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Relatório de verificação dos desmatamentos ocorridos na Mata Atlântica na região dos 
municípios de Quedas do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu - 

PR. 

1) Introdução 

Dos Fatos: 

Foi-me designada à tarefa de levantamento, vistoria e verificação de área localizada na região dos 
municípios de Quedas do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu - PR, 
entorno da empresa Araupel (Giacomet Marodin). Tal levantamento tem como objetivo o resgate 
histórico referente ao desmatamento de cerca de 16 mil hectares de floresta primária, verificada no 
Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica no Paraná no período 1995-2000, que se deu 
na área no entorno da referida empresa. 

Segui para a região acompanhada pelo Sr. Ricardo Britez, consultor técnico, para averiguação dos 
fatos. 

O primeiro contato foi realizado com a coordenação do MST local, em Cantagalo, sob indicação do 
MST Nacional, que me relatou os principais pontos: 

A empresa Giacomet Marodin instalou-se na região de maneira a desrespeitar a vocação da área que 
até hoje é de pequenos proprietários. Tal instalação causou problemas com estes lindeiros havendo 
inclusive à época conflitos graves. O tempo passou mas mesmo assim os fatos da época ficaram e 
propiciaram a união dos atingidos no sentido de ocupá-la. Em tendo o MST como coordenador destas 
ocupações, o espírito que norteou tal conduta foi justamente a condição de instalação da empresa e a 
forma como esta se comportou durante muitos anos. Afirmam que a empresa nunca se comprometeu 
com a região, agindo e seguindo com intenções apenas para beneficiar interesses próprios. 
Relataram que o indutor da ocupação é o sentimento de vingança sobre tudo o que a empresa já fez. 
Entendem que a injustiça, o desequilíbrio de forças entre a empresa e a população sempre foi 
marcante. Segundo declarações, não havia meios, sejam legais ou outros possíveis, para impedir os 
desmandos. Inclusive o medo está presente em tudo que se refere à empresa. 

li) Da Vistoria 

Após esta primeira reunião seguimos para o assentamento Irene Alves dos Santos e Marcos Freire. 
No caminho, tivemos a oportunidade de conhecer parte da reserva legal dos assentamentos e uma 
vila abandonada dos barrageiros da UHE Caxias, onde o MST desenvolve algumas atividades 
educacionais. Já em visita aos assentamentos pudemos ver que a cobertura florestal já não está mais 
presente, contando com a presença de árvores isoladas, sendo que em apenas algumas 
propriedades pudemos observar cobertura mais significativa. As propriedades que mantêm tal 
cobertura pertencem aos assentados que têm consciência da importância da sua manutenção por 
conta das nascentes ou porque estão à beira do rio, fato que não é comum porém estas exceções 
merecem ser citadas. 

Nos quase 10 mil hectares do assentamento Marcos Freire, foram assentadas~ famílias e em 
Irene Alves dos Santos, 900 famílias. ~ 



Nas conversas em que tivemos com os coordenadores dos assentamentos percebemos que as 
famílias têm trabalhado com dificuldades, visto que a safra não foi tão recompensadora. A situação 
causou problemas financeiros à COAGRI, cooperativa que comercializa boa parte da produção dos 
assentamentos. 

Fomos também à região de Quedas de Iguaçu onde havia ainda uma ocupação conhecida com "da 
Bacia" ou "10 de maio", em companhia do Sr. Claudemir Torente, coordenador do MST desta 
ocupação, contando com 800 famílias. Visitamos a área que foi ocupada por barracos feitos de lona, 
que estão em sua maioria embaixo de árvores. Foi instalado um centro com cozinha e panificadora 
comunitária, enfermaria e galpão aberto para estocagem. Há um terreno central bem descampado, 
linha de ônibus para o centro da cidade mais próxima, que atende aos acampados e aos que fazem a 
vigia (3 postos). Há, ainda, um escritório central de cadastramento para futuros assentados que era a 
antiga casa dos vigias. 

O histórico desta ocupação data do dia 10 de maio de 1999 quando houve, sem resistência, a 
construção dos barracos e o início das negociações. É uma área de 5 mil hectares com a reserva 
legal de 1.452 hectares, em que se pretende fazer um assentamento dentro dos padrões ambientais. 
Existe um rio que corta a área e que mantêm a cobertura ciliar, utilizado para lavagem de roupa e 
banhos. 

Existem muitas crianças e os acampados estão cultivando, basicamente, milho e soja, além de 
culturas de sobrevivência. 

Visitamos a antiga sede social da empresa às margens do Rio Iguaçu onde pudemos observar a 
cobertura florestal da região e as considerações sobre os futuros usos da área pelos assentados, que 
será de lazer. 

Quando perguntado sobre outros acampamentos e possíveis ocupações, em especial na área do Rio 
das Cobras, o coordenador relatou que não há outros acampamentos na região e que nenhum, se 
houvesse, estaria desmatando área de Mata Atlântica. 

