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PREFÁCIO 

AOS VELEJADORES, JATISTAS, PESCADORES, SURFISTAS e 
DESPORTISTAS DAS NOSSAS ÁGUAS: 
É com prazer que vejo a inigualável oportunidade de prefaciar 
este valioso estudo. Embora, após sua publicação, ele seja desti 
nado a todas as pessoas, não posso deixar de imaginar que os pra 
ticantes das atividades acima mencionadas merecem uma cita 
ção especial, não para glória do que estejam fazendo, mas sim, 
pelo muito que podem fazer além de praticar o seu esporte ou usu 
fruir do seu lazer. 
Com efeito, os nossos mangues precisam de proteção, e entender 
o seu funcionamento é de capital importância para que se tenha 
uma noção exata do verdadeiro tesouro representado por estas 
fantásticas formações. 
Para que sejam protegidos, não bastam leis, decretos, polícias ou 
prisões. 
Há necessidade de olhos. E olhos muito atentos ... 
Devido ao fator de que praticam os seus esportes utilizando a água 
como o meio sobre o qual se movimentam, os velejadores, iatis 
tas, pescadores, surfistas e desportistas estão em posição privile 
giada de policiar os nossos rios, baías e praias. Muitas e muitas 
das ocorrências criminosas contra o meio ambiente são provoca 
das diante dos nossos narizes. Às vezes vemos, e às vezes não que 
remos ver ... 
Vamos dar um pequeno exemplo: Você gosta de pescar, e sai em 
uma linda manhã da Praia da Enseada ou de Capri com destino à 
monobóia da Petrobrás, para dar uma corricada nos olhetes, boni 
tos, enchovas, xaréus e cavalas. No caminho, você vê que, após a · 
descarga do último petroleiro na monobóia, sobrou uma imensa 
mancha de óleo. Ao voltar, você poderá ficar quieto. Não deveria, 
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entretanto, calar-se. Basta comunicar-se, por telefone, com a Ca 
pitania dos Portos, com a APREMA, com a FATMA ou com os Di 
retores de late Clubes, para que seja encetada uma reação vi 
sando identificar os causadores do derrame de óleo. Por que é isto 
tão importante? Nossas praias vivem cheias de pixe mesmo; ora, 
um pouco a mais ou a menos não importa! 
IMPORTA SIM. O óleo derramado será trazido pelos ventos ou pe 
las ondas até as praias, e, o que é pior, até os mangues. Bilhões de 
seres moradores em conchas vão morrer, tirando o alimento da 
cadeia alimentícia dali para a frente. Resultado: menos peixes e, 
diretamente para você, pescarias piores ou nulas. Para os pobres, 
fome ou envenenamento. 
Você está passeando pela nossa Baía da Babitonga, e passa ao 
lado de um barco que está arrastando camarões. Se você deixar 
como está, amanhã não terá mais camarões para comer. Se você 
denunciar, é provável que um mau pescador tenha a sua rede e a 
sua carteira de pesca apreendidas pela Polícia Naval, e nos livre 
mos de sua ação. 
Existe uma "dica" simples para orientá-lo neste verdadeiro ser 
viço público: quando ver alguem que, com suas atividades ou 
ações, está colocando em perigo o patrimônio PÚBLICO, e por 
tanto também SEU, representado pela NATUREZA, denuncie, 
FAÇA ALGO. Não permita que, sob suas barbas, destruam para 
sempre algo que é SEU e de TODOS. 
Leia com atenção conteúdo desta notável publicação. Ela repre 
senta milhares de horas de estudo e observação para que você, 
sentado em sua poltrona, possa digerir todo o assunto em poucas 
horas, como manda o mundo de hoje. 

PRATIQUE O SEU ESPORTE AQUÁTICO COM OLHOS DE PO 
LICIAL. 
AINDA HÁ TEMPO 

Carlos Bollmann de Bruns 
Joinville, se, setembro de 1983. 
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MANGUES - CONSEGUIREMOS CONSERVA-LOS? 

O presente trabalho foi fruto de observações, estudos e pes 
quisas realizados sobre o ecossistema denominado de mangue. No 
caso presente iremo-nos ater exclusivamente aos mangues locali 
zados na baía de São Francisco do Sul, também conhecida por Ba 
bi tonga, localizada no litoral Norte de Santa Catarina. 

A grande preocupação do trabalho é conseguir a sensibili 
zação das autoridades e empresários, pela preservação desse 
ecossistema, de vital importância para a qualidade de vida das po 
pulações dos municípios de Garuva, Joinville, Araquarí e São 
Francisco do Sul. 

Ninguém preserva aquilo que não conhece. Portanto, tenta 
remos apresentar o maior número de informações técnico-cientí 
ficas possíveis sobre esta área de preservação permanente, bem 
como o relacionamento incorreto existente entre o homem e seu 
meio ambiente. 

Na apresentação do problema que envolve a depredação 
dos manguezais, nosso maior compromisso foi com a verdade, 
nada se pretendendo esconder do grande público. 

"Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida" (do 
credo Júnior). 
Joinville, setembro de 1983. 
Gert Roland Fischer 
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MANGUE 

Entre os ecossistemas mais ameaçados do mundo, atual 
mente, estão os frágeis mangues que cobrem mais de 15 milhões 
de hectares da África Tropical, Ásia e América Latina. Seus re 
cursos ricos e renováveis, os quais permitem a perpetuação de 
uma variedade espantosa de seres animais e vegetais aquáticos, 
estão sendo perigosamente ameaçados pela poluição, expansão 
urbana, exploração florestal e, nos próximos anos, pelo desenvol 
vimento inadequado da aquacultura. 

Abrangendo florestas e águas salinas que periodicamente 
sofrem os efeitos das baixa-marés e preamares, os mangues são 
os equivalentes tropicais dos pântanos salgados da zona tempe 
rada. Eles se caracterizam pela coexistência de plantas e vida 
marinha em um tênue equilíbrio, que suporta precariamente qual 
quer interferência externa. O desmatamento de uma parte do 
mangue dá início a um processo de erosão que adversamenteaíe 
tará a vida marinha dependente dos resíduos fornecidos pelo ecos 
sistema. A redução da área de mangues pela sua depredação e 
destruição sumária não só limita os recursos pesqueiros costei 
ros, como também afeta as pescas de alto mar. Várias espécies de 
peixes, moluscos e crustáceos encontram alimento e abrigo no 
ecossistema. 
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A palavra mangue vem do próprio vegetal que viceja neste 
ecossistema alagado e salgado das baías e barras de rios - é a 
Rhyzophora mangle. 

Um dos mais impressionantes ecossistemas que existem 
na Natureza é o manguezal, que se desenvolve em equilíbrio nas 
águas mansas das barras de rios e baías, onde os mais audazes se 
res marinhos entre os vegetais criam um ambiente extrema 
mente propício entre a água e a terra. Ali, entre as raízes emara 
nhadas, sob a sombra das árvores, num mundo surpreendente, 
onde o homem se sente fascinado, prospera um incrível mundo 
biológico que vai encontrar seu limite austral na Ilha de Santa Ca 
tarina. 

Uma folha que cai sobre o solo lodoso é colonizada por su 
cessivas espécies de microorganismos, entre eles as bactérias e 
fungos, contribuindo naturalmente no processo de decomposição. 
transformando o tecido vegetal em protoplasma microbiano. 

Diariamente caem incontáveis folhas que vão sendo suces 
sivamente transformadas em partículas enriquecidas com altos 
níveis de proteína microbiana. Muitos outros detritívoros maiores 
pastoreiam à superfície e ingerem fragmentos, contribuindo para 
a transformação de detritos em partículas bem pequenas. A maté 
ria resultante desse processo vai originar agregados orgânicos 
que são distribuídos pela ação das mares e se precipitam no do 
mangue, convertendo-se numa rica fonte de alimentos, utilizada 
por incontável número de organismos marinhos. Considera-se que 
pelo menos 10% desta matéria orgânica venham a ser transforma 
dos em tecido de peixes, camarões, caranguejos, crustáceos e ou 
tros seres marinhos, constituindo fonte de alimentos de uma quan 
tidade apreciável de organismos, muitos desses de grande impor 
tância para o homem. As poucas espécies vegetais que consegui 
rem desenvolver mecanismos biológicos capazes de possibilitar 
sua sobrevivência neste ambiente insólito foram compensadas 
com um grande número de indivíduos. E neste prodígio de adapta 
ção, prosperaram, constituindo labirinticas florestas, caracteris 
ticamente representadas por altas árvores, que alcançam o mais 
alto grau de desenvolvimento em regiões tropicais, sendo encon- 
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tradas desde a Costa Leste da América do Norte até a Costa 
Atlântica da América do Sul, no Estado de Santa Catarina, onde se 
situam os limites austrais das últimas formações de mangues. 

