
STOP EXOTICS 

transformando espécies invasivas exoticas em hortas verticais 

 

 Amadurecimento da ideia/conceito 

O Estado do Paraná conta atualmente com 46 Unidades de Conservação Estaduais de 

Proteção Integral
1

. É competência do Instituto Ambiental do Paraná criar, planejar, 

implementar, manter e gerenciar estas Unidades de Conservação de Proteção Integral. 

Contudo, a existência de espécies exóticas invasoras representam a primeira causa de perda 

da biodiversidade dentro de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Se é detectada a 

existência destas espécies dentro destas imprescindíveis áreas naturais, evidencia-se que a 

sociedade e, principalmente o Poder Público estão falhando na sua missão de conservação da 

biodiversidade do Estado. 

A ameaça potencial de espécies exóticas e invasores é assunto constante para a comunidade 

científica internacional, pois é de escala planetária e de um impacto estimado que causa 

preocupação segundo a IUCN (International Union for Conservation of Nature). Como 

principais conseqüências da contaminação biológica por estas espécies estão a modificação 

dos ciclos naturais e das características dos ecossistemas atingidos e a alteração fisionômica 

da paisagem natural. No Brasil, o gênero Pinus, principalmente P. elliottii e P. taeda, pode ser 

considerado invasor, contaminando fisionomias florestais nas regiões Sudeste e Sul do país. 

Contudo esse alerta continua pouco ou nada considerado no pais especialmente em zonas de 

conservação. 

 

A serra do Mar paranaense, local de maior concentração da Mata Atlântica no Estado, 

comporta mais de dez conjuntos de montanhas, mas há de se constatar que não é todos os 

conjuntos que apresentam problemas com a invasão de Pinus e Eucalipto. São os conjuntos do 

Capivari, Ibitiraquire, Graciosa, Anhangava que merecem maior atenção para esta realidade e 

sobre os quais o projeto ora apresentado objetiva se concentrar. 

 

A Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica (Convention on Biological Diversity 

– CBD), da qual o Brasil é signatário, prevê a adoção de medidas preventivas, erradicação e 

controle de espécies invasoras exóticas. 

A Política Nacional de Biodiversidade (Decreto nº. 4.339/2002), com respaldo no mencionado 

documento internacional, igualmente recomenda a adoção de medidas preventivas, de 

erradicação e de controle destas espécies.  

A existência de espécies exóticas invasoras em Unidades de Conservação é tão grave que foi 

tipificada como crime ambiental pela Lei de crimes ambientais – Lei 9.605/98, a saber: “Art. 

31. É proibida a introdução nas unidade de conservação de espécies não autóctones.” 
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O Estado do Paraná, com supedâneo no arcabouço legal nacional e internacional normatizou, 

com fundamento no Princípio da Precaução, o corte/eliminação/erradicação e espécies 

exóticas invasoras em Unidades de Conservação por meio da Portaria nº.192/2005 – IAP, a 

qual respaldará todas as ações a serem desenvolvidas neste projeto.  

 
 

 Plano de trabalho e cronograma para implantação 

 

 A equipa: 

Edelin Ribas: advogada especialista em direito ambiental pela PUC/PR. Possui experiência 

como servidora pública responsável pela gestão de convênios com organizações sociais não 

governamentais - ONG que desenvolvessem atividades de interesse social e ambiental. Desde 

criança mantém relação intrínseca com a natureza, seja como membro de movimento 

escoteiro e mais tarde como praticante de esportes outdoor, tal qual o montanhismo e 

escaladora esportiva, paixões que perduram até os dias atuais. Foi num momento de 

contemplação do alto do conjunto de montanhas do Pico Paraná que despertou sua 

preocupação e a vontade de agir contra as espécies exóticas invasoras que estão acabando 

com a biodiversidade das Serras paranaenses. Já empreendeu como empresária de franchising 

na área de jardinagem com produtos organominerais e atualmente lança voos solos em 

atividades relacionadas ao meio ambiente.    

Elodie da Silva: formada em biologia e possui PhD em ciências do meio ambiente pela 

Universidade Paris Est Créteil (UPEC) na França. Possui experiência em pesquisa sobre solos 

contaminados e também qualidade de solo na Guiana francesa e no Brasil cuja especialidade é 

biologia do solo e macrofauna. Fez pesquisa do mestrado na Embrapa Florestas em Colombo 

sobre o impacto de plantações de Pinus e Eucalipto sobre a qualidade do solo o que despertou 

vontade de continuar nessa area. Morando em Curitiba descobriu o mundo do motanhismo 

junto com escalada. Desde 2014 passa tempo na Mata Atlantica, nas montanhas e Parques da 

região com muito prazer. Em curitiba, esta envolvida com a ACOPA – Associação de 

Consumidores de Organicos do Parana, cohecendo os produtores da região e apoiando e 

divulgando os orgânicos para todos em feiras na cidade e eventos na região. 

Nosso estilo de vida é simples: orgânicos, montanha, escalada, hortas e compostagem. 