Ili) Das Reuniões 

Em minha primeira ida ao Paraná houve muita dificuldade em agendar as reuniões com os agentes 
envolvidos na questão. Os técnicos ou estavam de férias ou estavam em campo. A urgência era de 
se fazer à vistoria e o encontro no local dos fatos, e assim foi feito, na medida do possível. Foi 
necessário agendar outras duas idas ao Paraná para entrevistas com os outros agentes. 

Na primeira viagem, foi realizado o levantamento de campo acima referenciado. Na segunda, 
reunimo-nos com a CPT (Comissão Pastoral da Terra) na pessoa do Dr. Frige, assessor jurídico, com 
o Sr. Pedro Dias e equipe do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e com os técnicos, advogado e 
gerente da Araupel (Giacomet Marondin), ao que passarei a narrar: 

a) CPT 

Iniciamos a reunião abordando os fatos em pauta com o Dr. Frigo, advogado do MST na questão da 
Araupel (Giacomet Marodin). Segundo comentários, o processo foi bem complicado tal como narrado 
a seguir de acordo com a cronologia para entendimentos dos acontecimentos: 

17/04/96: Ocorre a ocupação da área da Araupel Pinhal Ralo; 
18/04/96: Juiz (Dr. Marco Antonio Antoniassi) determina a oitiva do INCRA, no prazo de cinco dias; 



22/04/96: Presidência do INCRA solicita a sustação do processo nº160/96 para estudos por trinta 
dias; 
23/04/96: INCRA, por seus procuradores, solicita trinta dias para negociação entre as partes ao Juiz; 
23/04/96: Juiz concede o prazo de trinta dias ao INCRA. A autora se manifesta contrária, apela, mas 
a decisão é confirmada pelo prazo de trinta dias; 
24/05/96: INCRA manifesta que a área é produtiva, porém propõe 3 mil hectares, parte da área já 
invadida; 
29/05/96: Juiz estadual determina a ida dos autos à Justiça Federal, secção Guarapuava; 
* 30/05/96: Araupel manifesta ao Superintendente do INCRA a disposição de negociar área de 11 mil 
hectares com preço de R$ 2.200,00 sobre a terra nua, suas acessões e benfeitorias; 
31/05/96: Concluso ao Juiz Federal (Dr. Marcos Roberto Araújo do Santos), determina a 
manifestação do INCRA sobre como pretende figurar na ação ( Processo nº96.4010535-0); 
4/06/96: Manifestação do INCRA que pretende figurar na qualidade de Assistente da Autora, 
manifesta que a área é produtiva, cita os 11 mil hectares porém necessidades de aprovação do 
IBAMA; 
5/06/96: Juiz pede a manifestação da Autora; 
7/06/96: Araupel aceita a intervenção do INCRA e requer a reintegração de posse; 
13/06/96: Juiz determina vistas ao Ministério Público; 
20/06/96: Ministério Público relata o histórico até aquele momento, inclusive com a citação das 
negociações entre as partes e dos 11 mil hectares, parecer contrário a liminar pedida pela autora (de 
reintegração) e prosseguimento da ação para conceder o tempo para negociações; 
04/07/96: A autora (Araupel-Giacomet/Marodin) requer ainda a reintegração, sendo contrária ao 
parecer do Ministério Público; 
10/07/96: O Juiz rejeita a participação do INCRA e determina a remessa a Justiça Estadual; 
**12/07/96: INCRA solicita ao Juiz Federal a intimação do proprietário Araupel(Giacomet Marodin), 
para que a reintegração se limite à parte não alcançada pela proposta de compra de 16 mil hectares, 
pois pretende comprar a parte da área que se encontra os invasores(sic), juntando Portaria 131 de 
9/07/96, que constitui comissão para proceder à avaliação, vistoria no imóvel Pinhal Ralo com área 
de 16 mil hectares; 
15/07/96: Juiz Federal encaminha ao Juiz Estadual a petição do INCRA de 12/07/96; 
17/07/96: Despacho da Juíza deixando de receber a supra referida petição do INCRA; 
17/07/96: Juíza determina a reintegração de posse em favor da Araupel; 
18/07/96: Oficiais cumprem o mandado; 
29/07/96: Agravo da decisão pelo MST através do CPT; 
02/08/96; Suspensão do mandado, para o encontro de uma solução pacífica; 
07/11/96: CPT contesta a inicial; 
17/01/97: Decreto presidencial e propositura da ação de desapropriação pelo INCRA, nos autos nº 
97.401313-8 que correu pela Vara Federal de Guarapuava, com emissão de posse no total de 
16.852, 16 hectares em favor do INCRA; 
22/04/97: Petição da Araupel (Giacomet Marodin) informando que o processo perdeu seu objeto, 
pedindo o arquivamento; 
16/05/97: Araupel requerendo a extinção do processo; 
26/05/97: CPT nada a opor a desistência da ação. 

