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DOSSUÊ 

Com plexo estuarino lagunar 

de Iguape,Cananéia e Paranaguá 
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"Porém a terra em si é de muito bons ares, 
assim frios e temperados como os de Entre 
Douro e Minho, porque neste tempo de 
agora os achávamos como os de lá. As 
águas são muitas e infindas. E em tal ma 
neira é grandiosa que, querendo aproveitá 
la, tudo dará nela, por causa das águas que 
têm" (o litoral brasileiro descrito ao Rei 
Dom Manuel pelo escrivão Pero Vaz de 
Caminha "deste Porto Seguro, da Vossa 
Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, pri 
meiro dia de maio de 1500", in La Lettera 
di Pero Vaz de Caminha sulla scoperta del 
Brasil, editado pela Universidade de Paãova 
em 1984, na Itália). 

A narrativa do escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral 
corre o risco de cumprir-se como profecia, quase meio milênio depois: a 
realização de um encontro de ministros, governadores, empresários, 
cientistas e ambientalistas preocupados com a preservação da última 
porção litorânea ainda condizente com os elogios do escrivão português 
pode selar o início da conquista das grandiosas riquezas que ele já 
vislumbrava no início do processo coloniuuior do Brasil por parte de 
Portugal. Um mundo novo. 

O aproveitamento dessas riquezas - seus bons ares hoje são 
densamente poluídos em 14 regiões críticas ou parques industriais - não 
foi muito bem sucedido, e hoje escasseiam justamente junto à fímbria 
oceânica, onde o dorso devastado da Serra do Mar não ostenta mais o 
esplêndido arvoredo de que falava Caminha. Reiria total caos nos 8.500 
quilômetros de fachada atlântica, mas ainda é possível deter o ava11ço da 
poluição, da pesca predatória, da especulação imobiliária criminosa que 
aos poucos fragmenta nossas melhores paisagens e recursos naturais que 
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- ao findar o século XX - despontam internacionalmente como 
mercadoria mais prtclosa qut ouro, prata 011 pttróleo, 

O início da colonização dos quatro milhões de quilômetros qua 
drados de área marítima outorgada ao Brasil pela Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, na verdade, é o objetivo final desse. 
encontro promovido pelo Grupo de Trabalho S.O.S. Pró-Mata Atlântica 
e Região Estuarino-Lagunar de lguape-Cananéia-Paranaguá. Justa 
mente o trecho escolhido por Martim Afonso de Souza em 1532, quando 
fundeou suas embarcações no seio desse vasto ecossistema, em Cana 
néia, e deu início à colonização da terra descoberta. 

Como caravelas, o início dessa colonização parece depender dos 
ventos para seguir em frente. E os sucessivos ataques da devastação 
somados ao clima de impunidade e desinteresse são indicadores seguros 
de que estamos em plena calmaria .. Saâa melhor, portanto, que reiniciar 

- os trabalhos nesse centro de convergência de massas polares. Tudo 
dependerá do empenho da Nova República e seus homens públicos: se 
pela primeira vez nossas autoridades exercerem de fato suas funções 
clássicas - investindo em educação, saúde, saneamento, transporte, 
enfim, na infra-estrutura-, a armada terá a oportunidade de chegar a 
um porto seguro. E com isso nossos homens públicos estarão prestando 
um serviço às nossas futuras gerações, à Nação e à própria Humani 
dade. 

A armada, que somos nós aqui reunidos, parece estar completa e 
preparada para cumprir sua missão - implementar o desenvolvimento 
auto-sustentado não apenas nesta região lagunar, como, igualmente, no 
restante do litoral brasileiro. Dispõe da objetividade dos empresários à 
sensibilidade dos especialistas em multiplicar os recursos naturais atra 
vés de um uso correto dos ecossistemas e das culturas populares que eles 
abrigam. E os presságios ou auspícios tão prezados pelos navegantes 
lusitanos não poderiam ser melhores: a luta ambientalista no Brasil está 
completando um século, neste ano da graça de 1986. 

O primeiro serviço florestal do País, fundado por um cientista 
que chegou ao Brasil para subsidiar a elaboração do primeiro trabalho 
de vulto no campo da Botânica (a Flora Brasiliensis de Martius), está 
completando cem anos dia 6 de maio próximo - data da constituição do 
atual Instituto Florestal da Coordenadoria de Pesquisa de Recursos 
Naturais, da secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. 

Colaborador de "A Província de S. Paulo", o botânico sueco 
Alberto Lõfgren contou com o apoio integral do jornal para, juntamente 
com outros colegas de redação (geólogo Orville A. Derby, Francisco de 
Paulo Ramos de Azevedo), desapropriar, no Go~·er110 Bernardino de 
Campos, o antigo "Engenho da Pedra Branca", na Serra da Cantarei 
ra, e ali instalar o "Horto Botânico de São Paulo". O Estado de São 
Paulo tinha 70 % de suas matas primitivas prese nadas àquela época, mas 

a Comissão G,ográfica , G,ológica d1cidlu qu« era prtcl&o dar um 
basta à devastação, tendo para isso o decidido apoio do Jornal O 
Estado de S. Paulo. Hoje o Jornal da Tarde apenas acelera tal campa 
nha conservacionista, juntamente com seu irmão mais velho, 

O voto de confiança está dado, cabe à Nova República não 
desapontar os atuais participantes dessa campanha por melhores condi 
ções de vida para toda a população brasileira. 

S.O.S. Pró-Mata Atlântica e Região Estuarino-Lagunar 
de Iguape- Cananéia-Paranaguá 
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Caiçaras 

A região compreendida entre Iguape e Paranaguá promete 
riquezas fantásticas em termos de pesca e turismo. Existe, entretan 
to, um único problema: o sistema já está pronto, foi implantado pela 
natureza. Mas nós não sabemos como operar com ele. Falta-nos o 
know-how. 

Existia antigamente na região um povo extremamente sábio, 
os caiçaras, cuja- sabedoria parece ser universal. Depois de estudar 
detalhadamente a cultura de 12 milhões dos chamados "pescadores 
artesanais" em todo o mundo, a FAO concluiu que suas técnicas, 
aparentemente primitivas, representavam o que há de mais sofistica 
do e inteligente no mundo da pesca internacional. Existem hoje na 
região estuarino-lagunar algumas poucas comunidades de pescadores 
artesanais integradas no ecossistema local. Os que partiram, mais de 
80%, foram vencidos pela violenta guerra pela posse da terra de seus 
ancestrais, pela especulação imobiliária, pela extinção da produtivi 
dade das áreas costeiras através de técnicas depescapredatórias. Ao 
partirem, os caiçaras foram engrossar a legião de favelados e margi 
nais dos centros urbanos ou se transformaram em predadores eles 
próprios, dedicando-se à extração clandestina de palmito, samam 
baias e orquídeas. Anualmente, os cofres públicos gastam bilhões de 
cruzeiros na recuperação de marginais, mesmo sabendo que grande 
parte é irrecuperável. 

Por exemplo, um pescador da baía de Pinheiros, na região 
lagunar do Paraná, tem técnicas semelhantes às dos pescadores do 
Mediterrâneo, com uma única diferença: os caiçaras de lá são 
altamente valorizados pelo governo e pelos empresários do turismo, 
uma vez que suas vilas, seus costumes e o peixe fresquinho que 
entregam aos melhores restaurantes são altamente admirados e apre 
ciados pelos turistas, dispostos a pagar um pouco mais pelo peixe não 
congelado, conservando ainda qualidades nutritivas e gustativas que 
fazem a delícia dos gourmets de todas as classes - dos mais simples 
aos mais requintados. A afirmação é do consultor permanente da 
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ONU/FAO, Antonio Carlos Sant'Ann Diegues. Diegues nüo 6 um 
estrangeiro deslumbrado com os pitorescos trópicos, mas um filho da 
cidade de lguapc e técnico contratado por organismos internacionais 
para viajar por todo mundo estudando o melhor aproveitamento do 
potencial de alimentos. Ou seja: potencial econômico. Melhor ainda: 
vida. 

O acervo de conhecimentos insubstituíveis dos caiçaras foi 
acumulado através de séculos de convivência harmoniosa com a 
natureza, observação atenta e metódica das ocorrências, e transmis 
são oral, de geração para geração. 

"Quando morremos, tudo o que aprendemos dos antigos vai 
embora com a gente", dizem eles. E com razão. 

A cultura das cerca de 600 mil famílias de pescadores artesa 
nais do País (cerca de três mil na região estuarino-lagunar) está no 

- - limiar da vida e da morte. Ou seja: milhares de técnicos especializa 
díssimos estão sendo condenados à extinção num País que se ressen 
te da falta de cérebros e mão-de-obra especializada para produzir. Os 
filhos da família caiçara não se sentem atraídos pela tradição dos 
pais, desvalorizada, perseguida e desrespeitada pela cultura oficial. 
E se vão. 

Não sabem que seu problema não será resolvido pela sua 
incorporação a outro tipo de vida que não lhes diz respeito, pois 
veriam destruídos tudo o que lhes pertence e permite sua sobrevivên 
cia nesse mundo fechado e circunscrito. A afirmação é dos etnógra 
fos espanhóis Júlio e Janine Alvar, que recentemente concluíram um 
estudo sobre o universo dos 12 mil habitantes de Guaraqueçaba, 
publicado em dois volumes pela Universidade Federal do Paraná. 

Abandonar os caiçaras à própria sorte, equivale a decretar sua 
sentença de morte. Não teriam forças para lutar contra os poderosos 
conflitos existentes na região. "O vale é um barril de pólvora com 
vários estopins acesos", diagnosticam os técnicos dos diversos ór 
gãos governamentais atuando na região, que se ressentem de um 
maior entrosamento entre eles, exigindo um tratamento multidiscipli 
nar. Os etnógrafos insistem na globalidade da manutenção de um 
ecossistema, o que inclui a cultura caiçara. 

O superintendente da Surehma - órgão do Governo do Para 
ná para o controle da poluição ambiental - Cícero Bley, ao fazer um 
balanço dos resultados alcançados até agora pelo convênio assinado 
no início do ano de 1985 entre São Paulo e Paraná, para a preservação 
do complexo e entre lguape e Paranaguá, advertiu: "Não podemos 
pensar em assegurar a uma determinada região a melhor qualidade de 
vida do mundo, esquecendo-nos de observar que as pessoas que ali 
vivem tem péssima qualidade de vida. Seria um enorme contra 
senso". 
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. • r, Algumas colônias de caiçaras conseguiram se adaptar ao 
1 ·, presente e sobreviver, ao lado de suas técnicas milenares. Mas, para ! a grande maioria, "progresso" significa destruição. Mesmo porque, 
,. - este "progresso" não os conduz ao mundo moderno, apenas os 
[: coloca na situação de deserdados do sistema. 
Í : As comunidades hoje sobrevivem à sombra de uma densa 
r vegetação, devastada rapidamente, "por onde perambulam, a pé ou 

em canoas, estes homens que vivem em plena natureza, em busca de 
algo que acredita ser-lhes negado", escreveram os etnográfos Júlio e 
Janine, referindo-se à Guaraqueçaba, através de uma análise que 
poderia ser estendida a toda a região. Não foi por acaso que as 
guerrilhas que se desenvolveram no Brasil nos últimos anos 60 e 
início dos 70 escolheram o Vale do Ribeira como base de suas 
operações. 

O homem que vive na região estuarino-lagunar está disposto a 
pagar com sua liberdade, caráter e personalidade, o respeito que lhe é 
negado. E essa liberdade, caráter e personalidade serão preservados 
na medida da inteligência do sistema que lhes abrir o círculo, por 
razões políticas ou econômicas. O que, visto sob outro ângulo, 
equivale a dizer: o sucesso de qualquer empreendimento na região irá 
depender do respeito e valorização ao todo existente e ameaçado, 
onde se inclui a cultura dos caiçaras, esse dev~stado potencial hu- 
mano. 

13 
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k Ocupação do Solo 

L 

i. 

Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram à re 
gião, a terra já era habitada pelos valorosos tupis. Escravizá-los não 
foi possível: a raça era adversa às práticas da escravidão. E da 
miscigenação entre brancos e nativos surgiram os caiçaras, habitan- 
tes desse litoral. 

Quanto aos brancos que se enraizaram no local "não se sabe si 
foram povoadores voluntários, ou obrigados; o que consta é, que 
entre elles não houverão facinorozos, que por taes fossem determi- 
nados para este lugar". 

"A sua fama mais pública é que erão mui amantes da paz; que 
guardavão a costumada obedíencía: que erão prontos aos seus supre 
mos mandados; que, por concórdia entre elles tão venerada, vívião 
izontos da vingança e castigo da justiça; que erâo pobres de pozi 
çôes, e por isso não erão participantes da afluencia de dinheiro, 
porem erão riquíssimos da muita abundancia, que este lugar então 
lhes oferecia de seu mar os peixes, e dos seus matos as caças que lhes 
não faltavão o seu necessário, porque cultivando a terra com suas 
lavouras, e exercitando o mar com suas pescarias, assim bem se 
sustentavão, e dos seus sobras negocia vão; cujo negocio fazião elles 
com alguma embarcação que por causa dos ditos generos a elles 
necessários." 

"Não erâo frequentados de amiudaçáo. comrnercio, parecião 
mais deixados e esquecidos do que lembrados; porque n'este tempo 
não davão de si interesses de rnercancia: porem assim mesmo vivào 
fartos no seu bastante e descansados no seu descanso" '{do Livro do 
Tombo de Cananéia, in "Memória Histórica sobre Cananéia ··, de 
Antonio Paulino de Almeida). 

Das colonias suíças, francesas, alemãs e italianas que se 
estabeleceram no litoral Norte do Paraná em meados do século 
passado permaneceu o testemunho de Wilhelm Michaud, pintor e 
agricultor, que nas suas cartas à irmã nos Alpes Suíços, dizia: 

"As vinhas estrão carregadas de frutos que começam a ama 
durecer, a vindima será em janeiro, temos cana-de-açúcar o ano 
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todo, também as bananas, de abril a setembro e outras frutas: 
portanto, vês que neste país privilegiado as flores e frutos se suce 
dem sem interrupção o ano todo. Mas também existe o reverso da 
medalha: as febres intermitentes (que quase não existem nas mesetas 
do interior) a dificuldade da criação de gado por causa dos "vampi 
ros" (morcegos) que chupam o sangue dos animais, ocasionando 
lhes úlceras onde as moscas depositam suas larvas; também deves 
pensar em um país onde não faz frio, nem inverno, o verde é 
constante, as ervas daninhas crescem com um vigor desconhecido na 
Europa, sendo o principal trabalho do agricultor arrancá-Ias deixan 
do sobre o terreno, formando uma cobertura vegetal, pois se não 
extirpadas, asfixiam as plantas que nada produzem; apesar de todos 
os inconvenientes e de outros, este é um paraíso para as pessoas 
pobres, honradas e trabalhadoras" ( ... ) 

Do elemento indígena veio o nome, caiçara (do tupi Kai'sara) 
que identificava todo um sistema de proteção e sobrevivência. Caiça 
ra era a paliçada de proteção à volta da aldeia comum, e caiçara era o 
curral feito de ramos de árvore, fincados dentro d'água, para cercar o 
peixe; mais tarde, caiçara passou a ser também o nome das palhoças, 
junto às praias para abrigar as canoas e apetrechos dos pescadores. 
Hoje adquiriu em certas bocas uma conotação pejorativa, equivalen 
te a malandro ou vagabundo. 

Até 30, no máximo 40 anos atrás, a terra era dos caiçaras. Na 
maioria das vezes eles possuíam como prova de propriedade apenas 
mais de quatro gerações trabalhando na região. Por uma série de 
motivos particulares, até a sua noção de propriedade difere da do 
resto do País. Os habitantes da região jamais tiveram a preocupação 
de demarcar divisas e cercar áreas. Quando muito, apenas uma 
pequena "caiçara" de proteção às roças de banana, milho e mandio 
ca. Entre um sítio e outro deixavam o mato, onde iam retirar lenha, 
taquara, o teto para uma casa. 

Além disso, titular terra - mesmo para quem soubesse o que 
é - custa caro e requer trabalho, paciência e tempo. Sem mencionar 
a possibilidade de não se chegar às autoridades competentes. Algu 
mas famílias de caiçaras possuíam registro paroquial de suas proprie 
dades - isto é, feito nas paróquias locais. Imagina-se que esses 
documentos tenham sido transcritos em cartório quando foi instituí 
do o Código Civil. Entretanto, a localização desses papéis. quando 
existem, é muito dif íci!. Em Cananéia, por exemplo, a comarca foi 
extinta em 1969 "porque o número de feitos não justificava sua 
existência". Apesar dos serviços jurídicos terem sido reinstalados 
em novembro de 1983, os cartórios de Registros de Imóveis, Títulos e 
Protestos continuaram operando na vizinha Jacupiranga onde repre- 
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sentavam cerca de 90% do movimento forense. Nesse intervalo e 
mudanças, muitos papéis se perderam. 
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uma empresa do grupo 
O Estado de S. Paulo. 

Questão Fundiária 

A existência de grandes extensões de terras devolutas, e o 
grande número de propriedades sem dívisas definidas fizeram da 
região o paraíso dos grileiros. De início, eles usaram a linha do 
telégrafo centenário, que vai de São Paulo ao Paraná, como via de 
penetração. Hoje, como diz Belizário Arrnonstrong dos Santos, 
diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Antonina, "atrás 
de cada estrada aberta vem sempre os grileiros de terra". A ocupa 
ção das terras é sempre violenta. 

De um lado, a ganância. Do outro, o abandono. O binômio foi 
fatal para a região. De repente, os antigos donos de terra descobriram 
que na nomenclatura oficial eram apenas posseiros. Ou nem isso. 
Um exemplo: no Paraná, durante o governo Ney Braga foi criado um 
escritório do Instituto de Terras e Cartografia (ITC) na cidade de 
Guaraqueçaba, com o objetivo quase exclusivo de· promover a 
regularização fundiária no município. Em apenas dois anos os técni 
cos do Instituto deveriam encaminhar à Justiça mil ações de usuca 
pião especial. Foram escolhidas mil posses que necessitavam de 
regularização e os técnicos começaram a trabalhar. Depois de uma 
análise superficial chegaram à conclusão de que em apenas 53 desses 
casos era possível aplicar o usucapião. Após nova triagem sobrou 
apenas uma posse. A ação foi ajuizada e indeferida pelo juiz. 

Em Cananéia não existem terrenos que não ostentem placas 
informando que as terras têm dono. Na verdade, poucos têm domínio 
dos terrenos. Em todo município, segundo dados de 1983, apenas 10 
a 15% das propriedades são regularizadas. Outro tanto está incluído 
na área do Parque Estadual de Jacupiranga, E o que sobra é devo- 
luto. 

A maioria das propriedades regulares está na Ilha de Cana 
néia, onde a Câmara era grande proprietária de terras por legado do 
primeiro donatário da capitania, Martim Afonso de Souza. Mas, 
desde aí, pouco se fez pela regularização dos demais terrenos. Até 
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1983 as terras legitimadas por órgãos públicos não excederam 1 % das 
terras devolutas. 

Na Delegacia de Polícia de Cananéia, segundo dados de 
outubro de 1985, 70% dos boletins de ocorrência referiam se a 
esbulho possessório, e brigas entre posseiros e grileiros. O delegado 
Valrnir Eduardo Granucci abriu entre março - mês que chegou à 
cidade - e outubro mais de 100 inquéritos referentes à questões de 
terras. 

A devastação total da Ilha Comprida está sendo contida pelas 
pilhas de processos sobre litígio de terra no Fórum de Iguape (90% 
das ações, das quais 60% referem-se à Ilha Comprida). Alguns casos 
estão aguardando solução há 12 anos. Na prefeitura, os funcionários 
acreditam que na ilha existam mais lotes do que terra. Funcionários 
do cartório de registro de imóveis de lguape citam inúmeros casos de 
turistas que vão registrar seu lote e o encontram registrado em nome 
de outra pessoa. Ou então, uma mesma área é loteada várias vezes. É 

- o caso das terras de Miguel Antonio de Oliveira, onde foram feitos 
três loteamentos, um sobre o outro, e todos aprovados pela prefeitu 
ra. Existem casos de loteamentos "migrantes": empresas que levam 
máquinas e peões para um determinado local, que adquiriram e, 
encontrando dificuldades quaisquer para abrir a área, mudam sim 
plesmente de local e vão explorar outro. Finalmente, alguns lotea 
mentos foram traçados a partir dos meridianos, como prevê a lei. 
Outros, verticalmente. No momento de confrontar as divisas, alguns 
perdem, outros ganham. Nesses casos dificilmente a documentação 
da ilha pode ajudar: nela, as divisas também são indefinidas. 

Em Guaraqueçaba, as florestas que cobrem as terras do 
município ainda estão praticamente intactas. Mas esse tesouro tem 
dono. Mais precisamente 59 grandes donos, com áreas acima de mil 
hectares. Apenas as grandes propriedades ocupam uma área de 
230.650 hectares, segundo dados do Incra, relativos a 1985. O núme 
ro surpreende, príncipalmente porque a área total do município é de 
220.647 hectares. · 

Mas a fantástica aritmética fundiária de Guaraqueçaba ainda 
tem elementos mais estranhos. Ainda segundo o Incra, a área do 
município também compreende 555 pequenos posseiros. que ocupam 
menos de 10% do total; 227 propriedades entre 50 e 200 hectares e 
285 propriedades entre 200 e mil hectares. Ao todo, são 1.126 imóveis 
registrados pelo Incra, totalizando 378.610 impossíveis hectares. 
Quase o dobro da área real do município. 

A situação fica mais grave porque mais de 80% dos pequenos 
ocupantes não têm documento algum comprovando a posse secular. 
Ao contrário, no caso das propriedades maiores existem documentos 
em excesso, superposições de dois ou três andares. 
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Mais de 70% das terras do município de Guaraqueçaba estão 
nns mãos de grandes empresas como a Plantec, a Sulbrasil, a Reflo 
rcst Invest, o Banco Bamcrindus e grupos como o Zugrnann, Nasscr 
e ainda Luís Antonio de Pádua, o mais antigo proprietário da região. 
Sem falar na Companhia Litorânea Agro pastoril Paraná S/ A, a 
Capela, que tem titulado quase toda a ilha do Superagui. Essas 
empresas devem para o Incra, segundo a prefeitura de Guaraqueça 
ba, mais de 300 milhões de cruzeiros. 

Na região do Batuva, vizinha ao município de Guaraqueçaba, 
os que se afirmam proprietários de terra são: a Lavrana; a Fazenda 
Ponta Grossa (de propriedade de Milton Mello Milreu, o mesmo do 
escândalo da Previdência); a Kopenhagen, e a Fazenda Continental 
(de propriedade de um tal coronel Cabral, que se diz na região 
comandante de dez mil policiais em São Paulo). As duas primeiras 
reivindicando terras próximas ao sistema lagunar e, as duas últimas, 
as terras da Serra do Mar. 

Além da Madeireira Madezzati que, desde que chegou ao 
Batuva, já expulsou mais de 100 famílias da região. 

Os maiores proprietários da região de Cananéla-Iguape são os 
seguintes, de acordo com levantamento feito pelo Jornal da Tarde em 
1983. 

l - Cultura Florestal de Cananéia Ltda. 
2 - Espólio de Wilfrido Bueno de Arruda. 
3 • Sociedade Melhoramentos de Cananéia. 
4 - Balneário Jardim da Ilha Ltda. 
5 - SIA Empreendimentos Imobiliários Bandeirantes. 
6 - Edésio Sales Guerra. 
7 - Antônio Sabongi. 
8 - Espólio de José Aniélo Antônio Landulfo. 
9 • Clodoaldo Antônio Nogueira. 

10 - Wilson João Zampieri. 
11 - José lgnácio M. Sampaio. 
12 - Raphael Parisi, 
13 - Manoel Pereira. 
14 - Imobiliária Céu Azul Ltda. 
15 - Empreendimentos Bandeirantes Administração SIA. 
16 - Construtora e Imobiliária Luiz Cavalheiro Ltda. 
17 - Egênio de Lucca. 
18 - Imobiliária E.C. Cristalino Ltda. 
19 - Fator- Empreendimentos Imobiliários S/A. 
20 - Companhia Agrícola Ilha do Sul. 
21 - Reforest Agro Florestal Ltda. 
22 - Espólio Gomes Reda Almeida 
23 - Raul Nunes Quaresma. 
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24 - Elite Empreendimentos Litorâneos de Terras S/C 
25 • Liderança Capitalização S/A. 
26 • Mário Augusto Pereira 
27 - Albino Antônio Pereira 
28 • Dinorah dos Santos Morais 
29 - Francisco Joaquim Pereira 
30 - Itsuro Tashibana 
31 - Adauto Kiyota 
32 - Sertasa Emprendimentos Imobiliários Ltda. 
33 - Empreendimentos Territoriais de Cananéia Ltda . 
34 - Tempo-Consultoria de Imóveis SIC Ltda. 
35 - Serra Adm. Empreend. Imobiliários SIC Ltda. 
36 - Imobiliária Praia do Marujá Ltda. 
37 - Haroldo Lippi 

-- -- 38 • Nabil Abdul Massih 
39 - Moacir Franco 
40 - Rui Machado de Almeida 
41 - João Veríssimo da Silva 
42 - Américo dos Santos 
43 - Adelaide Ramos 
44 - Angelo Ramos 
45 - Ernest Robert Gerhard Walker 
46 • José Teixeira Penteado 
47 - Rudolf Tufner 
48 - Paul Frank Wieland Engel 
49 • José Temperani Filho 
50 - José Inácio de Mesquita 
51 - Construtora e Imobiliária Ropase Ltda. 
52 - Miguel Ramos 
53 - Antônio Paulucci 
54 - Administração e Serviços Y. C. Ltda, 
55 - Lisboa Otero 
56 - Empaví S/A. 
57 - Alice Gomes 
58 - Santino Gomes 
59 - Oswaldo Arruda Macedo 
6-0 - Jaime Lisboa 
61 - Geraldo de Rezente Martins 
62 - Luiz Pinto da Silva 
63 - Benedito de Jesus Losboa 
64 - Barroso Imóveis e Administração Ltda. 
65 - Roseno de Lima 
66 • Marco Antônio Marques Oliveira 
67 • Antônio Arnélio Soares 

-:1-' 
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68 - Milton Justino 
69 • João Soares Valentin 
70 • Espólio Sebastião Soares 
71 - Claudinor Barroso e Felício Perrela 
72 - João Ferraz de Camargo 
73 • Nemer Abdul Massih 
74 - Edvaldo Mota Mattos. 
75 • Francisco Tambor da Silva 
76 - Desidério Lopes 
77 - Edésio de Salles Guerra 
78 - Miguel Adri 
79 - Horst Edinger 
80 - Cipal Sociedade Imobiliária Pouso Alegre Ltda. 
81 - Balneário Gisele Ltda. 
82 - Gregório Juc 
83 - Alvio Malandrin 
84 - Adilson Meneghini 
85 - Paulo Neto Tpy Caldas 
86 - Agrossolar 
87 - Tadataka N akashima 
88 - Antônio Afonso Splendore 
89 - Fosfasa 

Na vila de Marujá, na Ilha do Cardoso, das 18 glebas original 
mente nas mãos de antigos posseiros, 13 estão vendidas, algumas até 
duas vezes a diferentes compradores, por um preço írúimo. Hoje, 
90% das terras estão nas mãos de terceiros. 

A transferência do uso da terra - das mãos de pescadores e 
pequenos lavradores para as grandes empresas agropastoris, madei 
reiras e imobiliárias - passa através dos grileiros e encerra violência. 

Quando se fala em grileiros, alguns nomes surgem na boca do 
povo ou em autos de processos judiciais. Do lado paulista, os mais 
conhecidos são Alfredo Sens, madeireiro da cidade paranaense de 
Ponta Grossa e, segundo consta, testa-de-ferro da Fiat-Lux; João 
Batista Lisboa, que atua na região através da firma Lisboa Otero; 
Milton Mello Milreu, segundo muitos, o mais poderoso grileiro do 
Vale da Ribeira e Edson Tavares Salles. Entretanto, a fama e a 
atuação desses quatro já atravessaram a fronteira estadual e firma 
ram-se nas terras paranaenses, onde competem em tradição de 
violênia com a Companhia Agropastori! Litorânea do Paraná S/A e a 
Madeireira Madezzati, de origem gaúcha. 
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Transferência de Uso 
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A mesma história se repete sempre, em toda parte, com 
pequenas diferenças locais. Terras com dois, três ou quatro donos 
diferentes, disputando entre si o usufruto das riquezas. E no rosto 
dos antigos proprietários, os pequenos, uma enorme mágoa: Por 
quê? - Nada do que está acontecendo faz sentido para eles. 

Nada faz 'Sentido no contexto do caos fundiário que se insta 
lou na região estuarino-lagunar: conseqüência da dramática superpo 
sição de políticas errôneas, imediatistas, conflitantes, desvinculadas 
da realidade local. Os grandes se respeitam e devoram os menores. 
Os menores se respeitam até onde dá. Depois, partem. Para não se 
devorarem entre si. Quanto à natureza, o exemplo vem de cima: os 
machados dos nativos nunca conseguiram devastar tanto quanto as 
modernas motosserras. Ecologia é uma palavra que não existe no 
vocabulário dos pequenos. Serve para comer? E também não existe 
no vocabulário dos grandes. Não dá dinheiro fácil. 

A lei dos mais fortes, aquela mesma do fundo dos tempos. 
ganhou roupagens sernilegais, através dos expedientes dos grileiros 
da região. E foram vários os expedientes utilizados: 

Por exemplo: 

) , 

I) Invasão pelo gado - Os grileiros danificam cercas de arame 
farpado em certos pontos de pastagens que mantêm em áreas já 
dominadas e permitem que o gado (búfalo, no caso da Capela) invada 
as culturas de subsistência nas áreas que pensam ocupar. Os pesca 
dores ainda se queixam à polícia - o que geralmente dá em nada. Ao 
longo de algum tempo eles entregam suas terras para os grileiros por 
quantias irrisórias. 

2) Direitos hereditários - Se uma extensa área entra em 
inventário pelo morte do dono legítimo, o grileiro já sabe como entrar 
nela. Compra, antes de concluída a partilha, os direitos de apenas um 
ou alguns dos herdeiros. Em seguida, elabora um mapa de toda a 
área, obtem o reconhecimento dos confrontantes e enche os terrenos 
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com placas com seu nome. Quando os demais herdeiros acordam, já 
não têm mais acesso a nada e são obrigados a ingressar na Justiça. A 
maioria deles, entretanto, não tem recursos ou preparo intelectual 
para percorrer o penoso e caro caminho judicial. Acabam fazendo 
um "acordo" com o novo proprietário. 

3) Caiçara corno empregado. - De repente, o grileiro conse 
gue contratar como seu empregado o posseiro ou caiçara que ocupa 
determinada área no litoral. Passados alguns anos, ele é despedido, e 
tenta voltar para sua terra para cultivá-la, mas é impedido judicial 
mente. Tudo o que caracterizava uma posse de várias décadas acaba 
transformando-se em "autorização para plantio concedida a um 
empregado''. 

4) Retificação de divisas - Muito comum. O grileiro pede a 
retificação de divisas através da ação ordinária. Seus vizinhos são 
citados mas nem todos comparecem. Quando descobrem o ardil; 
além de se deparar com uma "escritura" incluindo suas terras, nas 
mãos do grileiro, vão observar que as divisas foram há tempos 
retificadas, à revelia. 

5) Aquecimento - No "aquecimento" de propriedades 
"frias", o expediente é complicado: dois grileiros, em comum acor 
do, estabelecem-se numa área aparentemente sem dono e começam a 
"brigar" entre si na Justiça. Durante o processo, que pode durar de 
dois a quatro anos, as partes se acusam deixando os juízes sem 
subsídios. Quando o impasse parece intransponível, as partes se 
reúnem e decidem, de comum acordo, chegar a uma solução. Feliz 
por resolver um litígio aparentemente sem fim, os juízes homologam 
o acordo e os grileiros se transformam em proprietários de áreas 
"quentes", com documentação efetiva. 

Os caminhos percorridos até o estabelecimento das grandes 
propriedades de hoje é semelhante em toda a região. Inicialmente, o 
governo, interessado na colonização da zona litorânea, acenou com a 
possibilidade de grandes lucros e atraiu os interesses de fortes grupos 
econômicos, interessados na extração da madeira. Começaram então 
os conflitos de terra e a violência. 

Primeiro, entre 30 e 40 anos atrás, surgiram os "doutores" - 
gente de São Paulo, Rio. Belo Horizonte e Porto Alegre acompanha 
dos por secretários de governo. Esse contato inicial foi pacífico. Os 
recém-chegados adquiriam terras (em geral de apenas um ou alguns 
dos herdeiros), desrnatavarn outras, construíam benfeitorias, instala 
vam plantações e partiam. Vários anos depois estas terras eram 
vendidas, com suas divisas (nunca demarcadas) expandidas, e devi 
damente tituladas. Assim, através de cercas de arame farpado e 
jagunços armados, os caiçaras ficavam sabendo que "suas" terras 
haviam passado para outras mãos. Os conflitos de terra foram sendo 
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resolvidos através de ardis ou violência: casebres queimados, armas 
engatilhadas, manadas de animais soltas nas estradas e pequenas 
plantações. Finalmente, um terceiro ou quarto comprador adquiria as 
propriedades, aumentadas de milhares de hectares, exigindo "área 
limpa" do anterior ou seja, sem posseiros. Nesses momentos, a 
violência atingia o clímax. Foi assim em Iguape, Cananéia, Ariri, 
Batuva, Superagui, Marujá, em toda parte. 

Acuados, os caiçaras vendiam o que lhes havia sobrado de 
seu. Já no final do século passado a vida era difícil na região, mesmo 
para os que possuíam maior disponibilidade financeira. O mesmo 
Wilhelm Michaud, que em anos anteriores escrevia à irmã, na Suíça, 
exaltando a prodigalidade da terra (veja pg. 4) dizia no final da vida: 
"Outrora era fácil. .. e mesmo agradável. Hoje não é a mesma cousa: 
o aumento da população, a escassez de produtos e, como conseqüên 
cia, a falta de dinheiro, o aumento gradual dos impostos (a República 
é um governo malversador e tem muitos amigos e apetites que 
satisfazer), o preço crescente dos objetos de primeira necessidade, a 
vida é difícil e cara". 

O caiçara vendeu e vende sua terra em troca de um motor de 
barco, uma canoa mais veloz, uma rede de pescar de nailon, um lote 
na cidade - que muitas vezes não existe. E parte, ou torna-se 
"tomador de conta" do que já foi seu, ou é contratado para tomar 
conta das terras de um amigo expulso do lugar. 

Foi esse o erro que custou a vida do Pedrão. Não que Pedro de 
Oliveira fosse um santo: sua fama de violento não impediu que fosse 
nomeado vice-prefeito da vila de Ariri, pelo ex-prefeito de Cananéia 
Walter Menck (PDS). Ali, ele andava armado, intimidava a todos e 
chegou a matar os cachorros da cidadezinha - vira-latas usados 
pelos caiçaras para caçar - com tripas de porco envenenadas. Além 
disso, Pedrão também era apontado como homem de confiança de 
Alfredo Sens, tido como poderoso grileiro, e para manter os possei 
ros longe das terras do patrão colocou gente da região tomando 
conta. A tensão entre os habitantes de Ariri ficou enorme. Um dia, 
um desses infelizes "tomadores de conta" explodiu: no bate-boca 
com Pedrão sacou a arma e atirou. 

O episódio ocorreu em 1983 e, até o final de 1985, era o último 
homicídio registrado em inquérito policial na Delegacia de Cananéia. 
Entretanto, na versão oficial, os fatos são mais sucintos. Pedro de 
Oliveira, empregado de Sens, teria sido morto por outro empregado 
do mesmo patrão. por "motivos pessoais". 

Descobriu-se depois que Pedrâo estava sendo procurado pela 
Justiça por crime de morte cometido no Paraná. Seu assassino, solto 
quatro meses depois, foi trabalhar na serraria de Sens, 
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A Invasão da Mata 
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A presença de grandes proprietários não ameaça apenas a 
sobrevivência dos pequenos. Ameaça a própria cobertura vegetal, 
pois o principal interesse econômico na área hoje é a exploração das 
madeiras que ainda existem em grande quantidade. Além da explora 
ção de madeiras nobres, a própria extração de lenha para as indús 
trias é atividade predatória. O pequeno desmate - onde se inclui a 
extração do palmito, samambaia e orquídeas - é estimulado pelo 
preço atraente oferecido pelos intermediários e pelas próprias indús 
trias e floriculturas. Antes de abandonarem sua roça ameaçada pelos 
jagunços, muitos caiçaras são atraídos para a clandestinidade, procu 
rando a sobrevivência através da extração proibida. 

Entre as floriculturas que atuam na região, a mais conhecida é 
a Florexótica, que mantém depósito em Cananéia. 

Esta é a relação de fábricas de conservas de palmito registra 
das no I.B.D.F. em São Paulo (1985): 

OI -AURÉLIO FONTES NETO 
Av. Beira Mar S/N - Iguape-SP 

02 - AGROESTE S/A. 
Fazenda Una da Aldeia - Iguape-SP 

03 - ABILIO BARBOSA DE OLIVEIRA 
Rua São Miguel. 4 - Iguape-SP 

04 - IND. DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS ANÍSIO DA CU 
NHA A. BARBOSA 
Rua Marechal Deodoro S/N - Iguape-SP 

05 - DEOLINDA MACIEL PEREIRA 
Rua Marechal Deodoro, 249 - lguape-SP 

06 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JURÉIA 
Rua Marechal Deodoro, 249 - Iguape-SP 

07 - IND. E COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS PAU,1ISUR 
Rua Marechal Deodoro, 291 

, 08 -EMILIANO DE ALMEIDA FILHO 
Rua Alice Rodrigues Morta, 312 - Juquiá-Sf' 

) 
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OPERARIA, As dezenas de trilhas da devastação na região <lo Ariri impres- 
sionam pela rapidez com que são consumadas e com os meandros em 
que se prolongam mata adentro, lembrando um sinuoso formigueiro. 
Cada caminho aberto pelo trator divide-se em dois, e cada um deles 
divide-se em mais dois ou três. E assim, multiplicando efeitos, 
avançam até a divisa com o Paraná. 

A primeira serraria a explorar a região foi a de Alfredo Seus 
(apontado como grileiro e testa-de-ferro da Fiat-Lux) na Fazenda 
Tabatinguera, cuja posse é, ou foi, contestada em alguns trechos. 
Essa não seria a única. Armando Brito, dono de uma serraria em 
Pariquera-Açu começou logo depois a instalar outra no bairro de 
Taquari tendo em vista os 600 alqueires de mata que diz possuir. 

