do Mar capixaba: Apesar 

da triste devastação, ainda é possível 
encontrar remanescentes da Mata 
Atlântica e observar a formação ro- 

chosa de seus picos. Na divisa entre 
Espírito Santo e Minas Gerais se en 
contra o Parque Nacional do Capa 
raó, onde se localiza o pico da Ban 
deira, com seus2.890 metros, um dos 
mais altos do Brasil. 
• Zona da Mata: O maior primata 

das Américas, o muriqui (mono-car 
voeiro), vive na região em pequena 
quantidade. Em Cara tinga, a Funda 
ção Biodiversitas monitora uma es 
tação ecológica de preservação para 
esse animal e ainda outros, como a 
preguiça-de-três-dedos, o sagüi-da 
serra, o bugio-marrom; o macaco 
prego, além de aves como o macuco, 
a jacupemba e a arara-nanica, entre 
outras 200 espécies. 
• Lagamar: Restingas, manguezal, 

estuários e lagunas podem ser vistos 
nessa parte de Mata Atlântica litorâ 
nea de 200 quilômetros, entre 
Paranaguá e Peruíbe. Entre os pon 
tos altos da região está a Estação 
EcológicaJuréia-Itatins, com grande 
variedade de flora e fauna. 
• Serra do Mar São Paulo/Rio: 

Aqui também o avanço imobiliário 
chegou para devastar, mas ainda 
existem lugares de rara beleza, onde 
o acesso só se faz por mar. 
• Litoral baiano: Percorrer o traça 

do litoral da Bahia, que ainda guarda 
pedaços de Mata Atlântica densa, 

com restingas, manguezais e árvores. 
como visgueiro, pau-brasil, arabiá, 
sucupira-preta e piaçava, é obrigató 
rio. Temos aí Abrolhos, Santa Cruz 
de Cabrália, Cumuruxatiba, Praia do 
Forte, Morro de São Paulo e muito 
mais. 
• Ilha de Fernando de Noronha, 

nas proximidades de Natal (RN): De 
mata original mesmo há apenas 5% 
na ilha principal. O restante foi co 
berto de pasto e jitirana (trepadeira). 
Mas ainda é possível conhecer 
mulungu, gameleira e burra-leiteira, 
árvores endêmicas. As atrações maio 
res ficam com a fauna e a flora sub 
marina. No Buraco da Sapata vivem 
espécies nativas de Mata Atlântica 
insular. Local privilegiado onde se 
pode conhecer o Centro Nacional de 
Conservação e Manejo de Tartaru 
gas Marinhas. Fora os répteis, os gol 
finhos e as aves marinhas são tam 
bém atrações inesquecíveis. 

As pessoas interessadas em pro 
jetos de preservação da l\1ata 
Atlântica podem entrar em con 
tato com a Fundação SOS Mata 
Atlântica: Rua Manuel da Nó 
brega, 456, Paraíso, telefone (011) 
887-1195, fax (011) 885-1680. 
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O PEIXE-BOI PRESERVADO 
rtJ telefone 228-3~65 toca insis tentemente. E da Base de 

Proteção e Pesquisa do Pei 
xe-Boi Marinho, localizada na barra 
de Mamanguape, no município de 
Rio Tinto, a 85 quilômetros de João 
Pessoa, capital da Paraíba. Do outro 
lado da linha uma voz masculina 
afirma que um peixe-boi marinho 
encontra-se encalhado na praia de 
Lucena, a 80 quilômetros da base. 
São 18 horas. Imediatamente a coor 
denadora da base, a oceanógrafa 
Danielle Paludo, avisa o Centro Na 
cional de Conservação e Manejo de 
Sirênios - Centro Peixe-Boi, situado 
na ilha de Itamaracá, no estado de 
Pernambuco, e parte com três técni 
cos em direção à praia. Chegam ao 
local uma hora e meia depois. 
Veranistas e pescadores informam 

que três peixes-bois foram avistados 
na praia mas partiram, sem proble 
mas, mar adentro. A equipe agrade 
ce, distribui cartazes e panfletos in 
formativos sobre o animal e retorna à 
base. Eles não se sentem decepciona 
dos com a informação desencontrada. 
O importante para os técnicos é sa 
ber que o trabalho de conscientização 
para preservar a vida do único ma 
mífero aquático herbívoro do plane 
ta, realizado entre as populações ri 
beirinhas e comunidades de pesca 
dores, está tendo resultados. 
O peixe-boi marinho (Trichechus 