* Carta enviada para a superintendência, disciplinando cláusulas e condições da proposta de venda, 
para fins de reforma agrária, inclusive citando que os recursos advindos com a venda iriam para 
conclusão da indústria que estavam construindo. 
** Negociação não encontrada em documentos, inicialmente fazia-se menção de 3 mil hectares e 
após o próprio INCRA em 4/06 mencionado este montante de 11 mil hectares (manifestação da 
empresa) e fecha-se em 16 mil hectares pela portaria nº 131 de 9/7/96. 

b} IAP 



Nos reunimos para obter as informações sobre o que ocorreu na época dos fatos. A área era 
composta de floresta densa, nos moldes da que observamos no que hoje é Reserva Legal dos 
assentamentos, não havendo meio de impedir o desmatamento uma vez que havia problemas legais 
a serem debatidos além do possível confronto que existiria se houvesse a intervenção naquele 
momento de quem quer que fosse. Os ânimos acirrados impediram qualquer intervenção. 

Foi-me descrito que quando da ocupação o IAP se manifestou contrário alegando as razões 
ambientais que impediriam o assentamento em tal área, mas o parecer não foi considerado restando 
ao órgão solicitar um estudo técnico para recuperação da área degradada.Tal estudo comparativo a 
um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) está sobre avaliação dos técnicos do IAP e que " sutilmente" 
relataram não estar a contento. 
Soubemos que anteriormente a ocupação, a empresa havia solicitado manejo da referida área o que 
foi negado pelo IAP. 

O Sr. Celso Araújo, chefe regional de Guarapuava do IAP, descreveu que os problemas com 
assentamentos continuam, diversas autuações foram e estão sendo feitas por corte ilegal de madeira. 
Multas foram aplicadas. Relatou que é um problema muito complexo pois envolve uma área muito 
extensa. Descreveu que a área quando da ocupação era de uma beleza muito grande, com presença 
de animais e que a venda do que foi desmatado se deu, pelo que sabe, pelos assentados aos 
madeireiros da região. A situação por conta dos estudos precisa se regularizar com a recuperação de 
grande parte das áreas de preservação permanente que encontram-se totalmente ocupadas por 
cultivas. 

e) Araupel (Giacomet Marodin) 

Esta reunião se deu no escritório do Dr. Paulo Macarini, advogado da empresa, na presença do Sr. 
Gilberto Faury, bióloga Bárbara e engenheiro Saulo. 

Foi exposto as questões de que a empresa sempre primou pelo respeito ao meio ambiente e demais 
legislações. Que a ocupação feita pelo MST vem causando-lhes muitos problemas ou seja, quando 
da primeira ocupação pela negociação realizada com os atores envolvidos, o MST ficaria 
contemplado deixando que no final pudesse a empresa seguir com suas atividades. Informaram, 
porém, que as ameaças de ocupação em outras áreas às margens ou em áreas no interior da 
empresa continuam. Que na época dos fatos foram ao Judiciário para pleitear a proteção jurídica, no 
entanto, o que pretendiam não foi atendido considerando que tal inépcia se deu por ineficiência dos 
órgãos estaduais e federais. Portanto, o que lhes restava era a negociação com o poder público, e foi 
o que fizeram. Tal negociação, que a princípio estaria atendendo ao combinado também mostrou-se 
problemática, uma vez que os títulos negociados pela desapropriação não foram suficientes para o 
pagamento e implementação da fábrica de papel. Estando em processo de certificação (FSC), têm 
ciência das complicações advindas com os problemas sociais latentes da região. Isto os preocupa 
uma vez que tecnicamente entendem que tentam atender a todos os requisitos para serem 
considerados certificados (além de produtivos) e sabem que tais implicações podem interferir na 
condução do processo de certificação. Alegam serem alvo do MST e que tal conduta tem conotações 
políticas. 
Atendendo a um pedido de documentação sobre a questão enviaram-me o solicitado. Tais 
documentos têm em uma parte o histórico da empresa com anexos, além de uma avaliação legal das 
ações impetradas. 
No que tange ao aspecto técnico florestal afirmam que a empresa está instalada em Domínio de Mata 
Atlântica e descrevem tal formação. Apresentaram o históricoda empresa na qual destacamos em 
especial os anos de 1991 a 2000. 



Segundo o relatório, a empresa propôs a adequação de seu plano de exploração e manejo florestal 
em 1980, sendo autorizada para tal atividade até 2000, não fazendo menção, no entanto, neste 
relatório sobre o seu cancelamento. Enfim, apresenta a cronologia da atuação da empresa inclusive 
já mencionando a pretendida certificação e descreve o item suficiência de matéria-prima, e aí a 
certificação florestal e as perspectivas da empresa ante o processo. 

No que se refere ao contexto jurídico informa a situação dos procedimentos que impetrou para 
salvaguarda do imóvel Rio das Cobras e Pinhal Ralo. 