Nem mesmo o Morro Redondo e as margens do rio Ipiranga, 
áreas de preservação permanente, foram respeitados por Milton 
Mello Milréu, conhecido como o mais poderoso grileiro do Vale do 
Ribeira. Em junho de 1985 a Polícia Florestal multou Severino 
Pereira da Silva, um preposto de Milréu, pela derrubada de mato em 
quatro hectares e 800 metros. Na época, uma trilha de seis quilôme 
tros de comprimento por oito metros de largura. Foi pedida a multa 
máxima na ocasião:CrS 16 milhões e 710 mil. Uma pequena importân 
cia para Miiréu, acusado de "limpar dinheiro" com empresas defici 
tárias, como sua serraria Lili, em Pariquera-Açu. Mesmo assim 
Milréu entrou com recurso, afirmando que derrubou árvores à beira 
do rio (caudaloso) para evitar incêndios. Além disso seus advogados 
sustentaram que há dispensa de autorização prévia no caso porque o 
corte era para limpeza de pastos e retirada de bambus. 

As matas do Ariri são presas fáceis para as cinco serrarias de 
Cananéia, enquanto as de Jacupiranga, por exemplo, precisam andar 
mais de 30 quilômetros no Guaraú, subindo a serra, porque ali a 
devastação chegou antes. 

Na estrada do Ariri há 44 pontes sobre 44 rios que alimentam o 
complexo estuarino-lagunar, contribuindo para conferir-lhe o teor de 
salinidade necessário. Desrnatar essa área na serra ou no litoral e as 
margens dos rios, lembram os técnicos, é mudar o ecossistema, 
reduzindo o leito dos rios, comprometendo a vida da fauna em terra e 
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09 -ALBERTO DONATO PEREIRA 
Rua Martin Luther King S/N - Registro-SP 

10 - lND. DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS 
LTDA. 
Rua Willis Roberto Baules, 34 - Juquiá-SP 

11 - IND. DE CONSERVAS GINI L TDA. 
Rua Presidente Kennedy, 107 - Juquiá-SP 

12 - REGIO-IND. E COM. DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS. 
LTDA. ! 
Estr. Barra do Turvo a Iporanga-KM-3 - Barra do Turvo-Sl . 

13 - EDSON GONÇALVES DRIMEL 1 

Rua Treze de Maio S/N - lporanga - SP 
14- IND. E COM. DE CONSERVAS REGÊNCIA LTDA. 

Rua José Bonifácio, 156 - Jacupiranga-SP. i 
15 - ATALAIA - IND. DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS 

LTDA. ! 
BR-116 - K~t-172,5 - Registro-SP '. 

16 - IND. DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS PALMA LTDA. ; 
Rua Estrada de Sete Barras S/N - Registro-SP l 

17 - IPORANGA IND. DE CONSERVAS EXP. E IMP. LTDA. l 

1 
1 

A Mata Atlântica também está sendo explorada palmo a palmo 
pelas serrarias. Se continuar no ritmo atual, Cananéia perderá em 
cinco anos toda a extensão de mata que, legalmente, pode ser abatida 
desde que seus proprietários tenham título de posse e deixem os 20o/c 
de reserva obrigatória. l 

1 
Os grandes proprietários recebem autorização anual para aba 

ter cerca de 200 hectares de seus terrenos. A maioria não consegue· 
derrubar os limites permitidos mas, a cada ano, ao revalidar a! 
autorização de desmatamento, pede e consegue licença para destruir' 
mais 200 hectares. 1 

Praça Pedro de Toledo, 131 Eldorado Paulista-SP 

) ., 

Essas áreas verdes, passíveis de destruição sob o beneplácito 
da lei representam 40% das matas disponíveis hoje naquele municí 
pio. Restarão teoricamente, os 40% das reservas do Parque Estadual 
de J acupiranga, do Parque Estadual da Ilha do Cardoso e os mangue, 
zais, que (egamente não podem ser destruídos em hipótese nenhuma. 

Isso teoricamente porque sabe-se que o Parque Jacupiranga 
recebe ataques maciços das madeireiras e palmiteiros. Em entrevista 
concedida em meados de 1984 a engenheira florestal responsável 
pelo Parque de Jacupiranga, Gina Guerra de Andrade Marques, 
lembrou que enquanto os parques não forem demarcados e a situação 
fundiária definida, fica dífícil qualquer controle. 

30 

no mar. 
Segundo a Polícia Florestal, apenas um trecho de seis quilô- 

metros dos 62 quilômetros da estrada de Ariri está na Reserva 
Florestal. Esse trecho estaria compreendido entre o rio Ipíranguinha 
Uá devastado) e o rio das Minas. 

Milreu e Sens, além de outros grandes proprietários, conse 
guem autorização para desmatar quando exibem títulos de proprieda- 
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de. Só que a maioria avança em outras áreas, não cobertas pela 
autorização. Assim, o desmatamento promovido por Milreu e Sens 
possui amparo legal, cm alguns casos, pois a DPRN autoriza. Mas é 
muito difícil saber se o carregamento de palmito e madeira surpreen 
dido na estrada foi mesmo cortado na área autorizada. Além disso, é ! 
voz corrente na região que os madeireiros usam guias de extração do 1j 
Paraná em terras paulistas valendo-se principalmente da discutida 
divisa entre os Estados. 1 

Queros esquemas, não menos lícitos, são conhecidos na re- l 
gíâo. Por exemplo, o produtor compra alguns alqueires em pagamen- : 
to parcelado e dá início à extração da madeira. Antes do integralizar a ' 
compra, entra com uma ação judicial reclamando que a área adquiri· ' 
da é menor que a que lhe foi prometida. Como geralmente as divisas 
são mal definidas. o ex-proprietário se vê obrigado a aceitar um · 
acordo: por absurdo que pareça. recebe a terra de volta, limpa, e 
devolve a quantia paga por ela. Ou então, o interessado contesta 
divisas e, para configurar a posse e efetuar medições leva para a 1 

região em litígio.jagunços com farda de policial, questionando e 
intimidando posseiros. Enquanto a discussão se prolonga na justiça, 
o interessado passa o trator na mata e extrai a madeira. 

João Batista Lisboa, que atua na região através da firma 
Lisboa Otero Imóveis, é apontado como costumeiro autor desses ' 
feitos. Pelo menos dois processos foram abertos contra ele. Um, de 
Breno Steiner (n- 464/83), que o acusa de ter dobrado o tamanho de 
suas propriedades na Colonia Santa Maria, de 514 alqueires para 
1.943 através de meios ilícitos, e outro de Edgar J aci Teixeira - cuja 
área de 30 alqueires e titulada, junto ao rio das Minas, teria sido 
incorporada por Lisboa, que depois a vendeu para um grupo de 
Campinas (SP). i / 

O Parque do Jacupiranga tem sido atacado por dois lados: pela ' 
estrada do Ariri e pela Br-116 (em 17 anos, desde sua criação, 
acredita-se que o Parque tenha perdido mais da metade de seus 150 
mil hectares, ocupados por grileiros). 

Travessia da Fronteira 

' i ~ 

Segundo os caiçaras da vilazinha do Batuva, no Paraná, os 
grileiros de São Paulo já penetraram no Paraná. E novamente aqui 
voltam a ser citados os mesmos nomes Lisboa, Sens, Milréu e 
Tavares Salles, trabalhando sempre em conjunto, os jagunços de um 
ajudando o outro. 

Em junho de 1985, o Instituto de Terras e Cartografia do 
Paraná (ITC) embargou um desmate irregular na fazenda Ponta 
Grossa, na divisa com São Paulo. A fiscalização foi avisada pelos 
moradores que a empresa de Cananéia, de propriedade de Milton 

) , 
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,,. Mi!réu, já havia aberto urna picada de dez metros de largura, dentro 

da APA, no limite do Parque Jacupiranga. No Estado de São Paulo, 
onde Iicu II maior pnrtc dos 2.116 alqueires puulistus da fazenda, o 
desmatamento já chegou a dois hectares, segundo o responsável pelo 
escritório do ITC em Guaraqueçaba. 

A Secretaria Especial do Meio Ambiente (Serna) confirmou, 
na ocasião, que havia recebido um processo para a autorização do 
desmatamento - quando na realidade ele já estava acontecendo - 
mas que o processo havia sido devolvido para a Secretaria da 
Agricultura em São Paulo. 

Em setembro de 1985, constatou-se que Milréu não só conti 
nuava desmaiando, como também estava trabalhando rápido. Mais 
de 100 homens seus estavam soltos no meio do mato. Todos eles com 
a sua motosserra. Só sobre o Espigão do Cerne, haviam derrubado 
nos últimos dois meses mais de quatro quilômetros de mata virgem. 
Quatro a cinco quilômetros sobre a crista do Espigão, a exata divisa 
dos dois Estados, com cerca de 40 a 50 quilômetros de largura. 

Na base do -Espigâo, a mata vinha sendo derrubada com a 
mesma velocidade. A intenção evidente era a aplicação da política 
que tem norteado a ação de todos os Milréus, Sens e Lisboas da 
região estuarino-lagunar: a criação de uma situação irreversível ou 
fato consumado. 

Batuva está cercada: no morro do outro lado do rio Guaraque 
çaba, à sua margem direita, jagunços armados impedem a entrada de 
quem quer que seja na área. Há dez anos que a Companhia Madez 
zatti, madeireira sediada no Rio Grande do Sul. chegou à região com 
certeza de impunidade. Só não conseguiu cobertura dos técnicos do 
ITC do Paraná, que têm muito pouco a oferecer ás vítimas da 
Madezzatti, além de pedir paciência sugerir algumas esperança. No 
início de 1984, os habitantes históricos de Batuva estavam transtor 
nados com os fatos mais recentes: os homens da Madezzatti haviam 
"cumprido juramento de morte matando o filho de Satico Viana", 
incendiaram oito depósitos dos caiçaras e mataram suas criações. A 
Madezzatti detém, através de outra empresa do grupo, a Sccomil, 
mais de 50 mil hectares de terras no município de Guaraqueçaba. 
Além disso, duas grandes indústrias processadoras de óleo de soja - 
a Sadia e a Cooeperativa Central Agropecuária do Paraná (Cocap) - 
instaladas em Paranaguá- têm autorização do IBDF para derrubar, 
diariamente, o equivalente a um hectare de mata - ou 350 metros 
cúbicos de madeira cada uma - para alimentar suas caldeiras. O 
biólogo Mauro Lançoni observa que a instalação de urna indústria 
com caldeiras alimentadas por lenha numa região onde existe o 
propósito de preservação das matas nativas é. no mínimo, incoeren 
te. Ele observa também que para os técnicos da empresa a questão se 
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resume ao seu ângulo econômico imediato e lembra que já ouviu, 
muitas vezes, a mesma frase: "Na Serra do Mar tem lenha para 20 
anos". 

explica, em parle, os esforços municipais para progredir a qualquer 
cu •• 10, beneficiando outro inimigo sério que ameaça as terras do 
litoral: a especulação imobiliária, alimentada pelos projetos de explo 
ração das belezas naturais para fins turísticos. Para muitos, essa 
ameaça é tão grave que a deterioração do que se convencionou 
chamar de santuário ecológico é, apenas, uma questão de tempo. 

As tradicionais dificuldades de acesso. a crise econômica e a 
confusa situação fundiária são freios naturais que impedem uma 
rápida modificação na área. Mas os sinais de um futuro desastre 
estão todos bem à vista: dcsmatamentos irregulares, aterros de 
mangues, poluição ambiental, exploração imobiliária descontrolada e 
destruição de dunas. 

.. 
Fato inédito 

Recentemente, ocorreu um fato inédito na Delegacia de Polí 
cia de Cananéia: foram abertos dois inquéritos por furto de palmito 
(outubro de 1985). Se for comprovada a culpa dos maiores responsá 
veis, as indústrias de conserva e os intermediários, a ação pode 
assustar por algum tempo os palrniteiros. As infrações do Código 
Florestal são consideradas contravenções penais, passíveis de cerca 
de três meses a um ano de prisão simples, ou multa de uma a cem 
vezes o salário mínimo mensal. 

Também em fins de 1985, a Madeireira Madezzatti, responsá 
vel pela derrubada de árvores numa área superior a mil hectares na 
Fazenda Secornil, foi multada em 500 ORTN (CrS 29.150. 100) por 
infrações à Lei Federal de Proteção ao Meio Ambiente. Os fiscais do 
ITC enquadraram a empresa no artigo 38 do Decreto-Lei n- 88.351, 
que regulamenta a lei federal do meio ambiente e estabelece multas 
de 50 a mil ORTN, proporcionalmente à degradação ambiental 
causada. A Madezzatti havia traçado estradas em encostas de grande 
declividade, colocando em risco os rios e nascentes de água que 
existem na área. Além disso, a empresa também foi multada com 
base no Código Florestal Brasileiro, pois desde maio de 1985 não 
tinha autorização para nenhum tipo de derrubada. O IBDF havia 
suspendido a autorização depois que a área passou a ser considerada 
de proteção ambienta!, sob responsabilidade da Sema. A empresa 
desconheceu a decisão do IBDF. 

Se a Madezzatti persistir na exploração de madeiras, poderá 
responder a processo-crime por isso. 

Quando o governo do Estado de São Paulo e do Paraná 
assinaram o convênio de gerenciamento costeiro para a região estua 
rino-lagunar, baseavam-se também no fato de ela ser classificada 
pela IUCN-FAO-PNUMA - os principais órgãos internacionais 
voltados para omeioarnbiente e alimentação - como uma das cinco 
regiões mais notáveis dos ecossistemas costeiros de toda Terra. 
Entretanto, se não se colocar um ponto final no ritmo que os grileiros 
e madeireiras vêm agindo, dentro de muito pouco tempo nada restará 
a fazer para se tentar uma ocupação e exploração não predatória, 
racional, da região: o sistema lagunar depende da exuberância e 
riqueza da Mata Atlântica. 

Em São Paulo, duas cidades da região lagunar elegeram o 
turismo de massa como fator de desenvolvimento: lguape e Cana 
néia. Essas cidades baseiam suas arrecadações no imposto territo 
rial. que cobram sobre cerca de 500 mil lotes, que estão sendo 
vendidos para turistas de renda média em todo o País. A força dos 
loteamentos está na Ilha Comprida, onde estão as praias das duas 
cidades. Na maioria, os lotes se constituem em terrenos de 250 
metros quadrados - o mínimo permitido por lei. Esse não é o 
problema maior: quando parte dos lotes estiver ocupada, os proble 
mas de saneamento da ilha poderão tornar-se insolúveis. Pior ainda: 
se todos os lotes forem ocupados, as construções poderão submergir 
em resíduos de esgotos. O lençol freático da ilha é muito elevado e a 
absorção baixa. 

A lei impede a destruição das dunas de areia e dos mangue 
zais. Mas a intenção de acabar com os mangues aparentemente é 
comum a todos os proprietários de terras em frente da laguna. Em 
vários locais, antigos mangues foram transformados em praias com a 
areia das dunas. E não apenas em Cananéia, onde a fiscalização não 
pode alegar desconhecimento. Na vila do Ariri, na fronteira do 
Paraná, um rnanguezal foi destruído para a construção de uma 
marina. de propriedade de Eugênio e Sérgio Grigorovitch. A mesma 
limpeza foi iniciada em outra área da vila, para a implantação de um 
loteamento. 
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./""'. ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 

Os primeiros efeitos dessa prática surgiram logo. A erosão 
começou a destruir a costa. Em Cananéia, um dos proprietários viu 
se obrigado a construir um quebra-mar para controlar a erosão 
acelerada. Próximo a Cananéia, um trecho da Ilha Comprida já 
perdeu 40 metros de barrancos, que não contavam com a proteção 
dos mangues. 

A Ilha Comprida é considerada hoje um fato consumado. 

,-. 

r> Na região estuarino-lagunar há várias cidades históricas. cuja 
riqueza passada acentua a decadência presente. Essa mágoa antiga 
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Em 1982, a Serna criou uma comissão para definir a Área de 
Proteção Ambiental, para propor normas de convivência, entre o que 
se convencionou chamar de progresso, e a natureza, impedindo que o 
desenvolvimento liquidasse o delicado equilíbrio ecológico do com 
plexo. Teoricamente, a jurisdição da comissão se estenderia por toda 
região lagunar de Iguape a Guaraqueçaba. Mas, logo na primeira 
reunião, os limites foram redefinidos. A Ilha Comprida ficaria de 
fora, "porque não tem mais jeito". 

Nas duas cidades, Iguape e Cananéia, a situação se repete. 
embora com menos gravidade. O trecho de mar que vai da barragem 
do Valo Grande até o canal do Mar Pequeno é uma grande fossa. Os 
esgotos das casas existentes nas margens despejam ali seus detritos, 
inviabilizando o aproveitamento do trecho para esportes náuticos, 
como fora planejado. A situação tornou-se tão crítica que os homens 
râs que instalaram os novos atracadouros da balsa (1983) viram-se 
obrigados a mergulhos curtos, intercalados de banhos de água doce, 
para se livrar do lodo. 

Em Cananêia, a situação tende a se agravar na medida em que 
a taxa de urbanização subir. A cidade possuía, em 1983, 210 mil lotes 
cadastrados mas a taxa de ocupação era mínima. Há dois anos a 
Sabesp iniciou a instalação de sete mil metros de esgotos. Além de a 
rede ser muito menor que a necessidade, a empresa despeja os 
resíduos sem tratamento no mar de Cubatão. 

REGIÃO RETALHADA 

Antiga região de lavoura, a Ilha Comprida começou a ser 
retalhada nos anos 50 e, de lá para cá, não parou mais. "Vamos dar 
praia para o povo", disseram os loteadores dos anos seguintes. Mas 
aquele que deveria ser o paraíso da classe média dos anos 70, foi 
construído sem leis e escrúpulos, disputado por grileiros, defendido 
por pistoleiros e hoje é o maior foco de litígio de terras da região 
Iguape-Cananéia. Há loteamentos superpostos, problemas de divi 
sas e lotes de vários donos. Há pouco tempo os sambaquis estavam 
sendo usados como cascalho, no loteamento da praia do Castelo, de 
Miguel Farah, em Cananéia, 

Devido a esse passado de terra-de-ninguém. a ilha ficou com 
má fama. Isso acabou por prejudicar os negócios dos novos investi 
dores, interessados em resgatar a imagem de paraíso possível. 

O advogado Luiz Roberto Fortes. membro da Sociedade de 
Defesa do MeioAmbiente de Iguape (Sodema) chegou a propor. certa 
vez. que fossem suspensos todos os processos de aprovação de 
loteamento na ilha. Ela seria "fechada para balanço". Entretanto. os 
técnicos da área de Recursos Naturais da Sudclpa recusam-se a 
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aceitar a versão do "fato consumado", e afirmam que há salvação 
para a ilha. "Ela não é um caso perdido", disseram esses técnicos. E 
propuseram, para evitar isso, uma enérgica ação dos órgãos do 
governo, até a esfera federal; uma ação conjunta com novos empre 
sários interessados, para o bem de seus negócios, em preservar a 
região. 

"Ela não é um caso perdido", ecoaram os investidores e 
propuseram lotes maiores, manifestações em defesa do meio ambien 
te e até mesmo a construção de uma ponte, ligando a Ilha a Iguape. 1 

Esta, ironicamente, uma obra capaz de implodir a ilha. 1· 

A ponte significa muita coisa para muita gente. Para a pref ei 
tura do município, uma esperança de aumentar a arrecadação. Para l 
muitos iguapeanos, a realização do sonho de morar na ilha, frente ao . 
oceano. Para José Sarmento de Moraes, um dos primeiros investido- i 
res na região e "patrocinador" da ponte, um ótimo negócio, etc. j 
Enquanto se discutia a ponte, o maior problema da ilha - seu 1 
saneamento básico - foi adiado para daqui a 50 anos. Até lá, o i 
sistema misto de água encanada e fossa, sem poço, irá resolver l 
acreditam. 1 

A previsão dos técnicos é outra: com um acesso direto e , 
conseqüente invasão de turistas na ilha, seus problemas irão agravar- i 
se. Nada disso, contudo, impede que a idéia da ponte seja levada '. 
adiante. l 1 

Em junho de 1985, o Conselho Estadual do Meio Ambiente '. 
(Consema) encomendou ao seu conselheiro-presidente governador, 1 

Franco Montoro, a paralisação imediata das obras de construção da ; 
ponte e o embargo da verba de CrS 2 bilhões, solicitada pela Prefeitu- ' 
ra de Iguape. 1 

, _ ESTRADAS QUE NÃO UNEM 1 

E estranho o destino dessa terra, que sofre de isolamento e : 
parece ser ligada por estradas que desunem. Por exemplo: a do Ariri : 
- Cananéia, Ela não serviu para melhorar a vida dos antigos . 
moradores daquela região, nos contrafortes da Serra do Mar, nos i 
fundos da ilha de Cananéia. Ao contrário. Na sua esteira vieram os ; 
grileiros, os madeireiros, os palmiteiros, as floriculturas, os loteado-· 
res. Pela estrada também vieram o trator-esteira, as motosserras e os l 
pesados caminhões. Eles foram deixando atrás de si velhas árvores ; 
cobertas de cipós, orquídeas e parasitas jogados ao chão. Depois que: 
a estrada chegou, muitas famílias do Ariri partiram. 

O Ariri, no entanto, já conheceu tempos melhores. Washing 
ton Luís, então governador de São Paulo, foi o primeiro a investir na 
região. Quando fundou o povoado, na década de 20, construiu grupo 
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... , escolar, cadeia pública e uma capelinha. As famílias p1 oduzium 

nrroz .• mandioca, feijão, criavam porco e galinha. e o vapor "Itaipa 
va" Iuziu o percurso de Ariri ao Rio de Janeiro. Os mais velhos ai nda 
lembram do tempo que o comerciante Ezequiel Lisboa Xavier com- 
prou 20 mil sacas de arroz em casca. A vila teve padaria, açougue, 
quatro armazéns, vários times de futebol e fandango aos domingos. 

Hoje a vila de Ariri tem iluminação e telefone público, água 
encanada, grupo escolar, igreja católica e protestante, cemitério e 
uma estrada. Das 200 famílias de Ariri só restam 40. 

Há quem diga que a vila caiu em desgraça, depois que abando 
nou sua capelinha de Nossa Senhora Aparecida por uma igreja 
maior, a de São Luís. Mas hoje na região, quase todos aderiram à 
As5embléia de Deus. 

Em janeiro de 1985, as histórias das desgraças ocorridas em 
Iguape , Cananéia e Ariri não impressionavam os moradores das 
localidades do Batuva e do Rio Verde. e da cidadezinha de Guara 
queçaba, na fronteira paranaense. Na época - poucos dias antes da 
assinatura do convênio biestadual, visando resguardar e aproveitar 
racionalmente a potencialidade da região estuarino-lagunar -, os 
habitantes do município de Guaraqueçaba só falavam a respeito da 
possibilidade de "sair" a estrada ligando os dois Estados pelo Litoral 
(BR-101). O trecho paranaense, entre Guaraqueçaba e Batuva, (PR) 
havia sido contruído às pressas, de forma meio clandestina, para 
ficar pronto antes da assinatura do convênios. Os habitantes do Rio 
Verde (a meio caminho) e do Batuva teriam feito qualquer coisa para 
conseguir uma estrada. Afinal, eles haviam vivido em terrível isola 
mento durante três ou quatro gerações. 

Setembro de 1985. Os habitantes do Batuva estavam transtor 
nados com as crescentes ameaças dos grileiros. E confessaram que, 
afinal, a estrada pela qual tanto ansiaram havia servido mais às 
macieireiras. 

Ao mesmo tempo, o então prefeito de Guaraqueçaba, Clean- 
tes Xavier, não via nisso problema maior. Ele estava sonhando em 
transformar Guaraqueçaba em pólo turístico, com estrada ligando ao 
Supen:güi, e um loteamento em zona urbana, de área maior que a 
própria área da cidade. 

O HIDROVIÁRIO 
Embora desde 1873 fosse apontada a possibilidade de uma 

linha de navegação desde Iguape até Paranaguá, a pequena profundi 
dade existente ao sul de Ariri não permitia que barcos de calado 
maior atingissem as águas da baia de Paranaguá. Somente 80 anos 
depois, com a abertura do canal do Varadouro isso se tornou possí 
vel. Nessa ocasião, começou a funcionar a Companhia Sul Paulista. 
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Os barcos navegaram os mares e canais da região entre 1942 até 1978, ~f· uma média de dez grandes navios que entravurn no porto semanal 
quando a linha foi interrompida. No ano anterior, os barcos da Sul ·· mente. 
Paulista haviam transportado cerca de 1,2 milhão Jc quilos tlc carga Em 1849 n vila passou a cidade. E uma novo. incumbência 
e aproximadamente 12 mil passageiros. A partir de 1978 a Sul coube aos escravos: a construção da atual basílica, que foi iniciada 
Paulista passou para o controle do Departamento Hidroviário. no ano seguinte (em 1630 a sede religiosa do município havia passado 

Recentemente surgiu a idéia da reativação da linha Iguape- de Icapara, o primeiro núcleo, a 12 quilômetros do atual centro, para 
Paranaguá, que realiza o percurso de toda essa região. Tanto o (guape). As festas que a cidade promoveu na ocasião ficaram na 
governo de São Paulo quando o do Paraná apoiaram a iniciativa. O . memória de todos. Afinal, festejava-se a redenção que ninguém 
Departamento Hidroviário está estudando uma reforma total da ! acreditava possível depois do final do ciclo do ouro por volta de 1780. 
embarcação · 'Cariió", para transportar no convés inferior 64 passa- ! O desaparecimento de ouro de aluvião nos rios havia provoca- 
geiros sentados e, no convés superior, instalar oito camarotes com ! do o êxodo de muitas famílias. As mais importantes, enriquecidas 
dois beliches cada um, para turistas. Na linha lguape-Paranaguá, o ! pelas fundições e pelo ouro, tentaram vender em vão seus casarões. 
Departamento Hidroviário pretende também utilizar os barcos "Pau- ! Como a vontade de fugir era muita, e a venda não era fácil, várias 
listana", "Guarujá" e Princesa do Sul". O percurso entre Iguape e l pessoas doaram seus bens à igreja, que ainda hoje possui quadras 
Paranagua é de 177 quilômetros, com duração de 12 horas contínuas. l inteiras no centro da cidade. 

CIDADES 11 A Casa da Fundição, construída em 1635, era onde se trans- 
formava o metal extraído das cachoeiras de Itatins e Iporanga em 

Em 1880. às vésperas da República. ruas inteiras de lguape, 1 mo~das que seguia~ para o reino. Em 1700 foi fechada, e seu 
com seus calçadões de pedra, foram arrastadas para dentro do Valo i equipamento ~ecolh1do pelo governo. As autoridades haviam acaba- 
Grande. O valetão, concluído em 1855, depois de 28 anos de trabalho l do de desc?bnr u~ d~:rame de moe~as fals_as, cunhadas a apenas 20 
escravo, desbarrancou e dobrou de largura em pouco tempo. O medo l m:tros dali. Depois disso, ~ casarao. serviu como cadeia, sede da 
que os iguapenses sentiram na ocasião não foi só pelo destino da! Câmara dos _vereadores, Forui:i ~e, finalmente, museu. Calcula-se 
cidade, que poderia ser tragada pelas águas. Pior ainda, a lama que se ] qu~ pela antiga Casa de Fundição chegaram a passar mais de 65 
formou no canal fechou a entrada do porto. Os navios de grande ; quilos de o~ro. . . . 
porte que atracavam, praticamente dentro da cidade de Iguape para, . Por isso, ª cid~de tinha mo.ti.vos para comemorar em 1849. 
receber arroz, ficaram impedidos de entrar. A seguir, veio a deca-. FesteJava-se º. r_ena~cimento ~ermitido ?elo arroz. Muitas famílias 
dência. 

1 
voltaram ~ ~es1d1: ah e o cresc1m~nto foi _tanto que, se ainda existis- 

O arroz, que havia substituído. como riqueza, o ouro dos '. sern os seis Jor~ais fundados na cidade, a lí~pren~a iguap~nse j~ t~ria 
primeiros tempos da fundação da freguesia de Nossa Senhora das 1 co~p~etado mais de 12~ anos. Todos esses Jornais possuíam oficinas 
Neves, de Iguape (que em tupi quer dizer: terra de folhas redondas e! propna~ e era comum circularem com publicidade contratada no Rio 
chatas), foi o motivo de construção do Valo Grande. a primeira: de Janeiro, sobre compra e. ven~a de escr~vo~. 
grande obra hidráulica do País. Depois que foi aberto o Valo Grande '. Em 1858, quando foi realizada a pnrneira festa de Bom Jesus 
ficou fácil para as embarcações dos produtores descerem, do Interior ; de I_guape (imagem achad~ ?~ia~do nas águas do Ribeira), a cidade já 
até 

O 
porto, em suas canoas. 1 havia passado a ser murucipro independente. E contava até mesmo 
Os recursos financeiros para a construção do Vale não foram'. c?m uma escola agrícola, a "Bernardino de Campos". De Santos, 

problema para a Iguape de então (que desde 1639 se chamava Vila: v1~~a gente a P~ para a festa d? _senhor de Iguape. Os fiéis se 
das Neves), tão importante no cenário da época quanto o Rio ou l utilizavam, para isso, dos 150 quilômetros da trilha do Correio do 
Salvador: elevou-se o preço de transporte da saca de arroz para 80' 1 mperador • entre as ~uas cidades. . .. 
réis, 40 dos quais cobrados a título de imposto para construção do Quando ~ un.11d~de do vale possibilitou que a força do Mar 
Valo. Pequeno e do Rio Ribeira rompessem a umidade dos fluxos, começa- 

A população, acostumada à uma vida fácil, dava-se ao luxo de ramos problemas. 
receber, constantemente, espetáculos vindos da Europa. Até 1905, a Ruas inteiras, com casas, calçamentos e calçadas centenárias 
França manteve um consulado do país em lguape. Ali, cinco benefi- deslizaram de repente para dentro do Valo. Não houve vítimas. mas 
ciadoras de arroz: trabalhavam com força máxima, para abastecer o prejuízo foi enorme. Apesar disso, quando em 1896 o vereador 
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capitão Guimarães Coruja propôs o fechamento do Valo, o escândalo ·r.:::: ,,. 
que provocou foi tamanho, que ele teve de renunciar. Se bem que 
com safras menores, o arroz de Iguape continuava sendo exportado 
para o mundo todo. Em 1911, recebeu o diploma de "melhor arroz 
agulhinha do mundo", conferido em Milão, na Itália. 

Com o porto assoreado, começou a decadência de lguape. As 
pessoas iam abandonando a cidade, e um cientista francês previu que 
Iguape, pressionado pelo Valo Grande, teria o mesmo fim que 
Atlântida. Todos tinham medo. Mas poucos admitiam a necessidade 
de fechar o Valo. Até que, na década de 50, um ônibus resvalou junto 
com uma faixa de terreno e 45 pessoas morreram afogadas. Os 
iguapenses construíram então muros de contenção. Hoje, embora o 
Valo tenha sido fechado, a população é de apenas 23.360 habitantes, 
espalhados numa área de 1.942 quilômetros, em todo município. 

Iguape possui o maior acervo de bens tombados do Estado de 
São Paulo. São 62 edifícios, públicos e particulares, que correm os 
perigos mais diversos: desde a destruição pelos proprietários pouco 
interessados na preservação, até rachaduras provocadas por pro- 
blemas de solo. 

lguape já possuiu, por exemplo, documentos importantíssi- 
mos da época da colonização. Mas, em 1969, o então prefeito 
necessitou de uma sala para instalar a seção de cadastramento. A sala 
escolhida foi a que guardava os documentos valiosos, queimados em 
praça pública. O Museu de Iguape, instalado na antiga Casa de 
Fundição, surgiu em reação a este episódio. 

Poucos documentos valiosos foram salvos. Um desses, o mais 
surpreendente, teria sido posteriormente roubado. Ele provaria a 
existência da vila de Icapara dois anos antes da descoberta do Brasil, 
em 1500. Segundo o diretor do museu, Roberto Collaço, este doeu· 
mento encontra-se hoje na Biblioteca de Díjon, na França. 

Collaço, também afirma que o fundador da cidade de Iguape, 
indicado em monumentos e livros como sendo Eduardo Ebano 
Pereira só apareceu naquelas paragens em 1635. O verdadeiro res 
ponsável, indicado por documentos históricos igualmente desapare 
cidos, teria sidÓ Rui Moschera, um espanhol que aportou em Iguape 
em 1530, ao fugir com um grupo de compatriotas da bacia do Prata. 

IGUAPE 

Relação dos Bens Tombados: 
Monumento histórico-arquitetônicos. 
1- Casa da Fundição ou Cadeia Velha - Rua das Neves, II, constru- 
ção original do séc. XVII. 

42 

2- Igreja do Rosário - construção do séc. XIX • (Hoje é o Museu 
Sacro) 
3. l8rcj,1 dr Seio Beneúito - construção do séc. XIX 
4. Sv/,rado do Toledo, praça General Marcondes Salgado, 64, único 
C)(emplar neo-clássico da cidade. 
5 • Antigo correio, Praça São Benedito, nº 1 
6- Sede da Prefeitura, Rua 9 de Julho esq. da Rua 15 de Novembro 
7. Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape, construção iniciada no 
final do séc. XVIII. 
8- Hotel São Paulo, Rua 9 de Julho. 22 
9- Residência à Rua Capitão Dias, 13 
10- Residência à Rua Capitão Dias, 04 
11- Residência à Rua Major Rebello, 24 
12- Residência e Loja no largo da Basílica n• 2, esq. da Rua Porto 
General Osório. 
13- Residência, largo da Basílica, 04 
14- Residência e lojas, largo da Basílica, 6 
15· Residê11cia e lojas, largo da Basílica n• 20, com o correr de lojas 
térreas, que avançamna Rua 9 de Julho até uma profundidade de 
38,16m. 
16· Residência e loja no largo da Basílica, 21 
17 - Residência e loja no largo da Basílica, 23 
18 - Residência e loja no largo da Basílica, 29. 
19 - Residência e Loja no largo da Basília, 37. 
20 - Conj. de residências compreendendo os prédios rrs 101, 103, 
105, 107, 109, J 11, da rua Tiradentes, formando "mancha" altamente 
representativa (antiga rua da Palha). 
21 - Conj. resid. compreendendo os prédios n-s 104, 106, 108, 110, 
112, 114, da rua 15 de Novembro. 
22 - Conj. Resid. da rua 15 de Nov., desde a rua Jeremias Jr. até a 
sua extremidade, compreendendo os prédos n-s 22, 24, 25, 28, 30, 33 
e seu vizinho lindeiro sem n- e o de n• 34. 
23 - Conj. de residências compreendendo os prédios n-s 1, 2, 5. 7, 
seu vizinho sem nº, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 29, 30. 32, 34, 36, 37, 
38, 39, 41 da rua Neves "mancha" constituindo o núcleo da cídade. 
24 - Residência na esq. da rua Ana Cândida Saldanha Trigo com a 
av. Adhemar de Barros, onde funciona a Escola Agrícola. 
25 - Maciço da Juréia - tombados como bens culturais de interesse 
paisagístico e científico o morro também chamado "Maciço da 
Juréia", na praia do mesmo nome, no Município de Iguape e todo o 
curso do rio Verde até a sua foz. 
26 - Imóvel localizado à rua São Miguel n• 67 - Tombado como 
monumento histórico e de interesse arquitetônico, residência urbana, 

' 
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típica do século XVIII e XIX, que conserva ainda as características 
originais da época. · . ,. 
Fonte : CONDEPHAAT. 

ATRAÇÕES TURÍSTICAS 
(A LESTE) 

Ilha Comprida - com seus balneários, 10 minutos de balsa 
depois da chegada à ilha. 

(ao Norte) 

.• Praia do Icapara - (a 1 km), do Varela (a 17 km), da Barra do 
Ribeira (20 km, mais de 20 minutos de balsa), da Juréia (50 km, 
acesso pela Vila Barra do Ribeira), do Prelado (20 km), do Rio Verde 
(6 km) e Praia do Una (10 km). 

Rio Ribeira de Iguape - que atravessa o município desde 
Registro e é propício a banhos, natação e pesca. 

Mirante do Morro do Espia - bom para caminhadas, de onde 
se tem uma vista da cidade. Fica no Morro do Espia e, no mirante, há 
urna imagem do Cristo Redentor. 

. Mar Pequeno ou de lguape - para os adeptos do iatismo, 
regata e pesca. Fica entre a Ilha Comprida e a sede do município. 

Fonte do Senhor- na área Norte da cidade, com áreas para 
passeios e piqueniques e fontes de água natural. 

Caverna do índio - (sambaquis), no sopé do Morro do Espia. 
Museu Municipal de Iguape- Rua das Neves, 45 -fundado 

pela Prefeitura Municipal de Iguape, 
Basílica de Iguape - construção de 1787, em estilo colonial, 

restaurada em 1920. Fica no largo da Basílica. 
Igreja de São Benedito - construção do fim do século XIX, 

estilo colonial. Fica no largo de São Benedito. 
Casa dos jesuítas - atualmente restaurada, é de propriedade 

particular. Até 1637 foi uma espécie de capela, pois, até então, não 
havia igrejas em Iguape. Museu de Arte Sacra. recém-inaugurado em 
novembro de 1979, conta com grande acervo religioso. 

Artesanato Local - Gentil Carneiro de Aquino - p:íssaros, 
tatus e cobras feitos com galhos, troncos e raízes de árvores (av. 
Beira Mar, 121 - Centro); João Poci Veras -violas e rebecas (rua 
Capitão Floramante, 550 - Vila Garcez); Família Pereira - traves 
sas, moringas e pichorras de barro (Bairro do Jaírê): Armando Fortes 
- empalhador e embalsamador de passaras e bichos (rua Sete de 
Setembro, 477 - Vila Garcez): e Antônio Quirino Veiga - barcos, 
canoas, tatus, moedas etc. (av, Adernar de Barros, s/n - Porto do 
Ríbeira) 
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~\ Exposição de Artenato - localizada no antigo Prédio do Correio: 
.~- .;; 
·.,;. lt1 -lRAS~l~lR íE 
{ • TÁBUAS lTINER.Í,RfAS 

?RJ-.CIPAIS DESTINOS (hora< < 101ST Ã ',CJA 
mmulOS) H,m> 

' - SEDFS .\n;i.1c1PAIS LlMITROFESj 1 
11,.rr• do Turvo....................................... rodov,t SP·19JIB11·1 H>'RM 
r .• :1.1r1r.1J"11t3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , rodovia SP-i9l 
f,>:,nquera•.Açu .......•.• u............................ todosw1• SP-f9ll3P<'~6 
í·4ri.n.t,ua1PRl.. ........................•.....•...... m.:lnluT'l.a focc:ion Arl\r,r1co 

~:_v~·f·T·~OPOL·Ê··~EG;O;~ L·;:i~ís"" I IWDVII [P· l9J'Sl'·ZZ6/SP·~c1 
PRQXl\!A: 
$~o Paulo ...........•••.•.•...........••.....•..•...... 1odo>ia :SP·191'SP·2~6'BR·l l6 

3h10m,n 
1h00 rmn 
lll!Om1n 
QhO.J enn 
~h40 r'nrn 

133 
36 
•• •• u 

) 4h00mm 

DE MARATAYAMA A CANANÉIA 

Da legendária Maratayama dos índios tupis, em cuja língua 
queria dizer "terra do mar", restou apenas a lembrança quando a 
rebatizaram com o nome cristão de Cananéla, no extremo sul contido 
no marco divisório de Tordesilhas. Na época, e para proteger suas 
terras dos ataques piratas, atraídos pelos rumores das riquezas, a 
Coroa de Portugal envíou urna expedição, comandada pelo fidalgo 
Martim Afonso de Souza, futuro donatário da Capitania de São 
Vicente. 