A linha de frente do mangue é formada pela espartina, uma 
gramínea que forma um denso cinturão verde nos bancos de lodo, 
situados na frente das associações arbustivas desse fantástico 
ecossistema. Logo atrás das associações de espartina, aparece a 
Avicenia schauriana, que sem dúvida é a espécie mais representa 
tiva nos mangues de Santa Catarina, também conhecida por si 
riúva, constituindo árvores de até 12 metros de altura. As avicê 
nias possuem um denso raizame e numerosas estruturas chama 
das de pneumatóforos que brotam das raízes, elevando-se a vários 
centímetros de altura acima do solo lodoso, tomando assim possí 
veis as trocas gasosas com a atmosfera. O oxigênio e o gás carbô 
nico são permanentemente trocados com a água e a atmosfera, 
num convívio harmonioso. 

A Raguncularia racimosa é outra espécie abundante nos 
mangues. Nas regiões mais baixas e de deposição mais recente, 
encontra-se Rhyzophora mangle, que possui um sistema radicular 
complexo que funciona como escora da árvore. As raízes aéreas 
projetam-se do tronco e direcionam-se no seu rápido crescimento 
em curva elíptica, em direção ao leito lodoso do mangue. São raí 
zes com dois ou mais centímetros de diâmetro, possuindo uma 
coifa bastante avantajada, que, em contato com o protoplasma 
microbiano, inicia não só a sucção de elementos nutritivos, como 
se encarrega de fixar rigidamente o vegetal em seu habitat. As 
flores amarelas do mangue transformam-se, em questão de sema 
nas, num novo vegetal, que se despenca da cápsula floral em mo 
mento oportuno, já como um ser complexo, que, ao enterrar-se no 
solo lodoso, fixa-se rapidamente pelas radicelas já formadas. As 
sim, com esse mecanismo, evita o filhote de ser arrastado pela 
correnteza das marés, possibilitando a regeneração e a perpetua 
ção da espécie. 

Neste ecossistema, com seu entrelaçado de raízes, ramos, 
hastes, pneumatóforos e radicelas, permitese um fluxo gigantesco 
e constante de pequenos seres que se movimentam nas águas sal 
gadas. Nas lentas subidas e descidas das marés, pastoreiam a rica 

8 

A espatina é uma graminea que convive perfeita 
mente com a água salgada. Atrás da espartina 

observam-se exemplares de Ryzophora rnangle. 
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Os catadores de caranguejo expondo o resultado 

de suas incursões ilegais. 
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sopa protéica ali existente. São milhões de peixes, crustáceos, al 
gas, fitoplâncton e zooplâneton que convivem em acirrada concor 
rência entre si, morrendo os mais fracos e sobrevivendo sempre 
os mais fortes, mecanismo esse que revigora e perpetua as espé 
cies. 

A base da pirâmide alimentar do grande ecossistema mari 
nho inicia-se no mangue. As formas menores, frágeis, têm no 
mangue proteção contra as águas violentas e frias e defendem-se 
dos peixes maiores, que ali encontram barreiras para seu livre 
trânsito. A tepediz, a amenidade e constância da temperatura da 
água, a ausência de correntezas e grandes ondas permitem um 
desenvolvimento. biológico harmonioso e estável, incentivado 
pela constante adição de água doce que provém do continente. En 
quanto este equilíbrio biológico não for alterado, o mangue estará 
desempenhando o papel de uma grande íncubadeíra, produzindo 
para as águas estuarinas e mares costeiros milhões de peixes 
para a alimentação humana. 

Oitenta por cento das espécies costeiras e estuarinas, in 
clusive de alto mar, estão presentes nos mangues através de suas 
formas jovens protegidas pelo ecossistema. 

OS HABITANTES DOS MANGUES 

Vivendo um período do ciclo vital nos mangues, protegen 
do-se dos predadores maiores da cadeia alimentar, encontramos 
inúmeros seres marinhos conhecidos de todos, pela presença 
constante que têm no cardápio e na alimentação do povo catari 
nense e principalmente da região da baía da Babitonga: a família 
do bagre, composta de sete espécies ( corvína, carapicu, corco 
roca, castanha, canguá, maraguaia, overa); as sete espécies de 
pescadas e pescadinhas (robalo, roncador, gaivíra, pampo, pam 
bobeta, peixe-rei, tainha); e duas espécies de para ti e sardinha - 
laje. Entre os crustáceos presentes no ecossistema manguezal, 
existem duas espécies de camarão rosa, camarão verdadeiro e 
duas espécies de siri e chama-maré. 

O caranguejo, crustáceo mais conhecido dos mangues, pela 
sua intensa procura como prato típico das noitadas quentes de 
verão, quando é servido cozido com temperos, e chupado ruidosa- 

11 



mente nos restaurantes e nas casas de todas as classes sociais da 
região, também está entre os principais habitantes do ecossis 
tema. 

Entre as aves, citamos as garças, garçotas, biguás, saracu 
ras, batuíras, o chimango, um gavião característico do ecossis 
tema, o martim-pescador, o chupim do mangue e o bem-te-vi. Há 
ainda no mangue cobras, aranhas, grilotalpas, teredos, carangue 
jos arborícolas, entre outros. 

Na família dos insetos, destacam-se maruim ou mosquito ... 
pólvora e as butucas - ambas as espécies afugentam o predador 
"homem" do ecossistema, para que não provoque estragos nele. 
Este mecanismo ainda não foi compreendido e é insistentemente 
transgredido pelo ser humano, que se sente dono de tudo e com direi 
tos de destruir e danificar todos os ecossistemas existentes na 
face da Terra. 

Já se ouvem com certa freqüência indivíduos "ilumina 
dos" que propõem o combate dos maruins com pesticidas. Recen 
temente, a Base Aérea de Florianópolis propôs a determinado ór 
gão do governo que estudasse um meio químico de afastar os in 
convenientes maruins das proximidades dos oficiais e dos passa 
geiros do aeroporto da Ilha. 

OS CARANGUEJOS 

Prato predileto dos amantes da boa mesa esses crustáceos 
encontram simpatizantes em todas as proximidades dos mangues 
da baía da Babitonga. São impiedosamente caçados ano inteiro. 
Nos meses de verão, principalmente em dezembro em luas espe 
ciais, são apanhados à mão. O caranguejo está nesta época em 
acasalamento. Há disputa entre os machos, e os vencedores se 
acasalarão para formar novas proles e perpetuar a espécie. As 
chamadas "corridas de caranguejo" começam a acontecer 
na segunda quinzena de dezembro e 
e prolongam-sê até a segunda quinzena de feve 
reiro, registrando-se três ou quatro anualmente. Nesses períodos 
críticos para a espécie, é que se verificam as invasões do ecossis 
tema, com a presença de todo o tipo de indivíduos, muitos até 
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o mangue e seu tênue equilibrio ecológico. 
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A cadeia alimentar com a participação dos 

passaras dos rnanguezais. 

As galerias onde habitam as familias dos caran 

guejos são destruidas no pisoteio dos catadores 

nas "corridas de lua" (Dezembro ã Fevereiro) 
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abandonando o serviço por vários dias, para se dedicar à caça des 
ses crustáceos, que rendem alguns cruzeiros extras, não consegui 
dos pelos magros salários das fábricas. Nesses meses, o ecossis 
tema é sistematicamente pisoteado, desorganizando-se total 
mente em sua estrutura social biológica, com a destruição de to 
das as tocas e galerias feitas pelos caranguejos, que passaram o 
ano inteiro arrumando a casa para, no momento do acasalamento, 
oferecerem segurança e condições de procriação à companheira 
eleita. 

Fosse só pela apanha e captura dos caranguejos machos na 
ocasião da corrida, o estrago não seria tão grande, mas a destrui 
ção das galerias torna-se danosa demais em função das repetidas 
e intensas idas e vindas dos caçadores sobre o ecossistema, o que 
para os crustáceos representa a cada novo dia uma faina intermi 
nável de reconstrução e reorganização familiar. Pessoas destituí 
das de qualquer sentimento e respeito à Natureza, bem como de 
qualquer informação específica sobre o ecossistema invadem, tal 
qual vândalos e bárbaros. um santuário delicado e de preservação 
da vida. 

Já nos meses distantes das corridas, a apanha do crustáceo 
se realiza através de laços confeccionados com fio de náilon colo 
cados na entrada das tocas por onde circulam os crustáceos. Nes 
sas ocasiões são apanhados machos, fêmeas e filhotes. Os restau 
rantes especializados em servir caranguejos como prato ai to da 
casa só adquirem os crustáceos do sexo masculino, pois a clien 
tela, já bastante conscientizada, não admitiria fossem servidas 
fêmeas ovadas. 

