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Americano é denunciado por construir em área do Pantanal

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o americano Charles 
Alexander Munn

acusado de construir uma estância dentro do Parque Estadual Encontro das 
Águas, localizado entre os municípios de Santo Antônio de Leverger e 
Poconé.

O empreendimento não possui licenciamento para desenvolver atividades 
turísticas. A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Julieta do 
Nascimento Souza.

"O denunciado adquiriu a propriedade em comento após a criação da 
Unidade de Conservação, e ali instalou seu acampamento, sem nenhuma 
autorização da Coordenadoria de Unidades de Conservação, haja vista, que 
por diversas vezes manifestou-se para que as atividades ali desenvolvidas 
fossem suspensas", ressaltou a promotora de Justiça.

Segundo ela, por se tratar de uma Unidade de Conservação de Proteção 
Integral, no Parque Estadual Encontro das Águas somente é admitido o uso 
indireto dos seus recursos naturais. Entende-se por uso indireto, "aquele que 
não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais", 
informou a representante do Ministério Público.
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Consta na denúncia que, em fevereiro deste ano, órgãos ambientais 
realizaram vistoria no local para confirmar suspeitas de que o proprietário da 
estância estaria usando ceva para atrair animais felinos na região.

Na ocasião, foi emitido parecer técnico da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente determinando a suspensão das atividades turísticas realizadas na 
propriedade. No mês de julho, foi lavrado um auto de infração no local por 
descumprimento de embargo.

Charles Alexander Munn deverá responder pelos crimes ambientais previstos 
na Lei 9.605/98, artigos 38, 39, 40 e 48, referentes a destruição de áreas de 
Unidades de Conservação. O Ministério Público requereu também apreensão 
de barracas tipo tenda, chalana e embarcações menores utilizada nos 
trabalhos de focagem de onças.

___________________________________________________________
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* Jornal A Gazeta - 13.11.2009

SEM LICENCIAMENTO 
MP denuncia atividades turísticas 

Ana Paula Bortoloni 
Da Redação 

O Ministério Público Estadual denunciou o norte-americano Charles 
Alexander Munn por construir uma estância e desenvolver, sem possuir 
licenciamento, atividades turísticas dentro do Parque Estadual Encontro das 
Águas, localizado entre os municípios de Santo Antônio de Leverger e 
Poconé. Proprietário da Estância Biguá, ele é acusado de usar ceva - 
promover a distribuição de porções fartas de carnes (porcos, carneiros e até 
jacarés) em pontos estratégicos para atrair animais, como onças - para 
garantir a observação de turistas. 

http://www.mp.mt.gov.br/conteudo.php?cid=45811&sid=44


"O denunciado adquiriu a propriedade após a criação da Unidade de 
Conservação, e ali instalou seu acampamento, sem nenhuma autorização da 
Coordenadoria de Unidades de Conservação, haja vista, que por diversas 
vezes manifestou-se para que as atividades ali desenvolvidas fossem 
suspensas", afirma na denúncia a promotora Julieta Nascimento. 

Segundo a promotora, por se tratar de uma Unidade de Conservação de 
Proteção Integral, no Parque Estadual Encontro das Águas somente é 
admitido o uso indireto dos seus recursos naturais. Entende-se por uso 
indireto "aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 
recursos naturais". 

Em fevereiro deste ano, após realização de vistoria para confirmação das 
denúncias sobre ceva e outras irregularidades, foi emitido parecer técnico da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) determinando a suspensão 
das atividades turísticas. Como o embargo foi descumprido, em julho foi 
lavrado um auto de infração. Em agosto de 2007, o proprietário havia se 
comprometido a apresentar o projeto de atividade turística desenvolvida na 
Estância Biguá para análise técnica, o que não aconteceu até 20 de agosto 
de 2009. 
Charles Munn deverá responder pelos crimes ambientais previstos na Lei 
9.605/98, artigos 38, 39, 40 e 48, referentes a destruição de áreas de 
Unidades de Conservação. O Ministério Público requereu também apreensão 
de barracas tipo tenda, chalana e embarcações menores utilizada nos 
trabalhos de focagem de onças. 

Outro lado - A reportagem tentou contato com o norte-americano Charles 
Munn, mas não conseguiu localizá-lo por telefone. 