Em 153 I, Martim Afonso de Souza ancorou seus navios na 
ilha do Bom Abrigo. O primeiro ponto que avistou naquele litoral foi 
o promontório de Itacuruçá, na ilha do Cardoso, onde colocou um 
marco de pedra com as quinas de Portugal. O lugar já era conhecido e 
figura no mapa de Ruych, de 1503, com o nome de Rio de Cananer. 
Caniné, Canané, Canene, Caninee e Canindé são outras variações 
que aparecem em mapas e documentos antigos. Segundo alguns 
etimólogos, todas essas formas são corruptelas da expressão indíge 
na Caé-afia-n-é, que significa "monte espesso, separado". Em. na 
sua opinião. a adaptação cristã do nome foi feita pela expedição que 
partiu da Europa em maio de 1501 trazendo. como capitão-mor e 
cosmógrafo, o genovês Américo Vespúcio , que percorreu a costa 
brasileira rebatizando-lhe os acidentes de acordo com as efemérides 
do calendário da fé. Assim, provavelmente naquele "dia 19 de 
fevereiro de 1504, quinta-feira seguinte ao primeiro domingo da 
Quaresma, daquele ano bissexto, a que correspondeu os versículos 
de S. Mateus relatando o encontro de Jesus com a mulher cananéia, 
cuja filha curou", a bela Maratayarna, terra do mar, passou a 
chamar-se Cananéia, em homenagem às filhas de Canaã, a bíblica 
"terra da promissão". 
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Provsvelmente pertenceu a essa primeira expedição o célebre 

e quase lendário Bacharel, "homem letrado e gran língua", que 
Martim Afonso encontrou em Bom Abrigo chefiando uma população 
de quase 200 mamelucos. Ao lado do Bacharel vivia outro português, 
Francisco de Chaves, e mais cinco castelhanos - náufragos ou 
degredados. Segundo o cronista espanhol do século XVll, Ruy Diaz 
de Gusmán, o Bacharel chamava-se Duarte Peres, formado em 
Coimbra, e homem de prestígio antes de cair na desgraça do rei D. 
Manuel. Juntamente com Caramuru e João Ramalho, o Bacharel de 
Cananéia foi um dos primeiros povoadores do Brasil. 

A existência desses elementos europeus na região facilitou 
a aproximação dos recém-chegados da armada afcnsina com os 
indígenas e a obtenção de informações sobre o território. Um 
pelourinho, logo depois. marcava a fundação da nova vila. que· 
recebeu o nome de São João Batista de Cananéia, a 12 de agosto de 
1531. Por Carta-Régia de 18 de julho de 1578, a vila passou a 
Distrito e, em 1587, tornou-se sede de município. Pela Lei rr 80, de 
25 de agosto de 1892 foi elevada a Comarca, recebendo os foros de 
Cidade em 6 de julho de 1895. 

OS CARPINTEIROS DA RIBEIRA 

·• 

,~ 
Do porto de Cananéía partiu, em 1• de setembro de 1531, a 

primeira bandeira que se internou pelos sertões do Brasil em busca 
de ouro e pedras preciosas. Os 80 homens da expedição eram 
chefiados por Pero Lobo, a mando de Martim Afonso. Deles, 
nunca mais se teve notícia. Provavelmente foram trucidados pelos 
índios Carijós, nas cabeceiras do rio Iguaçu. 

A povoação não conheceu a riqueza vinda da mineração. 
Mesmo com a intensificação da atividade mineradora Ribeira 
acima, nas primeiras décadas do século XVII, o caminho pref eren 
cial, utilizado para a penetração, não passava por Cananéia - 
subia desde a foz, localizada a pouca distância da Barra de 
Icapara, em Iguape. Mas a região estava localizada entre os portos 
de Paranaguá e Iguape, por onde escoava a produção mineral, e 
possuía um atracadouro natural. resguardado entre a ilha Compri 
da e o Continente, oferecendo abrigo e aguaria aos navios que por 
ali traí egavam. 

Foi ali que se iniciaram, em 1711. as primeiras construções 
navais no Brasil. Mestres carpinteiros foram trazidos do Rio de 
Janeiro e, aos poucos, foram sendo criados estaleiros que se espalha 
vam desde o Morro São João até a embocadura do Mar Pequeno. 
Nos estaleiros, fabricavam-se embarcações de alto calado para aque 
le tempo, entre elas a famosa Nau Cananea. a primeira quilha que se 
bateu no Brasil. Depois de singrar sete mares foi recolhida a Lisboa, 
onde fez a fama da qualidade da madeira empregada e da excelência 
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·;:';~ da mão-de-obra. Por volta de 1782, Cananéia contava com 16 estalei- ·.- ·" · 
·7:.,:. ros e mais de 200 embarcações produzidas. 
-t{·; · · A região de Cananéia foi uma das últimas da costa brasileira a 
f/ ter instalada uma armação para a pesca da baleia, operação iniciada 

por volta do século XVIII. Esse equipamento, estabelecido na ilha do 
Bom Abrigo, alem de contribuir para a obtenção de produtos para a 
indústria baleeira, servia para abastecer os estaleiros com óleo de 
baleia que, misturado ao breu, se destinava à calafetagem das embar 
cações. Os habitantes lambem usavam esse óleo como combustível 
para as candeias que iluminavam as casas da vila e como liga para o 
reboco das construções. Em Bom Abrigo ainda hoje se pode ver o 
que restou dessas antigas armações, conhecidas como Ruínas do 
Castelo. 

DECADÊNCIA 

O segundo ciclo assinalado foi o da lavoura (arroz, cana-de 
açúcar e mandioca), que atingiu seu auge em li85, quanc!o os 
produtos cananeenses eram exportados para as praças do Rio de 
Janeiro, Santos, Santa Catarina e Rio Grande. Porém, como dizem os 
autos, o "inestimável de seu preço" - fixado pelos compradores - 
não pagava o trabalho do lavrador, que passou a desprezar a ativida 
de. mantendo-a apenas para sua subsistência. Outra atividade de 
subsistência era a pesca, feita em canoas ou seguindo a técnica dos 
indígenas. 

O desenvolvimento econômico de Cananéía fundamentava-se 
no intercâmbio comercial da região pelos portos de São Sebastião e 
Ubatuba, no Norte, e de Iguape e Cananéia, ao Sul. Por outro lado, 
diversos caminhos colocavam aquela faixa do Litoral em comunica 
ção com a região de Serra Acima. 

Quando melhor corriam as coisas, veio o golpe: o governo 
cerceou-lhe a liberdade de comércio. a não ser com os portos do 
Reino e de Santos. Logo depois. o Planalto era cortado por novas 
estradas, com o conseqüente desvio da produção para São Paulo ou 
para os portos de Santos e Rio de Janeiro. Mudança brusca numa 
região que desde os tempos coloniais se articulam com o Interior e 
com outras vilas apenas pelo Litoral. 

O colapso foi total, seguido pelo êxodo da população. parali 
sando o movimento dos portos pela ausência das embarcações que 
antes os visitavam com freqüência. A terra foi abandonada pela 
maior parte dos pequenos lavradores. que se transferiram para as 
respectivas vilas. onde passaram a dedicar-se exclusivamente à 
pescaria. 
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Pretendendo justificar ã-·galopante decadência· de Cananéia, .•. 
surgiram lendas, algumas delas baseadas em fatos ocorridos. Entre 
esses, a grave ofensa que o alferes Antônio José de Souza teria 
cometido contra o divino, na pessoa do pároco local, em fins do 
século XVIII. Segundo consta, o padre desagradou ao alferes, que, 
embriagado e armado de um chicote, invadiu a igreja no momento da 
missa, acompanhado de alguns milicianos. Diante de todos, o padre 
teria então excomungado os agressores e ameaçado a cidade com a 
ira de Deus. O fato marcou a imaginação do povo que, desde então, 
passou a atribuir suas desgraças aos pecados cometidos. .. 

ERUPÇÃO, DILÚVIO E RATOS 

) ~ 

Entre os mais estranhos fatos ocorridos em Cananéia está a 
repetição de fenômeno registrado como erupção vulcânica. Nas 
Memórias Memoráveis sobre essa cidade (Livro do Tombo) encon 
tra-se pela primeira vez a referência ao fato, em 9 de maio de 1784. 
Na ocasião, teria sido ouvido estrondo subterrâneo, com movimento 
de terra que durou dois minutos, parecendo que ia fundir o solo. E 
então, no morro do Mandira, "o cabeço deste dito monte foi visto 
por três dias successivos lançar de si conhecido fumo misto com 
labaredas. Causou admiração esse novo acontecimento porque, pon 
derada a causa, não se lhe pode atribuir motivo humano". Episódio 
semelhante foi novamente registrado em 17 de abril de 1889, pelo 
jornal Echo de Cananea, em 5 de agosto de 1919 e 14 de agosto de 
1922 pelo Correio de Cananea. 

Outro fenômeno que apavorou a população foi o que se tornou 
conhecido como o "dilúvio de Mandira", Naquele rio existe um 
grande salto, cujas águas, ficando represadas por mais de um mês, 
deram origem à catástrofe. Ao libertar-se, o rio carregou consigo 
árvores, plantas, animais, casas e vidas. E, segundo a crônica da 
época, o padre não conseguia vencer as filas que se formaram junto 
ao confessionário, dos que não queriam morrer sem se reconciliar 

com Deus. 
Por muitas outras "pragas" passou a sofredora Cananéia, das 

quais algumas bem recentes. Tal como a invasão de ratos - a 
"ratada", como ficou conhecida na região - a cada 30 anos, a 
disputar com os homens qualquer comida, causando pânico entre a 
população. A última vez que eles apareceram foi na década de 40, 
exterminados pelo Departamento de Saúde Pública. 

Hoje, Cananéia tem 7.716 habitantes, distribuídos numa área 
municipal de 1.345 km'. 

Do núcleo original de Cananéia, de que se tem notícia através 
dos Livros da Câmara, pouca coisa restou: as construções de pedra 

) ' 
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~~~f~itas pelos p~imeiros povoadores já não existem mais. Desse núcleo 
\}con~crvo-sc apenas o traçado original: ruas e becos desalinhados, em 
·~forma de H <leitado, seguido o caminho do rio Olaria, que entra pela 
.Jcidade, e as ruas que cortam o rio subindo o Cais, em direção oposta 

·"'ªº Mar Pequeno. 

.;i._•.;.·. 

As construções que ainda se conservam são aquelas feitas no 
final do século XVllI e começo do século XIX, quando o município 
contava com mais ou menos 1.670 habitantes. São casas baixinhas, 
de pedra e cal, e paredes de mais de metro de espessura, em cujo 
reboco era empregado óleo de baleia, fornecido pelas armações da 
época. Alguns exemplos desse casario - arquitetura da Metrópole 
adaptada às condições da Colônia - ainda podem ser observadas na 
praça Martim Afonso de Souza, com seus dois canhões ingleses com 
n sigla real de George III, adquiridos no começo do século XIX. Um 
terceiro canhão, este do período colonial. estilhaçou-se devido à 
carga demasiada, durante uma salva festiva comemorando o IV 
centenário da cidade. Entre as velhas construções, destaca-se a 
Igreja Matriz de ·são João Batista. provavelmente construída por 
volta de 1577 e reformada em 1769, por ordem do Morgado de 
Mateus, quando lhe acrescentaram duas paredes de arrimo de cada 
lado. O edifício tem cerca de seis metros de altura, sem a torre, que 
se ergue por outros 20 metros, tendo em seu campanário três sinos, 
dois dos quais aparentemente foram colocados na época da cons- 

trução. 
A velha igreja da cidade - em cujo altar-rnór foi colocada a 

Imagem de São João Batista, em madeira policromada. com bandeira 
de prata, datada do século XVIII -lembra um passado de lutas. Nas 
paredes laterais notam-se, de cada lado, três aberturas verticais e 
estreitas, usadas como seteiras para a defesa dos habitantes do 
povoado que ali se reuniam quando os índios ou piratas atacavam. 
Também da época colonial são os velhos argolões de ferro presos às 
rochas do porto, ao sul. que serviam para amarrar as naus e caravelas 
após as longas travessias marítimas. Em 1969 o Condephaat concluiu 
o tombamento de Cananéia. 

Na rua Professor Besnard, 133. encontra-se a base de Cana 
néia do fostituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. que 
mantém na região equipes responsáveis por nove projetos científicos 
cm andamento sobre a zona lagunar, em convênio com a Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm), Cetesb, instituto de 
Pesca e outros órgãos federais e estaduais. Na sede do Instituto foi 
instalado um museu. que exibe coleções de ossadas e espécimes 
emtialsamados, aberto ao público de segunda a sexta-feira. das 8 às 
J l horas e das 13 às 16 horas. 
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FOLCLORE 
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O Terço Cantado, o Fandango, a Reiada e a Romaria do Divino 
Espírito Santo, cujos registros datam do século passado, fazem parte 
da tradição musical e religiosa da região como um todo. Entre os 
poucos que se lembram como era "puxado" o terço nas cerimônias 
religiosas de antigamente está o pescador e vendedor de bilhetes de 
loteria Leonardo Policarpo, o "Jacaré". Dessas orações cantadas 
participavam famílias inteiras. O Fandango reúne dança e música. 
Na dança, oriunda da Espanha, os pares não se falam nem se olham e 
mal se tocam. Os homens "marcam" o compasso com o estalido dos 
tamancos. A música é, em geral, tocada por uma viola, uma rabeca, _ 
um pandeiro (fabricados pelos instrumentistas da região), um violão 1 
e acompanhada por dois cantores. A Reiada é um folguedo de cunho 1 
religioso, interpretado sem nenhum elemento cômico, entre o Natal e l 
o Dia de Reis. Já a Romaria do Divino Espírito Santo, uma tradição 1 
germânica que se fazia presente em Portugal no século XVIII. deixou ! 
de ser organizada em Cananéia. Os que se lembram dela, falam de 11 duas "bandeiras do Divino" que circulavam pelas casas e sítios, 
afugentando pestes e maus espíritos e recolhendo donativos para a 
grande festa do Divino. Em 1982, a cantora Ana Maria Kieffer e o 
cineasta Rodolfo Nanni recolheram parte dessa tradição em disco, ! 
gravado com instrumentistas e cantores da região, lançado pelo selo : 
Tacape, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura e do ! 
Instituto Histórico-Geográfico Guarujá-Bertioga, com uma tiragem í 
limitada em l.500 cópias. \ 

Da mesma época é o documentário "Mar Pequeno", de 1 

Plácido Campos Jr., executado em 16 mm, colorido e com 29 minutos 1 
de duração, sobre a história, arquitetura, música e lendas da região. ! 
Essas lendas ainda podem ser ouvidas da boca dos pescadores das 1 
comunidades isoladas da Ilha do Bom Abrigo, que falam de assam· 1 
brações. fantasmas, serpentes de dez metros e tesouros enterrados i 
por piratas. Segundo alguns, ali estaria enterrado o tesouro do pirata i 
Cavendish. ~ 1 

FESTAS l 
A festa mais tradicional de Cananéia é em homenagem à 1 

Nossa Senhora dos Navegantes. Iniciou-a o padre Angelo Lernar- j 
chant, de origem bretã, que não resistiu ao desejo de transportar para 1 

a pequena paróquia os festejos de sua pátria distante. povoada de· 
pescadores. marinheiros e rendeiras. E então lançou nas águas do· 
Mar Pequeno a procissão marítima que, na falta da imagem. condu 
ziu uma velha estampa da Virgem. Desde aquela data - 15 de agosto' 
de 1908 - a festa se repete todos os anos, mas somente nos últimos 
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·j. foi iniciada a ornamentação dos barcos. Na maioria, as embarcações 
.~:: 1e enfeitam com bandeirolas de papel colorido e ramos de bambu. 
:J; . Algumas levam imagens da santa pintadas em panos que são estica- 
ç-; dos nos mastros e todos carregam numerosos fiéis entoando músicas 
· religiosas e pagando promessas. Na manhã do dia da festa é promovi 
~ do um concurso que escolhe a embarcação melhor ornamentada. 

Mas o dinheiro distribuído entre os primeiros colocados não fica para 
os donos dos barcos. Com os recursos, reunidos, eles promovem 
uma confraternização no Bar do Takaki, tradicional ponto de encon 
tro dos pescadores. Nessas ocasiões, toda a classe aparece para 
beber, comer, cantar e, às vezes, dançar, como ocorreu em 1976, 
quando se realizou pela primeira vez o "baile dos machos", com os 
pescadores dançando entre si. Segundo alguns, a festa - que reflete 
a cultura simples de um povo - está sendo descaracterizada pelos 
interesses do turismo. 

GUARAQUEÇABA 
"Difícil é 'saber o que é lenda e o que é história na vida de 

Guaraqueçaba. Mas há, com certeza, um grande pecado sobre os 
ombros dos habitantes desse vilarejo acanhado, espremido entre o 
mar e a montanha no litoral paranaense. É por isso que os habitantes 
mais antigos tentam buscar na memória o ano de 1936. 

Aquele era um ano de prosperidade, um último e talvez 
melhor que todos. Muitas toneladas de bananas desciam a serra, no 
lombo dos burros e varavam os baixios da baía de Laranjeiras para 
abastecer os navios argentinos que lotavam o porto. O "rei da 
banana" de Guaraqueçaba - que em língua tupi quer dizer terra de 
guarás, essas aves de plumagem vermelha - chamava-se Laudemiro 
Ferreira. A cidade orgulhava-se de seus casarões coloniais, junto da 
Igreja do Bom Jesus dos Perdões. 

O dinheiro corria fácil naquele canto do mundo perdido na 
mata. Nas lojas da rua da Fonte havia até artigo europeu, trazido 
pelos marinheiros argentinos. Havia concurso de miss na cidade, 
telégrafo e até um pequeno jornal era editado. Foi então que os 
moradores decidiram organizar um carnaval para que ninguém mais 
esquecesse. 

Foram três dias e noites de muita farra. Veio gente de muito 
longe, um bairro inteiro da colónia de Serra Negra chegou pelo mar 
em canoas alegres e coloridas. Nas ruas, os foliões fantasiaram-se 
com os mesmo paramentos da celebração da missa e, simulando uma 
comunhão em praça pública, desfilaram carregando uma cruz onde 
estavam penduradas garrafas de cachaça. 

Dizem que foi aí que a cidade começou sua longa agonia. Até 
chegar ao que é hoje, um lugar nostálgico, que parece ter perdido 
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'à.lgum; coisa de muito importante no passado. O certo é que as vezes ·~{•\é , 
· 1 se foram entristecendo aos poucos. A prosperidade acabou de vez e }14 :_\.::- · ANTONINA E PARANAGUA 

urna praga atacou as plantações de banana. O tclêgrulo e o [oruul f{.=··.: , , · fecharam suas portas e os donos dos casarôes foram embora. Quan- ;j; · · Um ted 1~. mortal tomou conta dos tra balhadorcs do porto de 
do o padre Mário lá chegou, muitos anos depois, encontrou uma -,,/.ntonma. tradtctonal escoadouro de riquezas do século passado até 
cidade tranqüila como as águas da baía, sem carnavais e isolada do ~OI ••0: JO, d_e:de que as devastações de florestas do Paraná, em 
resto do mundo". (!. L. G.) ·, Iscas nao prol bidas, chegou ao ponto de comprometer toda a vitali- 

Hoje Guaraqueçaba é o mais pobre município paranaense. dade do porto - no fim dos anos 60 não havia mais madeira para 
tem cerca de sete mil habitantes num território de dois mil metros c,portar, Com O fechamento da moagem das Indústrias Reunidas 
quadrados, coberto por uma das mais densas matas da região Sul. ~,tarazzo, instalada no cais, também cessaram os desembarques de 

Em meados de 1984 a Secretaria Especial do Meio Ambiente ln&0• • . (Serna) comprou, com recursos repassados pelo Fundo Mundial para A P'.0sm51va anemia de Anto~ina parece estar na razão direta 
a Vida Selvagem (WWF-US), o mais antigo casarão de Guaraqueça- do exuberan~i~ de um pod_er?sº. vizinho, ~ porto de Paranaguâ, a 
ba - um sobrado de 250 rn' sendo o ue a maior área já foi restaucad a. 11":nas 20 qu,lometros de distância, cu ja saúde salta à vista. Paraná 
F uncionará nesse edifício a sede da Estação Ecológica e a Área de ! "!'bateª cada a~o seu recorde anterior de movimentação e amplia- 

~Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (APA), criadas em !982 e 1- çao de carga e v~, ficando com todas ~s melhorias e ampliações. A 

1985. 

1 dc:cn.dente Antonina chego~~ passar cinco meses e meio, na década 

O casarão é o mais importante da cidade de Guaraqueçaba em pas\ada, sem receber~~ umco navio. 
termos de patrimonio histórico, pois representou o auge econômico Como os portuanos, os 16 mil habitantes da velha cidade, 
da cidade, ocorrido no começo do século, quando o município foi um \ Cu.n<la?a e_m 

1714, 
?emoraram muito. a compreender que sua econo- 

dos maiores produtores de banana do Brasil e grande parte de mia nao girava mais em torno do cais. 
comércio deste produto se realizava. Depois da paralisação de suas obsoletas docas, os antoninen- 

0 edifício foi restaurado I evando em conta a manutenção total "' chegaram a saudar com fogos d e artifício e um desfile carnavales- 
da suas características arquitetônicas originais . Será utilizado para I co o primeiro, navio que aportou à cidade, depois fantasmagórico 

realizar várias atividades relacionadas com o meio ambiente tais marasmo da decada de 70. 
como laboratórios de pesquisas, alojamento para 16 pessoas. posto I Urna alt_ernativ_a possível para Antonina, que começa a ser 
de fiscalização e centro de informações ambientais, ou seja, uma I lrilhilfhada, se_na s~gu1_r sua vocação óbvia: transformar-se, por obra 
espécie de banco de dados sobre a região. de seus casaroes, igrejas e ruas de outros séculos, numa espécie de 

Situação atual da restauração "Ouro Preto paranaense ". 
até agora foram restaurados: A tarefa não é impossível. A cidade possui belos exemplares 
1) Cobertura de telhas originais da arquitetura colonial, como a Matriz de Nossa Senhora' do 
2) Colocação do assoalho de peroba. Pilar. construída em 1715, ou a Fonte da Carioca, de 1867, onde 

0 

3) Instalação elétrica e hidráulica em todo o edifício. Imperador Pedro II "bebeu gostosamente um copo de fresca e 
4) Cozin~a e refeitório.. t cristalina água", segund? a~ crônicas de O Antoninensei, isso sem 
5) Banheiro com chuveiros. , falar nas vanas outras igrejas e capelas, sobrados, praças _ e a 
6) Laboratório. : famosa estrada da Graciosa. de 18?.0, caminho sinuoso e calçado de 
7) Depósito.' 

1 

pedras escuras que serpenteia na serra ligando o litoral ao planalto. 
8) Aproveitamento de algumas janelas. A principal barreira ao desenvolvimento turístico de Antonina 
A Sema possui Termo de Colaboração Técnica com a PUC do , têm sido as autoridades e a indiferença da própria população. 

Paraná, além de vários trabalhos e pesquisas que se iniciarão em \ Por exemplo, a bela fachada em estilo colonial do ti 
1986, relativas ao zoneamento da Á~ea de Proteção Ambiental de iTcatro _Municipal foi derrubada há algum tempo para ceder 1~;::~ 
Guaraqueçab~- Esses traba!ho s serao reahzados pelo Centro de f ron t_''.'" tn v1'1 do Cine Ópera. Também o cente nário Mercad 

0 

Biologia_ Marinha. Faculdaue ~e Eng:nhana Flor~stal. ambo~ da Mumctpal, com paredes de mais de 90 centímetros, foi posto abaixo e 
Universidade Federal do Pararia, Divisão de Zoologia e Geologia da ,ubstituído por uma estrutura de concreto com cob t d · A 

f 

. . . ~ p er ura e zinco. 
Pre eitura de Cunt1ba e Museu aranaense. úluma grande invenção modernizaJora foi cometida em 1970 pelo 
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então prefeito Romildo Pereira. Ele mandou derrubar o portão de f?7~ Museu d~ Arqueologia e Artes Populares. Em 1938 foi tombado 11 

pedra que mnrcnva o início <ln Estrada da Graciosa alegando que ( ·:: nível nacional, em 1972 pelo Estado. 
"assim, o progresso poderá entrar com mais facilidade em Auto- l ,. IG}U:.JA DA ORDEM 3• , - nina". '. , DE SAO FRANCISCO DAS CHAGAS- 

. . . . . ,· Paraná ua. 
Antonina deve seu nome ao pnncipe d.Antonio, filho de ' g · 

d.João VI. Entretanto, o fundador da cidade, o sargento-mor Manoel 1-, · . A igreja da antiga ordem 3• de São Francisco das Chagas 
do Valle Porto, consagrou-a a Nossa Senhora do Pilar da Graciosa. O · locah~ada em Paranaguá, é um dos templos mais velhos existentes 0~ 

nome definitivo foi recon,hecido em 1979, quando Antonina foi 1 · Paraná, Sua con.struç~~ ~~ arquitetura barroca, toda de pedra e em 
desmembrada de Paranagua. , . ~bras d~ ca.ntana, foi rnr~rada em 1770 e concluída em 1784. Suas 

. E.nquanto Antonina agoniza, Paranaguá (82 mil ha?itante_s) 1 lrnh,as sao s~mple_s, sem rrca,s decorações características das igrejas 
vive hoje seus melhores tempos de prosperidade. Mas isso nao ! da ~poca, nao. deixa~do porem de ser considerada uma bela obra do 
significa nada para a preservação de seu patrimônio histórico, corroí-1 período colonial. Foi tombada em 1967 pelo Patrimônio Nacional e 
do pelo tempo e esquecido pelos políticos cuja prioridade maior cm 1962 pelo Estado. 
aparentemente tem sido as modernas máquinas do porto (que é o 1 

maior terminal graneleiro do País) e os muitos dólares que entram l 
através dele todos os dias. Fundada no século XVI e elevada à 
categoria de vila em 1648, Paranaguá tem seus casarões, velhas ! 
igrejas, museus, fontes, palácios quase abandonados ao relento. 1 
Uma paisagem que se repete na Ilha do Mel, com sua antiga fortaleza l 
construída na metade do século XVIII, tombada pelo CPHA, mas 1 
aparentemente esquecida. l 

Entre outros, são esses os principais monumentos do patrirnô- ! 
nio histórico-cultural da região Paranaguá-Antonina: ! 
FORTALEZA DA BARRA - ILHA DO AfEL- Paranaguá l 

l 
Mandada construir pelo Marquês de Pombal, em 1769, inte- i 

grava o sistema de fortificação do Sul do País em meados do seéulo ! 
XVIII. Por sua importância histórica foi uma das primeiras edifica- ! 
ções tombadas pela SPHAN no Paraná em 1938 e pelo Estado em ! 
1972. 1 
PALACETE VISCONDE DE NACAR- Paranaguá 1 

Construção de 1860, foi projetado para servir de Sede do : 
Governo da Província, quando se estudava a transferência da capital ; 
para Paranaguá. Em 1890 hospedou D. Pedro II em sua visita ao : 
Paraná. Atualmente, encontra-se em obras de restauração. Tombado ! 
pelo Estado em 1966. f 
ANTIGO COLÉGIO DOS JESUÍTAS- Paranaguá \ 

Fundado pela Companhia de Jesus, a pedido da população de, 
Paranaguá para a instrução e educação dos jovens. Em 1759, com a: CASA DE ROCHA POMBO_ Mo 1 

deportação dos jesuítas, o Colégio passou para o patrimônio da Real I rre es 
Fazenda. serviu mais tarde como alfândega e depósito militar. Em 
1948 foi inventariado como bem cultural e tombado pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. tendo sido restaurado para abrigar o 
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IGREJA DE SAO BENEDITO- Paranaguá 
Construída na segunda metade do século XVIII (1784) erguida 

com simplicidade de linhas sem a riqueza de ornamentos que caracte 
rizou as construções religiosas do Nordeste brasileiro, mas com 
equilíbrio e harmonia no seu frontão barroco. 

Seu acervo é preciso, contando com imagens de rara beleza 
que são, provavelmente, as mais antigas do Paraná. Atualmente 
encontra-se em obras de restauração. Tombamento estadual feito em 
1962 e nacional em 1967. 

IGREJA DE BOAI JESUS DO SAIVÁ - Antonina 
A origem da pequena igreja do Senhor Bom Jesus do Saivá 

perde-se no tempo e mistura-se à lenda da cidade. Há poucas 
ref crências em obras históricas sobre a igreja e o santo. A capela. 
restaurada em 1976, teve sua construção iniciada por volta de 1789 e 
foi erguida com donativos do povo. Foi tombada em 1970 pelo 
Estado. 

IGREJA DE N.S. DO BONSUCESSO - Guaratuba. 
Igreja setecentista dotada de nave, capela-mor. sacristia e 

pequeno campanário. A obra foi realizada no século XVIII, ern 
alvenaria de pedra, apresentando características barrocas no seu 
frontão, é singela e harmoniosa tendo merecido o tombamento 
federal pela conservação de suas linhas originais até o presente. 
Tombada pelo Patrimônio Nacional em 1938 e pelo Estado em 1972. 

Trata-se de uma residência edificada no século passado, onde 
re sidiu o historiador Rocha Pombo. Tombada em 1973. 
ESTRADA DA GRACIOSA 
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Teve origem em um dos caminhos coloniais, liga Curitiba a{'· 

Litoral. \ 

TELÉGRAFO NACIONAL 1- 
Linha telegráfica construída na 2• metade do século XIX; nc: 

trecho norte ainda persistem vestígios como postes, bases de pedral 

etc. - 1· 

FERROVIA CURITIBA-PARANAGUÁ . 
Construída em 1885, caracteriza-se pelo arrojo das soluçõe, 

técnicas necessárias para transpor a Serra do Mar.· 1 
COMPLEXO LAGUNAR-ESTUARINO 

l\has do Superaguí, das Peças, do Mel/área de grande interes' 
se para o Patrimônio Natural. 1 
SERRA DO MAR - Pr~cesso de Tombamento em curso. t 
ILHA DO SUPERAGUI - Tombada em 1985. I 

Em Paranaguá, ainda temos os seguintes bens: \ 
- Fonte Velha, restaurada. Tombada pelo Estado em 1964. 
- Casa de Brasílio ltiberê, também restaurada hoje sendo utilizad, 
como Casa de Cultura do Município. Tombada em 1972. 1 
- Sobrado Colonial na Praça Monsenhor Celso, tombado em 1974' 
De uso residencial e comercial. necessitando obras de conservação.' 
- Ilha do Mel - área em estudo de ocupação, onde se situam vário 
bens de interesse cultural, além da preservação ecológica, tais comi 
o farol do século XIX e a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres: 
cuja 1' etapa de obras de restauro foi recentemente concluída. \ 
- Sambaqui do Guaraguaçu. nas margens do rio do mesmo nome 
em área de propriedade particular. Tombada em 1982. \ 

E em Antonina a Fonte da Carioca, tombada em 1969, ter. 
sido mantida pela prefeitura, sofrendo algumas alterações. ! 

A Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretar] 
de Cultura e Esporte do Paraná definiu nestes termos sua atuação w 
ano de 1985: \ . l 

PATRIMONIO CULTURAL NO LITORAL 1 

A Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretara 
de Estado da Cultura e do Esporte do Paraná tem desenvolvidr 
alguns trabalhos a nível de identificação e proteção do acervo cultu 
ral na região do litoral paranaense. Por ser essa a área onde prirnein 
se deu a ocupação de origem portuguesa no território paranaense ~ 
no século XVII, é aí que se encontram um dos mais expressivo 
exemplares da arquitetura colonial bem como vestígios de urna malh 
urbana caractcrÍ'itica dessa época. 1 
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A CPHA, por entender patrimônio cultural no sentido mais 
amplo do termo, vem buscando adequar a uma renovação conceituai 
a pnítica no trato das "coisas" do patrimônio. Essa opção de linha de 
trabalho tem-se traduzido numa política de ação que privilegia dois 
fatores: em primeiro lugar o envolvimento das populações locais na 
identificação daquilo que pelo conhecimento e/ou sensibilidade assu 
me o caráter de "bem cultural"; em segundo, priorizar a nível de 
edificações o tratamento de conjunto e malha urbanos bem como 
considerar como patrimônio a ser tratado em igualdade de importân 
cia a documentação histórica (doe. escritos, depoimentos orais, 
fotografias, iconografia, etc.), além daquele patrimônio vivo que são 
as representações simbólicas das comunidades (costumes, festas, 
religião. etc.). 

Portanto, é dentro dessa linha que, em Antonina, durante todo 
o ano de 1985 realizou-se um trabalho junto a associações de preser 
vação do patrimônio cultural e ambiental e prefeitura municipal, que 
culminou com a definição pela Câmara de uma lei de delimitação do 
centro histórico em cujo período qualquer tipo de intervenção fica 
sujeita ao parecer e orientação técnicos do CPHA. Ao mesmo tempo 
desenvolvemos um projeto de preservação dos arquivos municipais 
que visa a organização, identificação e garantia de acesso a estudio 
sos e pesquisadores de um corpo de publicação, documentos dos 
mais ricos no que se refere ao Paraná tradicional. 

Em Marretes, foi fundada a associação de preservação com a 
qual a Secretaria assinou recentemente um convênio de cooperação 
que estabeleceu um repasse de verba para o restauro da Igreja de São 
Benedito. 

Em 86 a CPHA desenvolverá trabalho similar ao realizado em 
Antonina com o objetivo de preservar enquanto conjunto de impor 
tância o traçado e as edificações do centro da cidade. 

' i ' 

OS SAMBAQUIS 
Os sambaquis são formações arqueológicas depositadas em 

vários pontos do complexo estuarino lagunar. Eles provam que o 
Brasil foi habitado muito antes do Descobrimento, muito antes que 
as tribos indígenas aqui se instalassem, há cerca de dez até :w mil 
anos atrás. São aglomerados de conchas, cascas de ostras, restos de 
rcf cições e uma infinidade de pequenos objetos como lascas de 
machados e rnós de pedra, pontas de lança, facas e formões de osso 
ou quartzo, que contam a saga do homem pré-histórico americano. 

Esses depósitos, cujo nome é de origem indígena, foram 
,i~tematicamente dizimados. Sambaqui vem de dois vocábulos de 
língua tupi: samba ou tarnba, que quer dizer concha, e quy ou ki, que 
significa morro. Entretanto, os colonizadores os chamavam de "os- 
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treiros" reduzindo-os a cal com que tornavam muito brancas as 
ddmlczinhns que foram erguendo. Mais tarde, descobriu-se que os 
sambaquis moídos serviam como base de excelente adubo e alimento 
para galinhas, e a destruição continuou. Finalmente, a partir dos anos 
70 muitos sambaquis foram reduzidos a cascalho pelos tratores dos 
loteamentos de, por exemplo, Ilha Comprida. 

O reconhecimento do valor arqueológico dos sambaquis só 
ocorreu no Brasil por volta de 1845, depois que foram identificados 
depósitos semelhantes na Groenlândia. Embora considerados como 
lugares sagrados pelos caiçaras e protegidos como patrimônio da 
União por lei federal, hoje restam poucas centenas de formações. 
Dessas, as mais importantes estão na ilha do Cardoso. 

) . 

A importância desse riquíssimo complexo biológico 
foi reconhecida pelo governo estadual em 1962, quando a ilha 

foi transformada em parque por decreto. Entretanto, ninguém tem 
certeza de até que ponto a reserva poderá ser preservada, pois o 
parque, apesar de criado por decreto do governo estadual, nunca 
chegou a ser demarcado e poucas foram as desapropriações efetiva 
das. Há dez anos o governo federal quis instalar uma usina nuclear 
no lugar. Mais recentemente, há o caso da União, que reivindicou o 
direito sobre a ilha, alegando ser terra da Marinha. A Marinha chegou 
a enviar elementos que tentaram convencer morador por morador da 
Vila de Marujá a deixar a localidade. Entretanto a comunidade não 
cedeu e conseguiu reunir documentos de mais de 50 anos, ganhando a 

causa. A ilha do Cardoso tem sido alvo constante dos interessados 
em incentivar a especulação imobiliária e abrir caminho para que os 
íoteadores atraiam massas de turistas. Os loteadores chegaram a 
dividir a pequena Marujá em mais de dois mil lotes. Mas o decreto de 
reserva estadual impediu que a maioria fosse vendida, temendo uma 
futura desapropriação sem nenhuma indenização. Poucos proprietá- 
rios construíram no local. 

Os moradores de Marujá conhecem bem as pressões dos 
donos de terra para que a região se desenvolva no campo turístico e 
os posseiros sejam expulsos de lá. Inúmeras vezes suas casas foram 
queimadas por companhias particulares da região e as famílias amea 
çadas por capangas para que deixassem a terra. A maioria. dos 
pescadores vê o fato com temor, afirmando que não deseja que o 
local se transforme numa nova "Ilha Comprida". 

Um dos loteamentos pertence à família de Haroldo Lipp, 
recentemente falecido. O outro é conhecido pelo nome de Lindo mar. : 
Existem processos e processos pedindo a liberação das vendas, mas · 
não há sinais de que estejam em andamento. ! 
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~t>· As informações a seguir foram fornecidas pelo Instituto Fio- 
{ revtnl, da Divisão de Reservas e Parques Estaduais. 

1) O Parque foi criado pelo Decreto nº 40.319 de 03/07/1962. 
2) O Decreto nº 2.854 de 21/t tn3, declarou de utilidade 

pública, para fins de desapropriação, imóveis situados na Ilha do 
Cardoso, necessários aos serviços e instalação do Parque Estadual 
da Ilha do Cardoso. 

- O Decreto nº 3.282 de 31/01/74, retificado pelo Decreto nº 
J.706 de 21/05/74, declarou de utilidade pública, para fins de desapro 
priação, imóveis situados na Ilha do Cardoso, Município de Cana 
néia, Comarca de Jacupiranga, necessários à Secretaria de Agricultu 
ra e Abastecimento, para instalação do Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso. Nesse decreto foram declaradas de utilidade pública duas 
glebas a saber: 

Gleba J - Sítio Itacuruçá, com área de l.140.15 ha, sendo 
1.074,07 ha pertencentes a Eugênio de Toledo Artigas; 36,3 ha 
putencentes a Sócrates Ferreira Diniz e 29,77 ha pertencentes a 
Arnaldo Paira. . 