Entrevistas realizadas na terceira viagem à Curitiba, para complementação das coletas de dados: 

d) IBAMA 

Para efeito de esclarecimento acredito ser importante destacar que ao marcar a reunião com o Sr. 
Marcos Sartori, engenheiro florestal e coordenador de licenciamento, nosso primeiro contato foi 
bastante tenso. Afirmou, inicialmente, que a área em questão não se tratava de Mata Atlântica. 
Ao chegar fui recebida pelo Sr. Marcos que, ao contrário de minhas expectativas, tratou de fornecer 
todos os documentos relativos ao caso, sendo desde o princípio muito solícito. Assim passei a 
analisar o que me foi entregue. 
A interferência do IBAMA começa quando no dia 24 de abril de 1996 o Sr. Gilberto Fauri, diretor da 
Araupel (Giacomet Marodin) convida o então Superintendente do IBAMA, Sr. Jonel lurk, para integrar 
a Comissão Especial de Terras e Imigração da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, em uma 
reunião para o mesmo dia às 17 hs. Tal Comissão foi formada para mediar um acordo objetivando 
resolver a situação da (então) maior ocupação de sem terra do país. 
Em 25 de abril de 1996, o Jornal do Estado publicou matéria sobre a reunião destacando que até o 
dia 8 de maio a Comissão receberia o número preciso de famílias, o histórico fundiário da área e que 
a empresa já oferecia 3 mil hectares para o assentamento. Na mesma matéria, o representante do 
lBAMA declara que na empresa está em um dos maiores percentuais de cobertura nativa do Estado 
do Paraná. Nota-se, portanto, que havia o oferecimento por parte da empresa dos 3 mil hectares e 
que como destacado pelo Dr. Ghisi, procurador da República, na matéria supra, o fato seria um 
grande negócio para empresa pois pretendia vender área que não poderia utilizar, sendo paga como 
terra agricultável. 

A área, localizada entre a PR-158 e a Represa de Salto Santiago, então ofertada, foi palco de uma 
vistoria realizada pelos técnicos do lBAMA e Ministério Público, parte desta, dos 3.046 hectares 
ofertados, 2.582 hectares pertenciam aos Planos de Manejo autorizados sob o nº 920/92, sendo que 
apenas 464 hectares estariam ou seriam passíveis de assentamento. Em vista deste relatório os 
técnicos se posicionaram contrários à solicitação de corte raso para assentamento baseados no que 
determina a Lei Estadual 11.054/95 (Lei Florestal do Paraná) em seu artigo 3° dispondo que a 
autorização para exploração dos remanescentes de floresta nativa do Estado só se dará ou será 
permitida através de técnicas de manejo, assim como a Lei 4771/65 em seu artigo 19° dispondo 
sobre a competência do IBAMA para aprovação de exploração de florestas e de formações 
sucessoras, indicando as diversas técnicas. 
Declaram, ainda, sobre a floresta vistoriada que: ... "a floresta primária explorada, com retirada do 
dossel, por apresentar senilidade, houve uma maior penetração de raios solares, contribuindo para 
ressurgimento de espécies arbóreas pioneiras e gramíneas de grande porte como taquara e 
taquaraçú, não perdendo sob qualquer forma, o status de floresta de folhosa, no seu estado primário 
(g.n) em forma de "ilhas", bem caracterizado." O referido relatório foi assinado pelo Sr. Luiz de Melo, 
engenheiro florestal do IBAMA. O mesmo Sr. Luís entrega então ao Superintendente do IBAMA carta 
datada de 27 de maio de 1996 declarando o posicionamento na defesa da manutenção da cobertura 
florestal, apenas salientando que poderia ser utilizada desde que obedecesse aos critérios legais em 
regime de rendimento sustentável e alertando sobre as responsabilidades legais sobre os fatos dos 
técnicos e do próprio IBAMA. 5 



Já no dia 22 de maio daquele ano, o Dr. Saint Clair, Ministério Público do Paraná, pede informações 
ao IBAMA sobre o relatório de vistoria, enviado no dia 14 de junho pelo Sr. luke onde repassa essas 
informações. 

No dia 30 de julho a Superintendente do INCRA, Sra. Maria de Oliveira, envia ofício ao IBAMA para 
que se manifeste sobre o objeto de oferta pela Araupel g.n.( Giacomet Marodin) do imóvel Pinhal 
Ralo no total de 16.852, 16 hectares com base no que determina o artigo 3° do Decreto 433/92. 
Em 8 de agosto de 1996, a equipe composta por técnicos do lBAMA, INCRA emitiu o parecer que 
parte da área pode ser aproveitada desde que submetida ao EJA/RIMA, alertando para o fato que um 
assentamento poderá causar danos irreversíveis, informando ainda em 9 de agosto que o INCRA 
notifique a liderança do MST para que nenhum componente promova desmatamento ou caça até 
resolução do caso. 