manaius) era encontrado em quase 
todo o litoral brasileiro, do Espírito 
Santo ao Amapá. Com a pesca indis 
criminada e mortes acidentais, a es 
pécie ficou praticamente restrita às 
regiões norte e nordeste. Na Paraíba, 
mais precisamente no estuário do rio 
Mamanguape, o peixe-boi encontrou 
um local ideal para a sua alimenta 
ção e reprodução. 
O estuário tem aproximadamente 

30 quilômetros de extensão e é cerca 
do por 6 mil hectares de manguezais 
-um dos maiores do país. E conside 
rado santuário ecológico e um dos .~ 
mais completos ecossistemas. Na j 
barra de Mamanguape, os arrecifes g 
completam o espetáculo da nature- :::. 
za, formando um ambiente de águas .g 
rasas e tranqüilas. Nas marés baixas ~ 
surgem no mar imensos bancos de l 
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areia, que se transformam em peque 
nas ilhas. Nesse período, os bancos 
de areia ajudam a população que 
vive na região a obter seu próprio 
sustento, através da extração de 
moluscos retirados do solo arenoso. 

É nesse belo cenário que está si 
tuada, em uma área de 1 hectare de 
terra, a base pioneira de Proteção e 
Pesquisa do Peixe-Boi Marinho. Cria 
da em 1987 pelo extinto IBDF (Insti 
tuto Brasileiro de Desenvolvimento 
Floresta 1)- hoje Ibama (Instituto Bra 
sileiro do Meio Ambiente e dos Re 
cursosNaturaisRenováveis)-, a base 
iniciou um trabalho de conscientiza- 

No estado da 
Paraiba, uma base 
do Ibama l?rotege 

e pesquisa o 
único mami f ero 

aquático herbívoro 
do planeta 

MARCONI LUCENA* 
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ção das comunidades costeiras, di 
fundindo informações sobre o peixe 
boi marinho através de palestras, 
vídeos e contato direto com os pesca 
dores. Sete anos depois, os resulta 
dos são surpreendentes. Pescadores 
que antes matavam o peixe-boi para 
retirar sua carne e gordura defen 
dem hoje a preservação da espécie. 
João Sariano da Silva, 70 anos, 58 

deles dedicados à pesca e morador 
da pacata praia de Coqueirinho - 
uma comunidade pesqueira onde 
residem apenas sete famílias-, conta ~ 
que matou alguns peixes-bois mas, ;§ 
atualmente,largouoarpãopara "dei- i 
xar os bichinhos viverem em paz". E - _ . . _ 
completa: 11 Antes havia muitos des- Joao Sariano: arpao abandonado 
ses peixes. Agora é difícil avistar um". 
Danielle Paludo dedica-se há dois 

anos aos trabalhos desenvolvidos na 
base. As atividades envolvem as co 
munidades pesqueiras da região. 
Sem elas todo o trabalho de preser 
vação seria inútil. Os técnicos que 
trabalham no projeto de preservação 
do peixe-boi atuam em conjunto 
com a população numa relação de 
interação. "Há um sistema de troca. 
A comunidade cuida dos manguezais 
e também ajuda na preservação do 
animal. Nós buscamos projetos al 
ternativos para que a população te 
nha opções de trabalho para melho 
rar suas condições de vida", resume 
a coordenadora da base. Com a cria 
ção da Área de Proteção Ambiental, 
por decreto do governo federal assi 
nado em setembro de 1994, haverá 
mais facilidades para efetuar o ma 
nejo dos recursos ambientais. Na área 
da várzea, projetos em regime de 
cooperativa para o plantio de lavou 
ras como milho, feijão e inhame já 
estão sendo tocados. O Ibama come 
ça, também, a desenvolver peixa 
mentos de açudes com a colocação 
de alevinos para a criação de peixes 
como tambaqui, carpa e tilápia. Toda 
a Área de Proteção Ambiental envol 
ve cerca de 14 mil hectares e com 
preende regiões de dunas, falésias, 
restingas, arrecifes, manguezais e 
Mata Atlântica. 
Diariamente a equipe de técnicos 