Gleba 2 - Sítio Pereirinha, com área de 270,8 ha pertencente 
a Antônio Nopomuceno. 

Área total das duas glebas - 1.410,94 ha. Essas glebas (2) 
foram objeto de Ação de Desapropriação pela Fazenda do Estado 
contra seus detentores, dando-se a Imissâo de Posse, em ambos os 
imóveis, na data de 14 de março de 1974, tudo contante no processo 
P.G.E. 22.284/62. 

A gleba um já havia sido objeto do decreto de 11 de março de 
1971. 

3. Foram encontrados outros nomes de proprietários ou ocu- 
pantes de glebas na ilha, porém sem mencionar sua localização, sua 
área, nem dominialidade. Mesmo assim, passo a citar alguns deles: 
André Roseira de Matos 
Danilo Soares Valverde 
Hypolito França 
Benedito do Valle Barreiros (Sitio Itajubá). 

4. Não foi possível um maior número de elementos devido à 
carência de informações contidas no Dossiê de que dispomos, po 
rém, s.rn.j., proponho o envio do presente à douta Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário, para que, através de seu setor competente, 
vc digne complementar as informações aqui citadas tanto quanto a 
tnlalídade de propriedades ali existentes, tanto quanto ao andamento 
da~ Ações de Desapropriação, se houverem. 

Em 1983 a Procuradoria Geral do Estado recomendou a devo 
Iuçíio da gleba desapropriada a Antonio Nepornuceno, sob o argu 
mento que a ilha seria oceânica e, portanto, da União. Como o 
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Estado não pode expropriar áreas federais, a Procuradoria considef~f. - 
rou jogar dinheiro fora o pagamento da dcsapropriaçf10 inicial. Pou- · 
cos dias depois dessa decisão, o proprietário original dos terrenos{ 
invadiu a área procedendo ao desmatamento sem autorização dos. . · 
órgãos competentes, numa demonstração do que poderá ocorrer com · 
a ilha do Cardoso em mãos de particulares. 

O CEPARNIC . 

l ,; O Centro de Pesquisas e Recursos Naturais da Ilha do Cardo 
so (Ceparnic) foi criado pelo governo estadual para se tornar um, 
centro de estudos dedicado à pesquisa de um dos ambientes naturais! 
mais propícios ao desenvolvimento de peixes e crustáceos. Os traba-1 
lhos que começaram a ser desenvolvidos desde que o Cepamic: 
entrou em funcionamento (1978) podem adquirir importância interna-! 
cional diante da crise de alimentos. Ligado à Coordenadoria de! 
Pesquisa de Recursos Naturais (CPRN) da Secretaria de Agricultura: 
e Abastecimento (SAA), o Centro desenvolve atualmente cerca de! 
dez projetos. Quatro Institutos trabalham atualmente na área: Botâ-1 
nico, de Pesca, Florestal e Geológico, cada um com estudos pró-! 
prios, mas interligados. A ilha reúne periodicamente técnicos tf 
cientistas interessados na região. ) 

Recentemente, propôs-se a transformação da base num Pólo; 
Regional de Gerenciamento Costeiro e Desenvolvimento Integrado] 

) Atualmente, é a seguinte a situação do Ceparnic: 

Infraestrutura física: 

OI. Alojamentos: 14 módulos para 04 pessoas. 
02. Refeitório: 40 pessoas. 
03. 06 casas para técnicos: com sala, 3 quartos, 2 banheiros, cozinha; 
e dependência de empregada. 1· 

04. 06 casas para funcionários. 
05. Prédio da administração com saguão e 10 salas, com arnbulatório.] 
06. Prédio integrado com 2 salões de reuniões, 04 laboratórios, 08'. 
salas para técnicos. \' 
07. Prédio dos laboratórios com 05 salas. 
08. Prédio para aquários. 1 
09. Tanques para cultivo experimental. 
10. Prédio com geradores diesel e gaseificador. \ 
11. Bombas e depósitos de água salgada. 
12. Pier {atracadouro). 
13. Garagem para barcos com rampa. 
14. Prédio destinado à transformação de eletricidade. 
16. Rede elétrica. 
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17. Rede deesgotos, 
18. Radiocomunicação no escritório. 

Frota: 

OI. Balsa Marujá com capacidade p/30 toneladas. 
02. Barco Tritão, reformado com capacidade para 15 pessoas e radio 
comunicação. 
03. Baleeira Minke, reformada com capacidade para 15 pessoas. 
04. Lancha Nami, com motor de 60 HP, para 4 pessoas. 
05. 10 (dez) barcos de alumínio com motores de popa. 
06. Lanchas (Pombo e Gigi) com motor de centro, para 4 pessoas, 
precisando reforma geral. 
07. 04 veículos, em bom estado (1 Fusca, 1 Pick-up Chevrolet e 2 
Kornbis cabine dupla). 

Recursos Humanos: 

o 1. Chefe do Ceparnic - assessor do Gabinete da Coordenadoria 
02. 39 funcionários administrativos. 
03. 09 vigias. 

Base de Cananéia (CEPARNIC): 

O 1. Casa da chefia 
02. Portaria 
03. Escritório, com radiocomunicação e telefone DDD 
04. Almoxarifado 
05. Oficina 
06. Marcenaria 
07. Garagem de barcos com rampa e carrinho 
08. Pier 
09. Salão com copa 
10. Elevador para lavagem e manutenção de veículos 
11. Depósito de combustível com bomba. 

Base de Cananéia (Instituto de Pesca): 

OI. Alojamentos para 10 pessoas 
02. Salas para pesquisadores 
03. Laboratórios. 

Estado atual e planos: 

A infra-estrutura da base da Ilha está toda em reforma e 
deverá estar concluída até Dezembro/85. 
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A b d e .. bé • d d W4: . ase e ananeia tam em necessita e reparos que e verão :,-z;,:·· _ 
ser executados no próximo exercício. t~f- 1.2. ~ostos novos, dentro do plano de Iiscallzação de Recur- 

A frota está satisfatoriamente re lolvida, necessitando apenas \~~ _ 1º' No.tu~ai~: ~R-! l6, ~ronteira com Paraná, Pariqiiera-Açú, Sete 
de manutenção. :- : Durr~~· 1 aprrar, Sao Miguel Arcanjo, Juquiá, Pedro de Toledo e 

Quanto aos recursos humanos existem algumas deficiências './'. · Juqu.,t~b~. _ 
principalmente a nível técnico e de direção. ·· 2. Divisao de Proteçao de Recursos Naturais: 

Os planos para ocupação da base estão atrelados à questão do 2.1. Tem, u ~a regional e'!1 Registro. 
desenvolvimento integrado da região, previstos no Convênio São 2.2. 02 tecrucos e 04 auxiliares/administrativos- 

Paulo/Paraná. ~ 3. Em termos formais propôs-se a transformação da base num f POSTOS AVANÇADOS DE FISCALIZAÇÃO NO COMPLEXO 
Pólo Regional de Gerenciamento Costeiro e Desenvo!l'imento Integra- f ESTUARINO GUARAQUEÇABA-PARANAGUÁ 
do, tendo sido implantado já o Núcleo de Educação Ambiental desse · l 3.1 S EMA pólo. ( grifo é nosso}. 1 · Posto de Fiscalização na Baía dos Pinheiros 1 funcionário e 1 barco (previsto para 1986) 

Na concepção atual o Centro estaria destinado a três obje- 1 • SEDE DA APA E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE GUARAQUE- l ÇABA 
l (Guaraqueçaba) 
! 1 funcionário 
1 3.2 IN_S!!TUT(! DE TERRAS, CARTOGRAFIA E FLORESTAS 

- Escntono Regional do ITCF em Marretes: 
7 (iscais e 3 veículos 
- Escritório Local do ITCF em Guaraqueçaba 
3 fiscais, 1 veículo e 1 barco (SEMA) 
• Escritório Local do ITCF em Paranaguá 
4 fiscais, 1 barco e 2 veículos. 
3.3 POLICIA FLORESTAL 
• Posto de Fiscalização na Ilha do Mel 
6 policiais e l barco 
· Posto de Fiscalização no Bairro Alto (Município de Antonina) 
6 policiais e 1 veículo 
3.4 SUREHMA 

' 'n 

tivas: 

a) pesquisa sobre Recursos Naturais da região e seu aproveita 
mento como parte integrante das propostas de desenvolvimento 

auto-sustentado. 
b) treinamento de recursos humanos em gerenciamento costei- 

ro e tecnologias adaptadas, geradas a partir da programação de 

pesquisa. 
e) educação ambiental, através de cursos de curta e longa 

duração, visando integrar principalmente a população regional e 
difundir tecnologias adaptadas à região. 

Os instrumentos para a viabilização desses objetivos estão 
f undamenta\rnente assentados na celebração de convênios com insti 
tuições técnico-científicas dos dois Estados conveniados e também 
do restante do País. Cogita-se, também da participação de agências 
financiadoras de projetos, contribuições de iniciativa privada e en 
volvimento das municipalidades regionais. 

Apesar de o Centro ser superdirnensionado, a idéia central é 
aproveitar ao máximo a infra-estrutura existente de modo a viabilizar 
sua função social regional. 

Não existe um sistema integrado de informações regionais 
relativo ao desempenho dos diferentes órgãos operando na região, 
objetivo esse que também deve ser perseguido. 

POSTO DE FISCALIZAÇÃO 
) , 

1. Polícia Florestal: 
1.1. Postos na região: Apiai, Capão Bonito, Itapetininga, 

Sorocaba, Piedade, Registro, Biguá, Cananéia, Iguape e ltanhaém. 
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Escritório em Paranaguá 
• 1 funcionário, 1 veículo e 1 barco (previsto para 1986). 
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) Jlari vazante na laguna 
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Ccnltncu de rios de maré 

) 

) 

.i 
) .. As baí<U do complexo 

estuaríno lagunar de Iguape 
Cananéia/Paranaguci funcionam como 

pulmões deste vasto útero 
do Atlântico Su.l. Na foto, a 
baía dos Pinheiros, no litoral 
Norte do Estado do Paraná. 

Os manguezaís, que ... 
) 

) 
) 
} 
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A serra do Mar, aqui, preseroada. 

Ilha da Casca, baia do Trapandé. 

. . .fazem a riqueza da região. 
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labitantes 

Toda uma cultura de 
nosso País - a do caiçara - 

pode desaparecer com a 
depredação do sistema lagunar. 
Cabe ao Estado, como árbitro, 

dar a oportunidade de integrá-la 
na sociedade industrial. 

Araropiro 

Superagüi. 
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O caiçara, trabalhador 
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Outra raridade: um professor. 
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Patrimônio 

A Igreja de São João Bati.tta 
de Cananéia, construída no 

sécu!o XVI, testemunha de nossa 
história como mais uma 
centena de monumentos 
da cidades e vilas do 

complexo ntuarino-lagunar. 
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Zé do Bodoque, guarda 
da vila do Ariri na década de 
70, abandonou seu emprego em 

função da chegada dos 
"donos da terra". Não podia 

enfrentar as armas dos jagunços. 
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É proibido desmatar Fornos de carvão da Capela 

A quem interessa a BR-101? 

Benefício do progresso: a serraria. Batuva, vítima da BR-101. 
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O Homem e o Mar 

1. Pesca Artesanal 
1.1 Saladeiras do Superaglii 

2. Pesca Predatoria 
2.1 O peixe sumiu 
2.2 A tristeza dos pequenos 
2.3 A hora do arrastão 
2.4 Estímulo 

3. Orientação Científica 
3.1 Mais que o máximo 
3.2 Cálculos complicados 
3.3 Novos Caminhos 
3.4 Um Atlas do fundo do mar 

4. A Favor do Lazer 
4.1 Vandalos do Mar 
4.2 Risco de Evasão 

5. Quem dá dinheiro? 
6. Perigo, em 2985 
7. Entrevista com o professor Plínio Soares Moreira 
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PESCA ARTESANAL 

Mal o sol nasce em Marujá, na ilha do Cardoso, os pescadores 
arrumam os apetrechos no barco. Para o mar aberto levam as redes: 
tarrafa, corriquinho e jerival. No cerco armado na beira da praia, 
alguns homens recolhem o peixe. É assim que amanhecem os dias 
para a maioria das cerca de 40 famílias da vila, uma das últimas 
representantes das comunidades de pescadores artesanais do litoral 
sul. 

Os moradores dizem que não se pode impedir a chegada do 
progresso. Nas casas da vila, a taipa foi substituída por tijolos e, em 
algumas, há chuveiro quente, a gás. Mas os moradores do Marujá 
falam em progresso sem emoção, como quem concede. As mulheres 
cuidam da casa e as crianças vão à escola. Não há pressa. O 
progresso pode esperar. 

Durante algum tempo progresso significou ameaça para os 
pescadores do Marujá. Com ele chegaram, há 30 anos, os especula 
dores que, com jeitinho, malícia ou violência, acabaram ficando com 
90% das terras da vila. Hoje, muitos pescadores vivem na esperança 
de serem mantidos no terreno depois que o novo o ocupar. Outros, 
ainda lutam. Os loteadores chegaram a dividir a pequena Marujá em 
dois mil lotes. Mas, entre os novos donos, foram poucos os que 
construíram no local. 

Não é pelo isolamento, ou por ter acesso difícil {apenas barco 
ou lancha) que a restinga de Marujá não está ainda totalmente 
ocupada. 

Na verdade, a invasão desse prolongamento da ilha do Cardo 
so, entre o canal de Ararapira e o mar, vem sendo protelada, 
principalmente porque, há seis anos, o Estado de São Paulo e a 
União mantêm uma pendência judicial sobre seu domínio. Além 
disso, o decreto de reserva estadual assustou possíveis compradores, 
diante da possibilidade de futura apropriação sem qualquer indeni- 
zação. 

Enquanto isso, os pescadores de Marujá foram acostumando- 
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se com a idéia de progresso. Recentemente, chegaram a perceber o 
turista como fonte de renda alternativa: no verão, alugam quartos e 
barcos para os turistas. 

"Não adianta esconder a ilha", diz Ezequiel Rodrigues, líder 
da comunidade e árbitro de futebol nas peladas de domingo. "O que 
é preciso é chamar a atenção de todos para a preservação." 

Preservar a ilha é uma questão de sobrevivência para os 
pescadores do Marujá. Eles já chegaram a sugerir que a vigilância da 
reserva fosse feita pelos habitantes da praia e não mais pela Polícia 
Florestal. De resto, suas reivindicações são modestas: a reforma do 
prédio da escola e a instalação de um telefone no local. A lancha 
"Paulistana", que vem duas vezes por semana, é a única comunica 
ção da ilha com o continente. 

À noite. os pescadores se reúnem no bar do João Mateus, para 
contar as novas e jogar cacheta. Às 21 horas, as luzes do lampiões à 
gás se apagam. Amanhã a rotina recomeça muito cedo. Mais uma 
vez, com coragem e respeito, os pescadores partem para enfrentar o 
mar. Mas Marujá vive no susto de ter os dias contados. 

SALGADEIRAS DO SUPERAGÜI 
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) É sempre ao entardecer que o Superagui, no Paraná, toma 
ares de grande festa. Mal o sol se põe por trás da ilha das Poças e já 
os primeiros barcos tomam o rumo da barra, acompanhados por 
bandos enormes de aves marinhas. Eles chegam aos poucos, durante 
uma hora ou duas, em longas e intermináveis filas, trazendo do mar o 
produto de um dia inteiro de pesca. Na praia, as mulheres e as 
crianças esperam o momento de retirar o pescado e levá-lo ao fogo. É 
o começo de um antigo ritual diário: o preparo do camarão, herança 
de pais transmitidos aos filhos há, pelo menos, três séculos. 

De frente para o mar, perfiladas sobre a areia ao longo de mais 
de cem metros, existem oito pequenas casas de madeira, enegrecidas 
pelo tempo. São as salgas, onde o camarão é fervido, descascado e 
salgado pelas mãos ágeis das salgadeiras, antes de ser entregue ao 
intermediário, embarcar para São Paulo e chegar à mesa dos consu 
midores custando dez vezes mais. 

A vila do Superagüi permanece acordada e agitada até bem 
depois da meia-noite quando a produção do dia foi grande. Entretan 
to, a cena bucólica das salgadeiras do Superagiii trabalhando à luz de 
lamparinas não consegue esconder a preocupação de cada um dos 
moradores dessa cidadezinha de pescadores artesanais. 

De uns tempos para cá. sair para a pesca ainda no clarear do 
dia é o mesmo que sair para uma guerra - "a guerra do arrastão" 
contra a qual o máximo que os pequenos pescadores podem ganhar é 
o direito e a possibilidade de continuar sobrevivendo. 
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Sem amparo, pequenas vilas de pescadores artesanais - 
como a de Marujá e do Superagiií - vão desaparecer. E, com elas, 
muitos séculos de convívio harmonioso com o mar. 

O PEIXE SUMIU 

A pesca predatória - ilegal, criminosa e que está destruindo 
celeremente os outrora Iertéis criadouros da região estuarina-lagunar 
- já começa a refletir-se na pesca profissional e os armadores não 
têm como enfrentar o problema e coibir os abusos, a não ser 
repetindo inúteis apelos às autoridades. A Sudepe e a Polícia Flores 
tal, a quem cabe legalmente a tarefa, têm ação muito limitada num 
litoral tão extenso, carecem de recursos básicos para agir com 
eficácia e esbarram muitas vezes em decisões políticas superiores 
que agravam ainda mais a questão, por si só extremamente grave. 

O resultado é que hoje, praticamente, não existem mais peixes 
em São Paulo e a sua grande frota pesqueira passou a operar 
regularmente em águas do Rio Grande do Sul. Restaram, no litoral 
paulista, apenas a sardinha e o camarão. E em escassa quantidade. A 
captura da sardinha, por exemplo, sofreu uma queda de quase 80% 
só nos primeiros quatro meses de 1985 e seu desaparecimento da 
região forçou grande parte da frota a capturá-la, a um custo operacio 
nal bem mais elevado, no litoral do Rio de Janeiro e de Santa 
Catarina. O camarão teve destino semelhante. 

Enquanto isso, às. vistas da Sudepe e da Polícia Florestal, 
milhares de redes de espera ou parelhas de malhas finas espalhadas 
por barcos de grande porte continuam despovoando os criadouros e 
colocando em perigo de extinção determinadas espécies. Além disso, 
nem sempre o defeso é respeitado por uma frota voraz e com 
capacidade infinitamente superior às nossas necessidades - mais de 
mil embarcações com mais de des toneladas - fato que a obriga a 
espraiar suas atividades a outros Estados. 

Para ter-se urna idéia do potencial dessa frota, basta dizer que 
só para a captura da sardinha no litoral Sudeste-Sul, operam mais de 
300 potentes barcos, isto é, uma frota superdimensionada para a 
disponibilidade da espécie. Por obra do destino, essa frota foi impe 
dida de utilizar até agora, de uma só vez, esse potencial. Se o tivesse 
feito, a sardinha já teria desaparecido definitivamente de nossas 
águas como ocorreu nos Estados Unidos, no Japão e como está 
começando a ocorrer agora nas costas da África. 

Em passado não muito distante, um biólogo espanhol nos 
visitou e deu o seguinte conselho: quando se aumenta. por exemplo, 
três vezes a potencialidade de um barco com a dotação de novos e 
modernos instrumentos de captura. deve-se igualmente diminuir em 
três o número de barcos da frota. Só assim a natureza consegue 
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equilibrar-se, Indiferente a isso, no fim do governo Figueiredo, a 
Sudepe despejou milhares de licenças especiais para camaroneiros, 
das quais mais de duas mil foram para Santa Catarina, mil para São 
Paulo e outras mil para o Rio de Janeiro. Em outras palavras: o 
próprio órgão encarregado da administração pesqueira é quem pro· 
move, incentiva e acelera o processo de desequilíbrio dos recursos 
naturais. 

E de que maneira os armadores podem defender-se? 
Antonio Joaquim Ribeiro Jr., ex-delegado da Sudepe e profun 

do conhecedor da pesca e do mar, é taxativo. "Infelizmente - diz 
ele - não há como fiscalizar eficientemente a pesca predatória e os 
órgãos encarregados têm ação muito limitada, porque lhes faltam 
recursos." Ele acredita, entretanto, que se tornam imperiosas maior 
fiscalização e mais severas penalidades a respeito. 

E como o resultado da pesca não tem valor comercial - os 
espécimes são demasiadamente jovens e miúdos - a opção é jogar o 
peixe morto de volta ao mar ou cornerciá-lo ilegalmente nos entre 
postos clandestinos. Ribeiro recorda que, quando delegado da Sude 
pe, recebia inúmeras denúncias de barcos que atracavam com cente 
nas de quilos de sardinha miúda, quando a lei estipula a média de 17 
centímetros para sua captura e comercialização. Para deter o abuso, 
não havia outro recurso senão o da ameaça e ele passou a repetir, de 
meia em meia hora pelo rádio, aos barcos que estavam operando, que 
quem atracasse com sardinha miúda teria o barco apreendido no pier 
e proibido de operar durante uma semana. Deu certo. Ninguém mais 
se atreveu a capturar cardumes jovens ou a fazer pesca de arrastão 
junto à praia. . 

Para Ribeiro, há que se criar contra a pesca predatória uma 
mentalidade coletiva e da qual todos devem participar: armadores, 
pescadores artesanais, cooperativas de pesca, colônias de pescado 
res e, de maneira especial, órgãos como a Sudepe, o Instituto de 
Pesca, o Instituto Oceanográfico, a Polícia Florestal, a Capitania dos 
Portos e outros interessados na preservação de nossas riquezas. Para 
o veterano Ribeiro, autolegislação e autocontrôle só são possíveis em 
regiões pequenas onde todos se conhecem, todos se respeitam e 
todos ajudam a fiscalizar. Em Santos, por exemplo, isso é impraticá 
vel porque são centenas de barcos operando e centenas descarregan 
do em pontos diferentes, como no entreposto central, nas praias, no 
f erry-boat, junto à bomba de óleo e outros locais. 
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A TRISTEZA DOS PEQUENOS 

Entretanto, essa não é a opinião do cabo Binique, juntamente 
com o soldado Elizeu, constituem todo o efetivo da Polícia Florestal 
em Cananéia, Ali, as dificuldades de fiscalização começam com a 
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falta de homens, passam pela inexistência de equipamentos (dois 
barcos sem motor, um jipe Gurgel que espera há dois anos para ser 
recolhido como sucata) e terminam na própria resistência da cidade a 
esse trabalho. Justamente por Cananéia ser uma cidade pequena, 
basta que a Polícia Florestal comece a se movimentar para que os 
predadores sejam informados imediatamente. 

O resultado disso pode ser visto nas praias, logo depois que 
passa um arrastão. Milhares de filhotes de bagre que se criam nas 
lagunas aparecem mortos e camarão desaparece por alguns dias. Há 
quem calcule que, numa pesca desse tipo, para os 40 quilos de 
camarão capturados, cerca de 100 quilos de filhotes são devolvidos 
ao mar. 

A depredação chegou a tal ponto que os pescadores artesanais 
começaram a se preocupar, pensando no futuro. Pércio Pasqual 
Pereira, presidente da Colônia de Pesca Z-9, tem apelado constante 
mente para que as autoridades fiscalizem melhor a região. 

O arrastão-de-popa deixa para o futuro um campo de tristeza 
para o pequeno pescador. Quem disse isso foi o Pércio Pereira. 

Pércio Pereira apenas repetiu o que está na consciência dos 
pescadores. João Damaceno Filho, que pesca desde os 18 anos e 
aprendeu a profissão com o pai, que aprendeu do avô, comenta: 
"Tem dia que não dá nem para pisar na areia, de tanto filhote de 
bagre" Quando vê isso nas praias do Juruvaúva, onde mora, Dama 
cena volta para casa e fecha a porta. Pescador que se preza não gosta 
de malfeito no mar. 

Mas Damaceno não concorda com o pedido do governo para 
que cada pescador seja um fiscal, anotando o nome do barco infrator 
e comunicando-o à Polícia Florestal. 

Não dá. Quem faz isso fica numa situação muito ruim diante 
dos outros. Quem disse isso foi o João Damaceno, e ele apenas 
repetiu o que está na consciência de todos. 

A Polícia Florestal, além da fiscalização do mar, tem sob sua 
responsabilidade a fiscalização das matas. Sua atuação é mais entre a 
gente pequena. Ela reprime o pequeno lavrador que esconde sua roça 
no mato, o palmiteiro, o samambaieiro. E o povo identifica-os com 
os poderosos grileiros. que, aliás, utilizam jagunços fardados para 
aumentar a confusão. Tem gente que concentra toda sua mágoa e 
revolta nos policiais da Florestal. Por isso ninguém estranhou quan 
do, nas últimas eleições, um candidato baseou sua campanha política 
na transferência do soldado Elizeu. 

O presidente da Colônia de Pesca de Cananéia, Pércio Pereira, 
defende multas mais rigorosas contra os infratores da pesca de 
arrastâo, E, nisso, ele é da mesma opinião que Antônio Joaquim 
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) -, Ribeiro Jr., ex-delegado da Sudepe, "Tem mesmo é que cassar 
licença e apreender o barco por algum tempo", diz ele. 

No fim de julho de 1985 a Florestal multou quatro barcos 
predatores. Um deles, Amantine Xavier (delegado do PMDB), não 
era nem mesmo pescador profissional, nem tinha registro. Raras 
vezes, entretanto, os equipamentos são apreendidos, porque a rede é 
cortada logo que o barco utilizado pela Florestal na região (empresta 
do da base de pesquisa da Secretaria de Agricultura) é avistado. 

A HORA DO ARRASTÃO ) 

)Oit 
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) 

) 

) 
) 

) 

Aqui todo mundo faz arrastão e quem não faz é ingênuo. A 
afirmação é do próprio presidente da Colônia de Pescadores de 
Guaraqueçaba, Célio Cordeiro, ao admitir que, na verdade, a pesca 
predatória se faz a qualquer hora ou lugar. 

Para grande número de pescadores paranaenses é como se as 
leis e portarias proibindo a pesca predatória não existissem. Hoje, 
pesca-se o camarão e a manjuba ainda filhotes, com dois ou três 
centímetros de comprimento, que são consumidos como aperitivo e 
alcançam bom preço em São Paulo e no Rio. 

O arrastão com parelhas que pesam mais de dez toneladas é 
feito, quase sempre, a apenas alguns metros da praia. São barcos 
velozes e bem equipados, que entregam sua produção em Santos ou 
Itajaí, e podem permanecer vários dias no mar. A devastação desse 
tipo de pesca é ainda maior, porque só se aproveitam os peixes 
considerados de primeira linha - lingüado, corvina, robalo, entre 
outros e, naturalmente, o camarão. O resto é tudo jogado fora. 

Quando pescam à noite, muito perto da arrebentação, as 
parelhas não só varrem o mar como destróem as redes de espera 
estendidas durante o dia pelos pescadores artesanais. Cada rede 
dessas custa mais de Cr$ 800 mil. Por isso, os conflitos entre os 
pescadores e as tripulações dos grandes barcos são freqüentes. São 
conflitos surdos, onde a polícia não é chamada nem intervém. Em 
fins do ano passado, os pescadores do Superagüi se juntaram e 
tomaram as redes de uma parelha. Na praia dos Barrancos, o 
pescador João Leocádio fez mais que isso: pegou uma arma e atirou 
contra os barcos que haviam destruído suas redes. João Leocádio 
teve que responder a inquérito policial e, desgostoso acabou abando 
nando a pesca, que era o que gostava de fazer. 

Dentro do Convênio assinado pelos governos de São Paulo e 
Paraná, Curitiba passou a propor um elenco de soluções para todos 
os problemas onde a preservação está envolvida. Os técnicos de 
governo, envolvidos pelo Paraná, defendem que a ação na região 
comece por uma campanha de esclarecimento da população local, 
sobre a importância da preservação de todo o complexo. Em outras 
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..•. palnvrns. querem que .ns ressoas que sempre moraram lá tenham. a 
partir de agora, a compreensão de que o convênio não veio para 
perpetuar-lhes os problemas. 

Ao contrário, o que se objetiva com ele é obter o "desenvolvi 
mento auto-sustentado" da região. Mas esses mesmos técnicos dei 
xam claro o seguinte: ou a população coopera na preservação ou não 
se vai chegar a lugar nenhum, pois não há esquemas de fiscalização e 
policiamento factíveis para garantir a preservação se a população não 
estiver envolvida nela. E, admitem eles, somente uma "campanha de 
esclarecimento" não basta. A população precisa sentir que sua 
condição de vida, que sempre esteve baseada na miséria e no 
isolamento, muda e se altera melhor com o convênio. 

Para isso, os técnicos propõem, em termos de pesca: 
]) Repressão sistemática à pesca predatória. 
2) Implantação de redes de energia elétrica com a conseqüente 

implantação de câmaras frigoríficas para armazenar o excedente da 
pesca comercial (posto de Superagüi, já concluído, mas sem recursos 
para gerador). 

3) Desenvolvimento de projetos artesanais de maricultura. 
4) Apoio ao programa de implantação da Cooperativa de 

. Pescadores Artesanais do litoral Norte do Paraná. Já existe uma no 
litoral Sul abastecendo semanalmente o interior do Estado através de 
um programa de distribuição de pescado com o apoio do governo do 
Estado. 

ESTÍMULO 

O governo paranaense estimulou, indiretamente, a pesca arte 
sanal, através do trabalho de assistência técnica da Associação de 
Crédito e Assistência Rural do Paraná (Acarpa), o único órgão que 
possuí estrutura eficiente no litoral, com várias lanchas, escritórios e 
muitos funcionários. Os pescadores têm facilidades para adquirir 
motores, barcos e outros equipamentos mais modernos. 

É cada vez mais difícil encontrar no litoral paranaense um 
pescador que não esteja devendo aos bancos, porque financiou a 
compra de um novo motor, barco ou redes. 

E para conseguir dinheiro suficiente para pagar as prestações 
em dia é necessário produzir cada vez mais - usando, é claro. a 
pesca de arrasto. Assim, as conseqüências da introdução dessa nova 
tecnologia financiada pelo Banco Mundial - com juros subsidiados 
do Pró-Pese - são simplesmente desastrosas, porque trransformam 
em predador de uma hora para outra um pescador artesanal que 
sempre vivera em equilíbrio dentro do ecossistema. 

Desastre esse quase tão grande quanto o que ocorreu em 1979. 
Até hoje os pescadores sentem suas conseqüências. Na ocasião. um 
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navio, que deixara o porto de Parunaguá, lavou propositalmente os 
seus porões dentro da baía. Trinta quilômetros das baías de Pararia, 
guá, Laranjeiras e dos Pinheiros foram atingidos pelo conteúdo do 
porão: cianeto. Durante quatro ou cinco meses toneladas de peixes e 
crustáceos entulharam as praias e mangues da região. E nos rochedos 
em volta de ilha de Mel nunca mais ninguém encontrou mexilhão. 

"Arrastar", segundo a terminologia que se incorpora aos 
poucos ao dia-a·-dia dos caiçaras, significa usar um barco a motor 
para puxar uma rede em forma de saco, que vai, literalmente, 
varrendo o fundo do mar, revolvendo a lama e dizimando, em seus 
próprios criadouros, os cardumes de peixe, camarão e tudo mais que esteja vivo. 

Para a pesca de arrasto não há obstáculos. Os predadores não 
dependem de maré, da lua ou do vento. É só escolher o local e lançar 
a rede. Como não há tempo para escapar, camarões e peixes vão 
sendo comprimidos no fundo da rede, esmagando-se uns aos outros. 
Puxada a rede, o camarão é selecionado. O resto é devolvido ao mar. Já morto. 

Leis e portarias disciplinando a pesca é o que não faltam. A 
Superintendência do Desenvolvimento de Pesca (Sudepe) possui 
regulamentos que proíbem o arrastão tanto dentro das baías como até 
a uma distância mínima de três milhas da costa. Também esclarecem 
o tipo de malha de rede que pode ser usada em cada lugar e os 
períodos do ano em que não é permitido pescar determinadas espé 
cies. Nada disso resolveu o problema. Se autuado, o predator paga a 
multa. Quando dá azar e lhe aprendem a rede, o prejuízo é maior. 
Entretanto, dois dias de pesca predatória de camarão cobrem a 
despesa. 

O camarão, ao que tudo indica, continuará caríssimo, e a 
culpa é da ambição de alguns pescadores. Até 1972, a pesca do 
camarão no sudeste, como de resto no Brasil inteiro, era indiscrimi 
nada. Hoje, pescamos umas minguadas 15.000 toneladas de cama 
rão/ano - 5.000 do branco e 10.000 do tipo sete-barbas. 

Em 1967, quando inventaram o incentivo fiscal, inúmeras 
firmas pesqueiras entraram no mercado, de olho no camarão, e o 
resultado é que a maioria delas simplesmente faliu, pouco tempo 
depois. Não havia estoque. E, afinal, a sobrepesca não é atitude de 
país desenvolvido. 

O Instituto Oceanográfico também entende deste assunto, e 
possui um famoso especialista em racionalização de pesca, o profes 
sor Yasunodu Matsuura, do Departamento de Oceanografia Biológi 
ca. O professor Matsuura hoje é consultor de órgãos interessados 
nos recursos do mar. É consultor até da FAO. Veja o que ele diz: 

- Naquela época, 1967, não tínhamos idéia da potencialidade 
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da nossa pesca. Os economistas diziam que, investindo cupitul, 11 
produção aumentaria. Mas no quadro da exploração de recursos 
pesqueiros, isso não acontece. As vezes, quanto mais se investe, 
mais a produção cai. Para evitar esse tipo de problema nós temos de 
avaliar a potencialidade pesqueira de cada espécie. 

A sobrepesca de camarão acabou sendo uma grande lição. 
Hoje, através do Instituto Oceanográfico, tem-se uma boa estimativa 
da potencialidade de cada espécie em todo o Brasil. No caso da 
sardinha, por exemplo, a estimativa já é quase estatística. Matsuura, 
através de um método chamado ictioplâncton, que estima a quantida 
de de ovos de sardinha lançados no mar, chegou a um número 
aproximado de sardinhas de cada região. Naturalmente, não é um 
método infalível, e uma das suas dificuldades é a técnica de diferen 
ciar ovos de sardinha de ovos de outras espécies. 

O método íctioplâncton foi cruzado a outras métodos de 
avaliação, como o do levantamento acústico (com ecossondas), e 
chegou-se a um número presumível da população de sardinhas nos 
mares nacionais. 

- Hoje há de 140 a 150 mil toneladas pescáveis por ano, diz 
Matsuura. - Não se pode pescar mais do que isso. 

Essa preocupação de cálculo vem desde 1978. Um ano antes o 
estoque foi de 90 mil toneladas; segundo o professor, porque em anos 
anteriores chegou-se a capturar 260 mil toneladas, ultrapassando em 
muito o limite de 140 a 150 mil toneladas; ou, correndo muito risco, 
200 mil. 

Alguns armadores estão querendo que, como parte da "Cam 
panha de Esclarecimento" para a preservação do complexo estuari 
no-lagunar, suas atividades sejam assistidas por órgãos de pesquisas 
oficiais. Reclamam ainda que, apesar de existirem, tais pesquisas 
ficam restritas aos círculos acadêmicos, o que conduz alguns pesca 
dores inexperientes a violar mananciais, destruir criadouros e atentar 
contra o equilíbrio das espécies. 

Um armador que prefere não identificar-se é taxativo em sua 
exposição. Diz ele: "Nós não somos assistidos por nenhum tipo de 
pesquisa prática. Por nenhum órgão. O Instituto Oceanográfico, por 
exemplo, limita-se a fazer pesquisa de laboratório, que em nada 
beneficia a produção. A Sudepe, por sua vez, já chegou a fazer 
convênio até com a F AO para pesquisar nossas espécies e jamais nós 
conseguimos descobrir o resultado dessas pesquisas. O Instituto de 
Pesca, igualmente, limita-se a fornecer dados estatísticos para que a 
Sudepe administre a pesca. Assim, quem faz a pesquisa em favor da 
produção é o próprio armador. E a custos que ele não consegue 
suportar". 

83 

S. l .. 4 .Jt#MP.F.fl§!M .. 41!. ..• $4ifh$ $$ ,&Jl~.#.l.544411:.# #U 



t 
') 

) 
l 
\ 
I 

'\ 

' } .. 
) 

\. 
) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

Esse mesmo armador insiste :ain<lu cm dizer que, há dois ou 
três anos, quando do defeso do camarão, foram os empresários da 
pesca que se lançaram ao mar, desassistidos de estudos e de orienta 
ção científica para continuar suprindo o mercado consumidor e 
descobrir, segundo ele, peixes que sequer estavam catalogados. "Foi 
assim - explica ele - que conseguimos chegar até o lagostim. E só 
no decorrer de um mês conseguimos exportar mais de um milhão de 
dólares dessa espécie. Agora, é a sardinha que desapareceu, com os 
cardumes se deslocando num mar imenso. Devido ao preço exorbi 
tante do combustível nós não podemos ficar correndo atrás do peixe 
e, conseqüentemente, somos obrigados a continuar operando nas 
regiões conhecidas. Se houve um trabalho de pesquisa eficiente e 
voltado para o setor pesqueiro, tais obstáculos seriam facilmente 
removíveis." 

Huston Aluízio da Costa, presidente da Associação Profissio 
nal .dos Armadores de Pesca, também se ressente de tal falha. "Se 
existe sardinha miúda - explica ele -é porque existe também a 
sardinha graúda. Só que ninguém sabe onde ela está. Se houvesse um 
trabalho de pesquisa efetivo, isso não ocorreria. Mas um tipo de 
pesquisa abrangente e que determinasse os motivos da falta de 
pescado em certas regiões." 

Tais tipos de pesquisas, segundo Huston, já foram solicitados 
inúmeras vezes ao governo do Estado, por intermédio da Sudepe. 
"Em todos os contatos que mantemos com os órgãos governamen 
tais - afirma - sempre lembramos da importância de uma pesquisa 
séria e eficiente para orientar os que trabalham na pesca. Mas o 
Instituto Oceanográfico, por exemplo, jamais nos enviou qualquer 
dado a respeito. Há quase 20 anos nossos barcos operam exatamente 
nos mesmos locais e é a prática, e não as informações científicas, que 
orienta nosso trabalho. E a lacuna persiste mesmo com os pesquisa 
dores sabendo que é assim que os estoques escasseiam e determina 
das espécies desaparecem." 

E conclui: "Mas não vemos outra alternativa. A única ajuda 
técnica que as indústrias pesqueiras recebem, com regularidade, são 
os trabalhos estatísticos do Instituto de Pesca de Santos. Quanto aos 
estoques, zonas para operar, e outras informações vitais, nada 
recebemos até agora". 
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ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA 

Os técnicos que atuam na área pesqueira, entretanto, têm 
opinião absolutamente divergente, E mais: acreditam que o equilíbrio 
ecológico se dá exatamente devido à falta de orientação científica de 
que os armadores tanto reclamam. "Os cardumes mantêm-se em 
equilíbrio - afirma um desses técnicos - devido a fatores come> a 
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migração, facilidade de deslocamento e, principalmente, devido à 
dificuldade da frota em persegui-los. É a própria natureza quem 
protege o peixe, diante de inimigo tão poderoso." 