Importante salientar que em 3 de junho de 1996 o então Coordenador de Terras Cartografia e 
Cadastro, Sr. José Carlos de Araújo Vieira hoje superintendente do INCRA no Paraná, juntamente 
com outros técnicos, apresentou uma proposta de assentamento para a área que não foi avaliada. 
No ofício de nº 273 de 20 de novembro de 1996 enviado ao Sr. Paulo Beninca de Saltes, diretor de 
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, pelo Sr. Eduardo Henrique Freire, diretor de cadastro rural do 
INCRA, continha indicações que o INCRA levantou questão quanto à autorização de manejo e ao 
seu cumprimento, sugerindo outra avaliação técnica. 
Em sendo efetuada a vistoria, o relatório concluiu pelo cancelamento da autorização 920/92 que 
permitia a Araupel (Giacomet Marodin) a exploração em sistema de manejo da área Pinhal Ralo até 
2000. A determinação de cancelamento datada de 24 de dezembro de 1996, partiu do Sr. José de 
Arimatéia Silva, chefe do departamento de recursos florestais do IBAMA de Brasília ao 
Superintendente do Paraná, indicando ainda a constituição de uma Comissão técnica para revisão do 
plano de exploração da empresa como também de outros planos do Estado ( Memo nº 388/DEREF). 
O Superintendente do IBAMA do Paraná acatou o que determinado em Brasília, inclusive o 
cancelamento (Ofício nº 11/97 GAB), indicando os nomes para compor a comissão e já avisando a 
empresa sobre o ocorrido (Ofício nº10/97 GAB). E, em 16 de janeiro o imóvel é desapropriado. Aqui 
merece o destaque que em momento algum os laudos apontavam para tal decisão. (ainda iria ser 
definido se o imóvel seria ou não passível de desapropriação). 
No dia 23 de janeiro o MST, por conta do cancelamento, envia manifestação querendo discutir a 
desapropriação de toda a propriedade da empresa. E no dia 24 de janeiro assina protocolo de 
intenções com o Governo do Estado do Paraná, IBAMA, INCRA, constituindo uma Comissão para 
efetuar vistoria conjunta com o objetivo de avaliar a atual situação das áreas em função do 
cancelamento do plano de manejo determinando a elaboração de relatório conclusivo até 15 de 
março de 1997. 
Concomitantemente, o INCRA pelo Ofício nº 74/97 datado de 28 de janeiro de 1998, solicita a 
indicação de técnicos para vistoria do imóvel Pinhal Ralo baseada na Instrução Normativa INCRA 
08/93 na qual e especialmente faz menção ao que disposto no artigo 6° da Lei 8.629/93. Permitimos 
nos aqui fazer um destaque sobre o que define o artigo da referida Lei: 

"Arl. 6° - Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, 
atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices 
fixados pelo órgão federal ;" 

Em especial determina o parágrafo terceiro e seu inciso IV: 

"§ 3° - Consideram-se efetivamente utilizadas: 

/ - as áreas plantadas com produtos vegetais; 



li - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de lotação por zona de pecuária, 
fixado pelo Poder Executivo; 

Ili - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices de rendimento 
estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea, e a 
legislação ambiental; 

IV - as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com o plano de exploração e nas 
condições estabelecidas pelo órgão federal competente: 

V - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas 
permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e 
Anotação de Responsabilidade Técnica. " 

Por conta do supra referido ofício do INCRA, o Sr. Luís Melo (IBAMA) solicita cópia do processo que 
figura o nome da empresa como também o processo que mandou cancelar o plano de manejo, 
também o faz ao Sr. José Vieira então coordenador de Terras da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente. Este, Sr. José Vieira, informa ao INCRA em 6 de fevereiro de 1997, tendo em vista a 
importância da cobertura florestal da área (g.n) e por ter sido mantida em virtude do plano de manejo 
existente, seria importante a oltiva do IBAMA em relação ao plano e a vistoria pois poderiam 
determinar as medidas e providências a serem tomadas pelos órgãos estaduais e federais. 

Em 7 de fevereiro de 1997, o INCRA ( Ofício nº 009/97) constitui a comissão para analisar a área. 

O ofício do INCRA ainda mereceu por parte do Sr. Luis Melo (IBAMA) em 14 de fevereiro de 1997 um 
parecer em que destaca os seguintes pontos: 

O IBAMA concluiu que a área proposta poderia ser aproveitada parcialmente para fins de 
assentamento e atividades agropecuárias desde que obedecida à legislação vigente. 
O aproveitamento deverá ser proposto através de EIA/RIMA. 
O mesmo entendimento teve os técnicos da DJREN (Brasília). 
Houve a desapropriação da área mesmo tendo os projetos de reflorestamento. 
Houve a solicitação sendo logo após acatado o pedido de cancelamento da autorização 
920/92 até a apresentação pela empresa de Plano de Manejo Florestal Sustentado. 
O plano de manejo cancelado não fazia parte da área objeto da vistoria. 
O MST, com base no cancelamento da autorização quer a desapropriação de toda a 
propriedade. 
Conclui que o IBAMA deve reavaliar o cancelamento e se for para o retorno da autorização 
não seria necessária outra vistoria. Assim o IBAMA é contra a desapropriação na área de 
cobertura florestal plantada ou nativa, e nas áreas de agricultura e pastagem cabe ao INCRA 
solucionar o impasse. 