O laço de náilon prende e emaranha as garras do caran 
guejo que, ao tentar tirá-las da armadilha, têm quebradas e arran 
cadas algumas pernas. Como as fêmeas não servem para o restau 
rante, são tiradas dos laços sem o mínimo cuidado. Se lhe tirarem 
as garras ou danificarem as ovas, ninguém estará vendo e confe 
rindo o estrago. Como se diz: o que os olhos não vêem, o coração 
não sente. Assim, os crustáceos são apanhados o ano inteiro. Al 
guns renomados restaurantes, infelizmente, ao invés de se limita 
rem a incluir em seus cardápios o caranguejo em épocas apro 
priadas, expõem cartazes oferecendo a iguaria o ano todo. Atual- 
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mente os caranguejos andam bastante contaminados e mesmo 
aqueles supostamente limpos são encontrados numa das áreas 
mais poluídas dos mangues locais - a região de captura predileta 
nas proximidades do porto da Vigorelli/aeroporto de Joinville. 
Essa poluição foi constatada na última quinzena de agosto de 1983, 
quando bagres de até 6 quilos morreram pela intoxicação provo 
cada por metais pesados, provenientes da rua Tuiuti através dos 
rios Ferro e Iriríú-guaçu. Os efeitos dessas fontes poluidoras tam 
bém foram registrados nos afluentes do rio Cubatão: Mississipi, 
Braço e Cometa. Tecelagens, galvanoplastias, indústrias quími 
cas e postos de serviço automotivo despejam toda ordem de resí 
duos tóxicos nas puras águas que descem da serra do Mar pelos 
rios Cuba tão e Quir iri. Portante, cuidado com as intoxicações que 
podem ser provocadas pelo consumo de caranguejos e peixes da 
lagoa do Saguaçu e rio Palmital. 

A captura do caranguejo deverá ser em breve disciplinada 
por ordem de serviço da delegacia do IBDF em Santa Catarina, 
que muito se tem preocupado com a destruição e extinção da espé 
cie e dos manguezais. O Código Florestal, Lei 4.771, em seu ar 
tigo 2°, na letra "f", considera os mangues áreas de preservação 
permanente. 

CADEIA ALIMENTAR 

Nas águas estuarinas, como é o caso da baía da Babitonga, 
existe intensa produção de proteína, que chega atingir, num quilô 
metro quadrado, até 15 toneladas, representada por peixes, mo 
luscos e crustáceos. A preservação não só dos mangues, mas tam 
bém da qualidade das águas da própria baía é indispensável e ne 
cessária. 

O plâncton marinho é constituído de bilhões e trilhões de or 
ganismos microscópicos que flutuam nas águas salgadas do estuá 
rio. O fitoplâncton é formado por algas microscópicas e faz parte 
da pirâmide alimentar e energética, que retiraram da energia so 
lar e utilizam os nutrientes dissolvidos na água para produzir bio 
massa. O zooplâncton, formado de ovos, larvas, peixes, crustá 
ceos, moluscos, entre outros consumidores de fitoplâncton, trans 
forma a matéria primária vegetal em proteína animal e serve de 
alimento para outros níveis energéticos da cadeia alimentar, no 
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ápice da qual está o homem. 
Os animais marinhos agregam três tipos básicos de ali 

mentação: 
- os que filtram o plâncton e outras partículas alimentares; 
- os predadores ou herbívoros que se alimentam de outros orga- 
nismos vivos; e 
- os detritívoros, que se alimentam da matéria orgânica em de 
composição. 

Compreende-se assim a cadeia alimentar, que funciona da 
seguinte maneira: 
- o fitoplâncton se cria dos sais minerais, oxigênio, gás carbô 
nico e outros elementos menores existentes no mar, recebendo a 
energia solar que acumula através da fotossíntese clorofiliana; 
- pequenos animais agrupados no zooplâncton alimentam-se do 
fitoplâncton; 
- larvas, pequenos peixes, filhotes de camarões e outras formas 
jovens alimentam-se do zoopíáncton, transferindo sempre a ener 
gia inicial da cadeia alimentar anterior e inferior. Essa energia 
toda é transferida do peixe pequeno até o maior, que, por sua vez, 
a transfere para o homem. Toda essa energia produzida pela ca 
deia alimentar da Natureza é utilizada pelo homem para gerar 
trabalho, alimentação, lazer, reprodução, etc. 

Compreendido isso, passaremos a enxergar duma vez por 
todas o funcionamento do ecossistema manguezal como algo que 
deve realmente ser preservado, para possibilitar inclusive aso 
brevivência do ser humano. 

PRESSÕES EXISTENTES SOBRE OS MANGUES 
Com a ampliação da fronteira industrial e urbana de Join 

ville, Araquarí e São Francisco do Sul, surgem sempre possibili 
dades de agressão e depredação do ecossistema em estudo. A in 
vasão dos mangues, na maioria das vezes, quando não é fruto da 
ignorância, é programada e orientada sistematicamente, com o 
fim único de satisfazer os mais variados interesses pessoais e de 
grupos, com o objetivo do lucro fácil e a escalada do poder. Cite 
mos algumas dessas modalidades programadas de agressão, para 
que se tenha o real conhecimento de como acontecem, desvendan 
do-se o misterioso véu e o misticismo que determinam muitas 
das invasões. 
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Especulação imobiliária 
Grandes extensões de mangue, de propriedade da União e 

portanto em titulação, são objeto das investidas de algumas em 
presas imobiliárias, que, vendo a oportunidade de negócios fáceis 
e a custos irrisórios, lançam-se em incansáveis incursões e roma 
rias nas repartições públicas, terminando quase sempre no SPU 
- Serviço de Patrimônio da União. Outras vezes, chegam ao ci 
nismo e à audácia de envolver a própria Justiça, propondo ações 
de usucapião, tentando usurpar grandes extensões de terras per 
tencentes à comunidade e protegidas por lei. 

Milhares de lotes foram criados assim em outros tempos, 
sem que as autoridades se tivessem apercebido da transferência 
ilícita de terras da coletividade para as mãos de particulares. 
Posteriormente estas áreas foram objeto de projetos de lotea 
mento, elaborados única e exclusivamente no papel, cuja implan 
tação na maioria das vezes era verdadeira obra de ficção. 

Hoje tais expedientes não mais seriam permitidos, face à 
legislação existente (Lei 6.063, de 24/05/82, Diário Oficial do Es 
tado de Santa Catarina, de 25/05/82.) 

Pastoral dos mangues 
Algumas comunidades eclesiais de base (CEBs), nos bair 

ros da Boa Vista, lririú, Fátima, entre outros, vem encorajando 
interessados, em sua grande maioria operários e pessoas de baixa 
renda, a invadir terras da União, para ali estabelecerem frentes 
numerosas de invasores, que, em regime de mutirão, vão desnu 
dando o ecossistema, construindo valetas e caminhos estivados 
para, nesta frágil ligação entre terra continental firme e um novo 
ponto de edificação de uma unidade habitacional, fixar pilares e 
palafitas, levantando rústicos casebres de um cômodo só, com 
vistas ao alojamento de famílias subnutridas, portadoras de doen 
ças e mazelas. 

Pelo que se entende, esse projeto pretende a formação da 
sub-raça dos moradores de mangues, que deverá ficar atrelada 
aos favores e tráfico de influência religiosos. 

As casas rústicas, quase todas de um cômodo só, construí 
das de madeira proveniente de demolições e infestada de cupins, 
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Os tubos improvi 
sados dão passa= 
gem à agua da 
CASAN. 
são lançados nas 
valetas imundas. 
Os vazamentos 
permitem tanto o 
vazamento de água 
potavel, quanto 
a penetração de 
águas podres nas 
ocasiões de pres 
sões negativas. 
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Tudo começa com o desmatamento do mangue. 

Ficam os tocas como testemunhas temporarias. 

Depois vem os aterros e as casas, ou só as 

casas-palafitas. 
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vão ter em seu bojo, além do fogão, uma mesa com cadeiras de 
cipó para 8 ou 10 pessoas que, amontoadas, tentarão conciliar o 
sono, que será eternamente perturbado pelos maruins, pela maré 
alta, pelo cheiro do mangue apodrecido e misturado com as fezes 
humanas, além da umidade que penetra até os ossos. 

Os rnaruins, também conhecidos por mosquitos-pólvora, 
são um capítulo à parte no inferno nos mangues. Penetram sorra 
teiramente por entre os cobertores e se alojam nos poros da pele. 

Os adultos mantém as relações sexuais diante das crianças 
caladas, fingindo dormir nas noites suarentes e molhadas do 
verão, quando o gemido e o estalar dos corpos prenunciam um 
novo morador dos mangues. É o chamado da Natureza, que induz 
ao processo acelerado da propagação da espécie, quando sente 
que ela pode se extinguir. 

As necessidades fisiológicas dos moradores desses case 
bres, durante à noite, quando não feitas diretamente das janelas 
sem vidro ou das portas, são realizadas nas pinguelas que sepa 
ram uma palafita da outra. As "casinhas", pequenos cubículos de 
madeira cobertos por 12 telhas ou pedaços de compensado impres 
tável, tendo como assento duas tábuas rejuntadas com uma aber 
tura circular central, ficam à distância, para que o cheiro fétido 
exalado das fezes misturadas com urina não entre na casa super 
povoada, motivo por que à noite não são utilizadas. 

Durante o dia, e na maré vazante, as crianças, indóceis e 
cansadas de permanecer dentro dos casebres, arriscam-se, na au 
sência dos pais que trabalham na cidade, a sair e perambular pelo 
lodo fétido e cheio de lixo acumulado de meses. Crianças de dois, 
três, quatro e cinco anos brincam no lodo do mangue, lambuzan 
do-se como se estivessem comendo melado. As feridas da pele se 
contaminam com o barro preto fétido. As roupas pegajosas colam 
nas perninhas dos inocentes. Os bicos caídos na lama voltam sujos 
e contaminados para as bocas dos anjinhos. 