E prossegue: "Na verdade, aquilo que os armadores recla 
mam com o nome de pesquisa científica é na realidade o monitora 
mento. Eles querem que os pesquisadores e os cientistas varram o 
litoral, rastreiem o peixe que lhes interessa e acompanhem o desloca 
mento dos cardumes. Fazer tal coisa seria o fim de tudo. Mas, ainda 
que isso fosse feito, é preciso lembrar que os seus barcos têm um 
potencial de captura relativamente pequeno, que nem todos possuem 
sonar ou ecointegrador e que a maioria deles depende da simples 
capacidade visual do proeiro para detectar um cardume". 

Irritado com as críticas, o pesquisador vai além e reafirma que 
são órgãos como a Sudepe e a Sudelpa que devem abastecer os 
armadores de tais informações. "O Instituto de Pesca ou o Instituto 
Oceanográfico, entre tantos outros que fazem pesquisas científicas, 
existem para orientar a pesca e não o pescador. Se os armadores não 
conseguem casar-se com a própria Sudepe, que é sua noiva escolhi 
da, como podem querer casar-se com a vizinha?". 

Indiferente à polêmica criada. o professor Alfredo Martins 
Paiva Filho, do Instituto Oceanográfico, dá seu primeiro conselho: 
nada impede que se pesque até um determinado limite, porque as 
espécies se recompõem. Mas é preciso saber antes o que existe, onde 
existe e quanto pode ser capturado sem que se comprometa o 
equilíbrio das espécies. Relativamente às pesquisas do IO e sua 
eventual utilização pelos armadores, ele afirma: "O Instituto Ocea 
nográfico estuda a biologia em o comportamento das espécies, 
fornecendo subsídios para pessoas que analisam esses estudos cientí 
ficos e ditam normas. Não é função da Universidade orientar o 
armador. Há órgãos criados especialmente com esse fim. Assim 
mesmo, todo aquele que desejar conhecer os resultados de nossas 
pesquisas tem no 'Boletim do Instituto Oceanográfico' a sua melhor 
fonte. Está tudo alí". 

O professor cita um exemplo: em recente pesquisa de quatro 
meses feita só na baía de Santos, os cientistas alí catalogaram 92 
espécies de peixes e a maioria de grande valor comercial. "Mas nós 
fomos estudar - explica o professor - apenas o que essas espécies 
vão fazer na baía de Santos, como desovar, alimentar-se etc. E esses 
estudos prosseguem agora com dois projetos destinados à análise 
comparativa das corvinas e das pescadas, e outro destinado ao 
estudo qualiquantitativo das espécies que vivem nas águas de Santos 
e de São Vicente". 

Um Banco de Algas. O Instituto Oceanográfico está desenvol 
vendo essa idéia, Espécies isoladas estarão à dispusiçâo dos intcrcs- 
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sados: aqueles que quiserem cultivar camarões, por exemplo, ou os 
que preferirem produzir alguma coisa - como proteínas - a partir 
das algas. Há quatro anos que o 10 vem trabalhando no banco, em 
pequena escala. O banco fica lá mesmo, no Instituto, na USP. 

Já existem, conservadas com muita dificuldade, a zero grau, 
algas da Antártida, recolhidas nas últimas expedições. 

Além do estudo específico de algas, o Instituto preocupa-se 
com a pesquisa do plâncton. É uma comunidade de pequenos animais 
e vegetais. 

O Departamento de Oceanografia Biológica diz que o estudo 
desses dois grupos (vegetais e animais) é fundamental na medida em 
que eles representam a base ambiental de que todos os animais 

, dependem. Até que ponto, por exemplo, uma determinada área é 
capaz, através da sua estrutura de plãncton, manter uma população 
de peixes e de organismos de interesse ou não para o homem? 

O estudo do plâncton, pelo Instituto Oceanográfico, vem 
desde 1960, quando se iniciou na região de Cananéia. Hoje há 
trabalhos na Antártida. 

Ainda bem que o Instituto Oceanográfico da Universidade de 
São Paulo conta com a cumplicidade de Jacques Costeau,o marinhei 
ro. Se não fosse Costeau, com suas maravilhosas e fotogênicas 
aventuras aquáticas, poucos jovens se interessariam pelo Instituto 
Oceanográfico. 

A profissão de oceanográfico, imaginam esses jovens, princí 
paimente os adolescentes, é uma aventura contínua, com muito sol e 
sempre uma câmara de televisão acompanhando. A glória. Mas, 
quando chegam ao Instituto Oceanográfico, logo se conscientizam de 
que não é bem assim. O pesquisador dos oceanos, nas áreas de 
Oceanografia Biológica e Oceanografia Física, é sobretudo um pro 
fissional muito paciente. Ê quase um ermitão. Ele nunca sai para uma 
aventura no mar, por exemplo. Em vez do fenomenal Calypso, com 
apoio de lanchas, jipes anfíbios, helicópteros etc., o oceanógrafo do 
10 embarca no veterano Professor Wladirnir Besnard, navio oceano 
gráfico de 17 anos e pouco conforto. Mas muito valente, a ponto de 
enfrentar o gelo da Antártida. Lá dentro, o oceanógrafo irá trabalhar 
horas seguidas. Numa função monótona e repetitiva, como costuma 
ser o trabalho de pesquisa. Uma boa parte da viagem dos oceanógra 
fos é dedicada ao beliche do velho navio, pois eles se cansam com 
muita facilidade, é claro. 

Mas nem todos os fãs de Jacques Costeau saem frustrados de 
uma visita ao Instituto Oceanográfico. Fica sempre um resíduo, um 
pequeno número que, de qualquer forma, se encanta com aquela 
profissão. Esses têm realmente vocação. Jacques Costeau acaba 
sendo um bom cúmplice. 
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MAIS QUE O MÁXIMO 

O Instituto Oceanográfico foi criado em 1946, dia 31 de 
dezembro, através do decreto estadual 16.686, com o título de 
Instituto Paulista de Oceanografia. Suas atribuições: estudar a plata 
forma continental, os fatores químicos, físicos e biológicos que 
influem na produtividade do mar, e pesquisar a flora e a fauna 
marinhas, visando especialmente seu aspecto econômico. 

O primeiro diretor do 10 foi o cientista francês Wladirnir 
Besnard, que depois deu o nome ao navio oceanográfico. Em 1950, o 
Instituto passou para a Universidade de São Paulo, um grande passo. 
E, em 70, transferiu-se para o campus, onde ocupa 12.000 metros 
quadrados. A sede inclui salas de aula, laboratórios, serviços de 
administração e biblioteca. 

Em 1975, o 10 transformou-se em unidade universitária, e 
passou a contar com os departamentos de Oceanografia Biológica e 
Oceanografia Física. Os pesquisadores foram integrados na carreira 
docente e foi criado o curso de pós-graduação em oceanografia. Em 
1951, o 10 contava com 15 funcionários; hoje são 200. Até agora, os 
trabalhos científicos chegam a 500. 

O Instituto possui duas bases de pesquisa, em Ubatuba e 
Cananéia, além da base de apoio de Santos. Mas são poucas as 
embarcações: o navio oceanográfico Besnard, que já está com 18 
anos, e duas baleeiras, uma em Ubatuba e outra em Cananéia. 

O Ministério da Educação está prestes a reconhecer a profis 
são de oceanógrafo, e o IO gostaria de contar com mais professores 
para as áreas de Biologia, Física, Geologia e Química. 

Um orgulho do Instituto é a sua biblioteca. O IO mantém 
quatro publicações oficiais que são distribuídas, como permuta, a 684 
instituições, de 57 países. O 10 recebe 1.200 títulos de periódicos do 
mundo inteiro e possui 7 .000 títulos fixos. A biblioteca é considerada 
uma biblioteca-base, pelo MEC, e está em terceiro lugar dentro da 
USP. O que falta mesmo é dinheiro, reconhecimento, investimento 
na pesquisa geral do mar. Mas isso nem depende do Instituto e sim de 
uma política nacional do mar ou, quem sabe, do Ministério do mar. 

Dentro das limitações, os professores do Instituto Oceanográ 
fico acreditam que estejam fazendo o máximo. Ou um pouco mais. 

Através de convênios com o Codel - Comitê de Defesa do 
Litoral - e também com a Cetesb, Fapesp e CNPq, o professor Luiz 
Roberto Tornmasi, representando o Instituto oceanográfico, está 
trabalhando na avaliação e controle do petróleo no mar e acidentes 
ecológicos provocados pelo derrame de petróleo. O professor usa 
dispersantes, atua com uma logística própria no atendimento ao 
derrame de petróleo, divide o litoral em zonas, para identificação das 
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áreas mais vulneráveis a acidentes. A Baixada Santista vem sendo 
estudada há muito tempo pelo Instituto Oceanográfico, na pesquisa 
dos efeitos da poluição provocada por todo o complexo industrial 
local. 

Exatamente na Baixada Santísta o trabalho não apresentou 
dificuldades extras porque foi apoiado por um órgão de muitos 
recursos, como a Cetesb. Na região estuarina lagunar de Cananéia e 
lguape, o 10 está coordenando um projeto sobre o impacto provoca 
do pela barragem do Valo Grande . 

Há, nessa região, uma extensa pesca predatória de camarão 
que já foi denunciada publicamente através de jornais ao governo do 
Estado, em conferências etc. Não adiantou de nada. E leis é que não 
faltam. 

A lei de Política Nacional de Meio Ambiente permitiu ao 
Ministério Público uma série de ações contra o poluidor, mas o 
Ministério não tem agido. 

---- Os professores do Instituto Oceanográfico de São Paulo pos 
suem, hoje, uma certa fixação em escolas de samba. É claro que o 
produto das escolas não os interessa, absolutamente. Mas a escola de 
samba é um termo de comparação que eles usam muito, ao confron 
tá-la, em matéria de gastos, com projetos de Oceanografia. 

Por exemplo: para um projeto de estudos oceanográficos do 
Valo Grande, estudos importantíssimos. o Instituto de Oceanografia 
não poderia contar com menos de 200 milhões, a preços de 85. E isso, 
realmente, não é nada diante dos luxuosos carnavais das escolas de 
samba, sobretudo as do Rio de Janeiro. As escolas não deixam de 
desfilar, mas os projetos são arquivados. 

O professor Luiz Roberto Tommasi, do Departamento de 
Oceanografia Biolóica, que o diga. A sua área é extremamente 
complexa, sofrendo ainda os efeitos de ser um ramo muito jovem. 
Nela, há uma certa mistura de Oceanografia Biológica, Biologia 
Marinha, Zoologia Marinha e Botânica Marinha. O professor Tom 
masi vai explicar as diferenças: 

- A Zoologia Marinha estuda os animais na sua morfologia, 
biologia, desenvolvimento; a Botânica é o mesmo quanto às plantas. 
Há a parte ecológica, onde você estuda as relações entre um ser vivo, 
um animal, como o ouriço do mar, e a temperatura da água, a 
salinidade, etc. A Oceanografia Biológica tende, cada vez mais, a 
estudar o fluxo de energia nas cadeias alimentares marinhas, a 
produção de matéria orgânica. grandes ciclos de animais e vegetais, 
tudo isso. Aí então já entra uma grande dificuldade: no Brasil, nós 
ainda temos poucos ecólogos. 

(Aqui, o professor não esconde uma certa preocupação pelo 
grande número de pessoas que se dizem ecólogos e não passam de 
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ambientalistas. Ecólogo pressupõe uma complexa especializaçào. A 
Occnnografin Biológica é uma área de ecologia muito difícil de 
trabalhar, porque o profissional precisa lidar com uma série de 
variáveis muito grande - é uma ciência eminentemente de síntese, e 
que envolve um grande número de ramos de conhecimento.) 

CÁLCULOS COMPLICADOS 

Os estudos ele Oceanografia Biológica. no Instituto Oceano 
gráfico, acontecem mais ou menos por milagre. Só a dedicação 
espontânea, pessoal, dos professores e técnicos salva algumas pes 
quisas. Há, por exemplo, os grupos que estudam o plãncton, organis 
mos que são transportados pelas correntes marinhas. O estudo 
desses organismos exige uma abordagem matemática e estatística 
extremamente avançada, no mundo inteiro. E, no Brasil (ou melhor, 
em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), o 
biólogo, mesmo sendo ótimo biólogo, ainda recebe uma formação de 
estatística e matemática muito precária. E muitos desses biólogos são 
pessoas que não possuem uma vocação para essas outras ciências. 
Que fazer? 

Mais um exemplo: um trabalho com bichinhos que vivem no 
fundo do mar. O biólogo vai para a região estuarina, toma uma 
porção de amostras. Pois bem: cada amostra, por sua vez, traz uma 
porção de animaizinhos, que são espécies misturadas. Há uma série 
de seres de cada uma dessas espécies. O biólogo, com esse material 
na mão, imaginando que, para cada espécie, é preciso analisar uma 
porção de dados: temperatura, salinidade, nutrientes, transparência, 
sedimentos e matéria orgânica etc., etc., etc. Para entender a distri 
buição espacial e temporal desses organismos, não se pode dispensar 
a matemática, em seus estágios mais complexos, que requer quase 
que uma aplicação de engenharia na formulação dos cálculos, e 
também estatística. 

Tudo isso levanta uma outra questão: o currículo ideal do 
oceanógrafo-biólogo. Ele teria de estudar profundamente maternáti 
ca e estatística a fim de se comparar com seus colegas do mundo 
desenvolvido. Além de, naturalmente, receber profundos conheci 
mentos de informática. 

Um outro problema da Oceanografia Biológica são os labora 
tórios. Adquirir um laboratório não é a dificuldade maior. Com jeito, 
arrumando uma verba aqui, outra ali, o laboratório pode ser compra 
do. Mas é preciso mantê-lo. E onde estão os técnicos? Eles existem, 
mas os salários da USP não são competitivos. Resultado: a Universi 
dade forma o pessoal técnico para as empresas privadas. Existe. no 
Instituto Oceanográfico, um laboratório de biologia comprado atra 
vés de recursos da Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do 
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Estado de São Paulo, e CNPq - Conselho Nacional de Pesquisas, 
especialmente para .análíse de pesticidas no mar. Esse laboratório, 
em vez de resolver o problema da pesquisa, criou mais dois: a 
dificuldade de conseguir técnicos com salários baixos e a falta de 
recursos para manutenção. 

Há peças, no Instituto Oceanográfico, que ficam paradas 
meses. A manutenção envolve, muitas vezes, a importação de mate 
rial. 

NOVOS CAMINHOS 

O Instituto fica, assim, condenado a criar projetos de curta 
duração, sempre. Um ou dois anos. Quando, em Oceanografia, há 
projetos no Exterior mantidos há décadas, para que se possa ter uma 
idéia mais exata do que aquela área do mar sofre de variação, em 
termos ecológicos, durante um longo período. 

Diz o professor Tornmasi: 1 

- A Oceanografia é uma ciência extremamente cara, não há 
dúvida. E nós não temos infra-estrutura. Não há renovação e amplia 
ção de quadros de pessoal. Na minha vida, eu procurei formar os 
meus alunos não naquilo que eu fazia, mas tentei abrir novas linhas 
de pesquisa. Então eu testo algum grupo de animais; promovo uma 
série de atividades relativas à poluição marinha. Quer dizer: eu abro 
novos campos de trabalho e não posso aproveitar nenhum desses 
estudantes. 

Ele dá mais exemplos: 
- Eu tenho estudantes pesquisando a produção dos mlcrove 

getais que vivem no fundo do mar (não na água, na fase de plâncton), 
mas que vivem no fundo, no lodo do fundo. Nos ambientais estuari 
nos essa pesquisa é extremamente importante. A produção de matéria 
orgânica, por esses microoganismos, chega a ser maior do que a dos 
que vivem na água: O fundo do mar é um verdadeiro laboratório 
químico, onde se regeneram nutrientes, onde se concentram mate 
riais, onde se absorvem poluentes. Então a dinâmica toda desses 
ambientes é muito importante. Daí eu formei pessoas no estudo dos 
microvegetais, da sua produção nessa área. Outro campo que abri 
também foi o de incrustrações biológicas que crescem em cascos de 
navios, pilares, etc. Foi um estudo circunscrito principalmente aos 
ambientes estuarinos. Um outro campo foi o de estudo comparativo 
entre animais que vivem em praias de ambientes limpos e em 
ambientes poluídos. Há uma série de campos que foram abertos, mas 
a possibilidade de reter o material humano empregado nessas pesqui 
sas inexiste. Todo esse trabalho corre um seríssimo risco de se 
perder, por falta de continuidade, pela impossibilidade de manuten 
ção dessas linhas de pesquisa. 
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' Até do ex-secretário de Planejamento do Estado, e atual 
ministro do Planejamento João Sayad, o Instituto conseguiu verbas 
para pesquisas de Oceanografia Biológica no Valo Grande. Mas a 
verba acaba rápido e a pesquisa oceanográfica obedece a vários 
estágios de variações temporais. 

Da variação diurna à variação de longo tempo. Estudar um 
ambiente como de Cananéia e Iguape é extremamente difícil por 
causa do ritmo dessas variações. O plâncton varia de hora em hora, 
ou de ano em ano, numa série interminável de oscilações. Para 
entender a dinâmica do plâncton, como um todo, é preciso dar 
continuidade no tempo. Conclui o professor Tommasi: 

- Para isso não há recursos, e não podemos nivelar nossos 
trabalhos com o que se faz pelo mundo. Por isso nós estamos 
tentando formar gente melhor do que nós. O trabalho oceanográfico 
não pode depender de uma só cabeça, é eminentemente um trabalho 
de equipe multidisciplinar. Há o campo, o laboratório ... 

Uma informação final: um técnico de Oceanografia recebe, 
mensalmente, a quantia de pouco menos de um milhão de cruzeiros. 
O professor Tommasi trabalha com cinco estudantes de pós 
graduação e 15 estagiários. E o professor não gostaria de receber 
simplesmente um número maior de técnicos. Para isso seria preciso 
equipá-los a todos. Como? 

Que tipo de riqueza geológica. e em que quantidade, existe no 
fundo do nosso mar? Boa pergunta. Se houvesse recursos suficientes 
para a Oceanografia no Brasil, talvez pudéssemos dar urna boa 
resposta, também. Por enquanto os curiosos devem se contentar com 
uma pesquisa, que está sendo realizada agora, visando o levantamen 
to de recursos minerais no Estado de São Paulo. É um trabalho 
realizado pelo setor de Geologia Marinha - ou Oceanografia Geoló 
gica - do Departamento de Oceanografia Física do Instituto Ocea 
nográfico da USP, e que tem o apoio do Pró Minério, órgão da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. 

Essa pesquisa abrange a p/ataf orma continentai e a regia o 
costeira de Cananéia e Iguape, visando o acúmulo de minérios 
pesados, como a ilmenita (mineral de titânio e ferro), a titania e a 
monazita. 

Outros minerais, por exemplo, que possivelmente são encon- 
tráveis no mar estão fora da cogitaçâo das pesquisas, como nóbio, o 
manganês e o ouro, porque a exploração seria extremamente onero 
sa. Sabe-se que há, no mar, grandes jazidas de manganês. 

Essencialmente, a Oceanografia Geológica estuda o fundo dos 
oceanos, não somente o fundo junto à coluna d'água, mas também 
abaixo do fundo. É competência da Oceanografia Geológica ou 
Geologia Marinha os estudos de estruturas acumuladoras de petró- 
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\ leo, por exemplo. O objetivo é o conhecimento desse fundo do mar e 
n sua inter-relação no comportnmcnto global do planeta. A visão 
acadêmica dessa ciência está muito relacionada à formação de conti 
nentes, à formação da Terra e a uma visão específica, econômica, do 
recurso não-renovável, o mineral. 

UM ATLAS DO FUNDO DO MAR 
A Geologia Marinha tem de permanecer intimamente relacio 

nada com outras ciências oceanográficas, porque o seu alvo de 
estudos está ligado a outros campos, como os problemas de circula 
ção de uma área marinha, problemas de recursos renováveis, que são 
os -recursos orgânicos, e com problemas de poluição. os elementos 
poluentes ficam retidos no fundo do mar. 

O começo dos trabalhos do Instituto Oceanográfico está no 
início dos anos 60, com pesquisas de geologia costeira. Posteriormen 
te, houve uma ausência de geólogos no Instituto, quase dez anos, e 
os trabalhos recomeçaram com a contratação do professor Valdenir 
Veronezzí Furtado, formado na USP, no Instituto de Geociências. 

-A gente tem tentado implantar uma filosofia e organizar um 
esquema desde 1972, disse o professor. - Não somos um departa 
mento, somos dois geólogos na instituição. (E mais: um técnico de 
nível superior, dois alunos de pós-graduação e dois técnicos de nível 
médio.) A gente tenta, na medida do esforço de cada um, fazer 
alguma coisa. Mas é difícil porque falta infra-estrutura. 

Há trabalhos desse pequeno grupo num dos campos da Geolo 
gia Marinha, que é a sedimentação, os processos de cobertura dos 
fundos dos oceanos. O trabalho abrange a plataforma continental de 
São Paulo e tem sido baseado em antigos levantamentos do Instituto 
Oceanográfico. Há a idéia de se lançar um atlas dessa plataforma, 
brevemente. O grupo faz parte, também, de projetos nacionais, 
como o Programa de Geologia e Geofísica Marinha, ligado à CIRM 
- Comissão Interministerial de Recursos do Mar. 

O grupo de Geologia Marinha do IO fez parte, também. do 
Projeto Remac - Reconhecimento Global da Margem Continental 
Brasileira, um projeto que envolvia, inclusive, a Petrobrás. O traba 
lho feito pelo grupo, no canal de São Sebastião, já tem produzido 
alguns efeitos em termos de soluções de problemas da região, como o 
estudo para a localização de um terminal da Petrobrás. 

Um outro exemplo: nos acidentes que espalham óleo por todo 
o litoral norte, há o atenuante de um esquema hidrodinâmico da 
região, criado através daquele trabalho, e que permite prever o que 
vai acontecer com esse óleo. 

Em 1975, o pequeno grupo de geólogos e auxiliares do IO 
fizeram um levantamento de fundo de oceano para que a Embratel 
pudesse lançar seu cabo submarino que sai de Fortaleza e vai até as 
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',Ilhas Verdes. Esse trabalho, com know-how nacional, economizou 
1( para o País a quantia de um milhão de dólares, segundo a própria 
~ Embratel. 
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Um outro trabalho da geologia do Instituto Oceanográfico está 
no levantamento geológico das regiões costeiras do Estado. Essas 
regiões ou estão totalmente ocupadas ou tendendo a isso. O levanta 
mento geológico facilitará uma ocupação mais racional, para que 
não haja depredação, e possam ser utilizados os recursos disponíveis 
na região, sobretudo o lazer. 

A linha da costa é extremamente importante, porque sofre 
tanto a influência continental quanto a do mar. O equilíbrio, entre 
essas duas influências, é muito frágil. Uma ocupação indiscriminada 
causará problemas irreversíveis. 

O maior objetivo do estudo geológico dessas regiões costeiras, 
incluindo aí a parte submersa, é o conhecimento total desses ambien 
tes, para que eles possam ser usados em toda a sua potencialidade. 

A transformação dessas regiões costeiras depende de proces 
sos geológicos e a atuação do homem em cima desse processo pode 
acelerar o rompimento do equilíbrio da região. Um exemplo típico, o 
Valo Grande, canal aberto à navegação no século passado. E o que 
aconteceu? A erosão foi alargando o canal, de quatro metros, para iO 
metros. Então fecharam. Só que, ao invés de realizarem um estudo 
geológico de como deveria ser feita a barragem, foi construído, 
simplesmente, um dique. Não há vertedouro, não há comporta. Não 
foi desassoreado todo o leito antigo do rio Ribeira do lguape e então a 
água não tem para onde ir. Os problemas de enchentes, naturais, já 
foram agravados. Um estudo geológico dessa área seria imprescindí 
vel. É preciso um mapeamento básico para que uma área possa ser 
ocupada ou transformada de alguma maneira. 

VÂNDALOS DO MAR 

E onde estão os recursos para a geologia do Instituto Oceano 
gráfico? Uma das pesquisas mais valorizadas em Oceanografia é a 
que se refere a grandes variações do fundo do mar, porque essa 
variação destrói e constrói ambientes. Regiões como Cananéia, a foz 
do rio Paraíba do Sul, a foz do São Francisco estão associadas a 
essas variações do nível do mar. O nível do mar é importante na 
formação desses ambientes, o que vale dizer que é igualmente 
importante na formação de acumulações de recursos econômicos - 
os minerais. Mas onde estão os equipamentos científicos para efetuar 
essa pesquisa? Responde o professor Valdenir Veronezzi Furtado: 
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- O equipamento necessário ao nosso trabalho não existe no 

Brasil. Nenhuma universidade brasileira o possui. Ou melhor: n 
Universidade do Rio Grande do Sul tem uma parte do equipamento. 
Falta uma outra parte, que foi perdida, e é extremamente difícil 
repor. E com relação a outros equipamentos, temos outros proble 
mas, além das verbas para consegui-los. A educação da população, 
por exemplo. Se a gente coloca uma bóia no mar, com equipamento 
de medição, durante um certo tempo, vai dar uma olhada depois de 
10, 15 dias ... a bóia (com equipamento) sumiu. E o seguro que se faz 
nunca cobre o valor real. A partir do momento em que a gente, no 
Brasil, conseguir construir esses equipamentos, aumenta, pelo me 
nos, a facilidade de reposição. 

As verbas do Instituto Oceanográfico dão para manter um 
navio, o professor Besnard, mas, como diz Valdenir Veronezzi 
Furtado, "não podemos depender de um navio apenas como um 

---meio flutuante; precisamos de um meio flutuante equipado". 
- O problema do combustível para o navio, por exemplo, é 

extremamente sério. Nós dependemos de verbas externas. Só que, 
num projeto, mesmo que essa verba apareça, a maior parte dela é 
consumida com a locomoção do navio. Digamos que eu disponha de 
50 milhões. Eu tenho a parte de manutenção do navio, pagamento de 
pessoal, compra de material de consumo, alguns equipamentos ... 
uma viagem de dez dias consome tudo isso e muito rápido. 

•• 
~ 

) 1t 

' , } 
) 

) 

) 

) 

) 

RISCO DE EVASÃO 

) 

) 

A tripulação do navio oceanográfico é regida pelas leis da 
Marinha Mercante. Isso quer dizer que o custo do navio parado - 
com tripulação a sustentar - também é muito alto. De qualquer 
forma. o geólogo tem alguns motivos para se considerar um profis 
sional de sorte: 

- O meu trabalho de geologia tem algumas vantagens, real 
mente. Ele não depende muito de tempo, a geologia não muda em um 
ano, enquanto na Oceanografia Física, ou Química, ou Biológica, as 
mudanças acontecem a curto prazo. E, de qualquer forma, para 
atender algum processo geológico eu dependo de dados da Oceano 
grafia Física e da Química. 

Enfim, o que falta também a esse campo da Oceanografia é 
condições de trabalho. Há pessoal disponível e não é tão difícil 
formá-lo. Há exemplos de profissionais da oceanografia que fazem 
estágio fora, no Haiti, por exemplo, onde uma tese de doutorado 
consome 10 horas diárias de dedicação, às vezes mais. Esse profis 
sional volta ao Brasil preparadíssirno, e não consegue aplicar o que 
aprendeu. Pelo mesmo motivo não se pode nem imaginar a possibili- 
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dade de trazer um cientista estrangeiro purn cá, Mus , quando um 
brasileiro estagia no Exterior, recebe todo o apoio possível. 

Há duas décadas, quando muito se falava cm "cvasfto de 
cérebros", imediatamente associavam essa evasão a problemas polí 
ticos que os nossos "cérebros" teriam por aqui. Agora, é possível 
que aconteça um outro surto de evasão. Simplesmente para conse- 
guir condições normais de trabalho. 

Na área equatorial atlântica, naturalmente fora das nossas 
sagradas 200 milhas, franceses, alemães e norte-americanos traba 
lham duro, perscrutando o mar. 

E nós? Nós admiramos (profundamente) o trabalho dos nos- 
sos amigos de fora e, vez por outra, recebemos muitas informações 
deles. Talvez seja humilhante. Mas é a realidade. 

Se você perguntar ao professor Afrânio Rubens de Mesquita, 
do Departamento de Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico, 
o que ele precisa para desenvolver seus importantes projetos, ele 
responderá secamente: 

- O que eu sinto falta é de dinheiro para o óleo do navio. 
E, sem entrar em maiores detalhes, o professor falará da 

importância de um programa ligado ao seu departamento: a pesquisa 
dos Pontos Anfidrômicos de Variações Sazonais da Área Equatorial 
Atlântica. Desde 1983 que nós, brasileiros, tentamos executar essa 
pesquisa. Inclusive porque temos compromissos internacionais de 
cooperação. Os estrangeiros estão trabalhando. E nós esperando 
verbas. 

Pontos anfidrômicos são pontos no meio do oceano onde não 
existe oscilação de maré. São pontos de, sobretudo, grande interesse 
climatológico, porque sua localização varia de acordo com as estação 
do ano. A localização desses pontos e sua interação na atmosfera 
pode nos revelar muito sobre as ocorrências climatológicas, do tipo 
seca ou enchentes no Nordeste e o regime de chuvas na Amazônia. 
Não é preciso acentuar a importância econômica, para o País, de uma 
previsão climatológica, especialmente naquelas áreas críticas. O 
professor Afrânio explica mais: 

- Um trabalho na área equatorial atlântica é indispensável ao 
conhecimento de aspectos climatológicos do Nordeste e do Norte do 
País. São os pontos anfidrômicos e as variações sazonías. Essas 
variações, corno o nome indica, ocorrem o ano todo. Assim como na 
terra, temos as estações, no oceano também ocorrem variações. Elas 
modificam o sistema de correntes, modificam as marés, o sistema de 
circulação das áreas costeiras, modificam todo a climatologia tam 
bém. Dentro do programa internacional, nós ficamos com a parte do 
oeste atlântico equatorial. É a nossa responsabilidade dentro de um 
programa comum. 
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QUEM DA DINHEIRO? 

A iniciativa é dos governos francês e norte-americano, viabili 
zada pela Unesco. E para que assumíssemos o nosso compromisso, 
não teríamos de fazer muita coisa além de pôr o nosso navio 
oceanográfico, professor Besnard, no mar. Acontece que o Besnard 
custa 2 mil dólares por dia, e para que se efetuasse uma pesquisa 
desse nível, seria preciso um cruzeiro de sessenta dias. Só para o 
navio, são quatro toneladas de óleo diesel por dia . 

Quem deveria liberar o recurso? Em última instância, a Secre 
taria de Planejamento, Seplan. E os órgãos envolvidos são a CIRM 
- comissão Interministerial de Recursos do Mar, ligada ao Ministé 
rio da Marinha, e a FINEP - Financiadora de Pesquisas, da SE 
PLAN. Há, inclusive, uma certa competição entre CIRM e FINEP, 
para ver quem administra os recursos do mar. Uma competição 
afinal inútil, já que para a pesquisa dos pontos anfidrômicos, por 
'exemplo, o dinheiro não saiu. Ou melhor: saiu uma liberação da 
FINEP, que ao sabor do processo burocrático e da inflação, foi 
comido pelo tempo. O Instituto Oceanográfico apelou à CIRM para 
complementar aquilo que a inflação comeu, e veio a respota: não. 

Essa sonhada pesquisa que o Instituto Oceanográfico não 
consegue levar adiante é profundamente complexa. E com o agra 
vante da nossa tecnologia, para a área dos oceanos, estar muito 
atrasada com relação aos países desenvolvidos. E nesse ponto, o 
professor Afrânio Rubens de Mesquita é muito direto: 

- Se nós produzimos uma ciência de menor qualidade, não 
vejo problemas de outros países, com capacidade tecnológica maior, 
venham e façam aquilo que não conseguimos fazer aqui, com a 
mesma qualidade que se produz lá fora. Por exemplo: nós medimos a 
temperatura da água com um equipamento chamado CTD, até 2.000 
metros de profundidade, com precisão de centésimos de graus, que é 
uma boa precisão. Até pouco tempo trabalhávamos com termôme 
tros de reversão, que eram os clássicos em Oceanografia. Pois bem: 
nos últimos anos foram desenvolvidos CTDs que medem com preci 
são de milésimos. E nós, apesar de contarmos com um equipamento 
novo, ficamos atrasados de repente. Não temos condições de fazer a 
mesma ciência que se faz lá fora. 

Então alguém perguntou ao professor porque era tão impor 
tante uma medição com precisão de milésimos. E ele: 

- Uma coluna d'água de 2 a 3 mil metros que varie de I 
milésimo a temperatura, pode provocar uma variação. a nível do 
mar, de um centímetro. Isso pode induzir a variações climatológicas 
de grande alcance. 
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E o oceanógrafo completa: 
- Se nós não vamos medir com precisão de milésimos as 

nossns úguus, alguém que tenha uma tecnologia mais avançada, vem 
e mede. Os americanos, franceses e alemães estão na área equatorial 
atlântica. Eles não podem entrar nas nossas 200 milhas, a não ser que 
recebam permissão da Marinha. E sempre que eles têm permissão, 
tabalham. 
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Os nacionalistas não vão gostar muito disso, mas o professor 
Afrânio se pergunta o que poderia impedir algum país de fazer 
ciência em nossas águas, se afinal de contas nós acabamos tendo o 
acesso à informação. 

O Instituto Oceanográfico trabalha (quando pode) na área 
equatorial atlântica desde 1974, amparado financeiramente pela Fi 
nep, que aprovou vários outros projetos. Há uma equipe treinada, ao 
longo desses anos: atualmente, são cinco profissionais de nível 
superior, quatro estagiários, quatro estudantes de mestrado e um de 
doutorado. Essa equipe também pesquisa a oscilação das marés - e 
o nível do mar está aumentando. Nas costas brasileiras, o aumento 
tem sido, em média, de 20 a 25 centímetos por século. 

E o fenômeno de Olinda, que vai sendo gradativamente traga- 
da pelas águas? Diz o professor Afrânio: 

- Eu, particularmente, não sei explicá-lo. Possivelmente são 
ressacas da área equatorial que estão ocorrendo e nada têm a ver com 
a oscilação do nível do mar. Na verdade, em Olinda, o nível médio do 
mar está regredindo à razão de 1,5 cm por século. E no Recife, muito 
próximo, há uma situação estacionária. Mas Olinda é um caso 
curioso. O nível do mar não está aumentando só na nossa costa. mas 
em todos os oceanos nas áreas tropicais e regredindo nas áreas 
polares, antárticas e árticas. 

Em 1.000 anos, toda a área litorânea brasileira poderá ser 
completamente invadida pelo mar, se não ocorrer uma reversão do 
processo. Há uma teoria para esse aumento do nível do mar: o degelo 
das áreas polares. Existe na atmosfera um acréscimo de carbono, e 
esse carbono age como uma espécie de filtro protetor que impede que 
as radiações, refletidas pelas correntes marinhas, alcancem o espaço. 
Essas correntes permanecem presas entre a atmosfera superior e o 
oceano, fazendo com que a temperatura do oceano aumente - e daí 
o degelo polar. Já existe uma razoável literatura a respeito. 

Na solidão gelada da Antártida e em meio a seus perigos e 
ciladas, o navio oceanográfico "Prof. Besnard" foi arrancar os seus 
títulos de glória. Hoje, entretanto, já se fala na necessidade de 
aposentá-lo e de trocá-lo por um navio mais moderno. melhor apare- 
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lhndo e que preencha todos os requisitos básicos puru novus missões 
à base brasileira de Lourenço Ferraz. 

Mas aqueles que aprenderam a conviver corn esse valente 
barco ao longo dos últimos 18 anos, desmentem as acusações de que 
ele esteja ultrapassado e relembram, com ênfase, os relevantes 
serviços que ele prestou ao Brasil nos campos da biologia marinha, 
da rnetereologia, oceanografia, hidrografia, prospecção marítima, 
pesquisas ecológicas e tantos outros. E, honra maior, o de ter sido o 
primeiro navio "civil" brasileiro a chegar à Antártida e lá fincar a 
nossa bandeira, marcando presença naquele continente-solidão de 13 
milhões de quilômetros quadrados. 

Um continente gelado que esconde em sua beleza e fascínio, 
um mundo inóspito, perigoso e traiçoeiro, pronto a colher em suas 
múltiplas armadilhas o aventureiro descuidado que se lança à sua 
conquista. O oxigênio rarefeito, os desníveis de pressão, o frio 
-mortal de 20 graus negativos para um habitante dos trópicos, as 
tormentas, os icebergs, a cegueira da neve, o vento cortante e 
insuportável que chicoteia e enregela o corpo: tudo são armas com 
que a natureza dotou a Antártida para que ela se proteja das investi 
das estranhas. Mesmo assim, o "Prof. Besnard" e seus homens 
chegaram lá. 

A história desse pequeno navio, realmente meio inadequado 
para as complexas missões que lhe foram destinadas - popa muito 
alta, ausência de muitos equipamentos básicos, fragilidade para 
enfrentar grandes tormentas, relativa autonomia e quase nenhum 
lazer a bordo para os passageiros - é, entretanto, uma história de 
lutas e de desafios, de pertinácia e de coragem. Seu corpo e suas 
engrenagens parecem ter absorvido, com o tempo, a audácia e a 
coragem dos marinheiros e dos cientistas que nele viveram suas 
experiências e nele sonharam seus sonhos. 

Assim não fosse, não se compreenderia como somou forças 
para enfrentar, com seu físico mirrado e falto de equipamentos, o 
admirável mundo novo que se abriu ao Brasil com pelo menos 16 
anos de atraso. 

O "Prof. Besnard" nasceu nos estaleiros de Mjellem-Karlsen, 
em Bergen, na Noruega, em 1964, por encomenda do governo do 
Estado de São Paulo, à cuja frente se encontrava Adhemar de 
Barros. Foi entregue em 1967 pessoalmente pelo rei Olavo IV e, 
ainda novo, quase foi desativado totalmente por falta de verbas. E 
este perigo tornou a ameaçá-lo mais de perto durante a recente 
administração de Paulo Maluf, que, como quase todos os seus 
antecessores, ignorou que um navio de pesquisas precisa realizar 
viagens, precisa de manutenção, precisa de equipamentos e precisa 
de uma tripulação competente. 
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Embora sem poder concorrer com os navios norte-americanos 
e europeus que trabalham na Antártida, o "Prof. Besnard" satisfazia 
e satisfez até agora as exigências que lhe foram feitas, mesmo 
sabendo que ele foi planejado basicamente para realizar levantamen 
tos do solo submarino, medições físicas e coletas de amostras. Para 
tanto, e sem necessidade de reabastecimento, pode aventurar-se por 
21 dias em mar aberto, deslocando 700 toneladas e levando a bordo 
20 tripulantes e 17 cientistas, dispondo estes de nove laboratórios e 
câmaras frigoríficas para a conservação dos espécimes capturados. 

