
Principais  atividades  desenvolvidas  em  2021  no  Plano  Setorial  “Mata
Atlântica em Pé”

DESCRIÇÃO:  Estudo  e  adoção  de  conjunto  de  medidas  para  a  conservação  e
recuperação do bioma Mata Atlântica no Estado do Paraná.

PERÍODO: janeiro a dezembro

RESULTADOS:

-  Elaboração  de  modelo  e  das  minutas  de  ações  civis  públicas  decorrentes  das
fiscalizações das Operações Mata Atlântica anos 2018 e 2019, em parceria com a 8ª PJ
de Guarapuava; a 2ª PJ de Prudentópolis e a 1ª PJ de Pinhão, com envio das minutas de
inicias  às  promotorias  de  justiça  para  ajuizamento  das  demandas  (Procedimentos
Administrativos nº 0046.21.036941-2, 0046.21.036943-8, 0046.21.036944-6).

-Realização  de  Oficina,  em  22/04,  em  caráter  remoto,  sobre  Imageamento  e
Georreferenciamento,  fiscalizações  de  desmatamento  remotas  e  a  identificação  de
estágio sucessional com base em análise de imagens de satélite com facilitação do Dr.
Helio Sydol, servidor do IBAMA e participação de servidores do Instituto Água e Terra,
(IAT)   Batalhão  de  Polícia  Ambiental  -  Força  Verde,  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da Polícia Científica do Paraná,
e da equipe técnica de servidores do CAOP-MAHU,

- Realização da Quinta Fase da Operação Mata Atlântica em Pé, com apoio do Batalhão
de  Polícia  Ambiental  -  Força  Verde,  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos  Naturais  Renováveis  (IBAMA),  do  Instituto  Água  e  Terra  (IAT)  e  da  Polícia
Científica do Paraná, no mês de setembro 2021. Foram vistoriados 174 polígonos. A área
total  desmatada ilegalmente totalizou 2.200 hectares. O montante de multas aplicadas
atingiu  R$  15,6  milhões  em notificações  realizadas  pelos  diversos  órgãos  ambientais
envolvidos. Nacionalmente, foram parceiros na realização da Operação a Fundação SOS
Mata  Atlântica,  a  plataforma  MapBiomas  –  iniciativa  multi-institucional  que  une
universidades, empresas de tecnologia e organizações não governamentais que realizam
o mapeamento anual da cobertura e do uso do solo no Brasil – e a Associação Brasileira
dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa). As fiscalizações foram
realizadas em 17 estados da Federação, sendo a quarta edição nacional da Operação
Mata Atlântica em Pé,  com a identificação de 8.189 hectares de vegetação suprimida
ilegalmente. O montante de multas aplicadas aos infratores chegou a R$ 55.531.184,19.
Ao todo, foram fiscalizados 649 polígonos.

- Realização em 11/08 do “MP Debate: Desafios à regularização fundiária das Unidades
de Conservação da Natureza de Proteção Integral”, em parceria com a ESMPPR, com
mediação  do  Dr.  Alexandre  Gaio,  promotor  de  Justiça  do  CAOPMAHU,  e  como
palestrante Angela Kuczach, presidenta da Rede Pró-UC.  

-  Realização da  “Live:  Valoração dos danos ambientais  em desmatamentos  da Mata
Atlântica” em parceria  com a  ESMPPR,  no  dia  30/11/2021, evento  mediado  pelo  Dr.
Alexandre Gaio, promotor de Justiça do CAOPMAHU, e que teve como convidadas a
promotora de Justiça Aline Valéria Archangelo, do Ministério Público da Bahia, onde atua
na  fiscalização  e  acompanhamento  de  atividades  e  empreendimentos  (públicos  ou
privados) de significativo impacto ambiental no Bioma da Mata Atlântica, e a assessora
econômica Romana Coelho de Araújo, que atua na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão



do Ministério Público Federal. Durante o encontro, foi apresentado o guia “Diretrizes para
a Valoração de Danos Ambientais”, lançado pelo Conselho Nacional do Ministério Público.