Nesses bairros dos mangues, existem milhares de crianças, 
a grande maioria portadora de doenças, como diarréias, anemias, 
tuberculose, furunculose, além de parasitos, como vermes que su 
gam a pouca saúde que escapa dos corpinhos. O quadro é estarre 
cedor. 
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Quando vem a maré, as crianças não têm onde brincar. São 
obrigadas a ficar nas palafitas ou nos trapiches que ligam as casas 
com os aterros das falsas ruas. Muitas caem na água fétida e con 
taminada, na ausência das mães que trabalham fora. As marés-al 
tas ou de lua constituem também terrível problema para estas nu 
merosas famílias, que muitas vezes têm suas casas deslocadas 
pelo empuxo das águas. Para sair de casa, só de canoa. O operário 
destas regiões deve ser um exímio canoeiro, para poder chegar ao 
trabalho. 

Os varais ficam presos aos trapiches, e a roupa nunca tem 
a oportunidade de passar por um coradouro. Os tanques de lava 
ção de roupa ficam geralmente próximos às extensões e terminais 
de água potável. Esta conseguida irregularmente da Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), sem registros e 
sem normas técnicas que impeçam infiltrações e contaminações. 
Esses canos d'água pretos de l/4 de polegada são enterrados em 
valas contaminadas, e não são poucos os vazamentos que se verifi 
cam ao longo das tubulações. Por esses vazamentos, em casos de 
pressões negativas, ocorrem as infestações de Escherichia coli. 
Neste caso, toda a família se contamina e se desidrata. As crian 
ças mais uma vez são as que sofrem mais. 

A alimentação dessas famílias é bastante precária. A au 
sência de recursos obriga esses moradores a se alimentar dos pro 
dutos do meio em que vivem. Bagres, baiacus, caranguejos são 
capturados neste meio ambiente poluído e infestado. 

Nos lotes onde não houve aterro de argila vermelha, não há 

possibilidades de se plantar nenhuma verdura ou fruteira. A maré 
simplesmente não permite tal luxo. Nos aterros a dificuldade 
também existe, pois a terra vermelha é completamente destituída 
de qualquer matéria orgânica nutritiva, impossibilitando a forma 
ção normal de qualquer vegetal. Muitos já experimentaram utili 
zar o solo preto do mangue, acumulando-o sobre a argila, distante 
da cota da maré de lua, e os resultados têm sido animadores. Esta 
terra preta orgânica contém inúmeros nutrientes indispensáveis 
ao desenvolvimento normal das plantas. tais como couve. repolho. 
alface. cheiro verde, entre outras. 
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As casas surgem como cogumelos ........•.. 

~~ 
Urna casa de quatro cômodos. Foi negociada por 

sessenta ORTN's . 
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O menino dos mangues pede compaixao. 

As feridas são causadas por maruins, 

sarnas(falta de higiene), avitamino- 

ses, . 

Os pais abandonam os filhos nas pala 

fitas enquanto trabalham nas fabricas. 
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Tantos são os problemas desses habitantes do mangue, 
tanto é o sofrimento e a tristeza, que pergunto a Deus que tipos de 
pessoas são essas que encorajam seres humanos a morar nessas 
regiões tão insalubres? Pensar que estas famílias nunca poderão 
plantar uma alface, uma couve, um repolho, cenoura ou cheiro 
verde para usar na cozinha e saber que serão eternamente subnu 
tridas e portadoras de infindáveis mazelas dos mangues! Esse sa 
dismo incomum, essa crueldade sem precedentes só pode partir 
de seres sem nenhum sentimento cristão. Só pessoas movidas pelo 
cinismo e pela audácia impertinente e interessados no poder e no 
lucro fácil seriam capazes de patrocinar tanto sofrimento para 
tantos seres humanos indefesos e sem recursos. 

. .•. 

Despanchantes de terras de mangues 
São poucas, raríssimas, as pessoas que se dedicam a "des 

pachar'' e legalizar terras de mangue. Todavia existem. Se em nú 
mero são reduzidas, em organização e produção são extrema 
mente eficientes. Centenas de processos são encaminhados men 
salmente ao Cadastro Técnico da Prefeitura Municipal (CTM) 
de Joinville para expedição de carnês do imposto predial. Esse 
carnê, que só deveria ser fornecido uma vez constatada "in loco" 
a existência de uma casa dentro do mangue, é peça importante 
para a obtenção, futuramente, do título definitivo de posse do lote. 
Os escritórios de "legalização" de mangues funcionam em sinto 
nia com o CTM, pois as vistorias técnicas que devem ser realiza 
das, para a constatação da existência ou não de moradia no man 
gue, passam a ser feitas teoricamente pelos "despachantes". 
Como não cobram nada para "arrumar" a documentação do ter 
reno, também não se sentem na obrigação de realizar a vistoria 
do lote. São fabricados, assim, centenas de carnês 4~ cobrança do 
IPTU (Imposto Predial Urbano) sem que na realidade todos se re 
firam a casas realmente existente. 

A "legalização" desses lotes de mangue é na maioria das 
vezes permutada por favores eleitoreiros em épocas oportunas. São 
milhares de votos que caem nas urnas para perpetuar homens pú 
blicos em seus postos legislativos. 

Após a instalação efetiva do morador nestes lotes criados, 
é dada a continuidade à campanha politiqueira. São então prome- 
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tidos aterros de ruas nos mangues, revestimento dessas vias, va 
letas para escoar as verdes águas podres, mais canos de 1 /4 de po 
legada para ligar clandestinamente à rede da CASAN, mais rabi 
chos elétricos e postes da CELESC (Centrais Elétricas de Santa 
Catarina). O tráfico de influência acaba por oficializar as inva 
sões, que passam a ser notícia em distantes plagas de Joinville, 
incentivando novas levas e migrantes. 

"Joinville, cidade feliz" foi um slogan muito difundido nos 
últimos anos. Por trás desta inocente frase, jaziam muitos inte 
resses, porém a imagem do lote grátis ficou lamentavelmente as 
sociada a ela. Muitos vieram para cá em busca de empregos, que 
não mais existiam, e de um lote nos mangues, que não custava 
nada. Com essas migrações, Joinville teve seus problemas terri 
velmente ampliados. Mais desempregados, mais lotes invadidos e 
maior movimentação nos distritos policiais. 

Doadores de mangues 
Inúmeros subterfúgios são utilizados em anos de campanha 

política, quando os candidatos a cargos legislativos e executivos 
fazem de tudo para alcançar o almejado sucesso nas urnas. 

Entre estes expedientes vergonhosos, estão as famosas 
doações de lotes nos mangues. As terras são de marinha ( patrimô 
nio da União), pertencendo portanto a todos. Se pertencem a to 
dos, posso distribuí-las a meus eleitores, pensam os candidatos. 
Errado. No momento em que o candidato se apresenta como dono 
do patrimônio público, cuidado com ele, pois com a doação do lote 
de mangue alienou um pedaço do patrimônio que pertence a todos. 
Cinicamente, em suas visitas aos bairros pobres, vendo o pro 
blema habitacional e a extrema pobreza dos eleitores(?), o "polí 
tico" apela para a ignorância, encorajando as infelizes pessoas a 
se estabelecerem no ecossistema protegido por lei. Pior ainda, in 
cute nas pessoas a idéia de que, depois de instaladas nos lotes, 
elas passam a ter direitos adquiridos. 

Quando esses "candidatos" orientam seus correligionários 
a destruir os mangues e neles implantar núcleos habitacionais, 
costumam também prometer, se forem eleitos, todos os demais 
benefícios da urbanização a que teoricamente têm direito. Toda 
via não explicará esse "candidato" que os recursos para essas 
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tor, as bacterias anaerobias diminuem sua a 
tividade. 

A "cas í.nha" onde as fezes se misturam com os 

peixes na maré alta, ocasião que não pode ser 
utilizada. 
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As derrubadas criminosas feitas com motossera. 

Os troncos de avicenias ainda jazem no chão. 

(Art. 29 letra "f" do códe.qo florestal) 

As valas, _ 

sorias de lotes, o lixo nas valetas, a maré 

baixa e os postes políticos da ultima eleição. 
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obras de infra-estrutura urbana serão subtraídas de outras verbas 
destinadas à construção de hospitais, escolas, praças, jardins, e 
ao revestimento de ruas em bairros racionalmente implantados, 
entre outras prioridades. 

O planejamento urbano elaborado pelas equipes de enge 
nheiros e arquitetos fica totalmente I invalidado e inviabilizado, e 
já que as verbas previstas nos orçamentos, em função do planeja 
mento, passam a ser desviadas para obras não previstas e de úl 
tima hora. Isso desestimula técnicos e administradores setoriais 
da Prefeitura a continuarem seu trabalho. É muito lamentável 
tudo isso, pois o grande perdedor é o contribuinte, que passa a se 
sentir frustrado por não ver concretizados seus sonhos de melho 
ria de qualidade de vida em sua cidade. A frustração aumenta 
quando esse contribuinte não vê a luz no final do túnel. 