Embora incorporado há 15 anos ao patrimônio da Universida 
de de São Paulo, ele só ganhou fama a partir de dezembro de 1982 
quando, ao lado do "Barão de Teffé", da Marinha de Guerra, 
integrou a primeira missão brasileira à Antártida. Foi quando tam 
bém, pela primeira vez, muitos ouviram falar no nome de Wladimir 
Besnard, um cientista abnegado que nasceu na Rússia, amou e 
adotou o Brasil como pátria e que fundou e dirigiu por 12 anos o 
Instituto Oceanográfico da USP. 

Um dia antes de partir para a histórica viagem, o então 
comandante .Adilson Gama lutava contra o tempo e controlava 
pessoalmente os últimos retoques na pintura, a colocação do piso 
impermeável e a chegada dos materiais e equipamentos emprestados. 
Muitos desses equipamentos não chegaram, como não chegaram 
igualmente verbas e ajudas prometidas. Teimoso, partiu assim mes 
mo rumo àquele mundo para ele desconhecido. 

. Gama e seus auxiliares sabiam que, com uma chapa de apenas 
nove milímetros de espessura, o casco do pequeno navio poderia ser 
facilmente rompido pelos blocos de gelo que infestam o caminho da 
Antártida. Para enfrentar tudo o que ele enfrentou, os alemães 
utilizam o seu potente "Polar Stern", um navio que humilha quem 
navega por perto: tem um casco de 3 polegadas de espessura, é todo 
computadorizado e pode continuar navegando tranqüilamente mes 
mo numa camada de três metros de gelo. Pata consolo dos brasilei 
ros, entretanto, lá estava também o chileno "Alcazar", um velho 
cargueiro adaptado para o ofício de pesquisa. 

Mesmo "remendado", o "Prof. Besnard" foi e voltou. O 
feito valeu-lhe, além de fama, um pouco mais de atenção por parte 
das autoridades e, aos poucos, ele foi ganhando o que precisava, 
equipou-se convenientemente e mostrou, que apesar de mirrado, 
podia cumprir quantas vezes mais fossem necessárias as altas mis 
sões que lhe foram confiadas. 

Hoje ele exibe com orgulho um ecointegrador, igual a apenas 
30 existentes no mundo. Orgulha-se também do seu potente sistema 
de navegação por satélite JRC, um dos mais modernos da atualidade. 
Mas lamenta, ainda, a ausência de um "speed-log" 1 que lhe possibili- 
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taria maior facilidade para precisar posição e velocidade em áreas 
· turbulentas. 

"Só 16 nações em todo o mundo são membros efetivos do 
Conselho Consultivo do Tratado da Antártica. E o Brasil é uma 
delas, graças ao 'Prof. Besnard", afirma o capitão Waldir de Freitas, 
seu atual comandante e há 14 anos servindo a bordo. É com orgulho 
que ele fala do navio, de sua gente e de seu trabalho. 

Em fins de maio, fundeado na barra de Santos, o "Prof. 
Besnard" acolheu a bordo 11 pós-graduados da USP para exames 
práticos visando o preenchimento de duas vagas no corpo docente do 
Instituto Oceanográfico. Foi simulada uma estação oceanográfica 
completa para avaliar a capacidade dos candidatos e os exames 
incluíram provas de posicionamento e batimetria, manuseio das 
garrafas de Nansen, leitura do terrnógrafo, uso de ecossonda, coleta 
de plâncton, medição de oxigênio, etc. Enquanto os candidatos se 
movimentavam no convés e nos laboratórios, o comandante Waldir 
exclamava: "Vejam, até como escola esse barco é completo". 

Na primeira vez em que Waldir de Freitas viajou para a 
Antártida, sua função era a de imediato do comandante Gama. 
"Naquele época - afirma ele - parti realmente preocupado, pois 
sabia que iríamos enfrentar ventos de mais de 120 quilômetros 
horários na Passagem de Drake. Mas o navio suportou a prova com 
galhardia. Assim, nas outras duas vezes, viajei tranqüilo e confiante. 
O barco era bom mesmo." 

O comandante recebe com bastante compreensão as críticas 
dirigidas a seu navio e aceita até mesmo algumas delas. "Realmente 
- diz ele - este barco de 18 anos não atende a todos os serviços. O 
ideal é que sua popa fosse mais baixa, para facilitar a coleta de 
amostras por parte dos pesquisadores. É verdade também que ele é 
muito pequeno para uma viagem prolongada e que. passados 15 dias, 
não resta mais espaço para lazer. Só temos um videogame e apenas 
20 filmes. Na última viagem à Antártida, éramos obrigados a assistir 
três dias seguidos o mesmo filme. Na Antártida, então, a coisa ficou 
pior: não tínhamos rádio, nem televisão e não podíamos nos locomo 
ver livremente". 

Freitas reconhece também que, com um casco tão fino, o 
"Prof. Besnard" realmente representa um perigo, pois os blocos de 
gelo naquela região são enormes, resistentes e cortantes. "Tripula 
ção e cientistas - confessa ele agora - tiveram que buscar forças 
sobrenaturais para suportar as três viagens. Os ventos sopravam 
constantemente a uma velocidade média de 70 quilômetros, balan 
çando furiosamente o navio num angulo de 38 graus. Era uma 
tortura. Mesmo assim, o 'Besnard' chegou até a cratera do vulcão da 
Ilha de Decepcíon, adormecido mas não extinto. E navegou através 
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·f ·dcssa cratera durante dois dias, coletando amostras. Na base brasi- 
f:_ lcirn Comandante Ferraz, o 'Besnard' foi o primeiro barco brasileiro 
_·· a abastecer-se de água, numa difícil operação''. f; Emocionado, o comandante revela sua maior descoberta no 
,.- - continente gelado: "Se existe fraternidde verdadeira, ela está na 
}-, Antártida. Ali não há discriminação de raça, de cor, de religião ou de 
J;: crença. Todos são iguais, todos se ajudam e todos se compreendem. 
f E os brasile_íro~ se con~agi~ram, i?"'ediatamente desse espírito". 
Í A primeira expllcaçao lógica que surge para esse espinto de 

fraternidade é que todos estão longe de casa. face a face com o 
perigo e sabem que, na Antártida, não há previsões válidas por mais 
de três horas e que as tempestades de neve podem sobrevir a 
qualquer momento, Todos sabem, igualmente, que não pode haver 
descuido, pois essas tempestades matam e sepultam silenciosa e 
rapidamente. 

É por ter enfrentado tudo isso com extrema valentia que tanto 
o comandante quanto sua tripulação e os cientistas defendem o 
"Besnard" e não admitem que ele esteja ultrapassado ou na hora da 
aposentadoria. No entardecer do dia 30 de maio passado, na barra de 
Santos e vendo tanta movimentação a bordo, o comandante Freitas 
passeou os olhos carinhosamente pelo seu pequeno barco e, sem 
fazer qualquer esforço de memória, disparou: "Neste exato momen 
to, o 'Prof. Besnard' tem um currículo de 5 anos, 2 meses. 12 dias, 20 
horas e 40 minutos de mar. Já foi três vezes à Antártida, onde 
realizou cerca de 150 estações completas de pesquisas. Além disso, 
realizou outras 125 viagens totalizando 4.786 estações oceanográfi 
cas, durante as quais navegou 244.827 milhas náuticas. E ainda está 
bom. Seria um pecado desativá-lo agora". 

Esse extenso e valioso currículo do pequeno e valente barco 
inclui, entre outras coisas, o Projeto Rernac quando, a serviço da 
Petrobrás, navegou durante seis meses para fazer o levantamento 
completo, do Oiapoque ao Chuí, mapeando as costas brasileiras para 
a feitura dos contratos de risco. Inclui o Projeto Gedip, idealizado 
pelo governo gaúcho. para o levantamento dos recursos pesqueiros 
da região, até as costas de Montevideu. Foi o "Besnard " quem fez 
t2mbém o levantamento completo de todos os mananciais de rique 
zas de Ilha Grande para, em seguida, fazer o lançamento de um cabo 
submarino de comunicações de Fortaleza até as Ilhas Virgens, nos 
EUA. 

E no exato momento em que muitos falam em sua aposentado- 
ria. ele já se prepara para uma nova missão: a partir de julho/agosto 
levará cientistas para cumprir um projeto do professor Yasunodu 
Matsuura, do Departamento de Oceanografia Biológica da USP. 
"Vamos avaliar - explicou Matsuura- todo o ecossistema costeiro 

101 

f9!J9 PZ§d4 .µ;;g t pq; eo.;(PAAI S 4 e ::; a,,.thi.'?.%#?..!3JE~ ..... iPU#t..b6$.WO:c; 



) 
) 

) 

) 
) 

) 
t, 

) 

) 
'" 

da região tropical, incluíndos, os seus componentes biológicos, um 
estudo interdisciplinar das várias áreas de oceanografia, física, quí 
mica e metcorólogica, tais como planctons, nectons, bentos, etc." 

Quanto ao navio "prof. Besnard", que conhece bem, Matsuu 
ra une sua voz ao coro dos que a defendem: "Este navio-afirma 
não está ultrapassado. Tendo verbas, há muito ainda o que fazer com 
ele. Há dez anos atrás, a própria Universidade de São Paulo dispunha 
de verbas para pesquisas. Hoje, infelizmente, o cientista primeiro 
precisa procurar dinheiro, para depois pensar em pesquisar". A seu 
lado, o comandante Freitas limita-se a repetir o que vem dizendo 
sempre: "O navio ainda está muito bom. Seria um pecado desativá-lo 
agora". 

) 
) 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR PLÍNIO SOARES MO 
REIRA 

Jornal da Tarde - Há emprego, no Brasil, para oceanógrafo? 
E como deve ser formado um oceanógrafo? Alguns professores 
defendem um curso de graduação; outros preferem que os alunos 
venham de outras áreas. Física, Química, Biologia, fazendo oceano 
grafia apenas como pós-graduação ... 

Professor Plínio Soares Moreira - Os jovens podem vir fazer 
oceanografia e eles vão ter a esperança de um bom futuro. Até hoje, 
não temos nenhum indício plausível de que haja falta de empregos 
para oceanógrafos. Ao que me consta, todos os oceanógrafos forma 
dos no Brasil e aqueles que obtiveram título de mestre ou de doutor 
encontraram posições em pesquisa e ensino em vários institutos do 
Brasil e também em várias universidades brasileiras. O mercado para 
oceanógrafos no Brasil está muito longe da saturação. 

Agora, o que há é que o Instituto Oceanográfico da Universi 
dade de São Paulo, até o presente momento, não conseguiu, por 
várias razões, internas (e eu não vou entrar em detalhes), implantar o 
seu curso de graduação. Mas nós estamos trabalhando seriamente 
para que isso aconteça na Universidade de São Paulo. Existem, no 
Brasil, cursos de graduação em funcionamento, como nas universi 
dades do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Instituto Oceanográ 
fico terá, num breve período de tempo, seu curso de graduação. 
Atualmente nós funcionamos em pós-graduação, formando mestres e 
doutores em Oceanografia, seja Biológica ou Física, indivíduos já 
formados no Rio Grande do Sul ou no Rio, ou aqueles que optam por 
Oceanografia depois de completados seus cursos de Física, Química, 
Biologia. Nossos cursos de pós-graduação começou em 1973. Vol 
tando ao tema original, ao que me consta, até hoje, não há problemas 
de colocação de pessoal. Todo o pessoal que formamos aqui está 
muito bem colocado. 
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JT-E na empresa privada? Há emprego? 
PSM - A empresa privada é uma outra questão. Nós ainda 

sentimos uma certa dificuldade de penetrá-la. Há um projeto em 
tramitação na Câmara Federal reconhecendo a profissão de oceanó 
grafo. Aí sim, quando uma empresa privada quiser fazer algum 
trabalho ao longo do litoral, como o estudo e implantação de uma 
fazenda de camarões, por exemplo, ou precisar de dados sobre 
correntes marítimas, produtividade, etc., vai ser obrigada a ouvir um 
oceanógrafo. Vamos esperar a regulamentação da profissão. 

JT- De onde vêm as verbas para o Instituto Oceanográfico? 
PSM - Elas vêm, basicamente, da Universiddae de São 

Paulo, como toda instituição da Universidade recebe a sua verba. 
Mas essa verba é insuficiente para que a gente possa desenvolver 
todos os nossos projetos de pesquisa, principalmente porque nós 
temos uma frota: o navio Professor Besnard e duas outras embarca 
çoes, além de três bases onde o pessoal cursa o pós-graduação; onde 
docentes, estagiários, alunos, professores-visitantes desempenham 
suas atividades. Então, nós contamos muito com verba federal que é 
fornecida, principalmente, por dois órgãos: a Comissão Interministe 
rial para os Recursos do Mar - CIRM - e a Financiadora de 
Projetos - Finep -, ligada à Seplan. Esses órgãos federais têm-nos 
ajudado bastante na complementação da verba orçamentária da 
USP. Só essa verba, hoje, não seria suficiente para mantermos 
nossas atividades. 

A verba que a Universidade de São Paulo libera para o 
Instituto Oceanográfico é de 800 bilhões/ano, para pagar 45 professo 
res, 75 alunos de pós-graduação, ·200 funcionários, o prédio do 
Instituto, as três bases avançadas (Cananéia, Ubatuba e Santos), o 
navio oceanográfico Professor Besnard e duas embarcações me 
nores. 

JT-0 senhor diria que o navio é inadequado para esse tipo de 
pesquisa? Falam que o navio tem popa muito alta. o que dificulta a 
pesquisa, que não é muito confortável, que não há nenhuma opção de 
lazer para suportar uma viagem monótona, num trabalho repeti 
tivo ... 

PSM - Eu não concordo muito com as críticas ao navio. O 
nosso Professor Besnard foi planejado para estudos oceanográficos e 
de pesca e construído há 17 anos, na Noruega. Quer dizer, ele já 
sofreu aqui algumas grandes modificações para o desenvolvimento 
dos trabalhos de pesquisa, mas também para a área de lazer. Claro, 
não deixa de ser um navio pequeno. Nós, aqui no Instituto, vamos 
trabalhar arduamente no sentido de conseguir um navio maior, mais 
moderno, com mais recursos, maior capacidade de abrigar pesquisa 
dores. Mas, por enquanto, temos de nos virar com o Professor 
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Besnard. Em Oceanografia há um consenso de que vários navios tem 
de trabalhar em conjunto, baseado num programa preestabelecido. 
Isso está sendo feito na região Antártida. O Besnard, de acordo com 
a programação brasileira e do Instituto, e de acordo com a programa 
ção internacional, trabalha numa região delimitada, internacional 
mente, para esse fim. Navios de outros países, Alemanha, Polônia, 
etc., atuam em áreas próximas ou contíguas e os dados coletados por 
todos eles, o nosso e os outros, são apresentados em reunião conjun 
ta e discutidos. Dessa reunião vai sair algo que nos dirá o que 
devemos fazer. E no Brasil já fazemos, há muito tempo, esse 
trabalho em conjunto. 

JT- O que o senhor me diz do Polar Stern, o famoso navio 
oceanográfico alemão? 

PSM - Não o conheço, mas já vi filmes sobre ele, já vi sua 
'planta. É o mais moderno navio oceanográfico do mundo. Possui 
enormes facilidades em termos de computação, de lazer para cceanõ 
grafos, com piscina, sauna, salas de conferência, salas de cinema, 
shopping. O nosso navio, coitado, não pode ter nada disso. Mas o 
navio alemão representa agora um marco, um ponto de referência. 
Abriu uma brecha para que outros navios sigam a mesma linha. Isso é 
muito importante, porque você precisa ver o que são alguns dias de 
viagem num navio oceanográfico como o nosso. É uma viagem 
monótona, estafante, onde pesquisadores e tripulação se revezam de 
quatro em quatro horas. O navio sai do porto e não há uma parada até 
sua volta. Sempre há pesquisadores trabalhando, assim como a 
tripulação. Então, nos primeiros dias, principalmente para aqueles 
que estão indo pela primeira vez, parece tudo muito bonito. Mas 
depois do quarto, quinto dia, a rotina de trabalho é tão grande, o 
cansaço é tanto que, após as quatro horas de trabalho, que a gente 
chama de quarto, todos vão para a cama se estender. Dormir, ler um 
pouco. Isso é a tônica em todas as viagens. 

JT - Nós conhecemos bem o nosso mar, com todas essas 
dificuldades? É possível citar uma porcentagem? 

PSM - Nós conhecemos em termos ... Não sei ... não posso 
lhe responder isso com exatidão, o quanto nós conhecemos. Ou 
melhor: conhecemos muito pouco. Não sei se isso representa 5%, 
10%, porque há áreas extremamente bem estudadas. Por exemplo: o 
Instituto Oceanografico trabalha na região estuarina-lagu11ar de Ca 
nanéia, que é uma das regiões mais produtivas do Brasil. Estamos lá 
há mais de 40 anos. Então, a soma de trabalhos que nós temos sobre 
essa região, sobre peixes, produtividade primária, sobre ventos, 
correntes, etc., é muito grande. É uma região extensa, ou pequena, 
se comparada com o litoral brasileiro, mas nós a conhecemos muito 
bem. Iguape-Cananéia é conhecida como um vi\•eiro de várias espé- 
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eles economicamente importantes - e outras, não economicamente 
importantes, mas que na cadeia alimentar tornam-se importantes. Foi 
por isso que demos uma ênfase tão grande à região e já temos 250 
trabalhos publicados sobre ela. 

No entanto há outras regiões, como a de Cabo Frio, que está 
sendo muito bem estudada pela Marinha; principalmente sob o ponto 
de vista físico e geográfico: Eu posso lhe dizer que o Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo é o mais antigo do 
Brasil, considerando a abrangência dos estudos de Oceanografia. Em 
termos de América Latina, o nosso Instituto é o mais importante. 
Temos, inclusive, a melhor biblioteca. Naturalmente; a Marinha foi a 
pioneira em estudos oceanográficos no Brasil. É o papel dela, mas 
limitado à parte de geografia, porque a Marinha tinha interesse em 
fazer cartas náuticas, em observar canais, verificar profundidades, 
para distribuir essas informações aos navios. 
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A Terra e o Mar 
l. Relevo 

1.1 - A serra 
1.2 - A planície 
1.3 - Formação geológica 
praias, restingas e dunas 
as ilhas 
1.4 -A costa 

POTENCIAL TURÍSTICO 
2. Clima 
3. Vegetação 

3.1 - A floresta 
drenagem natural 
3 .2 - Os mangues 
3.3 - Outros verdes 

4. Fauna 
5. Solos 
AGRICULTURA 
6. Minérios 
MINERAÇÃO 
7. Hidrografia 

7. l - O estuário 
7.2 - O Valo Grande 
7.3 - As lagunas 
7.3.1 - MARICULTURA 

8. O mar 
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A SERRA 

Entre Iguape e Paranaguá, a Serra do Mar muda de rumo. A 
muralha cristalina, falhada em degraus voltados para o oceano, recua 
e deixa que a planície penetre cerca de 80 quilômetros para o interior. 
A baixada Iguape-Cananéia é, segundo Othon Leonardos, a maior 
planície quaternária enxuta da costa brasileira. 

De quando em quando, a serra emite braços em direção ao 
mar, que recebem nomes próprios dos habitantes locais: serra de 
Itatins, serra da Juréia, do Cordeiro e do Cordeirinho, do ltinga, do 
Miguel, do Iririaia-Açu, do Quilombo, do ltapitangui, do Paratiu e do 
Itapua, do Rio Branco e da Mandira, em São Paulo; serras Negras, 
Cadeado, Gigante e do Marumbi, no Paraná, entre outros nomes. São 
escarpas nascidas de movimentos de acomodação da crosta da Terra, 
que fraturaram e desnivelaram extensas áreas do escudo brasileiro e 
que impõem seu perfil, ríspido e agudo. As cristas do bloco serrano 
apresentam altitudes entre 700 e 1.300 metros (Serra do Paranapiaca· 
ba) e a passagem do planalto para a planície é rápida. As vertentes 
apresentam, quase sempre, mais de 30" de inclinação, chegando a 
atingir 75 ou 80º. Essas ladeiras empinadas impedem. por sua forma. 
a instalação humana. Entre essas encostas se insinuam vales, que 
raramente permitem seu uso como passagem ou área de plantio. 

Numerosos rios e riachos têm suas nascentes na serra, prote 
gidos pela densa vegetação da Mata Pluvial Atlântica, e dali correm 
para o mar, formando um complexo estuário. Mas apenas um deles, 
o Ribeira de lguape, é considerado grande entre os rios brasileiros. 

PLANÍCIE 

A planície não é sempre igual. Uma sucessão de colinas 
(esquistosas e gnáissicas) e de pequenos morros destacados do 
maciço antigo dividem-na em compartimentos. Desses, os mais 
importantes são os que se referem à região costeira e à região sub 
litorânea, ou das colinas: morro do Carnbá, do Inglês, do Maciel, do 
Batujuru, da Pedra e do Cordeirinho, de São João (na ilha de 
Cananéia), Grande e Redondo, da Costa, Sebui, do Canudal, da 
Fortaleza (na Ilha do Mel), Joaquim e Bento Alves e outros nomes. 
Sua altitude varia entre 30 a 100 metros. 

A desagregação e a decomposição das rochas cristalinas da : 
Serra do Mar se processou com rapidez relativa, se considerarmos os · 
milênios de formação da Terra. A massa de detritos, carregada pelos 
rios e enxurradas que descem das montanhas, é muito grande. A 
planície atual formou-se às custas da acumulação dessa enorme 
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quantidade de detritos. O processo de formação da planíce está 
ligado ao da formação das restingas e ao aterro de antigos golfos ou 
enseadas, que essas franjas arenosas acabaram por isolar do mar. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA 
'> 
~ 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
) 

Os 200 quilômetros da região das lagunas costeiras são ocupa 
dos, em grande parte por sedimentos quaternários (Formação Cana 
néia, - Suguio e Petrí, 1973), caracterizados por areias finas e de 
extrema uniformidade (média granulornétrica de 0,25 a O, 125 mm), 
dispostas corno se fossem um lençol, com cerca de 30 metros de 
espessura média (blanket sanei). Esses lençóis de areia, retrabalhados 
pela ação dos ventos, formam as praias, restingas e dunas, que 
caracterizam o relevo do período holocênico, (correspondente ao 
neolítico, ou idade da pedra-polida, datado de 25 mil anos. a.C. ou 
quaternário mais recente. 

A presença de Sambaquis (restos arqueológicos, compostos 
do conchas e cascas de ostras; ) junto às escarpas de 
serra, distantes até 30 quilômetros da costa, revela a existência de 
formações quaternárias ainda mais antigas, relativas ao período 
pleistocênico (correspondente a idade da pedra lascada de, no míni 
mo, 30 mil anos a.e.até o máximo de 100 mil anos a.C., na região). 
Esse período foi influenciado pelas glaciações (wisconsiana). Nessa 
ocasião, o nível das marés foi elevado de nove a dez metros nas 
proximidades dos terrenos cristalinos. O mar entrou em contato com 
rochas de um bilhão de anos (remanescentes do período pré 
cambriano). Ao regredir, as águas depositaram uma grande quantida 
de de sedimentos nas grandes baías, que se encontravam na região da 
atual planície ou Baixada do Ribeira. Nesta vasta planície instalaram 
se as redes hidrográficas e consolidou-se o cordão de restingas e 
ilhas. 

A Ilha Comprida é uma antiga restinga, ancorada numa eleva 
ção de rochas alcalinas com 42 metros de altura (próximo à sua ponta 
sudoeste). A formação inicial foi engrossada por cordões litorâneos 
beacb ridges) e dunas que, estabilizadas pela vegetação, alongam 
suas quatro cristas através dos 70 quilômetros de extensão da ilha. A 
largura máxima desse conjunto não ultrapassa cinco quilômetros. 

A Ilha Comprida, assim como a de Superagui e a das Peças 
tem um ecossistema extremamente frágil, sustentado por solos co 
nhecidos como terra lixo, construídos lentamente durante seis a sete 
mil anos por diversas sucessões de vegetação, até permitir a forma 
ção de verdadeiras florestas sobre a areia. Se essas matas forem 
derrubadas (como já vem ocorrendo) as ilhas se transformarão em 
regiões estéreis e desérticas. Uma estrutura de recuperação além de 
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muito cara, será praticamente inviável. A recuperação da mata 
original é impossível. A afirmação é do geógrafo Aziz Ab' Saber. 

Onde o manto de vegetação sobre as dunas é destruído, as 
mesmas ficam sujeitas às graves erosões provocadas pelos ventos e 
marés. Se essas dunas forem niveladas pelas tempestades - e a 
menos que as dunas secundárias mais baixas possam ser restauradas 
e estabilizadas - a permanência de vida - habitações, estradas - 
ficará seriamente ameaçada. 

De formação sedimentar, o lençol freático dessas ilhas é alto e 
a taxa de absorção do solo é baixa. Tanto a capacidade de carga 
quanto a capacidade de absorção do solo devem ser testadas sistema 
ticamente, a fim de que no processo de escavação seja feito o melhor 
uso dos materiais selecionados. Só assim se poderá evitar que a 
região flutue sobre os restos de seus próprios esgotos, correndo 
simplesmente o risco de afundar devido ao mesmo solo arenoso, 
poroso e sem sustentação. O que já é uma ameaça na ilha Comprida e 
um alerta na vizinha ilha de Cananéia. 

A ilha do Cardoso é a única de formação geológica semelhante 
à serra do Mar. No extremo Sul do Estado de São Paulo, a ilha pode 
ser definida como um pedaço da serra de Paranapiacaba, que, há 
milênios, foi arrancado do continente e jogado no oceano por força 
de um violento movimento telúrico. Em função desse movimento, a 
ilha do Cardoso foi transportada além, com suas argilas, seus lençóis 
freáticos, suas fontes, suas rochas, sua fauna, sua flora e até mesmo 
os homens que a habitavam. 

Separada do maciço, a ilha do Cardoso permaneceu como 
testemunho único da antiga geografia e santuário da vida que abriga 
va. Ao todo, são aproximadamente 140 quilômetros quadrados, 
separados do continente pelo canal de Ararapira e pela baía de 
Trapandé. 

É, portanto, uma ilha montanhosa, com picos de até 800 
metros de altura, revestida em 95% de seu território por matas de 
formação subtropical primitiva, pré-cabralina, com variadíssima 
ocorrência de valiosas essências. Possui ainda numerosos e caudalõ 
sos rios e cachoeiras, nos quais se encontram peixes de água doce, na 
parte mais alta, e outras espécies como tainhas, pescadas, robalos, 
sardinhas, camarões e ostras; na parte mais baixa. A fauna, além da 
enorme quantidade de pássaros que procuram a ilha para a reprodu 
ção, acha-se representada por animais marinhos que povoam suas 
praias e por rebanhos de mamíferos, grandes e pequenos, que aí 
encontram condições ideais de vida, constituindo-se assim em notá 
vel viveiro natural de espécimes raros. Finalmente, a região foi 
ocupada pelo homem pré-histórico americano e permanecem, como 
vestígios dessa ocupação, jazidas arqueológicas importantíssimas, 
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) ainda intactas. O solo pobre dessa ilha (originário da decomposição 
de filitos) não possui nenhumn vocação agrícola ou agrária e não 
existem indícios de reservas minerais. Mas os 111a11guezais que reco 
brem as zonas alagadiças pelas marés são, sem dúvida, os mais 
exuberantes do litoral brasileiro. Essa afirmação é da professora 
Nanuza Luíza de Menezes, membro do Conselho Superior da Socie 
dade Botânica do Brasil. 

Dentro do vasto sistema de que fazem parte, as ilhas exercem 
a função de barreira natural contra os efeitos nocivos de ventos e 
ondas nos ricos sedimentos depositados no fundo das lagunas. Elas 
ajudam a manter o equilíbrio hidráulico de água doce contra a 
invasão das marés salgadas. E, finalmente, sustentam as bordas 
pantanosas da baía, fudamentais para a harmonia do todo. 

___ Toda a faixa costeira, que vai de lguape a Paranaguá, é 
protegida por quatro ilhas maiores: Comprida, do Cardoso, Supera 
güi e das Peças. Nessa faixa de terra, que se estende por cerca de 90 
milhas em linha reta, o continente é recortado em baias, sacos, 
estuários de rios e canais internos. Depois da ilha das Peças, ainda 
temos todo o complexo da baia de Paranaguá que, na década de 40, 
foi ligado artificialmente ao complexo de São Paulo pelo canal de 
Varadouro. 

É essa região que foi classificada pela F AO como um dos 
cinco principais viveiros naturais da Terra. Um mundo particular, 
intrincado e generoso que começa em lguape, na foz do rio Verde, e 
continua rumo ao sul, passando pelo Valo Grande - um canal 
artificial, ligando e trecho final do Ribeira de Iguape ao porto 
marítimo de Iguape, hoje fechado por uma barragem. A seguir, 
chegamos ao chamado Mar Pequeno (ou Mar de lguape), um braço 
de mar separado do oceano pelos 70 quilômetros de comprimento da 
Ilha Comprida. Em dias de sol, a superfície das águas do Mar 
Pequeno é tranquila e calma. 

De um ponto qualquer situado em seu meio, avistam-se as 
duas margens. Do lado direito, na margem continental surgem de 
quando em quando, residências, balneários, clubes de pesca. Seu 
acesso, por terra, é feito através da SP-222. 

A 17 quilômetros de Iguape, o Mar Pequeno divide-se em dois 
braços que contornam uma ilhota, a Grande. Mais adiante, numa 
baia salpicada de pequenas ilhas, avista-se a localidade de Sabaúna, 
na foz do rio de mesmo nome. Na margem da Ilha Comprida 
sucedem-se as localidades de Ubatuba e Pedrinhas. 

A partir daí, o Mar Pequeno não se chama mais assim. 
Dividido definivamente pela ilha de Cananéia - onde se encontra a 
cidade de mesmo nome - ele passa a ser conhecido como Mar de 
Cubatão, ou de Dentro, na porção de mar entre a ilha e o continente. 
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O braço que fica entre as ilhas de Cananéia e Comprida é conhecido 
como Mar de Cananéia, ou de Fora. 

Cananéia, a ilha, tem cerca de 26 quilômetros de comprlmcntu 
e uma largura média de três quilômetros. Cananéia, a cidade, fica a 
54 quilômetros de Iguape - um percurso que pode ser feito em 
pouco mais de três horas, num barco que desenvolva velocidade 
média de oito nós. Cananéia, a barra, é a estreita passagem pela qual 
o mar de Fora se comunica com o Atlântico, o oceano, entre as ilhas 
Comprida e do Cardoso. 

Do lado do continente fica a baía de Trapnndé, que recebe as 
águas doces da vasta rede hidrográfica, cujas cabeceiras encontram 
se nas Serras de Itaparinha, de Itapitingui, do Rio Branco, do 
Sapateiro, do lriraia. Na ocasião da desova, enormes cardumes de 
tainhas, sardinhas e outras espécies de peixes penetram na baia 
através da barra de Cananéia, procurando o meandros dos rios para 
depositarem seus ovos, perpetuando a espécie. Ali,os ovos são 
fecundados pelos peixes machos. Nessa época, os cardumes são tão 
grandes que chegam a mudar o tom das águas. 

Navegando pela baía de Trapandé contorna-se a ilha do Car 
doso através de um canal de mar, entre a ilha e o continente. A parte 
norte da ilha é formada por altas montanhas e, ao sul, termina numa 
restinga plana. Ao todo são 33 quilômetros de comprimento através 
desse canal rnargeado por mangues e suas árvores de grossas raízes, 
que se fixam no solo arenoso. Ao sul da ilha do Cardoso surge a 
cachoeira Grande e a cidadezinha dos pescadores de Marujá, na 
restinga de mesmo nome. O prolongamento da praia de Marujá 
chama-se Ararapira. No extremo sul fica a ponta do Ararapira, por 
onde passa a fronteira estadual entre São Paulo e Paraná. 

A largura do extremo sul da restinga não ultrapassa 300 
metros. Os pescadores que aí vivem podem escolher entre pescar no 
oceano, ou nas águas do mar interior, também chamado de Arara pi 
ra, entre a ilha do Cardoso e a do Superagüi. 

Contornando ao norte a ilha de Superagüi, avista-se a localida- 
de do Ariri e, percorrendo um ambiente agreste de zona de maré, 
chega-se ao canal do Varadouro, com cerca de quatro quilômetros de 
comprimento. 

O canal do Varadouro foi originalmente um istmo baixo e 
arenoso, por onde os "paraderos" ou "varaderos" - mensageiros 
coloniais encarregados da correspondência - encurtavam o cami 
nho, rumo ao sul ou ao norte. Desde a época da colonização foram 
feitos insistentes pedidos para a abertura de uma passagem marítima 
através do Varadouro, que comunica terras paulistas e paranaenses. 
Entretanto, apenas em. 1942 a obra foi concluída. 
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De tempos em ternpos,o assoreamento do canal do Varadouro 
impede a passagem de barcos de calado maior, que para atravessa- 
rem o canal têm que esperar a prearnar. . 

Continuando em direção sul, através do canal entre a ilha do 
Superagííí e o continente, a paisagem não muda: peixes saltam fora 
d'água e, nas margens, pássaros coloridos, garças, socós, galinholas 
e mergulhões vêm buscar seu alimento deixado pela maré vazante, 
moluscos. 

A população ribeirinha acena com lenços à passagem dos 
barcos, quando desejam subir. E, então, o barco diminui a marcha, 
facilitando o acesso de quem vem. O desembarque é feito da mesma 
forma. Deepois dà baía dos Pinheiros, ao lado da ilha de mesmo 
nome, avista-se a ilha das Peças. Para trás fica a ilha do Superagiii, e 
as cidadezinhas de Canudal e Vila Fátima. 

Um pouco mais ao sul, avista-se o canal formado entre as ilhas 
das Peças e Laranjeiras. Aí começa a baía das Laranjeiras, que 
forma um conjunto com a baía de Paranaguá. A partir de Paranaguá a 
paisagem perde o aspecto confinado de mangue. As profundidades 
aumentam. É o oceano que entra pela baía, indicando o fim das águas 
salobras dos mares interiores, 

A cidade de Guaraqueçaba fica dentro da baía de Paranaguá, 
quase em frente a Antonina. Da ponta do Caeté já se avistam os 
grandes casarões de Guaraqueçaba, empinados para o mar. 

Da ilha das Peças chega-se à ilha do Mel, de longa tradição 
como baluarte de defesa da baía de Paranaguá. Ali foi construída, no 
século XVII, uma fortaleza guardiã e, no princípio deste século, 
ergueu-se outro forte sobre a rocha, sendo nele instalados os velhos 
canhões do couraçado "Floriano". 

Rumo a Paranaguá, em linha reta, passa-se ao lado das ilhas 
Catingas e, através do rio Itíberê, chega-se ao velho porto de 
Paranaguá. 

Ao todo são 177 quilômetros. De barco, desenvolvendo velo 
cidade média de oito nós, esse percurso é feito em 12 horas contí 
nuas. A sucessão de ilhas, mangues, baías e dunas, a vegetação 
exuberante e os pássaros e peixes formam um cenário único. Segun 
do a FAO, um mundo fundamental para sobrevivência da vida no 
Atlântico Sul. "E como ele não há outro tão pitoresco a ser visita 
do", conclui o engenheiro naval Aldo Andreoni, assessor do Depar 
tamento Hidroviário e autor de um extenso relatório sobre a linha de 
Navegação Iguape-Paranaguá, que realiza esse percurso. 

A beleza natural da região, à qual se soma o patrimônio 
histórico representado pelos casarões seculares de Paranaguá, Anto 
nina, Morretes {PR), Cananéia e Iguape (SP) revelam em si o poten 
eia! turístico da região que, se explorado com racionalidade e inteli- 
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Um canto de atmosfera muito especial. Foi assim que o 
geógrafo Pierre Deffontaines definiu o clima desta região, atribuindo 
sua unidade e condições ao abraço protetor da Serra do Mar. Na 
realidade, as variações locais não chegam a impressionar diante 
desse todo. A amplitude térmica anual raramente ultrapassa 6• C e a 
altura das chuvas gira em torno de 2.000mm, distribuída de forma 
mais ou menos regular durante o ano. A umidade relativa do ar é 
muito alta e na região da serra a persistência de nevoeiros é grande, 
durante todo o ano. Um ar de estufa, quente e úmido, só suavizado 
pela brisa marítima ou pelas invasões da massa fria, domina toda essa 
região costeira. 

A área é afetada por duas massas de ar. A Tropical Atlântica, 
a partir do anciclone migratório do Atlântico Sul, atinge essa região 
sob a forma de ventos que sopram do Sul e Sudeste. São ventos 
suaves, quase sempre, que trazem e descarregam sobre o continente 
a umidade marinha. A Polar Atlântica traz chuvas frontais, além de 
chuvas de convecção térmica, abundantes e generosas. 

O clima varia segundo o relevo. É quente e superúmido nas 
escarpas da serra, que barram a passagem às massas do ar, provocan- · 
do chuvas constantes e intensas na região. A pluviosidade média na 
Serra do Mar é de 3.600 mm anuais podendo atingir 5.500 mm e um 
mínimo de 2.200 mm. As chuvas alimentam o emaranhado de fontes 
e rios que nascem nas montanhas. Por sua vez, a floresta que reveste 
a serra não só absorve o excesso de umidade como também a libera, 
sempre que se faz necessár-io. Graças a esse pulmão vegetal, o clima 
de litoral e da planície é mais ameno, favorecendo não só a popula 
ção, mas criando as condições de temperatura ideais para a reprodu 
ção da imensa quantidade de vida de suas lagunas. As temperaturas 
médias anuais são de 22º a 24º junto à foz do Ribeira de Iguape, entre 
20º e 22º na maior parte da bacia e inferiores a 2()<> no extremo oeste. 

As máximas absolutas estão entre 34° e 36° na maior parte da 
bacia chegando a 40" na foz do Iguape. A média das mínimas em 
julho está em torno de 8° no extremo oeste da bacia, onde as geadas 
são freqüentes e intensas no inverno e de 10" a 16º, do alto da serra 
para a baixada. 

Um clima desse tipo exerce, por sua vez, grande influência 
sobre o relevo, apressando a desagregação e a decomposição das 
rochas cristalinas. · 

115 

5. E LIISWWWXQ - 



) 

t~- 
'; ·'' ): 

} 

l' 

) 

) 
~ 
\ 

) .. 
) 

VEGETAÇÃO 

Participam do complexo cstuarino-lagunar da região lguape 
Cananéia-Paranaguá várias formações vegetais que se individuali 
zam, na forma e na expressão, de acordo com sua localização dentro 
do espaço geográfico. Indo, do litoral em direção ao interior, encon 
tra-se a vegetação pioneira, o manguezal, o jundu, a vegetação 
higrófila, a vegetação arbustiva-rasteira e a mata tropical pluvial. 
Entretanto, todos esses núcleos de características diferentes formam 
um todo que sobrevive num diálogo íntimo e profundo. 