* Matéria sobre o mesmo assunto também foi divulgada nos jornais 
Diário de Cuiabá e Folha do Estado

____________________________________________________

http://www.oeco.com.br/salada-verde/38-salada-verde/22892-acusado-
pelo-ministerio-publico 

Apontado pelo ministério público

O Eco, 13/11/2009, 10:15

O norte-americano Charles Alexander Munn foi denunciado esta semana 
pelo Ministério Público Estadual (MPE) em Mato Grosso por destruir ou 
danificar florestas de preservação permanente e pode ser enquadrado na Lei 
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de Crimes Ambientais. As irregularidades alegadas pelo órgão ocorreram no 
Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Barão de 
Melgaço e Poconé, onde montou base sem alvará para "exploração turística" 
da região.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente identificou, a pedido do MPE, o uso 
de ceva para atrair onças na região, a fim de realizar a chamada “focagem 
de animais”. Conforme a reportagem, o responsável pelo acampamento 
Miguel dos Santos Oliveira contou que a atividade começou a ser montada 
entre março e maio de 2008.

O Eco vinha denunciando as atividades de Munn desde outubro do ano 
passado. À época, o norte-americano contestou as acusações, agora 
corroboradas pelo Ministério Público Estadual e órgãos ambientais de Mato 
Grosso. Confira as reportagens abaixo.

A promotoria também pediu que seja levantada a ficha criminal do acusado, 
bens que estejam em seu nome, além da apreensão das estruturas que 
montou na área protegida para fixação de barracas, chalana e embarcações 
menores usadas na "focagem de onças".

Se as denúncias forem acatadas, deve ser instaurado um processo judicial. 
O visto de Munn para o Brasil vence em 2012.

___________________________________________________________
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Notícias

Apontado pelo ministério público

13/11/2009

Fonte: O ECO - www.oeco.com.br

O norte-americano Charles Alexander Munn foi denunciado esta semana 
pelo Ministério Público Estadual (MPE) por destruir ou danificar florestas de 
preservação permanente e enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. A 
notícia está no Diário de Cuiabá (MT) de hoje. As irregularidades alegadas 
pelo órgão ocorreram no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os 
municípios de Barão de Melgaço e Poconé, onde montou base sem alvará 
para "exploração turística" da região.

http://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=74876


A Secretaria Estadual do Meio Ambiente identificou, a pedido do MPE, o uso 
de ceva para atrair onças na região, a fim de realizar a chamada "focagem 
de animais". Conforme a reportagem, o responsável pelo acampamento 
Miguel dos Santos Oliveira contou que a atividade começou a ser montada 
entre março e maio de 2008.

O Eco vinha denunciando as atividades de Munn desde outubro do ano 
passado. À época, o norte-americano contestou as acusações, agora 
corroboradas pelo Ministério Público Estadual e órgãos ambientais de Mato 
Grosso.

A promotoria também pediu que seja levantada a ficha criminal do acusado, 
bens que estejam em seu nome, além da apreensão das estruturas que 
montou na área protegida para fixação de barracas, chalana e embarcações 
menores usadas na "focagem de onças".

Comentàris:

o Papa, leia até o final para 18/11/2009 17:39:17

Ter visto permanente no país, não significa ser cidadão. E visto tem prazo de
expiração. Atividades de desmatamento ilegal no acampamento não existiram. O
sr. Munn como diz a reportagem e é de conhecimento público de todos os que
passam pela Transpantaneira, só comprou as terras depois que o Parque Estadual
estava decretado, ou seja, antes do parque NUNCA existiu atividade turística
por lá. Como nunca existiu, as terras do parque só poderiam ser utilizadas da
forma que eram antes, sem uso. Imaginem se todos os donos de terras de parques e
reservas decidissem fazer pousadas depois que algum parque foi criado. O
acampamento é ilegal, porque acampar de qualquer forma na beira do rio é
proibido por lei. Senão teriamos pescadores por todo o rio Paraguai de Porto
Jofre a Corumbá. Isso serve para cidadôes e estrangeiros permanentes.
O único motivo pelo qual o sr. Munn comprou as terras foi a facilidade de avistar
as onças e gerar lucro. Ele já vinha implementando um tipo de turismo similar
com as ariranhas no rio Pixaim, motivo pelo qual comprou a Pousada Santa Teresa,
às margens do mesmo rio. Porém, onça dá mais dinheiro que ariranha e ele
partiu para essa empreitada. Alguma coisa de errado com isso? claro que não,
ele como todos nós quer ganhar dinheiro. Porém, como convencer investidores
estrangeiros que essa região é boa para ver as onças se nos dias dos passeios
não tem as mesmas? Porque as onças tem territórios imensos, estima-se em 20km
quadrado por animal, pelo qual só passam alguns dias enquanto há caça, depois
é se movimentar. É por isso que os biólogos usam radio-colares para monitorar
os animais e conhecer os territórios. 
Eu tive uma conversa pessoal com o sr. Munn quando ele descobriu as onças, e ficou 



vislumbrado com a possibilidade de garantir onças para turistas. Nós perguntou (a mim a 
um grupo de americanos) o que achavamos de alimentar as onças, ao estilo que se faz 
com os leões na Africa e alguns tigres na India. A minha resposta foi que as onças nunca 
viriam até a comida, ou demorariam muito, e caso elas se acostumassem com a gente,  
um dia nós seriamoas a sobremesa. Uma das americanas foi totalmente contra, porque
era Guarda Parque em Yellowstone e lá tem problemas com gente alimentando
ursos. Munn retrucou indagando se mesmo sabendo disso ver um animal tão raro
não valeria a pena, ele até colocou como exemplo alimentar os passarinhos com
farelho de milho, e todos os turistas gostavam disso; proporções à parte. 