QUANTO CUSTA UM LOTE NO MANGUE 

Um pedaço de mangue, terra preta, lodosa, de 12 x 30m, to 
talizando 360m2, passa a custar à municipalidade muito mais que o 
dobro do que custa atualmente um lote em áreas onde a salubri 
dade é o principal predicado positivo. 

Vejamos como acontecem os fatos: 
l - Convite à invasão; 
2 - Invasão e destruição do mangue (vegetação); 
3 - Demarcação do lote com valas de drenagem; 
4 - Construção de caminhos elevados, estivados, para ligar o 

lote com áreas já conquistadas; 
5 - Construção dos pilares e palafitas; 
6 - Aterro do traçado da rua com argila trazida de morros próxi 

mos ( custo social); 
7 - Aterro do lote, o qual recebe até 300m3 de argila vermelha 

equivalente a 80 ORTNs; 
8 - Instalação do rabicho elétrico; 
9 - Instalação do rabicho hidráulico; 
lO - Colocação de postes e fiação elétrica ( custo social); 
22 - Colocação da tubulação-padrão de água, feita pela Casan 

(custo social); 
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12 - Fechamento das valas abertas e colocação de tubos de con- 
creto ( custo social); 

13 - Ensaibramento das ruas (custo social); 
14 - Cabine telefônica ( custo social); 
15 - Linha e pontos e ônibus (custo social). 

Para criar artificialmente nos mangues uma qualidade de 
vida compatível com o ser humano, são necessários investimentos 
que ultrapassam 280 ORTNs por lote, investimentos esses que po 
deriam ser utilizados para melhorar o padrão de vida de todos os 
munícipes. 

Depois que o "candidato" sugeriu a invasão do mangue, 
passa também a assumir politicamente todos os encargos para 
viabilizar a implantação total da infra-estrutura urbana. Esses 
custos, como já demonstramos, não são transferidos aos morado 
res dos mangues, mas aos contribuintes de melhores rendas, que 
pagam seus impostos para receber melhoramentos em seus pró 
prios bairros, o que geralmente não acontece, pela sangria ocor 
rida nos orçamentos que previam aqueles melhoramentos. Com 
isso sub-vertem-se os valores sócio-econômicos: de um lado, os 
moradores dos mangues. que reclamam as dores da segunda 
etapa, não sendo atendidos nas reivindicações de melhorias de in 
fra-estrutura; de outro, os moradores de áreas já consolidadas, 
mais centrais e menos periféricas, que reclamam do não cumpri 
mento das etapas programadas de melhorias. 

A alegação da falta de recursos é então evocada. Cria 
ram-se nos mangues extensos contingentes populacionais sem 
condições de contribuir para os cofres do município. Todavia sen 
tem-se no direito de reivindicar melhorias na qualidade de vida, e 
com justa razão. 

O retorno em impostos nestas áreas invadidas e urbaniza 
das a toque-de-caixa não se verifica. Primeiro, porque o imposto 
predíar passa a ser cobrado pela União (SPU) e, em segundo lu 
gar. porque ele é tão irrisório, que não paga o papel e a emissão do 
carnê computadorizado. 

Assim, concluindo, os doadores de mangue, talvez incons 
cientemente, prejudicam tremendamente o desenvolvimento har 
mônico do município e a qualidade de vida de todos os cidadões 
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nele radicados, aumentando-lhes a despesa e diminuindo a re- 
ceita. 

Por outro lado, os lotes urbanizados ou não dos mangues 
são infelizmente o pior lugar para se morar e criar uma família. A 
qualidade de vida nesta região é a pior possível e imaginável. 

Correm esses "homens públicos" o grande risco de ser pre 
cocemente julgados e alijados do cenário político municipal e es 
tadual, por um eleitorado que a cada ano se torna mais cons 
ciente, encerrando carreiras que poderiam ser prolongadas. 

OS MANGUEZAIS E A POLUIÇÃO 

A água do mar, pelo efeito das marés, entra e sai da baía da 
Babi tonga, banhando diariamente as regiões formadas pelos man 
guezai s, num total aproximado de 7.500 hectares ou 75 km2, irri 
gando-as com sais minerais, oxigênio e renovação biológica. 
Importância fundamental têm as águas doces que descem das re 
giões montanhosas adjacentes, adentrando no ecossistema e dimi 
nuindo a salubridade do meio liquido, possibilitando assim o de - 
senvolvimento das tenras formas jovens do zooplâncton e do fito 
plâncton. 

Essas águas doces, misturadas às salgadas do oceano, di 
luem os sais, facilitando a vida e reduzindo o impacto da concen 
tração do cloreto de sódio. As águas doces vêm carregadas de ma 
téria orgânica, ácido húmico e sais minerais resultantes da de 
composição das rochas. 

Um grande problema enfrentado pelos ecossistemas, prin 
cipalmente pelos mangues, são as ocorrências de intoxicação e 
contaminação por poluentes os mais diversos, provocadas pelas 
águas doces que vêm dos continentes. 

As contaminações por óleos, graxas, pigmentos, sais de 
metais pesados, cianetos, pesticidas, hormônios. antibióticos, lixo 
doméstico e industrial são as mais freqüentes, provocando sensí 
vel diminuição das atividades vegetativa e reprodutiva do sis 
tema. Se as condições ecológicas adversas continuarem, causadas 
pela presença de concentrações tóxicas cada vez maiores e violen 
tas, acrescidas da ausência de oxigênio nos corpos d'água, o ecos 
sistema passa lentamente a morrer. O fitoplâncton e o zooplânc 
ton são os primeiros a diminuir sua presença. Sua ausência pro- 
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voca a fuga dos peixes, que procuram outras águas. Toneladas de 
proteína energética deixam assim de ser produzidas. A maior ví 
tima dessa funesta seqüência é o homem, principalmente os mo 
radores mais próximos da baía da Babilonga e aqueles que invadi 
ram os mangues, que terão arrancados de suas bocas e das bocas 
de seus numerosos filhos os alimentos fornecidos pela baía da Ba 
bitonga criará impasses econômicos com poucas alternativas de 
solução. 

Os maiores canais de contaminação dos mangues da baía 
são: o rio Cachoeira e seus afluentes, o rio Cubatão e seus afluen 
tes, o rio Iríríú-guaçu, o rio Pirabeiraba entre outros no municí 
pio de Joinville. São Francisco do Sul também apresenta sérios 
problemas com os despejos industriais das empresas instaladas 
próximas ao porto e com a contaminação dos mangues resultados 
dos esgotos da cidade, diretamente lançados na baía da Babi 
tonga. Garuva, com sua expansão agrícola e industrial-urbana, 
começa também a produzir elementos poluidores que contami 
nam a baia da Babitonga. A erosão causada pelos desmatamentos 
verificados em Garuva, São Francisco do Sul e Joinville começa a 
entupir os mangues e a própria baía, criando um ambiente hostil 
ao desenvolvimento da vida marinha-aquática. 

Todavia o maior poluidor da baía ainda é o município de 
J oinville, com suas 200 indústrias poluidoras, que se somam à con 
taminação provocada por 130 toneladas diárias de lixo e pelo des 
pejo-esgoto-doméstico da ordem de 3 metros cúbicos por segundo. 

Entre as empresas que mais poluem e danificam o ecossis 
tema manguezal, estão as que operam estações de eletrodeposi 
ção de metais (galvanoplastias, cromagens, niquelagens, zinca 
gens), das quais saem centenas de metros cúbicos por dia de des 
pejos líquidos concentrados e não tratados, comprometendo irre 
mediavelmente a qualidade de vida do povo da região e destruindo 
o que de mais valioso tem a coletividade - os mangues, com os 
quais se relaciona pelo lazer, alimentação e esporte. 

Indústrias químicas são também altamente poluidoras: 
seus despejos, além de afetarem o meio ambiente, contaminam 
os alimentos e o próprio homem, que passa a ser a maior vítima 
da poluição. Peixes com gosto de óleo, intoxicações crônicas por 
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Um fogão à céu aberto. ~ amare 

baixa. 

Poderá remotamente servir como churrasqueira. 

' 

Nos fundos roupa no varal na maré baixa. 
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As crianças sao as maiores vitimas •.......• 

sao verdadeiros depositos de doenças. 

Que principias morais nortearão estes seres 

humanos ? 

Serão futuros párias? 

Marginais? 

Assaltantes? 
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metais pesados, intoxicações agudas por metais pesados, doenças 
da pele, alergias, doenças intestinais, câncer da pele e do intes 
tino, doenças nervosas, retardamento mental, incapacidade pro 
dutiva dos operários e moradores desses municípios são algumas 
das milhares de mazelas provocadas pela contaminação indus 
trial e doméstica do meio ambiente. 