) 

J 
) 
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A FLORESTA 

Segundo Helmut Troppmair, que reconstituiu serofotografica 
mente a vegetação de Vale do Ribeira, com base em levantamentos 
feitos na década de 60, a mata tropical pluvial nesta região correspon 
de a uma área de 8.350 quilometras quadrados. De lá para cá houve 
uma perda florestal da ordem de 60% em relação a todas as áreas 
verdes mas, mesmo assim, o Vale da Ribeira conserva a grande 
maioria das florestas remanescentes no estado de São Paulo, cerca 
de 3,5 dos 5% da cobertura primitiva que revestiu o território 
estadual. Taxas de desmatamento da ordem de 250% foram registra 
das em períodos de 12 meses, principalmente contra a mata em 
estágio final de sucessão vegetal, em climax auto-sustentado pelo 
alto teor de umidade, calor e abundância de deflúvio. 

Em janeiro de 85, o biólogo e naturalista Roberto Lange dizia 
sobre as matas que ainda cobrem 80% da área do litoral norte do 
Paraná: "São poucas e raras as regiões tão primitivas como essa. A 
vegetação tropical-atlântica é simplesmente exuberante. Esse tipo de 
mata atlântica compete tranquilamente com a Floresta Amazônica 
em variedade e beleza". 

Entretanto, continua sem nenhum controle a extração de 
madeira no litoral norte do Paraná: quem ali estiver poderá observar, 
facilmente, que na boca da noite saem dali dezenas de caminhões de 
toras para abastecer madeireiras do Paraná e Santa Catarina. Há só 
uma saída e praticamente nenhuma fiscalização. O litoral norte do 
Paraná está-se transformando numa importante fonte de lenha para 
as indústrias, em número crescente, que abandonaram os combustí 
veis de petróleo. Apenas em Paranaguá, duas indústrias receberam 
do IBDF autorização para retirar na região o equivalente a dois 
hectares cada uma de lenha por dia. 

O que resta ainda dessa floresta exuberante poderá desapare 
cer nos próximos sete anos. Essa denúncia foi feita recentemente 
pelo ecólogo sul-africano Norman Myers, em uma trabalho encami- 
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nhado à Academia de Ciências de Wushington. Myers solicitou 
providências à comunidade científica internacional, para que impeça 
o desaparecimento de uma das florestas mais ricas e variadas do 
mundo. O pesquisador confessou-se chocado com o descaso das 
autoridades brasileiras diante dessa ameaça que eliminaria, de uma 
só vez, cerca de 20 mil espécies de um tipo de flora que só existe 
nesse ecossistema. 

Nenhuma floresta exibe tamanha versatilidade de espécies 
quanto a Mata Atlântica. A fim de que se avalie a importância do seu 
acervo, basta lembrar que em cada um dos seus hectares desenvol 
vem-se, em média, 150 espécies de árvores diferentes, enquanto nas 
florestas temperadas da Europa crescem apenas dez exemplares, 
nessa mesma superfície. 

A Mata Pluvial Atlântica ergue-se em solos com poucos 
centímetros de espessura (abaixo só existe areia e saibro) recobrindo 
neste trecho, como nos demais, toda a extensão da Serra do Mar - 
uma das mais importantes cadeias de montanhas do Brasil. A mata 
recicla e devolve à atmosfera a maior parte das intensas chuvas que 
caem sobre as escarpas serranas. Esse alto teor de umidade junta 
mente com a proximidade do mar são responsáveis pelas suas folhas 
perenes, verdes durante o ano inteiro, estratificadas em três patama 
res distintos, com árvores de tronco até 58 cm. de diâmetro e 40 
metros de altura, principalmente na região pré-serrana, onde se 
registra o Nebelwald dos alemães, a nossa floresta de neblina. É a 
condensação do vapor d'água que, sob a forma de gotículas suspen 
sas no ar, forma nuvens baixas e densas que percorrem a floresta 
como visitantes silenciosos. 

No estrato mais alto da mata, suas árvores nobres sustentam 
se umas às outras, formando uma copa extremamente homogênea. 
Isso significa que o conjunto se mantêm enquanto houver continuida 
de de cobertura arbórea, ausência de clareiras e desmatamentos. 
Caso contrário, a intensidade de chuvas lava o terreno devastado, 
provocando deslizamentos e alterações gerais no sistema. 

Na opinião da botânica Maria Adelaide Freitas Soares, a 
grande riqueza da Mata Atlântica não está na variedade incomum de 
madeira de lei de seus gigantescos jequitibás, canelas, figueiras, 
guapuruvu - cuja florada mancha de amarelo o verde da mata, em 
determinadas épocas do ano. Segundo ·ela, seu valor maior está 
justamente no subestrato interior, arbustivo e herbáceo, constituído 
por samambaias e begônias, enfeitadas por milhares de plantas 
menores, de beleza singular. · 

A sua flora epífica - plantas que crescem sobre as árvores - 
é igualmente rara diante do elevado número de espécies de orquí 
deas, bromélias e gravatâs, que se desenvolvem apenas neste tipo de 
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ecossistema. Ali existem cerca de duas mil espécies de bromélias, 
algumas praticamente em fase de extinção. Sem falar nas que estão 
praticamente extintas na região, como o Amarilis Caliptratrum, uma 
espécie de lírio que cresce em cima das árvores, como uma batata, 
produzindo uma flor verde delicada e encantadora, e o Wosleya, um 
lírio de cor azul e beleza incomparável- batizado de "Imperatriz do 
Brasil" pelo Jardim Botânico de Frankfurt. 

DRENAGEM NATURAL 

A floresta desempenha um papel importante no ecossistema 
estuarino-lagunar e deve ser considerada como um investimento do 
Estado. Sua destruição provoca alterações climáticas e contribui 
tragicamente para o processo de erosão. Sem a proteção da mata, as 
chuvas fortes e constantes atingem diretamente a frágil e diminuta 
camada de humus, levado pelas enxurradas às calhas dos rios, 
deixando atrás de si terrenos desertos e desnudos - principalmente 
na região pré-serrana. 

Por outro lado, a erosão provocada pelo desmatamento inten 
sivo acaba por soterrar antigos leitos de rio, cujas águas não têm 
outro alternativa além de procurar novos caminhos, inundando e 
destruindo cidades e plantações. O sítio urbano de Iguape quase foi 
tragado pelo Ribeira, e os sedimentos carregados por ele provocaram 
enorme assoreamento na barra de Icapara. E, se a destruição da mata 
continuar nos níveis atuais, de acordo com dados fornecidos pelo 
professor José Bigarella, dá para calcular em cerca de dez anos o 
assoreamento e a inutilização totais da instalação portuária de Para 
naguá. 

A presença da floresta diminui as variações entre enchentes e 
vazantes dos rios, reduz o escoamento na planície e aumenta-o na 
montanha. O manto de detritos vegetais produzidos pela mata - a 
serapilheira funciona como um mata-borrão para as chuvas muito 
intensas, antes de transmitir a umidade ao subsolo. O sistema radicu 
lar da floresta absorve a água e a devolve à atmosfera em cerca de 80 
até 90% de volume da precipitação. Para o Estado, o valor desse 
sistema de drenagem perfeito e natural é incalculável. 

Sem a floresta, os poros do solo são selados por colóides e a 
infiltração decresce. Ao se reconstituir, a vegetação rompe a selage 
m,e a infiltração que se inicia não vai mais encontrar o emaranhado 
de raízes para absorvê-la. A água satura o subsolo, tornando-o 
plástico. E, lentamente, as vertentes da montanha começam a escor 
regar. Longos trechos das estradas começam a ceder. A montanha 
devolve a agressão de que são vítimas as suas matas. 
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Em 305 A.C., Theophrastus já exaltava a excelência <los 
mangues, esta floresta capaz de se estabelecer e sebreviver em solo 
fluido. Um solo encharcado duas vezes por dia pelas marés, que não 
oferece apoio às raízes, possui excesso de sal e deficiência de 
oxigênio. Mais recentemente, o cientista Eugene Odum, da Universi 
dade americana da Geórgia, calculou a "excelência" de cada metro 
quadrado de rnague em cerca de 20,5 dólares, o que acabou sendo um 
dado fundamental para que os Estados Unidos decretassem, no final 
dos anos 60, uma severa legislação sobre o uso e ocupação das áreas 
costeiras. 

O Brasil possui, somente na região lguape-Cananéía- 
Paranaguá, cerca de 3.000 mil quilômetros quadrados de manguezais, 
o que significa que esse tipo de vegetação produz mais de 60 milhões 
de dólares por ano em riquezas naturais ou, traduzindo, em nutrien 
tes, que, convertidos em proteínas, valem essa soma. Da mesma 
forma, os rnanguezais ocupam extensas áreas do norte do Paraná, 
acompanhando o baixo curso dos rios que desaguam nas baías de 
Paranaguá e Guaratuba, ou no oceano. 

Como enfatizou o professor e biólogo Rui de Almeida Dius, do 
Instituto de Pesca da Coordenadoria de Recursos Naturais, "essa 
floresta é importantíssima e vale seu peso em ouro em países mais 
avançados, onde instituições científicas privadas e públicas apren 
dem com ela a, por exemplo, dessalinizar a água do mar". 

Os manguezais abrigados do complexo estuarino-lagunar de 
Iguape-Paranaguá - que, segundo a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente e a Comissão Interrninisterial de Recursos do Mar (Cirrn) é 
o último grande ecossistema não poluído do litoral Atlântico Sul - 
são formados por árvores ditas mangues (dos gêneros Rhizophora, 
Laguncularia e Avicenia), cujo tronco fino é. em geral, suste nado por 
grossas raízes-escoras que o firmam no lodo movediço. A paisagem 
dos rnanguezais é instável devido às constantes modificações natu 
rais a que estão sujeitas. Entretanto, qualquer alteração brusca nesse 
equilíbrio delicado, que entrelaça milhões de formas de vida em 
permanente mutação, pode comprometer todo o complexo. 

As raízes aéreas das "árvores formam abrigo para larvas de 
ostras, orquídeas raras e para uma infinidade de pequenos organis 
mos que servem de alimento aos peixes. Praticamente, 90% dos 
peixes pescados no oceano viveram ou vivem na dependência dessas 
regiões. O sistema é responsável por 98% dos organismos que têm 
vida no mar, principal gerador que é. de plãncton - essa legião de 
animais e plantas microscópicas que é a base de toda produtividade 
do grande celeiro oceânico. Ao caírem nas águas da laguna. as folhas 

119 

.. : .. a t.. xt 'I 



..• 

do manguezal são imediatamente devoradas por bactérias, fungos, 
protozoários, larvas de crustáceos, como o camarão. Depois, são 
recicladas e convertidas em proteínas de alto valor biológico. O 
manguezal da região de São Paulo produz, segundo cálculos conser 
vadores, cerca de 80 toneladas anuais de folhas-nutrientes, o que 
resulta numa produção de 22 toneladas de alimentos por hectare/ano. 
Ou seja, produz 80% dos elementos responsáveis pela vida dos 
cardumes que usam as lagunas como berçário protetor dos filhotes, 
como maternidade responsável pela perpetuação de suas 68 diferen 
tes espécies. 

Riqueza essa, incomparável, diante do pouco que se pode 
extrair do tronco de suas árvores, cuja, casca rugosa e grossa é rica 
em tanino, usado em curtumes ou para a produção de cortiça e 
tinturas. Além do que, a destruição dos mangues equivale a destruir a 
barreira protetora do continente contra a erosão provocada pelas 
ondas, pelos ventos e pelas marés. 

OUTROS VERDES 

Na região ainda encontramos manchas de 1·r1:ctaçiin hiirrífifa, 
cujo domicílio são os lugares úmidos e se caracteriza pelas folhas 
delgadas, moles. que terminam em ponta afilada. Ao seu lado, a 
paisagem de arbustos rasteiros que recobrem os campos (dois mil 
quilômetros quadrados no Vale do Ribeira) e os [undus ou nhundus. 

Segundo o professor Aziz Ab'Saber, vice-presidente da Socie 
dade Brasileira para o Progresso da Ciência, "a planície de restinga 
oferece grandes dificuldades para a ocupação do solo porque o jundu 
(vegetação entre o mangue e a Mata Atlântica) está assentado sobre 
areias e praias antiquíssimas". O solo arenoso muito pobre e seco 
superficialmente e os ventos fortes impedem a existência de plantas 
de folhas delicadas. Assim, a paisagem dos jundus é semelhante a 
certas formas de caatinga: uma vegetação rude e grande número de 
plantas de espinhos e folhas duras e pequenas. 

FAUNA 

Antigamente, um traço que caracterizava a Mata Atlântica era 
sua intensa vida animal. Hoje, os poucos animais que resistiram aos 
ataques do homem estão reduzidos a pequenas populações, algumas 
inexpressivas, sob permanente ameaça de extinção. Nas matas ainda 
podem ser encontrados jaguatiricas: güaximins, o macaco-aranha, 
suçuaranas - a temível onça pintada, sagüis, cachorros-do-mato, 
capivaras, antas, pacas, cotias, caxinguelês, toupeiras, serelepes, 
tamanduás e preguiças, toninhas, iraras, gambás e aniquins. Entre as 
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aves destacam-se o gavião real, o macuco, o flamingo, o muturn, o 
guará dos mangues, o biguá, o papagaio de rabo vermelho,. chauás e 
jaós. As cobras venenosas são muitas: corais (cinco espécies), casca 
véis, jararacas (três raças). 

A presença de alguns desses animais é quase lenda. Outro dia, 
contaram que um jacaré-de-papo-amarelo, e focinho quase tão largo 
quanto comprido, se instalou no quintal de uma família que vive nas 
proximidades do rio das Canoas. E correu o boato que na ilha do 
Rabelo, bem perto do continente, um compadre topou com uma 
onça-pintada. Já faz muito tempo que um último guará - ave 
pernalta, de plumagem rubra - foi visto perambulando nos man 
gues. E, ao anoitecer, já não se ouve as quatro notas distintas do pio 
nostálgico do jaó. 

Foi pensando na preservação dessas espécies - o macuco, o 
jaó, a jacutinga, a onça-pintada, o jacaré-de-papo-amarelo - que o 
administrador da estação ecológica de Guaraqueçaba (PR), Miguel 
Fernando von Behr, propôs no ano passado a criação de uma área de 
proteção ambiental (APA) na região. Mesmo porque, o mico-leão 
dourado - implacavelmente perseguido e abatido pelos caçadores de 
peles - praticamente j:1 desapareceu de lú. Somente 150 remanes 
centes dessa espécie sobrevivem livremente numa reserva biológica 
no Estado do Rio. Assim como os últimos papagaios chavás do 
planeta vivem na ilha dos Pinheiros, vizinha à ilha de Pinheirinhos 
(PR), onde recursos repassados pela World Wildlife Fund (WWF) 
permitiram a construção de um primeiro posto avançado de pes 
quisas. 

"Estamos diante de um verdadeiro escândalo internacional. 
Várias instituições e centros de pesquisa da Europa e dos Estados 
Unidos estão seriamente preocupados com a sorte desses animais. 
Mas aqui, entre nós, ninguém se preocupa com isso." O desabafo é 
do almirante lbsen Gusmão, da Fundação Brasileira para a Conser 
vação da Natureza. O almirante considera que a conservação desses 
nichos ecológicos deveria receber maior atenção das autoridades, 
por serem parte do patrimônio de toda humanidade. 

Habitat ou refúgio de aves migratórias antárticas, o ecossiste 
ma - principalmente a Ilha do Cardoso, com suas condições pré 
cabralinas - funciona como suporte e abrigo internacional de espé 
cies em extinção acelerada. A constatação é de cientistas como 
Miklos Udvard e Wetterberg, que, a respeito, escreveram artigos em 
publicações da IUCN e F AO. 

A fauna fluvial do Ribeira de Iguape, e seus tributários, 
descrita por J.P. Carvalho em 1941, foi drasticamente reduzida. O 
principal sustentáculo da pesca na região de lguape, o Lycengraulis 
grossidens (manjubâo), corre sério risco de extinção porque os 
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cardumes são capturados em massa antes de desovaram no substrato 
salobro. A fauna lagunar, no contrário da fluvial, passa por um boom 
sem precedentes, segundo o Instituto Oceanográfico e o Laboratório 
de Biologia Marinha da USP. A laguna é povoada por 68 a 70 
espécies de peixes, das quais oito são disputadas devido a seu valor 
comercial: são as famílias dos robalos, corvina, bagre-urutu, pescada 
amarela, peixe galo-de-penacho, caicanhas e paratis, e o bagre 
branco. A safra de tainhas é abundante e, na região, a pescada 
amarela chega a pesar dez quilos; o sernarnbiguara, 40 quilos; e, o 
robalo camuri, até 20 quilos. 

Segundo o entreposto do Ceagesp em Cananéia, as espécies 
de peixes vem se multiplicando exponencialmente desde o fechamen 
to da barragem do Valo Grande, em 1978. Nos cinco anos anteriores 
ao fechamento, o entreposto registrou a captura de 1,3 milhão de 
quilos de peixes por ano; uma média que, nos cinco anos seguintes à 
construção da barragem, é da ordem de 5,1 milhões de quilos por 
ano. Outro exemplo, o dos camarões: nos cinco anos anteriores ao 
fechamento, a Ceagesp registrou a captura de 5,6 milhões de quilos 
do crustáceo por ano; e quase 8 milhões de quilos por ano em seguida 
a edificação da barragem. 

"Podemos dizer, com certeza, que o sistema estuarino 
lagunar de Iguape-Cananéia ainda está iniciando uma mudança oca 
sionada pelo fechamento da barragem do Valo Grande." Quem 
afirma isso é o cientista Luiz Roberto Tommasi, do Instituto Oceano 
gráfico da USP, alegre com a situação. (A cada dia que passa, parece 
aumentar o número de espécies que retornam à região, atraindo 
verdadeiramente manadas de golfinhos ou botos, além de tartarugas 
marinhas). E já se avista, com mais freqüência, os esguichos das 
baleias que passam ao largo do arquipélago, em mar aberto. 

Nos antigos solos da região, formados por sedimentos quater 
nários, encontram-se manchas de terra vermelho-amarela e vermelha 
(solos hidromórficos e podzólicos). Sua marca maior é um forte 
descontrole químico, provocado pelas muitas chuvas. São, em geral, 
solos que atingem dois a três metros de profundidade, ácidos (o PH 
varia entre 4,5 e seis) lavados, de aluvião. Pequenas planícies alveo 
lares e várzeas se ampliam, fertilizadas a cada cheia do Ribeira. Mas, 
fora dessa influência, a região não é própria para a agricultura: 70% 
do território é composto de solos de mangue, restingas, solos muito 
mal drenados, afloramentos de rochas, solos rasos, altas declivi 
dades. 

Das três faixas distintas em que podem ser divididas as terras 
da região - planície arenosa, planície litorânea argilosa e a serra-, 
apenas a planície argilosa é própria para a agricultura (cerca de 15 a 
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' 20% da área total). Por serem impróprias e para assegurar a preserva 
ção arnhiental , o litoral e a serra não devem ser tocados. 

Destacam-se entre as culturas da rcgiào a bunaua (J11qnit1, 
Miracatu, Sete Barrus, Eldorado, ltariri, Registro), de chá (Registro, 
Sete Barras), arroz (Registro, Sete Barras e várzeas ju nto ao Ribei 
ra), tangerina e feijão (Eldorado), batata-inglesa (Tapiraí) e mamão 
(Ribeira). Antiga riqueza da região, a hegemonia da monocultura da 
banana foi destruída pelo mal de Sigatoka, urna entre as várias pragas 
que existem nos campos e várzeas, combatidas com pesticidas 
altamente tóxicas, já em fase avançada de bioacumulação na cadeia 
alimentar. 

O governo. com o apoio do Instituto Brasileiro do Café (IBC) 
e do Ministério da Agricultura, incentivou o plantio de café no litoral 
e chegou a entusiasmar vários agricultores da região. Entretanto, 
devido às particularidades locais, que não foram analisadas, a inicia 
tiva resultou num grande fracasso. 

Além de ser uma cultura altamente erosiva para um terreno 
relativamente pobre e acidentado, o café não se adaptou ao clima. As 
lavouras, produzindo pouco, deram um produto de baixa qualidade. 

A cultura do maracujá também foi tentada, como esperança 
de redenção econômica da região. O Instituto Agronômico do Paraná 
(Iapar) chegou a desenvolver pesquisas e obteve um novo tipo de 
semente, cuja planta exigiria novas técnicas de cultivo. Entretanto, 
novamente o fator clima - quente e altamente úmido - não foi 
devidamente ponderado. A produção do primeiro ano foi boa - e aí 
começaram os problemas de comercialização por excesso de oferta. 
Depois, as pragas atacaram a lavoura e os produtores se viram às 
voltas com dívidas que não tinham condições de saldar. 

Atualmente, os agricultores da região do Vale da Ribeira 
queixam-se do abandono da agricultura pelo governo (simbolizado 
pelo rompimento dos polders capazes de permitir uma.exploração 
racional da potencialidade da várzea) e os técnicos insistem na 
necessidade de conscientizar a população para que encontre culturas 
alternativas, adptáveis a regiões inundáveis; use menos pesticidas e 
preserve as cabeceiras e margens dos rios. 

Por outro lado, os nativos da região, que praticavam a agricul 
tura de subsistência através do sistema de roças itinerantes (prejudi 
cial a região porque acelera o desmatamento e porque emprega o 
sistema de queimadas para a limpeza de terrenos, gerando paisagens 
desoladas e solos esgotados) foram gradativamente empurrados para 
as encostas da serra pelos grandes grileiros e madeireiras. Nesses 
terrenos pedregosos e impróprios, o pequeno lavrador tem grande 
dificuldade para sobreviver. 

123 

l@ # C::ZCZ!i, A4 ;µ .JS A 



. 
) 

Para regularizar a situação das terras e melhorar o aproveita 
mento do solo não hasta a implantação da reforma agrária, se for 
mantido o atual perfil de distribuição espacial, dizem os técnicos. 

No Paraná, o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas 
(ITC) conta com a possibilidade de utilizar os dispositivos do Estatu 
to da Terra, que prevêem a desapropriação para a preservação. 
Retirados os pequenos produtores das encostas dos morros, estaria 
assegurada a proteção ambiental e também a sobrevivência dos 
pequenos. Esta foi a proposta encaminhada para o assentamento de 
agricultores na Usina Morretes, de 1.400 hectares, primeira e até 
agora única área desapropriada para fins de reforma agrária no 
Paraná (envolvendo cerca de cem famílias). 

Além disso, é enfatizada a necessidade de assistência técnica 
à agricultura de subsistência, e programas de apoio ao pequeno 
agricultor. No Paraná já foram alguns postos de compra e venda, que 
incluem um ou dois caminhões que trazem a produção até os centros 
dé distribuição e levam, semanalmente, gêneros de primeira necessi 
dade, comprados no atacado, até o pequeno agricultor. O governo 
paranaense também vem incentivando a organização de comunida 
des agrícolas na região, via esquemas de associativismo. 

Xiririca, uma cidadezinha pendurada na barranca do Ribeira 
de Iguape, já foi famosa. Nos mapas limitados do século da desco 
berta do Brasil e na boca dos aventureiros de então era uma palavra 
que significava ouro. Os homens saíam de Cananéia para lguape e, 
de lá, subiam em embarcações rústicas o Ribeira, fazendo as primei 
ras penetrações na terra recentemente descoberta. Xiririca foi um 
dos primeiros lugares onde se encontrou ouro no Brasil. Testemunha 
dessa época é a capela seiscentista de Nossa Senhora do Rosário de 
Vapurunduva. De resto, Xiriríca pouco mudou. Tem apenas um 
nome novo - agora se chama Eldorado Paulista - e, da riqueza 
antiga, restaram somente lembranças. 

Hoje, sabe-e que o ouro não é o único minério existente nos 
23.325 quilômetros quadrados do Vale do Ribeira. Nessa área, equi 
valente a quase 10% da superfície do Estado, concentram-se jazidas 
de chumbo, zinco, minério de tungstênio (scheelíta), sulfatos de 
cobre, grafita, quartzito, manganês, caulirn, fluorita, wollastonita, 
fostato e calcário, além de depósitos de dolornita, ferro, níquel, 
talco, mármore e outros recursos minerais (prata, titânio, ilmenita, 
rutilo etc). Em 1984, havia 150 lavras de extração de minérios 
operando no Vale do Ribeira. 

Um ano antes descobriu-se que as turfeiras, antigas lagoas 
onde restos de vegetação formaram, durante dez mil anos de meta 
morfoses, a turfa da região, tem um potencial energético equivalente 
a 52 mil usinas nucleares tipo Angra-2, ou seja, quase seis mil vezes o 
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potencial das oito usinas nuclcurcs previstas pelo Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha. Moida ou extrudada, a turfa decomposta em pe 
quenos pedaços de curvüo pode gerar gás metano, amônia, carbono 
ativado, coque, ceras sintéticas, ácidos, âlcalis, álcool metílico, 
derivados de óleo, fertilizantes compostos e produtos medicinais 
diversos. Pode ser gaseificada ou liquefeita e, sem qualquer modifi~ 
cação mecânica das caldeiras, ou queimadores existentes, pode 
substituir em até 30% o óleo combustível. 

O potencial das turfeiras nacionais foi exaustivamente inven 
tariado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 
do Ministério de Minas e Energia, em mais dde 500 jazidas ou 
turfeiras distintas. O potencial das turfeiras de lguape consta de um 
documento elaborado pela Divisão de Minas e Geologia Aplicada do 
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, sociedade anônima vincu 
lada à Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia do Estado de São 
Paulo), de número 16.408, de 19 de abril de 1982. Avaliou-se então 
em 160 milhões de metros cúbicos de turfa de boa qualidade o 
potencial encontrável na área, ou seja, urna riqueza comparável a 
mais de 21 milhões de barris de petróleo. Ou ainda: a região tem à flor 
da terra uma riqueza comparável a mais de 62,9 milhões de mega- 
watts/ hora. - 

A opinião pública só tomou conhecimento do valor astronômi 
co das turfeiras da região depois que explodiu. em fins de 1983, a 
polêmica em torno da derrubada da barragem do Valo Grande, um 
canal artificial ligando o Ribeira de Iguape ao Mar Pequeno, para 
facilitar o escoamento dos produtos agrícolas de Registro, no inte 
rior, através do porto de Iguape. Isso em 1852. Na ocasião, o valetão 
possuía três quilômetros de comprimento e 4,4 metros de largura. Em 
1860 começou formalmente a luta pelo seu fechamento. Um século 
depois, o canal crescera mais de 50 vezes, atingindo mais de 230 
metros de largura, provocando a ruína do porto marítimo de Iguape , 
assoreado. e desencadeando profundas conseqüências ecológicas na 
região. Essa luta aparentemente terminou em 1978, quando foi 

construída a barragem. 
Aparentemente porque, em 1983. exigiu-se novamente a aber- 

tura do canal, sob a alegação que seu fechamento havia sido respon 
sável pelas enchentes que assolaram a região. além de colocar em 
perigo a cidade de Iguape. Apesar dos desmentidos das técnicas, a 
questão foi confundida, inicialmente. com uma simples disputa entre 
amantes da natureza e vítimas de inundações rurais. 

Foi quando soube-se do potencial das turfeiras de Iguape , 
confirmado pelos técnicos do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), que admitiram que pelo menos 36.206 dos 50.000 
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, hectares da região mais sujeita à inundação - e também mais rica em 
turfa - haviam sido formalmente concedidos para a mineração n 
Serrana S/A e à Serrana Sociedade de Engenharia Pesquisas e Lavras 
Ltda, do grupo Moinho Santista. A holding Moinho Santista foi 
instalada no Brasil no século passado (a Moinho Fluminense, sua 
unidade mais antiga, foi fundada em 1887) por acionistas internacio 
nais do grupo argentino Bunge y Bem. Se o Valo Grande fosse 
reaberto, a Serrana Mineração veria drenado, do dia para a noite, 
dezenas de milhares de hectares de turfeiras da região. Bastaria 
colher a turfa. E, se consentisse na reabertura do 
canal, o governo estaria decretando a sentença de morte de um dos 
mais ricos e importantes viveiros naturais do mundo. 

Hoje, ninguém mais ignora o potencia! rninerológico - e em 
conflitos - da região. Os técnicos do DNPM não sabem precisar 
exatamente o valor desses recursos, mas fazem uma ressalva: "O 
tempo em que mineração era sinônimo obrigatório de poluição, 
extermínio ecológico e crateras lunares terminou; hoje em dia são 
perfeitamente compatíveis a extração e a preservação" - muito 
embora concordem que não é o que vem ocorrendo no Vale do 
Ribeira. 

Até os trabalhos de prospecção mineral vêm provocando 
desmatamentos, aberturas de clareiras em locais estratégicos, utiliza 
das por helicópteros pertencentes a grandes grupos empresariais, 
interessados em comprovar as informações do projeto Radambrasil, 
do IPT. Isso sem falar na poluição provocada no estuário pelas lavras 
que se encontram às margens dos rios. 

A Mineropar, empresa do governo paranaense que controla a 
exploração mineral do Estado, já sabe que nessa região encontra-se, 
disparadamente, o maior potencial mineral do Paraná. Existem ali, 
segundo a empresa, jazidas definidas de ilmenita (óxido de titânio, de 
largo emprego na indústria química), de circonita, de ouro. E há 
ainda fortes indícios geológicos indicando a existência de jazidas de 
caulin, cobre, chumbo, zinco, rnicas, feldspato (um silicato usado na 
indústria de louças e cerâmicas) mármores, granitos. níquel. cobalto 
e flúor. Nada mais natural, portanto, que a Madezatti, "dona" de 21 
mil alqueires e uma das grandes empresas com interesses nas terras e 
na madeira da região, mantenha na área que afirma lhe pertencer 
nada menos que três geólogos em intenso trabalho de exploração. 

Por outro lado, sabe-se da existência de algumas explorações 
clandestinas de minérios na região paranaense. ao mesmo tempo que 
se percebe que tem aumentado a pressão junto aos organismos 
oficiais, para que concedam a lavra visando a abrir a exploração, 
certamente predatória, dos recursos minerais da região. Há pouco 
tempo, o ITC teve que proibir a retirada de mármore de uma jazida 
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dentro do Parque Morumbi, porque a devastação das matas no local 
estava serulo algo impressionante. Grupos de proteção ambiental têm 
alertado contra a possibilidade de utilização de mercúrio 11a explora 
ção de ouro, a exemplo do que já ocorre na região metropolitana de 
Curitiba, onde um rio foi substancialmente contaminado pelo metal. 

O ESTUÁRIO 

i 
1 
l 
t 

r 

A região integra a Bacia do Sudeste (223.688 quilômetros 
quadrados nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) e seu eixo líquido é o Ribeira de lguape. O Ribeira 
nasce na Serra das Almas (município de Ponta Grossa, Paraná), a 
cerca de 1.200 metros de altitude, rompe a escarpa costeria e se 
precipita no Atlântico, depois de percorrer uma extensão de 470 
quilômetros. O conjunto formado pelo Ribeira de Iguape e seus 
alfuentes banha uma área total de 30.474 quilômetros quadrados. 
Desses, 19.850 quilômetros quadrados são percorridos em São Paulo 
e os restantes 10.624 no nordeste do Paraná. Pela margem direita, o 
Ribeira recebe as águas dos rios Açungui e Ponta Grossa, Ribeirão do 
Rocha e Ribeirão Grande, rios Pardo, Batatal e Jacupiranga. Pela 
esquerda, seus alfuentes são: o Ribeirão do Turvo e os rios Itapira 
puã, Catas Altas, Pilões, Etá e Juquiá. É um conjunto inquieto, 
vigoroso e explosivo. 

São rios que nascem nas vertentes íngremes da serra, quase 
sempre com inclinação superior a 30º. Seus cursos prosseguem por 
vales encaixados, onde as águas deslizam a grande velocidade, 
carregando sedimentos, modelando os leitos e as margens. 

Ao encontrar as cristas da Serra de Paranapiacaba, a cerca de 
900 a 1.300 metros de altitude, o Ribeira se precipita pelo paredão 
rochoso e íngreme, cascateando entre as pedras e as árvores da mata 
dessa e densa e sombria. 

Depois, o rio se acalma. A partir dos 100 metros de altitude, a 
descida em direção ao mar se suaviza, e o Ribeira divaga longamente 
entre meandros e canais interligados, que escorregam na planície, 
abrindo-se em leque até o oceano. 

A fusão de águas doces e salgadas nessa região mais parece 
uma dança muita lenta, executada ao som de urna perfeita orquestra: 
os rios avançam e recuam no estuário, acompanhando o vaivém das 
marés. Por causa disso, o Instituto Oceanográfico classificou o 
sistema como estuarino atípico, que foge à regra geral, e de grande 
complexidade ecológica. 
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O V ALO GRANDE 
O Valo Grande conta uma história de erosão fluvial, provoca- 

127 

_.. «WWWutfEWWWeu=·SW'iiC.'4 - 



da pelo Ribeira de Iguape, Conta também uma melancólica saga de 
desacertos, paixões, poderes. 

O Valo Grande foi um canal artificial ligando o Ribeira de 
Iguape ao Mar Pequeno para permitir acesso direto da navegação 
fluvial para o porto marítimo de Iguape. Quando terminou sua 
construção, em 1848, o Valo possuía 4,4 metros de largura e 3.850 
metros de comprimento. 

Nos primeiros anos, o pequeno canal só permitia a passagem 
das canoas de transporte por ocasião de maré cheia. Somente a partir 
de 1851, o Valo tornou-se navegável em qualquer tempo. Mais que 
isso. Urna série de alterações físicas e ecológicas começaram a 
acontecer, transformando o estreito valetão no caminho preferencial 
do Ribeira em direção do oceano. 

Em 1868, 20 anos depois do término das obras, o Valo já 
possuia dimensões de um braço lateral de rio, apresentando larguras 
ele-até 26 metros. Três anos depois já passavam pelo Valo pouco mais 
de 10% do volume de águas do Ribeira inferior. 

Até 1978, ano em que foi fechado por um dique, o Vale se 
comportou como um desfiladeiro cada vez mais voraz. Sua incrível 
capacidade de destruição tornou-se um contraponto estridente no 
delicado equilíbrio de vidas da paisagem regional. Um contraponto 
que soava como um sinal de alerta para técnicos, administradores e 
membros das comunidades locais. Antes da construção da barragem, 
2/3 do volume total das águas do rio já escoava através do canal do 
Valo Grande, despejando anualmente 2.6 milhões de toneladas de 
solos e resíduos do Vale do Ribeira nas águas lagunares do Mar 
Pequeno, um local projetado pela natureza para ser berçário da vida 
marinha do Atlantico Sul. 

As água do rio estavam invadindo a laguna, carregando ilhotes 
de aguapé, ninhos de insetos irritados pela destruição de seu habitat 
primitivo. Ou seja, motivo de desespero para o turismo e turistas 
locais. Quando foi fechado o valetão crescera mais de 50 vezes, 
atingindo mais de 230 metros de largura. a partir dos seus primitivos 
quatro metros, e profundidades de até 21 metros. Como conseqüên 
cia, provocou o assoreamento do porto de Iguape, da barra do 
Icapara - porta de comunicação entre o Atlântico e o Mar Pequeno 
- e desencadeou profundas conseqüências ecológicas no sistema 
estuarino-lagunar. 

A decisão de fechar o Valo Grande demorou mais de um 
século. Os primeiros pedidos de fechamento em 1860, foram atendi 
dos somente 114 anos depois, uma vez que desde 1974 já existia um 
projeto básico para a construção do dique, contratado pelo Departa 
mento de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), com base em modelo 
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em escala reduzida que foi montado pelo Centro Tecnológico de 
Hidráulica, com o aval do Laboratório Nacional de Hidraúlica, em 
Lisbon. 

Além do desassoreamento da foz do antigo leito do rio - que, 
se não fosse a contribuição de outro rios da baixada. como o 
Peroupava e o Pequeno, teria ficado completamente desativado - o 
projeto determinava e desentupimento de três trechos (curvas do 
Saraiva, Estaleiro e Três Barras) para que fosse restabelecida a calha 
primitiva e o escoamento original. Previa igualmente a construção de 
uma eclusa de navegação. Mas o Valo Grande foi fechado em agosto 
de 1978 sem que as condições morfológicas originais fossem restau 
radas, através da remoção do entulho de 150 anos de desuso do 
chamado Baixo Ribeira. Trecho esse cujo leito maior, as várzeas 
ribeirinhas, havia sido intensamente ocupado nesse intervalo. A 
barragem foi inaugurada e abandonada em seguida. 

ATUAÇÃO DO GOVERNO 

Em 1983 choveu muito. Enxurradas que antes eram contidas 
pela vegetação, devastada, desceram com extrema violência e rapi 
dez as encostas da serra. A esse enorme volume de água somou-se o 
fluxo liberado pela represa de Capivari-Cacboeira, no Paraná. As 
águas inundaram o distrito rural de Peropava, onde 39 fazendas - 
das 172 que ali existiam dez anos antes - foram cercadas pelo rio. 
Segundo dados da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. 
263 pessoas tiveram suas casas submersas pela água e ficaram 
desabrigadas. Os 800 sócios do Sindicato Rural da região. uma 
centena dos quais já pleiteava o ressarcimento de seus prejuízos, 
decidiram intensificar seus protestos contra a barragem, exigindo sua 
destruição. 

Na polêmica que se seguiu, sobre a preservação ou destruição 
da barragem do Valo Grande, a atuação do governo caracterizou-se 
como episódio exemplar de desarticulação. 

Inicialmente, a campanha setorial dos bananicultores ganhou 
o apoio do superintendente do Departamento de Águas e Energia 
(Daee), Waldemar Sandoli Casadei, que transformou a derrubada da 
barragem em questão de honra. Inclusive, entre desmentir a suposi 
ção de que a barragem fosse responsável por enchente anterior que 
castigou Registro e Sete Barras no início de 1981, ou dar ganho de 
causa aos pedidos de indenização dos agricultores atingidos, optou 
pela última alternativa. E, além de não ter contestado em juízo a 
inocência da barragem neste episódio, requereu remessa do processo 
1.715/83 - que beneficiou 74 agricultores - à Justiça Federal, 
argumentando que as várzeas inundadas pertenciam à Marinha. 