OBS: Neste andamento há um documento de 16 de dezembro de 1996 onde procurador da 
República do Paraná, Dr. Mário Gisi, solicita informações ao IBAMA sobre as áreas identificadas e 
delineadas, baseado no que continha o Ofício do INCRA datado de 13 de dezembro. Tal documento 
foi anexado no processo após pois só em 15 de janeiro de 1997 do Sr.Joel lurk reponde enviando o 
relatório já efetuado pela equipe. 
É importante salientar que no Ofício do INCRA nº 1156/96 faz uma explanação de as quantas anda o 
processo de desapropriação da referida área. Tal explicação determina que as negociações com a 
empresa continuam, com impasse sobre o preço a ser pago, que quanto questão ambiental o INCRA 
entende que as áreas de reserva legal e de preservação permanente estão delineadas e 
demarcadas. E como já destacado em 16 de janeiro de 1997 é declarado de interesse social para fins 
de reforma agrária o imóvel. Por decreto presidencial, no total de 16.852, 16 hectares. 



A partir do dia 14 de fevereiro, diversos setores, principalmente madeireiros e inclusive Prefeituras da 
região, solicitam ao IBAMA a reconsideração da decisão da suspensão (na verdade cancelamento) 
da autorização para empresa, pois estaria prejudicando a economia local. 
Em 17 de fevereiro o Dr. Saint Clair solicitou cópia do parecer técnico emitido pelo IBAMA sobre os 
Planos de Manejo, imediatamente o Sr. Jonel Uirk envia o que solicitado. 
Houve então uma reunião em 18 de fevereiro de 1997 com a presença de técnicos do JBAMA. IAP E 
SEMA, que baseados no Protocolo de Intenções, de 24 de janeiro de 1997, entenderam que ficaria 
suspensa qualquer atividade relativa ao Plano de Manejo, até manifestação do IBAMA e que seria 
criada Comissão composta pelo IBAMA, técnicos do DIREN, SEMA E IAP, o prazo para conclusão 
dos estudos se daria até 5 de março de 1997 e que seria realizada uma vistoria conjunta após esta 
data. 
É então solicitada à indicação dos técnicos pelo lBAMA, a todos os outros órgãos. 

Em vista do Ofício do INCRA nº 74/97 há elaboração de um relatório (assinado pelos técnicos do 
!BAMA, SEMA,!AP) datado de 25 de fevereiro determinando que em tendo-se o Protocolo de 
Intenções firmado, fruto do cancelamento do Plano de Manejo, e pela análise da legislação, há 
impedimento quanto à pretensão de um estudo para desapropriação. Segundo o relatório, se 
houvesse exploração inadequada deveria a empresa recuperar a área, mas mantendo-se a 
característica original da cobertura florestal nativa. Assim recusam-se (os técnicos) em participar da 
Comissão que pretendia formar o INCRA por conta da convicção contrária proposta pelo Ofício ou 
seja, estudos para desapropriação. Citam, por fim, que a opinião era de em se tratando de cobertura 
florestal, primária ou secundária, não se pode cogitar a perspectiva de ser incluída como área para 
fins de assentamento rurais, não considerando a área improdutiva. 
Na data de 28 de fevereiro o Sr. lurk, envia ofício a empresa (Giacomet Marodin) expondo as 
considerações sobre o cancelamento do Plano e ao final destaca que tal ação visa eliminar "qualquer 
possibilidade especulativa que permitisse a área prevista no Plano de Manejo nº 10.801 (da 
autorização 920/92}i em razão da suspensão do referido Plano, ser caracterizada como área 
improdutiva." (g.n) 
No mesmo dia o Sr. lurk envia ofício ao INCRA (023/97) informando também o que foi levado ao 
conhecimento da empresa. 

O INCRA, por sua vez, ao responder o ofício supra citado, tomado conhecimento do posicionamento 
do lBAMA, formula alguns quesitos. Tais quesitos são respondidos no dia 11 de março pelo lBAMA 
(Ofício nº 47/97) esclarecendo que de acordo com a Lei 4771/65 é defeso fazer qualquer tipo de 
exploração em áreas de preservação permanente e que estaria fazendo uma vistoria para saber se a 
empresa teria feito exploração na área, aplicando a legislação se fosse o caso. Esclareceu que o 
cancelamento da autorização 920/92 ocorreu por conta da vistoria feita onde ficou certo o 
descumprimento da legislação sobre o tema, e assim sendo entende o IBAMA que o descumprimento 
do que estabelece a Lei (4771/65) o autor fica sujeito às penas previstas assim como recuperar a 
área degradada e a suspensão de suas atividades. 

A empresa, em 18 de março, envia uma carta ao IBAMA solicitando que em virtude do que foi 
declarado nos ofícios anteriores, em especial ao que enviou ao INCRA, esclareça também aos outros 
interessados que tal área tem cobertura florestal que se destina aos fins de suprimento da indústria 
de base, área florestal, de manutenção de fauna, conservação da biodiversidade e não podendo ser 
considerada improdutiva. Em resposta, o IBAMA acredita que por conta do que já fornecido não 
haveria dúvidas nem incompreensões, pois ficou claro que a área do Plano de Manejo não poderia 
ser caracterizada como improdutiva. 
Houve então uma reunião no IBAMA em 31 de março de 1997 em que foram discutidos a Resolução 
CONAMA 02/94 o Código Florestal a Lei 6938/91 a Constituição Estadual e a Lei Florestal Estadual, 
porém não temos a transcrição de tal reunião. 