Pelas características do próprio ecossistema, que a cada 
dia adiciona novas camadas em seu território, pode-se facilmente 
concluir que as toxinas emulsionadas ao material particulado que 
se sedimenta no mangue perpetuam a contaminação, ao mesmo 
tempo que comprometem o sistema. É portanto ético despende 
rem-se recursos, para possibilitar a filtragem dos elementos tóxi 
cos que contamina as águas e os mangues da baía da Babitonga. É 
de extrema importância que os empresários poluidores se cons 
cientizem do crime ecológico que estão perpetrando com o passar 
dos dias e de que os estragos provocados são irreversíveis. 

A Constituição brasileira não permite que ninguém se arro 
gue o direito de destruir o meio ambiente e arruinar a saúde das 
pessoas. Todos têm direito a um meio ambiente sadio. Sujar e 
contaminar as águas e o ar respirável são crimes hediondos, im 
perdoáveis numa sociedade democrática e livre. Nada é tão im 
portante como a saúde e a vida de um ser humano. 

Os metais pesados, assim como muitos vírus patogênicos, 
são absorvidos pelos seres marinhos, principalmente pelos berbi 
gões, ostras e mariscos, em cujos organismos circulam volumes 
de águas mil vezes superiores aos volumes dos próprios corpos. 
Essa característica alimentar, compensada pela incapacidade de 
locomoção, tem em contrapartida a possibilidade de contaminar 
drasticamente estes seres marinhos, se as águas absorvidas esti 
verem poluídas. 

A contaminação da cadeia alimentar se processa pela po 
tenciação. Milhares de zooplanctons são necessários para formar 
um camarão ou um berbigão. E se esse alimento estiver contami 
nado com índice 2, teremos no camarão um índice de poluição de 
2.000 e, no peixe, de 20.000. Esta é a exemplificação grosseira da 
intoxicação da cadeia alimentar. Se uma pessoa se alimentar com 
um peixe por dia, estará recebendo uma carga tóxica de 20 mi 1 
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índices diários e 200.000 em 10 dias. A estas alturas deverá estar 
no hospital, ou cronicamente doente do fígado, rins ou intestinos. 

As pessoas contaminadas por metais pesados apresentam 
os seguintes sintomas: 

Chumbo: os sintomas iniciais da intoxicação são fadiga, 
perturbações do sono e prisão de ventre, redução dos glóbulos san 
guíneos, anemia, cólicas, e nevrite, fraqueza geral, perda de peso, 
perturbações mentais, mãos trêmulas, confusão mental, alucina 
ções tudo a indicar que o fim está próximo. 

Mercúrio: este metal pode converter-se numa forma muito 
mais tóxica, o metilmercúrio, à custa de bactérias não identifica 
das, quando não há oxigênio presente, situação que se dá nos sedi 
mentos de mangues, lagos e oceanos, onde a matéria orgânica em 
decomposição fornece os grupos metílicos que convertem o mercú 
rio nessa substância ainda mais sinistra. Os principais sintomas: 
torpor, visão de túnel, alheamento, timidez, embaraço sem razão 
justificada, ansiedade, dores de cabeça, fadiga, fraqueza, sonolên 
cia, insônia, etc. 

Zinco, níquel, cromo, prata, cádmio e cobre entre outros, 
têm mais ou menos ação tóxica sobre o organismo humano. As fi 
las do INAMPS que o digam e comprovem. Neste país não funcio 
nam (?) as estatísticas, portanto não podemos provar nada. É 
proposital esse comportamento estatístico médico? 

Os empresários e as autoridades sanitárias municipais e 
estaduais (Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente 
- Secretaria da Saúde) devem analisar com maior critério e res 
ponsabilidade os efeitos nefastos e irreversíveis causados pela po 
luição sobre o ecossistema de preservação permanente - o man 
gue. Permitir a contaminação de bentos, crustáceos, peixes, lodo, 
águas interiores da baía da Babitonga é demonstrar total desres 
peito para com o ser humano. 

Saber por antecipação que nos próximos anos ficarão inter 
ditadas para o lazer, esporte, banho e pescaria todas as praias in 
teriores da baía da Babitonga, pela morte prematura de seus 
mangues e águas - apesar de tudo o que se tem informado e re 
clamado às autoridades, que permanecem no silêncio, na omissão 
quase total - é o comportamento estranho, suceptí vel de conjetu- 
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ras duvidosas, cuja análise será objeto das gerações atuais e futu 
ras privadas das benesses da Natureza. O nome desses senhores 
omissos ficará profundamente esculpido no granito local, para 
que estas infelizes gerações de hoje e de amanhã possam culturar 
seus anti-heróis. 

ATERRO SANITÁRIO E CONTAMINAÇÃO 

O sistema de coleta de lixo de Joinville pode ser conside 
rado quase que perfeito. São 120 ou 130 toneladas diárias de lixo 
doméstico e industrial que afluem para o aterro da Estrada Co 
meta. O projeto da CETESB (Companhia Estadual de Tecnologia 
e Saneamento Básico de São Paulo), encomendado pelo então pre 
feito Luiz Henrique da Silveira, começou a ser implantado so 
mente em fins de 1982, consistindo da deposição de camadas de 
dois metros de espessura de lixo doméstico, cobertas sucessiva 
mente por camadas de argila vermelha, deixando-se de espaço em 
espaço tubulações verticais para a eliminação direta dos gases de 
metano, formados na decomposição da matéria orgânica. 

Esse lixo, com o passar do tempo, começa, em virtude da 
ação das bactérias anaeróbias e aeróbias a se decompor e liquefa 
zer, resultando daí um líquido denominado de "chorume", de co 
loração marrom-esverdeado-escura, quase preto e viscoso, alta 
mente tóxico e venenoso, contendo inseticidas, óleos vegetais e 
minerais, graxas, detergentes, solventes, tintas naturais e sintéti 
cas, matéria orgânica, hormônios, medicamentos, antibióticos, 
produtos químicos os mais diversos, animais mortos, etc. Logo, o 
chorume será a somatória líquida destes componentes combina 
dos e potenciados. Se não houver um controle rigoroso e trata 
mento sistemático, ocorrerá a contaminação, não só das águas su 
perficiais, como também do lençol freático. As conseqüencias são 
desastrosas. 

Somado a tudo isso que vem da área doméstica, devemos 
acrescentar ainda os resíduos das áreas industrial e de prestação 
de serviços. Entre estes resíduos podemos citar o lodo ativado, 
que vem das estações de tratamento de metais pesados das indús 
trias que já se adequaram às leis 1.430 (municipal) e 5.793, de 
15/10/80, regulamentada pelo Decreto nº 14.250, de 5 de junho de 
1981 ( lei estadual de proteção ambiental). 
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O lodo ativado, que representa a concentração de todos os 
resíduos sólidos e químicos resultantes do processo de trata 
mento, é retirado a cada seis meses das estações e transportado 
para o aterro sanitário da Estrada Cometa, onde deverão existir 
condições adequadas de recepção e acondicionamento, para impe 
dir que ele retorne ao meio ambiente através das águas de lava 
gem das chuvas. 

Outros compostos altamente perigosos e poluidores são os 
resíduos provenientes dos postos de gasolina, oficinas mecânicas 
legalizadas e clandestinas: óleos usados, estopas embebidas em 
óleo, filtros usados, solventes, entre outros. Para esses resíduos, 
sem esquecer da areia que é coletada nas caixas de gordura dos 
postos de lavagem, deverá haver um depósito especial, posterior 
mente, será incinerado em equipamento especial, onde todas as 
partículas poluidoras da atmosfera são queimadas. 

O aterro sanitário é, assim, o local de concentração munici 
pal de todo o lixo e resíduos tóxicos. 

Assim, a deposição, o tratamento e o acondicionamento do 
lixo doméstico e industrial deverão sempre ficar sob a responsabi 
lidade de técnicos familiarizados com este problema, para evitar 
danos maiores à Natureza e ao meio ambiente. O tratamento do 
chorume é, como vimos, indispensável e estritamente necessário. 
A passagem por lagoas de precipitação, sedimentação, neutraliza 
ção do pH e o tratamento biológico com aguapé são etapas que de 
vem ser vencidas pelo chorume. Se não houver isso, de nada 
adiantará concentrar o lixo num só lugar, pois estaremos poten 
ciando sua ação negativa sobre a qualidade de vida humana. Cé 
lulas estaques construídas em concreto deverão receber o lodo ati 
vado. 

Antes de sua deposição em camadas, o lixo doméstico deve 
ser classificado, separando-se materiais como o vidro, ferro, 
alumínio, cobre, madeira, tecidos, papel, plástico, entre outros, 
que deverão retomar ao processo industrial em escala de econo 
mia energética. 

A matéria orgânica, por sua vez, poderá ser vendida como 
adubo para jardins e agricultura, no caso de ser tratada biologica 
mente em usina específica. No caso de ser enterrada, o gás resul- 

38 

tante deverá ser utilizado sem desperdícios, podendo movimentar 
veículos e indústrias, numa perfeita transferência de energia, que 
poderia ficar perdida para sempre. Como se vê o lixo de Joinville, 
desde que aproveitado racionalmente pela administração munici 
pal, poderá se transformar em importante fonte de receita, ali 
viando o contribuinte e oferecendo-lhe, além disso, um padrão 
melhor de qualidade de vida. 