129 

._ . .J ..IMQ! a; 1. .lt(t:u;a ... :_ t .A !A ; ~ ~'" ~ -!!!-~ --- ~' • -...,rvo~""!"9" ,-- •• ,~,.,@\.-.."'::•."Y-.""'~~~~..-.~.rs•· .• ,.-"~!"'é~'-°"·~·~~7.:·: l.V,. ?.'.. i B@J~"".&.k ~~~· J1f..'(d ~·-- 



É FEDERAL 

Ao mesmo tempo, as nuturi<ladcs competentes voltaram 
"meio atrás" da decisão de preservar a barragem e optou por 
aconselhar uma "solução emergencial", ou seja, rebaixar o dique 
somente até o nível de sua maré mais alta - e não ao nível da maré 
mais baixa como queriam os opositores da barragem. Com isso, as 
autoridades eximiram-se da eventual responsabilidade em caso de 
enchentes catastróficas no Vale da Ribeira. As chuvas de verão se 
aproximavam. Apesar dos técnicos garantirem que a situaçã de 83 
não se repetiria em 84, os poderes públicos duvidavam. Além disso, o 
Brasil estava vivendo em clima de mudança política, acirrando-se o 
debate em torno da sucessão do presidente João Baptista Figueiredo. 

Em meio a violento jogo de pressões, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) mobilizou-se e aprovou duas 
moções de repúdio às tentativas de se destruir a barragem. Foi o 
seguinte o texto da primeira moção, aprovada por aclamação da 
assembléia dos cientistas brasileiros, em julho de 84: 

"Considerando que o Ministério de Minas e Energia acaba de 
expedir portaria autorizando o rebaixamento da barragem do Valo 
Grandas , no Município de Iguape , litoral Sul de São Paulo; 

Considerando que tal portaria colide com o fato de essa 
barragem proteger uma ampla área estuarino-lagunar, com mais de 
2.000 quilômetros quadrados de extensão, situada entre os Estados 
de São Paulo e Paraná, considerada pela União Internacional para a 
Conservação da Natureza e pelo Fundo Mundial para a Vida Selva 
gem, com base nos indicadores da FAO, o terceiro maior· viveiro 
marinho do mundo; 

Considerando que tal portaria desrespeita recente determina 
ção da Comissão lnterministérial para os Recursos do Mar (CIRM), 
visando a preservar a barragem até a conclusão de estudos e projetos 
definitivos para a região, que estão sendo desenvolvidos pela Univer 
sidade de São Paulo e pela Universidade Federal do Paraná, entre 
outras instituições científicas: 

Considerando que a mencionada área lagunar está em vias de 
ser alvo de um convênio interestadual, entre os governos de São 
Paulo e Paraná, para disciplinar o uso e a ocupação de suas restingas, 
mangues, ilhas e escarpas serranas guarnecidas pela floresta atlan- 
tica; 

Considerando que a 35· Assembléia Geral da SBPC (realizada 
em 1983 em Belém do Pará) enfatizou a necessidade de se preservar e 
administrar os recursos naturais dessa e de outras regiões privilegia· 
das da área costeira nacional - recomendando à época prioridade 
máxima para a Lei de Gerenciamento Costeiro que a União acaba de 
remeter, ao Congresso, em forma de anteprojeto; 
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A seguir, o secretário de Obras e Meio Ambiente, João Leiva, 
assumiu publicamente a tese do rebaixamento da barragem ao nível 
de maré mínima, com base em um modelo matemático fundamentado 
na suposição de que as chuvas de 1984 seriam tão fortes quanto as do 
ano anterior, sem levar em consideração a influência da corrente 
marítima EI Nino nas precipitações excessivas de 1983. · 

Considerando inadmissível, o tratamento setorial, unilateral e 
obstinado que vinha caracterizando o envolvimento do governo 
paulista com a barragem do Vale Grande, e considerando estranho e 
exagerado o alarmismo criado em relação ao dique que devolveu o 
Ribeira ao seu curso milenar, o governo federal, através do Departa 
mento Nacional do Aguas e Energia Elétrica (Dnaee), lembrou 
oficialmente ao secretário de Obras e Meio Ambiente do São Paulo 
que o Ribeira de lguape havia sido considerado rio federal sob tutela 

__ do Dnaee, de acordo com o decreto n- 36.181, de 15 de setembro de 
1954. 

Um telex enviado pelo diretor da Divisão de Controle de 
Recursos Hídricos do DNAEE, Benedito Eduardo Barbosa Pereira, 
ao secretário de Obras e Meio Ambiente, João Leiva, em dezembro 
de 1983, citou especificamente, além do Código de Águas (ou decreto 
n• 24.643, de julho de 1934), a portaria n• 233, de março de 83, 
enquadrando entre as incumbências legais do DNAEE e de supervi 
sionar, fiscalizar e controlar a utilização da água da bacia hidrográfi 
ca dos rios federais, corno o Ribeira. 

Chamando a si a competência de decidir sobre a situação 
explosiva do Ribeira, o DNAEE iniciou imediatamente a estrutura 
ção de um Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidro 
gráfica do Ríbeirá do lguape (CEIBH), cuja atribuição de acordo 
com a Portaria Interministerial n• 90/78, do Ministério de Minas e 
Energia e do Ministério do Interior, seria promover o ordenamento 
dos recursos hídricos na região. 

Entretanto, antes que o CEIBH se reunisse, o ministro César 
Cais, das Minas e Energia, autorizou intempestivamente o rebaixa 
mento da barragem, através da Portaria n• 992, desautorizando o 
parecer da Comissão Interministerial de Recursos do Mar (CIRM), 
do Ministério da Marinha, que se havia pronunciado a favor da 
manutenção do dique, depois que a Secretatira Especial do Meio 
Ambiente (SEMA) comprovou a exatidão das notícias divulgadas 
pelo Jornal da Tarde de que a região a ser beneficiada pelo rebaixa 
mento incluía as maiores jazidas de turfa do Brasil no início de 1984. 
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A Assembléia Geral da SBPC repudia mais uma vez as amea 
ças contra a integridade da barragem que protege a laguna contra a 
água doce do rio Ribeira de Iguape, aplaudindo, por outro lado, os 
esforços que os governadores paulista e paranaense estão efetuando 
para administrar em conjunto aquele ecossistema, através da Sudel 
pa e da Surehma (Superintendência de Desenvolvimento do Litoral 
Paulista e Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 
Paranaense)". 

Essa primeira moção foi encaminhada ao ministro das Minas e 
Energia, César Cais, e aos governadores José Richa e Franco Monto 
ro. A segunda moção {que foi aprovada inicialmente pelo 3° Encontro 
Nacional de Entidade Conservancionistas e depois pela assembléia 
geral da sociedade), reproduzida abaixo, foi encaminhada ao Minis 
tério da Marinha, Cirm; Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e FAO, além do 
governo paulista. 

"Considerando a importância do Complexo estuaríno-Iagunar 
de lguape-Paranágua, elencado pela FAO como um dos principais 
responsáveis pela expansão da vida no Planeta; Considerando que a 
barragem do Valo Grande representa um importante elemento no 
equilíbrio do sistema lagunar;( ... ) A Assembléia da SBPC manifesta 
se contrariamente a qualquer ação que possa alterar o equilíbrio 
ecológico do complexo estuarino-lagunar, até que sejam concluídos e 
amplamente debatidos os trabalhos científicos que estão sendo ela 
borados pelas diversas entidades a ele relacionadas". 

) A COMUNIDADE REAGE 

\, 
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Também a Câmara de Cananéia e a de lguape além de várias 
instituições de preservação ambiental se posicionaram contra ades 
truição da barragem, ao mesmo tempo que o Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo divulgou as conclusões do estudo que 
lhe foi encomendado pelo Comitê de Defesa do Litoral (Codel) sobre 
a região lagunar. Esse estudo foi coordenado pelo professor adjunto 
do Departamento de Oceanografia Biológica da USP, doutor Luiz 
Roberto Tommasi, que recomendou que "de forma alguma" fosse 
rebaixada a barragem, afirmando acreditar que a solução para o 
problema das enchentes nos arredores de Iguape e de todo vale do 
Ribeira, provocadas pelo extravazamento do rio, estivesse na cons 
trução de cinco barragens de cabeceira, junto ao Ribeira e seus 
principais afluentes. 

As sete melhorias apontadas pelo estudo foram assinaladas 
durante duas campanhas de amostragem, em novembro e dezembro 
de 1983 e fevereiro e março de 1984. quando várias equipes vasculha- 
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As conseqüências benéficas do fechamento do canal abrem o 
documento contendo as conclusões dos estudos do 10, enviado ao 
Secretário do Meio Ambiente em julho de 1984. Seu teor é o 
seguinte: 

"Prezado sr. secretário, 
Em complementação às informações que enviei a v.s- sobre o 

Projeto Valo Grande, informo que, após o fechamento do mesmo, 
houve as seguintes melhorias ecológicas do sistema: 

1. aumento da salinidade do Mar Pequeno - Mar de Cananéia 
2. aumento da transparência da água e portanto da camada 

euíôtica 
3. redução da carga de sedimentos introduzida no Mar Peque- 

no e conseqüentemente dos processos de assoreamento no mesmo 
4. reocupação do Mar Pequeno por camarões 
5. reocupação de baixios pelo mangue 
6. enriquecimento da fauna bentônica de fundos não consoli- 

dados no Mar Pequeno 
. 7. elevada qualidade das águas em termos de coliformes 

fecais, praguícidas e metais pesados 
Todos esses fatos puderam ser constatados durante as duas 

campanhas realizadas, o que mostra a franca recuperação da biota 
para que possa a mesma ser um efetivo berçário, um importantíssimo 
criadouro de espécies marinhas. 

Estão, porém, ocorrendo alguns problemas na região do Mar 
Pequeno que requerem estudos mais detalhados tanto hidrológicos, 
geológicos como ecológicos. Daí a imperiosa necessidade da conti 
nuidade do projeto. Esses problemas são os seguintes: 

a. O assoreamento da barra de Icapara está impedindo a 
penetração da cunha salina no Mar Pequeno. Por esse motivo, a 
influência do mar através daquela barra, quando muito, atinge a 
altura da desembocadura do Valo Grande no Mar Pequeno. 

b. Está havendo penetração das águas do Ribeira no Mar 
Pequeno através da barra de Icapara, Isso poderia estar contribuindo 
para uma eutrofização da região inicial do Mar Pequeno e talvez 
explique o reaparecimento do florescimento de Skeletonema costa 
tum, característi~os do período quando o Valo estava aberto. 

e. Devido aos itens a e b, a salinidade do Mar Pequeno é, 
aparentemente, menor do que poderia ser, se a barra de Icapara não 
estivesse assoreada. 
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Em 1985. foram tornadas medidas importantes. Os governos 
de São Paulo e do Paraná assinaram um convênio para preservar a 
região (veja página), em janeiro, e em abril o Ceibh aprovou um 
extenso programa para proteger o complexo estuarino-Ingunar. Entre 
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programada para dois anos após a liberação dos recursos financeiros 
IJCfC!i!iíldns (1·e1r.a Ili! 11~1 I0,12 milhões) e consta de obras de 
reforço ,1fé 11111 metro ,111/es da super Hcie Jl~gu11, 011dc toi p,ojctm1o 
um vertedouro de soleira espessa com 18 vãos de nove metros de 
largura. 

Por sua vez, em 31 de maio de 1985, o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (Consenta) aprovou por unanimidade a proposta de 
manutenção da barragem do Valo Grande e a realização de estudos 
sobre o aproveitamento dos 16 mil hectares das áreas sujeitas a 
inundação. Entretanto, o organismo recomendou ao seu presidente, 
governador Franco Montoro, que o reforço hidráulico fosse feito em 
toda extensão da obra antes da estação das chuvas de 1986. Caso 
contrário, os fantasmas da catástrofe continuariam a rondar em torno 
do Valo Grande. 

As lagunas são o cadinho onde a natureza da região entre 
Jguape e Paranaguá realiza sua alquimia maior. Nas águas férteis e 
mansas desses braços de mar - separados do oceano pelas ilhas 
barreira Comprida, do Cardoso, Superagui e das Peças - a água 
doce, os nutrientes, e a vegetação em decomposição são misturados 
pelos ventos e marés, formando uma solução salina contendo C02 e 
íons inorgânicos. Através da energia solar gratuita, essa solução é 
transformada em quase 500 mil toneladas de biomassa (mangue, 
plâncton, ervas marinhas e algas) por ano. O equivalente energético 
dessa produção é da ordem de 280.000 quilogramas calorias/ano, 
igual a cerca de 200 mil barris de petróleo. 

Mais importante ainda: as proteínas de alto valor biológico e 
econômico catalizadas nas lagunas constituem o elo básico de exten 
sa cadeia alimentar que se inicia em microscópicos seres aquáticos, 
passa através de organismos cada vez mais complexos, e chega até o 
homem, sob a forma de alimento e vida. 

A partir de dados do Instituto Oceanográfico da USP. com 
base em Cananéia, a produção pesqueira dos 200 quilômetros qua 
drados da região lagunar foi avaliada "por baixo" em USS 4,5 
anuais. Se não bastassem esses dados, 2/3 da produção anual de 
pescado brasileiro depende dos peixes, crustáceos e microorganis 
mos, que nascem e se desenvolvem nas lagunas. Além disso, a 
preservação das lagunas é vital para todo o Sudoeste Atlântico, uma 
vez que é nessa região que se reproduzem os cardumes oceânicos, 
atraídos pela prodigiosa quantidade de plâncton produzido. 

Esses grandes celeiros. para realizarem sua alquimia. necessi 
tam de certo teor ideal de salinidade, luz. Ph, oxigênio dissolvido e 
calor. Por exemplo. enquanto o canal artificial do Valo Grande 
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para a disposição final mais correta dos mesmos, a qual deveria estar 
11coplada à soluçân para os esgotos 1ln llllíl íl1 mule Ci1111111éin, 

Destaco ainda os seguintes aspectos observados durante os 
trabalhos desenvolvidos dentro do projeto: 

1. A região é um importante criadouro de várias espécies de 
peixes e de camarões de interesse comercial. 

2. A região abriga importante fauna de peixes, cuja diversida 
de específica está entre 70 e 80 espécies. Apenas entre os bagres, são 
conhecidas sete espécies na região, algumas das quais formando 
densas populações e tendo grande importância na dinâmica das 
populações de camarões, das quais são predadores. 

3. A região é importante exportadora de seston e de nutrientes 
para as áreas adjacentes da plataforma continental. 

__ 4. Está havendo penetração de espécies oceânicas no sistema, 
como pode ser bem observado no estudo do zooplâncton. Várias 
espécies antes (com o Valo aberto) conhecidas apenas na plataforma 
continental hoje também ocorrem no sistema estuarino-lagunar. 

5. As regiões da baía de Trapandé, Mar de Cubarão, Mar de 
Cananéia e grande parte do Mar Pequeno estão sob influência da 
água que penetra pela barra de Cananéia. 

6. Há hoje intensa pesca predatória de camarões, dentro do 
sistema estuarino-lagunar, a qual poderá vir a comprometer o cria 
douro natural daqueles crustáceos, que é a região. 

Devido a essas observações, considero que há enorme impor 
tância em se manter o quadro hidrológico atual dos Mares de Cuba. 
tão, Cananéia e baía de Trapandé e resolver também os problemas da 
barra de Icapara, ou seja, de forma alguma deve-se rebaixar o Valo 
Grande e permitir que as águas do Ribeira entrem novamente no Mar 
Pequeno". 

Em 1984 não ocorreram cheias catastróficas no Vale do Ribei 
ra, previstas pelos opositores da Barragem. 

A derrubada ou manutenção do dique do canal do Valo 
Grande transformou-se, então, num debate decisivo, cuja solução 
teria repercussões em todo Sudoeste do Atlântico e determinaria se 
as imensas jazidas de turfa ao longo da costa litorânea da região 
seriam ou não exploradas racionalmente, sem danificar as demais 

· riquezas do mar. 



esteve aberto, a quantidade excessiva de água doce na laguna, baixou 
o teor de salinidade para menos de 8% em certos trechos. O oceanó 
grnfo Victor Snduwskl observou vfü ius uiortnndudcs de 11d xc~ 11H1d· 
nhos devido a essa baixa salinidade. · 

Pesquisadores de renome internacional calcularam que cada 
hectare de água existente na laguna é capaz de produzir por ano 17 
toneladas de proteínas de primeira. Se for usada apenas 10% da 
região para a criação intensiva de ostras, o Brasil terá uma colheita 
anual de 17 mil toneladas de carne de ostra - o que é pouco perto da 
produção mundial de ostreicultura (900 mil toneladas anuais)-, mas 
infinitamente maior que a produção atual do País, que é da ordem de 
900 toneladas por ano (dados de 1984 obtidas através da pesca 
extrativa e predatória. 

A simplicidade e o uso inteligente dos recursos disponíveis, ao 
"lado do domínio de técnicas simples e baratas, pode multiplicar esse 
potencial. 

MARICULTURA: UMA USINA NATURAL 

) 

O camarão é apenas uma das centenas de espécies marinhas 
que procuram a região lagunar para alimentação e abrigo. Os esto 
ques adultos se reproduzem em mar aberto, entre 40 e 60 metros de 
profundidade. As larvas são carregadas pelas marés para dentro das 
lagunas, onde se desenvolvem sob a proteção da natureza. Na fase 
de pré-adultos, tornam-se migrantes e voltam para mar alto. 

A Sudepe introduziu a defesa do camarão em 1984, porque a 
pesca excessiva - um grande número de barcos operando, alguns de 
maneira predatória - estava dizimando os estoques e tornando a 
atividade antíeconômica. Em 1980, um camaroneiro capturava 1.500 
quilos de camarão em 14 dias. Em 1984, no mesmo período, a pesca 
não rendia mais de 500 quilos. 

Segundo Helio Valentini, chefe do Controle de Produção 
Pesqueira do Estado de São Paulo e presidente do Grupo Permanente 
de Estudos do Camarão, a produtividade do camarão-rosa diminuiu 
60% na região Sul-Sudeste e o camarão sete-barbas também está 
sendo dizimado. Em geral, as espécies são capturadas na fase 
juvenil, quando voltam para o oceano. 

Helio Valentini havia sugerido o defeso do camarão entre 
fevereiro e maio, época em que as espécies rnigram. Entretanto, 
considerou razoável a decisão da Sudepe de estender o defeso do 
camarão entre os meses de março a abril. 

Demorou muito - 11 anos exatamente - para o Instituto de 
Pesca, com uma base de pesquisas em Cananéia, iniciar o repovoa 
mente dos estoques de camarão na laguna. O repovoamento do 
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camurüo não é nem mais uma pesquisa, tornou-se "uma nccesxidavlc 
diante de seu extermínio na costa brasileira", afirmou o biólogo 
respnnsrivel pelo projeto, Fruncisco dns Chagas Soares. 

A incidência úc camarão na laguna havia entrado crn declínio 
durante o funcionamento da barragem do Valo Grande. Nesse perío 
do ele foi concentrar-se na barra, onde estava mais exposto à pesca 
predatória. O repovoamento começou timidamente em março de 
1983, quando foram lançados na laguna 30 mil camarões jovens. A 
meta do Instituto de Pesca é um milhão de camarões por mês, depois 
de desovados em laboratórios e criados em viveiros montados na 
laguna: uma armação simples, com tela plástica, cabos e bambu. 

Ao mesmo tempo que trabalhava no projeto, Chagas começou 
a se dedicar a realização de um antigo sonho: montar sua própria 
fazenda de criação de camarões, onde pesquisa a adaptação da 
espécie penaes indicus, ou camarão da Índia, ideal para engorda e 
que atinge valor comercial em poucos meses. A experiência pioneira 
de Chagas é o começo de um programa a ser estendido a toda a 
população caiçara e aos pequenos e médios empresários. 

Tecnicamente, tanto a criação como a engorda são problemas 
resolvidos. Mas a criação exige atenção permanente para manter a 
temperatura, alimentação e oxigênio ideais. Além disso é preciso 
evitar o convívio de filhotes de tamanhos diferentes, para controlar o 
canibalismo. Segundo os cálculos dos técnicos. em-uma área mínima 
de quatro mil metros quadrados, utilizando apenas alimentação natu 
ral, e concentrando cerca de 20 camarões por metro quadrado, é 
possível obter em seis meses 1.280 quilos de camarões. 

Um pescador utilizando a arte regular da pesca do camarão, a 
tarrafa e o corrice, talvez não consiga pescar no mesmo período mais 
de 200 quilos de camarão. 

CRIAÇÃO DE OSTRAS 

Segundo os técnicos do Instituto de Pesca, a criação de ostras 
nas lagunas poderá representar para a região uma renda superior à do 
turismo e até mesmo da própria pesca. As primeiras medidas destina 
das a transformar Cananéia em centro nacional de ostricultura foram 
tomadas no início de 1979. 

A idéia era, além de ampliar a capacidade produtiva, preservar 
uma riqueza em vias de extinção. A produção extrativa já dizimou 
outros centros de produção natural. como Bertioga, onde já começa 
ram a ser retiradas ostras com mais de 20 centímetros. Isso, para os 
biólogos, é mau sinal. Ostras desse tamanho só são colhidas quando 
não existem menores. 

QC]SSQJSGNZWMauc;:;:swwwu;:;:;u;:;s::..mfQ R,:..S}t;:'.- ... •;. 'º- ti. ,;a SR~*- ,<E.~ª'ªsz;c.9.Rkfit~ ;;4:,.•=· XGS 



• ) 

Além do que, para ser consumida, a ostra exige criação em 
áreas não poluídas: elas filtram, mais ou menos, cada uma, cerca de 
20 litros de água por hora. Filtram e assimilam os organismos 
microscópicos, a sopa 'de plancton este cado rico que a laguna produz 
incessantemente, dando origem a uma espécie de pastagem marinha. 
A região estuarino-lagunar entre Cananéia e Iguape é o último 
complexo não poluído na costa brasileira. 

Em Cananéia, as ostras chegam a crescer em menos de J 6 
meses. Elas são criadas em caixas plásticas perfuradas ou armações 
de tela, para evitar o ataque dos caramujos predadores, que furam a 
casca da ostra e sugam seu conteúdo . 

O conjunto de medidas necessárias para a criação de ostras é 
simples, e o investimento é insignificante perto do retorno, afirmam 
os técnicos. O biólogo Orlando Martins Pereira, do Instituto de Pesca 
declara que o órgão está em condições de oferecer todo o apoio 
"técnico ao programa de repovoamento da ostreira. Para ele, a região 
é um lugar privilegiado pela natureza para a criação de ostras, 
permitindo as diversas fases da cultura - captura das sementes 
iatravés de conchas de vieira adaptadas a suportes de bambu) e 
engorda. 

Rencentemente, o empresário francês Jacques Debauvais, 
que há vários anos se dedica à criação de ostras na região, iniciou um 
novo projeto, financiado pela Sudepe e Finep: criar ostras em 
laboratório. Sua meta é produzir 30 mil por mês, inclusive das 
japonesas - as famosas, caras e nobres "jigas". Além de, natural 
mente, fornecer ostras para engorda. 

Toshio Otarni também trabalha com ostras, somente na reven 
da, depois de filtradas e limpas em tanques com circulação perma 
nente da água da laguna de Cananéia. Sua produção é modesta - 
varia em torno de l.500 ostras por mês. Mas está feliz: "É mais 
lucrativo que granja", diz ele. 

Tanto a estricultura como a criação de camarões ainda estão 
começando na região. Entretanto, os técnicos garantem que seu 
potencial é inesgotável, e citam o exemplo do Equador onde, em 
pouco tempo, a criação de camarões tornou-se a segunda maior 
riqueza do País, quase alcançando os dividendos obtidos com o 
petróleo. 

A tese é reforçada pelo parecer do especialista da F AO Carlos 
Sant'Ana Diegues, para quem a estimativa do potencial economico 
dessa região oferece duas particularidades: 

1) Qualquer cálculo pode ser facilmente superado pela realida 
de, uma vez que mesmo as cifras mais otimistas se tornam subdimen 
sionadas e tímidas diante da produtividade das águas. 
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2) A possibilidade de lucros fáceis a custos insignificantes 
pode induzir o produtor a cometer o equívoco de derrubar até os 
próprios mangues, para implantar cercos ou fazendas marinhas. Com 
isso, ele estaria contribuindo para destruir o habitat do qual depende 
sua produção. 

A região estuaríno-lagunar possui todas as condições para se 
transformar em importante centro de maricultura - essa florescente 
indústria internacional produtora de proteínas nobres, através da 
criação de camarões, ostras, robalos, tainhas e outros frutos do mar. 

O MAR SEGUNDO BAKER 

f 
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Quanto vale um território de quatro milhões de quilômetros 
quadrados (mais de 16 vezes a área da Alemanha Ocidental), mais 
fértil do que as melhores terras roxas do País e pronto para gerar 
alimentos e outras riquezas, assim que deixar de ser usado como 
lixeira continental e cenário de crimes que desfiguram sua porta de 
entrada-e- quase oito mil quilômetros de costa - e comprometem o 
seu futuro? 

Essa pergunta, colocada pelo Jornal da Tarde em janeiro de 
1984 ainda tem a mesma força de dois anos atrás. E a resposta 
continua invariavelmente a mesma: o mar vale o suficiente para o 
Brasil sair da crise e resgatar, além da dívida externa, os 40 milhões 
de subnutridos crônicos que possuímos. Quem disse isso é um 
especialista da FAO e consultor da ONU, Antonio Carlos Sant'Ana 
Diegues, um brasileiro, filho de Iguape, indignado com as riquezas 
que o País perde ao poluir o mar ou devastar a costa. 

E este mesmo brasileiro acrescentou: "Esta região não vale 
nada, se for entregue à própria sorte, se não houver a união necessá 
ria de armadores, pescadores artesanais, ambientalistas, administra 
dores e autoridades, visando tratá-la diferenciadamente; respeitando 
seus ciclos naturais e convertendo-os em oportunidades e lucros. 
Não se pode divorciar a pesca pelágica (de mar aberto) das lagunas e 
estuários que lhe alimentam os cardumes; há toda uma complexa e 
indissolúvel dependência mútua entre os cardumes de alto mar e os 
organismos simples que pululam num manguezal ou fervilham num 
banco de plancton próximo à praia". 

O mar é uma força viva. Seus recursos são renováveis desde 
que recebam os cuidados adequados. Ou, como disse o contra 
almirante Múcio Piragibe Ribeiro de Bakker, ex-secretário da Cornis- 
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são Interministerial de Recursos do· Mar (Cirrn), "o mar é uma 
grande esperança, mas também um grande desafio". Um desafio que 
começa a ser vencido no momento em que respeitamos a floresta, 
que abriga os ·rios, que carregam vida, fertilizada nos mangues, 
depositada nas lagunas, que embalam os primeiros passos de outro 
ciclo que se inicia nos oceânos. E que, cedo ou tarde, volta ao 
ho~e_m, sob a forma de vida ou morte. ' 

,·1 • ' Grande desafio, grande esperança: é assim que o mar deve ser 
visto pelo homem contemporâneo, pela importância que assume para 
seu futuro e pela necessidade de se preservar sua qualidade, da qual, 
forçosamente, dependerá a qualidade da vida humana. Seus recursos 
vivos podem contribuir decisivamente para atenuar a carência protéi 
ca de um mundo que comporta hoje cerca de um bilhão de subalimen 
tados. Mundo que deverá triplicar na próxima década sua produção 
de alimentos, de matérias-primas e de energia apenas para manter a 
atual qualidade de vida. Um planeta onde nascem dez mil pessoas 
por hora, que consome a cada minuto um milhão e 300 mil dólares 
para manter seu arsenal bélico. E que, por isso mesmo, está-se 
dividindo e aprofundando divisões entre ricos e pobres, fracos e 
fortes, multiplicando tensões a partir dessas diferenças, ocultas sob a 
expressão convencional e branda de "conflito Norte-Sul". 

J 

Diante deste cenário, o Brasil deverá adquirir sabedoria sufi 
ciente para identificar ameaças e oportunidade, buscando através da 
criatividade e da imaginação do povo o caminho mais seguro entre as 
novas fronteiras que se irão abrindo. 

E o mar representa a "última fronteira" na qual se vislumbra 
urna tentativa de solução, embora parcial, para os grandes problemas 
com os quais se defrontará a Humanidade no final deste século, 
especialmente a carência de alimentos para uma população em 
constante e ainda incontrolável expansão. 

O governo brasileiro tem mostrado evidências de sua cons 
cientização deste problema. Através da Comissão Interministerial 
para os Recursros do Mar (Cirm), elaborou a Política Nacional para 
os Recursos do Mar (PNRM), que tem a finalidade de fixar medidas 
essenciais à promoção da integração do mar territorial e plataforma 
continental ao espaço brasileiro e à exploração racional dos oceanos. 
Ficam aí compreendidos os recursos vivos, minerais e energéticos da 
coluna d'água, solo e subsolo, que apresentem interesse para o 
desenvolvimento social e econômico do País e para a segurança 
nacional. 

A nova Lei de Direito do Mar permitiu a anexação ao territó 
rio brasileiro de uma área marítima de cerca de quatro milhões de 
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quilômetros quadrados, o que corresponde a metade da superfície do 
País. Porém, a soberania nacional sobre· essa imensa área só será 
efetiva se a Nação tiver competência para ocupá-la, o que dependerá 
do seu povo e de sua vontade. · ',i-.- •. 
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Se a primeira prioridade do uso do mar é a de aumentar a 
oferta de alimentos, surpreende saber que na realidade os oceanos, 
que correspondem a 72% da superfície da Terra, oferecem apenas 
2% do alimento consumido pela Humanidade. Os restantes 98% 
ficam por conta da agricultura e da pecuária. Será então a terra, sede 
da agricultura e da pecuária, intrinsecamente mais produtiva que os 
oceanos? Não. Mas acontece que um imenso atraso tecnológico na 
maneira com que o homem explora o mar, comparado à tecnologia 
com que ele explora a terra, provoca essa gigantesca inferioridade de 
produção. 

A situação brasileira já atingiu níveis altamente preocupantes 
e alguns dos ecossistemas costeiros já estão merecendo atenção 
especial, como estes, que atingiram um estágio considerado crítico: 
Golfão Marajoara (PA) - efluentes industriais, despejados no rio 
Pará; Ilha de São Luiz, Baía de São Marcos e de São José (MA) - 
desmatamento dos manguezais, aterros para loteamento, instalações 
de indústrias potencialmente poluidoras, futuro trânsito de cerca de 
1.000 navios para transporte de material do Grande Caraiás: Recife e 
arredores - todas as bacias hidrográficas litorâneas contaminadas 
com efluentes industriais, particularmente a vinhaça; grande especu 
lação imobiliária na faixa litorânea; Baía de Todos os Santos - 
produtos químicos, petroquímicas e metais pesados; aterros; Baía do 
Espírito Santo - grande trânsito de navios e despejos de lixo; Baía 
da Guanabara - efluentes industriais diversos, metais pesados, 
fertilizantes e produtos petroquímicas; Criciúrna (SC) - produtos 
carboníferos; Lagoa dos Patos - metais pesados, fenóis, fertilizan- 
tes e biocidas. 

Diante da gravidade evidente deste quadro, a Comissão Inter- 
ministerial para os Recursos do Mar decidiu, em 1983, tomar um 
conjunto de medidas para a implantação no País do gerenciamento 
costeiro, já que a legislação existente não atende aos aspectos 
peculiares do uso do litoral, inclusive no que se refere à sua fiscali- 
zação. 

O gerenciamento costeiro visa orientar a utilização racional da 
costa, preservando sua potencialidade e estimulando sua vocação de 
servir ao desenvolvimento do País e garantir a qualidade de vida 
nacional. 
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Os princípios que determinaram essa orientação resultaram de 
três considerações fundamentais: 

J• - a necessidade de racionalização do uso do solo litorâneo 
ou costeiro; 2• - a necessidade de racionalização do uso das águas 
litorâneas ou costeiras, nelas compreendidas as águas das baías, 
enseadas, estuários etl.; e 3• - a necessidade de proteção dos 
ecossistemas costeiros sempre que os valores históricos, culturais, 
técnico-científicos, ambientais, biológicos, paisagísticos e econômi 
cos assim o determinarem. 

Analisando-se estes princípios entende-se o pragmatismo, a 
flexibilidade e a essencialidade do gerenciamento costeiro. Se por um 
lado é dada ao homem a perspectiva de usufruir da natureza, por 
outro não lhe é dado o direito de destruí-la sistematicamente, a ponto 
de possibilitar a transformação do próprio berço da vida, que são as 
áreas transicionais litorâneas e estuarinas. 

De acordo com os princípios fundamentais do gerenciamento 
costeiro, em linhas gerais, seu objetivos principais são: 

- o zoneamento das atividades desenvolvidas na costa; 
- o planejamento e fiscalização do uso e manejo da costa; 
- o acompanhamento do estado de qualidade dos ambientes 

costeiros; 
- a preservação e a restauração dos ambientes costeiros, com 

vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente; e 
- o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais 

orientadas para o uso nacional dos recursos costeiros. 
Em terra, há dez mil anos o homem deixou de ser mero 

caçador e colhedor de raízes e frutas das florestas para plantar 
vegetais e criar animais com os quais se alimenta. Entretanto, no 
mar, ele continuou sendo apenas caçador. No mar, até agora só 
recorreu à ciência para desenvolver uma tecnologia de caça. Isto é, 
para extinguir melhor. 

Assim, toda forma de pesca extrativa - ou seja, por captura 
- tem sempre algo de predatório. Por isso mesmo a pesca tende, por 
sua própria natureza, a extinguir as populações naturais, com reper 
cussões altamente negativas nos ecossistemas marinhos. Diante des 
te quadro pessimista, a maricultura torna-se a solução óbvia para 
manter a vida no mar: criar peixes e mariscos em cativeiro, tanto 
para o consumo quanto para o repovoamento de espécies submetidas 
à sobrepesca. Assim será preservada a cadeia ecológica, mantendo 
se ao mesmo tempo a oferta de alimentos e empregos. 

Mas, no Brasil, as perspectivas da rnaricultura e da própria 
vida oceânica nas suas áreas marítimas costeiras são ameaçadas por 
um problema grave: a destruição sistemática do litoral e dos seus 
ecossistemas, destruição estimulada pela total inexistência de legisla- 
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çâo adequada i1 sua proteção. Falta no País o que se convencionou 
chamar de gerenciamento costeiro. Ou seja, um instrumento que 
permita ordenar o desenvolvimento do litoral, obedecendo à vocação 
natural de cada região costeira. 

A grande maioria dos peixes marítimos depende, em alguma 
fase da vida, para crescimento e reprodução, de águas costeiras ou 
estuarinas, Porque é nos estuários que se acumulam ovas e larvas de 
peixes. Ovas e alevinos que são particularmente vulneráveis à escas 
sez de oxigênio e às substâncias poluidoras. E são justamente essas 
águas que mais sofrem os efeitos da poluição e das alterações 
artificiais. Provocadas em seus nichos ecológicos, ou através de 
produtos sintéticos que a natureza desconhece, e que portanto não 
pode digerir ou assimilar; ou através do uso inadequado da faixa 
costeira, como os aterros, a destruição das matas litorâneas, a 
especulação imobiliária. Detergentes, pesticidas, herbicidas, fungici 
das, inseticidas - tanto os usados na agricultura quanto na indústria 
- passam ao oceano e se concentram nas cadeias alimentares. Outro 
risco são os metais pesados usados na indústria, como o mercúrio, o 
zinco, o cádmio, o chumbo, que podem incorporar substâncias 
orgânicas, tornando-se extremamente perigosos. Os estuários enve 
nenados levariam à extinção das espécies oceânicas, matando-as no 
ovo ou como alevinos. Este também é o efeito da poluição crônica 
por óleo, característica das nossas baías. 

Pr outro lado, toda a faixa litorânea. inclusive as áreas de 
excepcional valor para abrigar grandes projetos de maricultura, vem 
sendo sistematicamente submetida a uso inadequado. provocando a 
destruição de regiões exuberantes do ponto de vista ecológico, como 
os rnanguezais e os estuários. Isto sem falar dos problemas sociais, 
como é o caso de ocupação para loteamento imobiliário de locais 
tradicionalmente habitados por colônias de pescadores artesanais. 

LEGISLAÇÃO 

Para se atingir estes objetivos é necessária uma legislação 
especial, integrada na lei que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente. Essa legislação será feita a partir da participação 
dos vários segmentos da opinião nacional e se contituirá em medida 
de ordem jurídica imprescindível. Deste modo permitirá o estabeleci 
mento de uma política nacional de gerenciamento costeiro, dos seus 
fins e dos seus mecanismos de formulação e aplicação. Neste senti 
do, a CIRM já tem o texto preliminar de um anteprojeto de lei, 
visando permitir a implantação de um plano nacional de gerencia 
mento costeiro, integrado com o Sistema Nacional para o Meio 
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Ambiente, garantindo a utillzuçâo do Litoral de acordo com suus 
várias vocações. 

Além das medidas de ordem jurídica, a CIRM ainda vem 
tomando e incentivando variadas medidas de caráter técnico, para 
facilitar o estabelecimento efetivo do gerenciamento costeiro no 
Brasil. Foi estimulado junto à Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e à Universidade Federal do Espírito Santo o desenvolvimen 
to de estudos para a adoção de uma metodologia que permita o 
zoneamento da costa e o monitoramento dos ambientes costeiros 
através de sensoreamento remoto. Além disso, foi sugerido ao Insti 
tuto Oceanográfico da Universidade de São Paulo o desenvolvimento 
de estudos para a implantação de um banco de dados apropriado ao 
apoio das atividades de gerenciamento costeiro. Deve-se lembrar 
ainda que muitos estudos vêm sendo efetuados na zona costeira, 
através de projetos em andamento em diversas instituições e apoia 
ao-s pelo Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM). 

Quanto às atividades de formação de pessoal, estão sendo 
tomadas providências para a organização de um Curso de Especiali 
zação em Gerenciamento de Sistemas Costeiros. 

) 
DESAFIO 

) 

) 

Este é um desafio que se coloca diante de toda a nação 
brasileira: o uso do mar e de seus recursos, o que somente será 
possível com o gerenciamento costeiro, cuja finalidade deve ser 
·"orientara utilização racional da costa, garantir a qualidade de vida e 
proteger os ecossistemas existentes, fazendo a compatibilização do 
desenvolvimento sócio-econômico com a preservação dos recursos 
naturais e do patrimônio histórico, artístico e paisagístico presentes 
na Zona Costeira" . 

.. · No mar não existem riquezas, mas recursos que o homem 
deve transformar em riquezas. Para que isto seja possível, o uso do 
mar deve ser feito racionalmente, preservando-se as áreas que cons 
tituem os criadouros naturais. Para o Brasil, o mar é vocação 
autêntica e, mais ainda, legítima esperança. O que foi percebido 
desde os primeiros momentos desta nação, quando o escrivão da 

. frota do descobrimento descreveu pressuroso a EI-Rei D. Manuel a 
nova terra com a frase que se tornou histórica, mas que. infelizmen 
te, ficou conhecida e citada quase sempre sem sua importante parte 
final: 

"Esta terra, senhor, ( ... ) em tal maneira é graciosa que, 
querendo-a aproveitar. dar-se-á nela tudo; por causa das águas que 
teml Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que 
será salvar esta gente". 
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