da base do peixe-boi se dedica a fazer 
o monitoramento dos grupos do 
mamíferonaregiãodeMamanguape. 
O grupo conta com uma lancha de 16 
pés de comprimento, que percorre a 
região deixando observadores em 
pontos estratégicos. Todos os dados 

são anotados em uma planilha para 
posteriores estudos. 
Uma vez por semana a lancha sobe 

o rio Mamangua pe para fazer o 
monitoramento ambiental. E nesse 
trabalho que a equipe da base efetua 
o controle das águas e detecta se há 
desmatamentos na região ou pesca 
predatória. O principal problema 
enfrentado pelos funcionários do 
Ibama é a pesca de arrasto motoriza 
do, geralmente praticada por dois 
barcos, que jogam estruturas de fer 
ro no estuário do rio para manter a 
rede no fundo e aberta. Esse tipo de 
pesca em áreas costeiras rasas é 
avassaladora porque sai arrastando 
tudo o que existe no fundo do rio. 
Essa atividade já foi responsável pela 
morte de três peixes-bois e de deze 
nas de tartarugas, em 94, além de 
causar a diminuição da produção de 
peixes nos rios e no estuário, prejudi 
cando a população nativa das re 
giões onde se pratica a pesca. 

Centro Peixe-Boi 

O Centro Nacional de Conserva 
ção e Manejo de Sirênios - Centro 
Peixe-Boi foi criado em 1990. Lá se 
encontram cerca de oito peixes-bois 
órfãos que foram retirados das prai 
as da região nordeste, onde estavam 
encalhados. Cerca de três oceanários, 
cada um com 10 metros de diâmetro 
e 4 metros de profundidade, ligados 
por um menor, foram especialmente 
construídos para abrigar os visitan 
tes, que recebem, diariamente, um 
tratamento especial. Quando peque- 

nos, são alimentados por grandes 
mamadeiras de leite. Na fase adulta, 
os peixes-bois recebem alimentação 
à base de capim-agulha, alface, cou 
ve e cenoura. 
O investimento da construção do 

Centro Peixe-Boi possibilitou aos téc 
nicos envolvidos com o trabalho um 
aprofundamento dos estudos de 
comportamento da espécie em cati 
veiro. Semanalmente é realizada a 
biometria dos mamíferos para pos 
terior análise do desenvolvimento 
de seu crescimento. 
Centenas de turistas visitam, dia 

riamente, as dependências do cen 
tro. Os visitantes recebem informa 
ções sobre a vida do animal através 
de uma exposição fotográfica mon 
tada no hall d e entrada do centro e da 
exibição de um vídeo documentário. 
Algumas crianças têm, ainda, aulas 
de educação ambiental. Mas a gran 
de atração é, sem dúvida, o peixe 
boi. Nos primeiros contatos com 
adultos e crianças a sua aparência 
chega a assustar. Mas o seu jeito dócil 
e brincalhão logo conquista a todos. 
Cristina Oishi, estudante de biolo 
gia da Unicamp (São Paulo) e estagiá 
ria do centro, endossa a afirmação. 
"Apesar da aparência e do seu peso, 
eles são carinhosos e delicados", re 
sume. 
É no Centro Peixe-Boi que todas as 

decisões de trabalho que envolvem o 
mamífero e o seu hábitat são toma 
das. Sob a coordenação geral do 
oceanógrafo Ricardo Soavinski, im 
portantes trabalhos científicos estão 
sendo organizados. Estudos de 
vocalizações de dois mamíferos a ser 
realizados pela bióloga argentina 
Marcela Goldberg e a reintrodução 
de dois peixes-bois em seu hábitat 
natural, com a colocação de um 
radiotransmissor na base da nada 
deira caudal para o monitoramento 
de seu deslocamento, mostram que 
parte do trabalho está amadurecido 
e que tem valido a pena tanto esforço 
para que o único mamífero aquático 
herbívoro do planeta possa viver nas 
águas tranqüilas dos igarapés, es 
tuários de rios e do mar. 

* O jornalista Marconi Lucena 
faleceu dias após a produção 
deste texto, vítima de uma 
lamentável falta de socorro em 
hospitais de João Pessoa (PB) 
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