Se o chorume não for convenientemente tratado e não hou 
ver endereço certo para o lodo ativado e o lixo automotivo, a baía 
da Babitonga vai correr sérios riscos no que diz respeito à quali 
dade de vida. Concentrações perigosas de tóxicos e óleos poderão 
inviabilizar para sempre qualquer tentativa de salvar o ecossis 
tema manguês/baía da Babitonga. 

O tempo urge. Qualquer demora ou indecisão poderá ser fa- 
tal. 

OS MANGUES E OS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO 

Os orgâos de comunicação, cientes dos problemas ambien 
tais que ocorrem nos manguezais, procurarão orientar as entre 
vistas com autoridades, conscíentlzando o leitor, ouvinte e teles 
pectador de que as invasões são atos ilícitos e irregulares, pois se 
processam sobre terras de preservação permanente, pertencen 
tes ao patrimônio público. 

Os invasores não podem continuar sendo vistos como os 
heróis da comunidade; muito pelo contrário, são os vilões que não 
têm direito nenhum sobre essas áreas de mangue. Não deverão 
também ser encorajados a solicitar melhoramentos e a pensar 
que o poder público municipal tem o dever de providenciar toda a 
infra-estrutura necessária. Por lei e por direito, a omissão da ad 
ministração pública neste setor não constitui dívida social. De 
verá ser mostrado ainda aos invasores que morar nessa região 
úmida, insólita, com tantos filhos, significa doenças, mazelas 
para o resto da vida de cada criança. 

Os órgãos de imprensa devem estimular os moradores dos 
mangues a permutar com o poder público municipal, um lote salu 
bre, que lhe devolva a vida, a saúde e a vontade de viver. Se o po 
der público se omitiu e permitiu a invasão dos mangues, deve 
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agora, a duras penas de toda a comunidade, encarregar-se de pro 
mover sua desocupação, sob a pena de sofrer ações populares, de 
conformidade com o que estabelece a legislação em vigor e os ar 
tigos 26" e 29" da Lei 4.771, de 15/09/65. 

Cabe ao poder público municipal, estadual e federalevitar. 
por todos os meios, a depredação dos mangues e não permitir o as 
sentamento de famílias em regiões tão impróprias e insalubres. 
Com esses enfoques, poderá a imprensa recolocar os fatos em 
seus devidos lugares, desempenhando seu papel de defensora da 
comunidade. 

OS MANGUES E A PROTEÇÃO DO PORTO 

Por inúmeras vezes foram as autoridades municipais, esta 
duais e federais alertadas sobre os perigos do assoreamento do 
porto de São Francisco do Sul. Os mangues, uma vez protegidos da 
destruição, vão continuar funcionando como retentores da argila e 
material sólido particulado que desce das elevações montanhosas 
dos municípios limítrofes à baía. 

As causas dessa erosão são as chuvas fortes registradas 
nas áreas desnudas dos loteamentos vermelhos existentes em nú 
mero da cada vez maior em Joinville e São Francisco do Sul. Se 
esse "retentor" deixar de funcionar, o assoreamento da baía pro 
vocará a desativação precoce do porto. 

Os custos da dragagem permanente neutralizarão qualquer 
tentativa de tornar o terminal marítimo economicamente viável. 
Com o fluxo das marés e as correntezas dos rios Cachoeira e Cu 
barão, todo o material erodido tenderá a entrar diretamente na 
baía. Como ele se mantém em suspensão por um tempo relativa 
mente longo, sua precipitação acontecerá exatamente dentro das 
áreas protegidas de mangue, que retardarão consideravelmente a 
ação do assoreamento total da baía. 
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O MANEJO DO ECOSSISTEMA E DA BAIA 

Pescadores, velejadores, proprietários de barcos esporti 
vos, empresários que dependem do porto, sócios de iates clubes, 
proprietários de lotes em praias, apreciadores de caranguejos e 
pescado em geral, restaurantes, FATMA, Marinha, SPU, Câmara 
de vereadores, administradores municipais, amantes da Natu 
reza, clubes de serviço, associações de proteção da Natureza e 
tantos outros milhares de seres humanos, que, direta ou indireta 
mente, dependem da baía da Babitonga se solidarizarão, pela pre 
servação dos manguezais e da qualidade de vida. São milhares de 
pessoas, volto a reafirmar, que desejam ardentemente perpetuar 
para seus descendentes aquilo que receberam de seus antepassa 
dos. 

O correto manejo dos recursos florestais e hídricos poderá 
salvar esse ecossistema em perigo. Deverão os deputados fede 
rais Pedro Colin, Nélson Morro, Luiz Henrique da Silveira, entre 
outros, lutar para que o IBDF e a SEMA (Secretaria Especial do 
Meio Ambiente), transformem o ecossistema da Babitonga em 
reserva biológica, para que este santuário de produção de pro 
teína ( comida para o grande povo) seja eficientemente protegidos 
e racionalmente aproveitado. Os senadores Jorge Bornhausen e 
Jaison Barreto deverão desempenhar decisivo papel nesse perse 
guido sonho da comunidade norte-catarinense. Os governos muni 
cipais, as câmaras de vereadores, os deputados estaduais Nagib 
Zattar, Coelho Neto e Geovah Amarante, o Secretário da Educa 
ção Moacir Thomazi e o Governador Esperidião Amin Helou Filho 
saberão, com inteligência e desprendimento público, lutar para 
que a Babitonga continue sendo protegida e altamente produtiva. 

O POTENCIAL PRODUTIVO DO ECOSSISTEMA 
Experimentos realizados na Fundação Municipal 25 de Ju 

lho, em Pirabeiraba (Joinville), comprovaram que é perfeita 
mente viável criar peixes de água doce em condições de cativeiro 
e atingir produções anuais de até 6.000 kg por hectare (100 x 100 
metros - 10.000m2). 

Se nessas condições artificiais, onde a concorrência e a 
ação de predadores não são mui to intensas e onde a ai imentaçào é 
administrada normalmente, chega-se a esta quantidade formidá 
vel de 0,6 kg de peixe por metro quadrado de superfície de água 
nas águas estuarinas da baía da Babi tonga, onde a abundância de 
alimentos é extraordinária e as potencialidades de produção natu- 
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ral também são fantásticas, teríamos os resultados do seguinte 
exercício matemático: 
1 - Capacidade produtiva estimada do ecossistema: até 0,2kg/ 

ha/ano de superfície de água; 
2 - Área total do ecossistema: 75 km2 de mangues e 150 km2 de 

superfície de águas estuarinas, totalizando numa área de 
225km2 propícia à produção de proteína; 

3 - Potencial produtivo: estimando-se em 0,2kg/hade superfície 
de água e por ano a produção de proteína na baía, teríamos 
na área total de 22.500 ha uma produção de ordem de 45 mi 
lhões de quilos, representada por peixes, crustáceos, molus 
cos. Uma população de l.000.000 de pessoas poderá nesse 
caso se alimentar por ano de 45 kg de pescado produzido no 
ecossistema. 

A BABITONGA MORRE COM RAPIDEZ 

O potencial pesqueiro da baía e de seus mangues está sendo 
minado sorrateiramente pelos despejos industriais e domésticos, 
que rapidamente eliminam a capacidade produtiva do ecossis 
tema. Para se ter uma idéia da ação macabra dos poluentes, em 
1950 pescavam-se taínhotas com tarrala defronte ao Tênis Club 
Joinville, na rua Aubé. Em 1983, já morrem peixes defronte ao 
cais da Vigorem, no rio Palrnital, braço da baía da Babitonga. A 
poluição tóxica industrial só atua matando peixes, se realmente 
existirem no meio agredido. 

O último desastre ecológico, constatado nos dias 29 e 30 de 
agosto de 1983, foi um alerta derradeiro. A próxima mortandade 
poderá acontecer na foz da baía, e então será o fim. 

Nossos anti-heróis serão então homenageados e em letras 
garrafais denunciados ao grande povo. 

O FECHAMENTO DO CANAL DO LINGUADO 

Na década de 30, o fechamento do canal do linguado pôs fim 
à circulação das águas em torno da ilha de São Francisco do Sul. 
Iniciou-se, a partir de então, um processo de assoreamento lento 
do canal, que foi se estendendo para toda a baía. Fosse só esse 
processo de assoreamento não haveria outra justificativa, a não 
ser o· prejuízo sofrido pelo porto de São Francisco do Sul, com a 
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deposição constante de material particulado em seu atracadouro 
e canal de operação - a reabertura do canal jamais seria as 
sunto que motivasse a opinião pública. Todavia, com a expansão 
industrial de Joinville e seu formidável crescimento urbano e po 
pulacional, Iniciou-se na década de 50 um lento processo de degra 
dação da qualidade de vida na baía da Babitonga, com o lança 
mento de despejos poluidores de origem doméstica e industrial. 