No dia 7 de abril, o IBAMA comunica a empresa (Giacomet Marodin) que estaria emitindo uma nova 
autorização com validade de seis meses, condicionando a apresentação de novo Plano de Manejo 
Sustentado. A empresa em 2 de outubro solicita a prorrogação da autorização por mais 90 dias para 
adequação do Plano. 

O Ministério Público solicita então, no dia 3 de outubro de 1997, a paralisação do plano de Manejo do 
Rio da Cobras sobre responsabilidade da empresa até que a mesma comprove a recuperação das 
áreas que sofreram manejo na propriedade. Em 8 de outubro, envia outro ofício solicitando a não 
aprovação do Plano de Manejo, uma vez que analisado pelos técnicos da Promotoria verificou tratar 
se de proposta de manejo em área de Reserva Legal. 

Em resposta ao que solicitado pelo Ministério Público em 13 de outubro de 1997, o IBAMA informa 
que a Licença Ambiental, se foi solicitada pela empresa estaria no IAP e que a empresa (Giacomet 
Marodin) protocolou novo plano de manejo mas por falta da Licença Ambiental o mesmo foi enviado 
ao IAP, e que acredita que ainda não emitiu nada em relação a esta. 

A empresa (Giacomet Marodin) informa ao IBAMA em 26 de janeiro de 1998 que foi encaminhado o 
pedido de Licença Prévia ao IAP e que foi solicitado o EIA/RIMA em 18 de dezembro de 1998. 
Informa também que mesmo que o plano tenha validade até 31 de dezembro de 2000 e que a 
empresa já havia explorado a maior parte da área em manejo e que não teria mais interesse em 
continuar a exploração e portanto não necessária à realização de EIA/RIMA, tomando esta decisão 
em virtude da demora na execução de um EIA/RIMA poderia vir a prejudicar a empresa no sentido do 
INCRA considerar a terra não produtiva. 

No posicionamento do IBAMA (Ofício nº 97/98) de 20 de março de 1998 é claro no que tange que 
para a continuação de plano de manejo deve"se apresentar o EIA/RIMA e só assim os órgãos 
poderiam se manifestar sobre a emissão de nova autorização. 
E assim, somente em 18 de agosto de 1999 há um parecer dos técnicos do IAP, IBAMA, INCRA 
sobre requerimento de Licença Prévia, cujo interessado é o INCRA em local do assentamento Irene 
Alves dos Santos, imóvel Pinhal Ralo. 
Foi, então feita uma vistoria em 28 e 29 de setembro na qual constatou-se que: 

Houve corte raso da vegetação; 
Utilização de fogo em área do imóvel, inclusive da Reserva Legal; 
Edificações em área de preservação permanente; 
Lançamento de esgoto in natura; 
Corte da cobertura florestal em áreas de preservação permanente, matas ciliares e como 
também em encostas de morros com inclinação superior a 45 graus; 
Destruição da proteção florestal das nascentes; 
Diminuição drástica da fauna silvestre, caça predatória; 
Dificuldade em estabelecer um parcelamento de solo ordenado; 
Continuidade da retirada ilegal de lenha e madeira; 
O desmembramento da área ocorreu em 1997 sem anuência prévia do órgão ambiental 
competente; 
Readequações de estradas rurais sem o devido licenciamento ambiental. 

E tendo em vista este relato os técnicos recomendam que: 
O procedimento administrativo seja encaminhado a DEPOL, DEREN, DAIA, DIJUR para 
análise e deliberação; 
Se dê ciência ao Ministério Público; 
Seja recuperada as áreas de preservação permanente; 
Seja a área de Reserva Legal transformada em RPPN e recuperada; 
Sejam respeitados os preceitos da Lei 4771/65 que em seu artigo 8° determina: 9 



Artigo 8°: Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonízação e reforma 
agrária, não devem ser incluídas áreas florestadas de preservação permanente de que trata esta 
lei, nem as florestas necessárias ao abastecimento local de madeiras e outros produtos florestais. 

E os preceitos contidos na Lei Estadual nº 12.116 de 7 de abril de 1998. 