Acreditamos num impacto positivo do homen sobre o meio ambiente. Queremos espalhar a 

idea que a vida em comunião com a natureza ainda é possivel e necessaria, mesmo morando 

em uma cidade grande como Curitiba que tem como jardim a Mata Atlantica e a Serra do 

Mar. 

 

 

 

 



 Plano de trabalho  

O primeiro objetivo de trabalho desse projeto é a retirada das espécies exoticas das Unidades 

de Conservação Estaduais no Parana, sendo o estado que mais desmatou as florestas de 

Araucarias em 2016. Segundo as pesquisas do Instituto Ambiental do Paraná, encontram-se 

Pinus spp. em todas as 46 UCs do Estado representando um potential muito grande de 

trabalho a ser realisado no Parana. 

A retirada de espécies exoticas invasoras é por lei uma obrigação a ser cumprida. Nosso 

serviço assim ajudara o Poder Publico a cumprir-la. As arvores maiores serão retiradas por 

motoserras por ter um impacto pequeno na Serra e a retirada sera feita por caminhõe no pé das 

montanhas. Para arvores menores (>50 cm), a retirada podera ser feita manualmente 

arracando as plantias na mão mesmo. Poderão ser organisados mutirões nas montanhas com 

amigos e parceiros montanhistos. 

 

 

 

A segunda étapa é a transformação dessas madeiras retiradas das UCs em hortas verticais. 

Assim o retorno financeiro do projeto não estara na venda direta das madeiras mas sim das 

hortas verticais, produto feito de Pinus e assim sustentavel por não usar madeira de espécies 

nativas. A demanda de hortas verticais esta crescendo muito na cidade (VAMOS GER QUE 

DAR UMA NUEMROS ou algo para ter uma noçéao) por duas razões: a vontade de ter sua 



horta em casa esta cada dia maior (temperos e hortaliços como alface) e o espaço pequeno 

disponivel para a horta por morar muitas vezes em apartamento. 

 

Finalmente, a ultima e terceira étapa permitira fechar o ciclo do projeto plantando com 

espécie nativa emblématica da Mata Atlantica, a Araucaria angustifolia. Além de controlar as 

espécies exoticas, o projeto tem como objetivo a longo prazo de reflorestar na mata/nas 

montanhas e assim contribuir com impacto positivo na recuperação das areas desmatadas com 

as espécies exoticas e assim manter o solo coberto e protegido da erosão. 

 

 

 Cronograma 

O projeto tera 4 (quatros) tempos de implementação, cada um com um objetivo e duração 

especificos como detalhado na figura abaixo. 

 

 

 Previsão de custos, expectativa de retorno financeiro e potenciais riscos 

associados 

Importante esclarecer que o presente projeto é destituído de fins lucrativos, possuindo como 

único intuito financeiro a captação de recursos suficientes para que o projeto seja 

economicamente sustentável.   

Para tanto, tem-se como objetivo inicial o financiamento das ações por meio da venda de 

hortas verticais feitas a partir da matéria prima retirada das unidades de conservação, que, 

nada mais são do que as próprias espécies exóticas invasoras (Pinus e Eucalipto).  

A mão de obra a ser utilizada, tanto para a retirada das espécies exóticas quanto para a 

confecção das hortas verticais será a dos próprios autores(as) deste projeto em colaboração 

com amigos que possuem habilidade e disposição para contribuir com a causa. 



O local de produção das hortas será uma chácara de propriedade de uma das autoras do 

projeto, na região metropolitana de Curitiba. 

A logística de transporte da madeira das serras do Paraná até o local de produção das hortas 

será feita por caminhão fretado, cujo custo aproximado é de R$ 300,00 (trezentos reais) por 

caminhão de 18 m³ (dezoito metros cúbicos). 

A venda das hortas (madeira de pinus e eucalipto beneficiada) ocorrerá em feiras livres ou 

diretamente para floriculturas/gardens existentes na cidade de Curitiba. O valor de venda 

varia conforme o tamanho e as características da peça, cujo preço médio é de R$ 100,00 (cem 

reais). Abaixo constam alguns modelos possíveis de serem confeccionados (folha seguinte).  

 

 



 

 

 

Num segundo momento, qual seja, o futuro do projeto objetiva estruturar oficinas de 

aprendizado para ensinar a arte de se construir hortas verticais, sendo estas oficinas pagas seja 

tanto por pessoas naturais ou pelo Poder Público.  

Ao final, o escopo maior do projeto é a aquisição/compra de mudas e o plantio de espécies 

nativas no exato local onde as espécies exóticas foram retiradas, culminando num fechamento 

do ciclo do negócio. Essa ultima etapa do projeto poderia ser realisada com ONG e 

voluntarios/crianças para poder sensibilisar o publico a reflorestamento com a espécie nativa 

simbolo do Parana, a Araucaria. Apesar de não gerar uma renda direta para o projeto, 

acreditamos que plantar essa espécie para reflorestar as UCs é o nosso dever para garantir o 

futuro da Mata Atlantica. 