A poluição trazida pelo rio Cachoeira e agora recente 
mente, na década de 80, também pelo rio Cuba tão, fez da lagoa do 
Saguaçu um verdadeiro esgoto-a-céu-aberto, onde a presença da 
vida passou a ser cada vez mais difícil. 

Essa "onda podre", malcheirosa e altamente tóxica vem 
destruindo sistematicamente, agora já dentro da baía, os repre 
sentantes da vida das águas estuarinas. Essa água fétida e mortal 
forçou os peixes a abandonar, como um exército que capitula ou 
perde uma batalha, as posições anteriormente mantidas pela 
força e aliança com a Natureza. Ficou tão comprometida a vida 
da baía, que os soldados terão de continuar capitulando e sendo 
empurrados para a embocadura estuarina, numa guerra inglória, 
já que não reúnem mais forças para reagir. 

Desde a década de 80, porém, a vontade popular vem se fa 
zendo ouvir através de um abaixo-assinado preparado pela APRE 
MA-Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente de 
Santa Catarina - subscrito por nada menos do que 15 mil pessoas 
revoltadas contra a situação de penúria em que se encontra a qua 
lidade de vida na baía da Babitonga. Eles viram na reabertura do 
canal do Linguado uma última oportunidade para salvar aquilo 
que sempre admiraram com tanto carinho e amor das garras per 
versas e asfixiantes da poluição - excremento duma sociedade 
de consumo inconseqüente. 

A reabertura do canal do Linguado pode realmente oxige 
nar e amenizar as condições de vida das águas do ecossistema. 
Essa reabertura significará uma trégua, talvez muito curta, en 
quanto não se encontra uma saída para deter a desenfreada mar 
cha da poluição produzida em Joinville. 

Fosse o canal do Linguado aberto a curto prazo - ele foi 
fechado criminosamente em 1934 (?) -, os 15.000 assinantes do 
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documento e milhares de outras pessoas que não tiveram a felici 
dade de participar desse movimento comunitário começariam a 
ver luz no final do túnel, diante da possibilidade de se alongar a 
vida agonizante da baía para mais 5 ou 10 anos. 

Nesse curto espaço de tempo, impreterivelmente, o pro 
blema da poluição de Joinville deverá ser resolvido. Se isso não 
ocorrer, nada mais poderá ser feito para salvar os mangues e as 
águas da baía. Com a movimentação das águas de marés de lua e 
marés de ventos, permitindo a circulação, tanto pela foz de Barra 
do Sul como pela barra do Forte Marechal Luz, ficariam nova 
mente criadas as condições energéticas que possibilitarão o de - 
sassoreamento e a diluição das águas contaminadas e tóxicas. 

O Ministro do Interior Mário Andreazza recebeu em mãos, 
em outubro de 1982, diretamente da diretoria da APREMA, no Pa 
lácio Cruz e Sousa, em Florianópolis, o pesado abaixo-assinado de 
6,2 kg que reivindicava dramaticamente a reabertura do canal. O 
então candidato ao Governo de Santa Catarina, Esperidião Amin 
Helou Filho, em companhia do presidente da APREMA; manifes 
tou seu total apoio ao movimento, comprometendo-se, se eleito 
fosse em lutar por verbas e projetos que concretizassem o sonho e 
os anseios de mais de 300.000 habitantes da região Nordeste de 
Santa Catarina. 

Já em março de 1983, o Ministério do Interior, a Superin 
tendência de Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL) e o De 
partamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) iniciaram a 
elaboração do projeto de reabertura. Em maio, informava o re 
presentante do DNOS em J oinville que os estudos preliminares es 
tavam em andamento e que seria projetado do lado continental 
um canal novo com 100 metros de largura, com 1.100 metros de ex 
tensão e uma profundidade de 2,50 metros. Neste estudo prévio, 
havia sido previsto também uma ponte rodoferroviária com 110 
metros de extensão e um desvio provisório tanto para a estrada 
como para a ferrovia. 

Em junho de 1983, a SEMA-Secretaria Especial de Meio 
Ambiente - órgão ligado ao Ministério do Interior, enviava dois 
técnicos para JoinviJJe, Barra do Sul e São Francisco do Sul, para 
estudarem e reunirem informações indispensáveis à elaboração 
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definitiva do projeto de reabertura do canal do Linguado. 
O Governador Esperidião Arnin, eleito em novembro de 82, 

criou em Florianópolis uma comissão de apoio à SEMA e ao Mi 
nistério dos Transportes, para acompanhamento do projeto de re 
abertura. As enchentes de julho de 1983 no entanto, suspenderam 
temporariamente os trabalhos da comissão e do Ministério dos 
Transportes. 

Facé à importância da obra e ao benefício ambiental que 
trará, não existem argumentos que impeçam a reabertura doca 
nal fechado. 

EMPRESAS DEIXAM DE POLUIR 

A conscientização empresarial já está se fazendo sentir em 
Joinville, no que diz respeito à proteção dos recursos hídricos re 
gionais. Como já foi mencionado anteriormente, os metais pesa 
dos provocam nas águas estuarinas a contaminação de toda a ca 
deia alimentar e do homem que se alimenta das proteínas ali pro 
duzidas. 

Preocupadas com o aumento da poluição e com os elevados 
prejuízos provocados ao meio ambiente e ao homem, algumas em 
presas que operam com processos industriais altamente poluido 
res já instalaram sistemas de tratamento e filtragem, diminuindo 
sensivelmente a carga tóxica dos despejos líquidos que deman 
dam a baía da Babitonga, através dos inúmeros rios da região. 

A pioneira no tratamento pesados em Joinville foi a Consul 
SI A - Fábrica II, que trata também todo o despejo doméstico. 

A EMBRACO - Empresa Brasileira de Compressores-, 
instalada no Distrito Industrial, possui uma moderna instalação 
de tratamento de efluentes resultantes da decapagem e eletrode 
posição de metais, bem como uma unidade de recuperação total 
de óleos emulsionáveis e limalha de aço. 

A Doehler S/A - empresa localizada no Distrito Indus 
trial, também montou uma unidade de recuperação total de sol 
vente para lavação de tecidos e em breve instalará caldeira elé 
trica para a produção de vapor industrial, reduzindo a carga polui 
dora do carvão mineral que atua sobre os corpos d'água, acidifi 
cando-os. 
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A Vogelsanger S/ A Ind. Têxtil, instalada na zona rural de 
Pirabeiraba, no município de Joinville, iniciou o tratamento de 
efluentes líquidos de tinturaria, com a construção de vários tan 
ques de tratamento químico e biológico: os resultados são anima 
dores. 

ESGOTO SANITÁRIO DE JOINVILLE 
Com a implantação do esgoto sanitário de Joinville - obra 

gigantesca - estará a baía da Babitonga protegida parcialmente 
da poluição doméstica e industrial. O rio Cachoeira deverá então 
se tornar 50% menos poluído, beneficiando diretamente as águas 
da Lagoa do Saguaçu e da baía da Babitonga. 

O projeto se encontra pronto, com recursos aprovados por 
agências internacionais de financiamento, mas o início das obras 
vem sendo adiado. Essa obra quando concluída, representará o 
maior empreendimento de proteção ambiental em Santa Cata 
rina. 
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OS INTRUSOS DOS MANGUES 

Caldas Aulete define intrusão como a ação de introduzir, 
sem direito ou por violência; posse tomada sem o direito e com 
violência; usurpação. 

Essas são as circunstâncias nocivas que originaram e im 
pulsionaram o povoamento dos mangues ... 

Nos mangues os! intrusos se classificam em: 
- Pessoas pobres, sem recursos, vindas de outras regiões 

que se estabeleceram no ecossistema, como única saída para re 
solver seu problema habitacional. 

- Criadores de lotes: pessoas que já têm uma ou mais ca 
sas na cidade e que invadem os mangues para criar lotes, com ou 
sem casas de madeira, posteriormente vendidos e/ou alugados a 
terceiros com boa margem de lucro; 

- Loteadores individuais ou jurídicos, que mandam inva 
dir para posteriormente, através de ações de reintegração de 
posse, permutar as áreas invadidas por outros lotes ou dinheiro; 

- Usurpadores: pessoas que, sabendo do problema dos 
manguezais, insistem incansavelmente junto às autoridades, e de 
pois de anos de tráfigo de influência, conseguem passar para o 
próprio nome extensas áreas de marinha, loteando-as posterior 
mente, com grandes lucros. 

A "fauna humana" dos mangues de Joinville conta com um 
motel na rua Baltazar Buschle, diversos templos religiosos, mi 
lhares de casas residenciais e comerciais, entre outros. 

Existem também empresas especializadas em aterrar lo 
tes e mangues, que operam mediante encomenda com cami 
nhões-caçamba, destruindo duplamente o meio ambiente: arui 
nando as bases dos morros que depois deslizarão e soterrando o 
próprio mangue. 

Constatou-se ainda a existência de uma ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DE TERRAS DO S.P.U. no Bairro do Boa Vista. 

- Conseguiremos conservar nossos rnanguezais? 
- Talvez. Dependerá só de Você! 
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