No relatório os técnicos ainda concluem que "a degradação ambiental é um fato consumado e o 
assentamento é uma realidade irreversível. A comissão de vistoria alerta que o Licenciamento ora 
apresentado foi requerido tardiamente e que tal fato não deve se repetir." g.n. 

e) INCRA 

Em reunião com o superintendente do INCRA do Estado do Paraná, fui recebida pelo Sr. José Vieira, 
ex-coordenador de Terras do SEMA/PR, que de pronto questionou o fato de estar fazendo o 
levantamento das questões relativas ao caso em pauta. Discursou sobre a forma de como as ONGs 
têm trabalhado, de um modo extremamente crítico (se não agressivo), perguntando-me sobre minha 
qualificação profissional entre outras considerações. 
Declarou que o INCRA hoje adota uma postura bem diferenciada da época dos fatos, falou-me que 
hoje a negociação é feita diretamente com o proprietário, com a oitiva dos diversos órgãos, IAP, 
SEMA, lBAMA, Ministério Público e Secretarias da Agricultura dos municípios. 
Para a época da "invasão" tem a declarar que como Coordenador de Terras do Estado apresentou 
um projeto (citado nos documentos do lBAMA) que considerava factível mas que não foi levado em 
conta, nem pelo INCRA . 
Informou que ocupa este cargo há um ano e meio, não respondendo por atos anteriormente 
pactuados e que hoje a antiga superintendente ocupa um cargo de confiança junto ao Ministério de 
Reforma Agrária. 
Conclui que "apesar de produtiva a propriedade não tinha uma cobertura florestal significativa, 
baseada em laudos técnicos, e por questões sociais em especial da função social da terra foi 
desapropriada". 

A reunião foi bastante tensa pois ao questionar minha ida demonstrava desdém quando lhe pedi 
documentos sobre a desapropriação, me mostrava algum e me dizia que se quisesse tais 
documentos deveria me dirigir à Brasília. Parecia cínico ao me descrever o caso, com um 
posicionamento dúbio. Confessou que já tinha certeza sobre a certificação da empresa, em relação 
ao FSC, ora criticava os planos de manejo ora desclassificava a região como Mata Atlântica. Enfim, a 
reunião foi se tornando cada vez mais tensa à medida que passava o tempo. Entendi o porquê 
quando em estudo feito pelos documentos do IBAMA pude verificar que o Sr. Ronaldo, que entrou na 
reunião após o início, foi quem acompanhou o processo desde a época da SEMA, assessorando o 
Sr. José Vieira emitindo relatórios de visitas na área. Eles não esclareceram absolutamente nada, 
apenas justificaram que ocorreu o fato e que nada poderiam ter feito pois haviam outros interesses. 
De produtivo apenas tive a indicação de haviam fotografias aéreas datadas de 1995 e tal material 
poderia ser obtido na SEMA, com o Sr. lvani Daro. 

f) SEMA 

Após a supra referida reunião me dirigi a tal Secretaria onde obtive as fotografias aéreas. As cópias 
foram tiradas com este objetivo, comprovando a cobertura florestal na área. 

g) Ministério Público 10 



Em conserva com os Promotores de Justiça Dr. Cordone e assistente técnica Elma Romanó, soube 
que a área já se encontrava degradada quando da época dos fatos. Inclusive, em vistoria feita em 6 
de maio de 1996 já havia posicionamento sobre as condições da área. 
O Ministério Público interferiu quando em 1994 recebeu denúncia de desmatamento da área, 
enviando ofício ao Secretário de Meio Ambiente e IBAMA para saber da existência de Plano de 
Manejo da empresa, justamente do imóvel Pinhal Ralo. 
Em resposta, obteve a cópia de ofício do IAP, datado de 16 de março de 1994, pedindo o inventário 
florestal. Em 4 de abril, a empresa responde que os trabalhos do inventário já começaram, 
obedecendo uma metodologia própria e que para realizarem todos os interesses do IAP 
necessitariam os parâmetros desejados. 

Em 9 de junho de 1994 a empresa envia ofício ao IAP, encaminhando o EIA juntamente com o 
inventário florestal, informando ainda sobre a alienação de parte da área da empresa para COPEL, 
cujos recursos viabilizariam a construção da fábrica. 

Em 16 de junho de 1994 em virtude da grandiosidade do empreendimento (corte raso em 12.388 
hectares) o Sr. Paulo Caçola, engenheiro florestal do IAP solicita a intervenção da Bióloga Sandra 
Queiroz para avaliação a respeito do pretenso EIA apresentado com o inventário florestal. 
O parecer técnico, emitido em 22 de junho de 1994, apontou que o empreendimento projeto 
agrofloresta com dimensão final de 5 hectares (foram inicialmente 15.637 hectares) precisaria de um 
EIA/RIMA, e que o documento apresentado denominado Plano Agro Florestal e Inventário Florestal 
não satisfazia as exigências legais. Tal recomendação foi repassada à empresa (Giacomet Marodin) 
em 6 de julho do mesmo ano. Após este comunicado nada mais foi acompanhado pelo Ministério 
Público, pois o EIA/RIMA ficou prejudicado em vista das ações que ocorreram logo depois, 
imediatamente em dezembro, para implantação de estação ecológica por conta da UHE Salto Caxias, 
em 1995, com a venda de parte da área e em 1996 a invasão e desapropriação. 

Cópias dos documentos poderão ser enviados para consultas. Estou à disposição para 
esclarecimentos. 

Atenciosamente 

Elci Camargo 
Assessora jurídica 
Fundação SOS Mata Atlântica \ I 