Montou um acampamento e começou a criar porcos, que seriam dados às onças
como ceva, uma vez o animal acostumado a achar comida fácil viria sempre ali,
nada garantido mas as chances seriam maiores. Um funcionário dele, Raimundo do
Piaui, ex-traficante de araras, irmão da suposta pesquisadora do Jaguar
Research Center foi o responsável por "adestrar" as onças. As onças
passavam pelo chiqueiro e nem atacavam os porcos, os mesmos tinham que ser
abatidos e pendurados a um metro de altura. As pequenas torres portáteis que
ele usa, eram utilizadas como um "blind" onde o turista e o guia
deveriam subir e esperar a onça vir comer. Alguns sortudos tiveram essa
experiência, dentre eles alguns guias da região. O plano foi por água abaixo
quando uma denúncia colocou Rainumdinho e os porcos em polvorosa a fugir da
área. Outra informaçação interessante era o pagamento de R$50,00 por onça
avistada pelos barqueiros, que deveriam anotar o local, hora, clima e a
distância de aproximação da onça. Mesmo sem turistas os barcos batedores
deveriam encostar nas onças. Uma forma de ver quais individus eram mais ariscos
e quais menos. Toda essa informação ouvi detalhadamente da boca do Raimundo,
que por algum motivo estava com muito tempo no pantanal sem poder visitar a
familia no Piaui e não gostava muito da idéia. Para ele, o trabalho já estava
concluído, as onças vinham comer no acampamento. Quando perguntei sobre todas
essas informações para o sr Miguel então gerente e laranja do sr Munn. ele
negou e diz que era mentira, quando comentei sobre a minha fonte de
informação, ele ficou calado e no dia seguinte Raimundo foi-se para o Piaui.
Era o ano de 2007.
Em 2008, o numero de avistamentos de onças ao redor do acampamento ilegal eram 
surpreendentes, catalogadas 29 onças diferentes!!! Em menos de 5km quadrados!!! O 
pantanal é mesmo prodigio para essas coisas.
Uma visita pelo rio Tres Irmãos e depois de vários encontros com os barquinhos do
acampamento, a cena se repetia, um barco batedor na frente e depois barcos com
turistas atrás. É incrível que só os barquinhos batedores avistavam as
onças, seriam os turistas quase cegos de não exergar uma onça? Que nada, os
porcos acabaram mas os jacares e capivaras ficaram para tomar o lugar, e é bem
mais fácil lembrar onde joguei aquela cauda de jacaré ontem e voltar amanhâ,
ou à tardinha. Como sei disso? pois fui eu que fotografei as carcaças de
jacarés abatidos, os arames onde a carne era pendurada, e foi fácil, só
seguir os barquinhos abatedores, mais nada. Falei com vários dos guias que são
citados aqui e eles me relataram que nada viram, um amigo meu fotografo foi
convidado e nada viu, só onças. Mas é claro meus amigos, só enxerga aquele
que quer ver. Turismo sustentável? Centro de Pesquisas da Onça? Inveja da
concorrência? nada disso é verdade. O sr. Munn montou uma infra-estrutura
digna da Africa, nunca vista no pantanal e seria um exemplo de sucesso e modelo
a ser copiado se não fosse tão arrogante de fazer sua vontade acima da



própria lei e da ética. Faz o acampamento fora do parque a 100 metros do leito
do rio, contrata guias locais, não traz os amigos do Peru que sendo turistas
trabalham sem visto. Que fazer pesquisa? chama a UFMT, UNEMAT, UNIC, UNIVAG sei
lá e abre para pesquisa. 
Mas, não é só aqui que ele fez das suas, no Peru ele foi processado e culpado por outros  
crimes e teve que sair fugido de lá, no Equador foi expulso pela comunidade indigena no 
rio Napo por passar a perna aos indios e sabotar o projeto comunitário, leia os podres no 
link (www.tropicalnatureinfo.com). Na CPI da biopirataria aparece por fazer parte de
uma rede de traficantes de araras azuis de lear, já que as araras tem dois
filhotes, e só um vinga, o outro pode ser vendido e viver nas Filipinas, certo?
Mas isso só de vez enquando, nada rotineiro, só para angariar fundos para a
conservação.
Se o Sr. Munn é inocente eu sou o Papa

_________________________________________________________

Jornal A Gazeta - 14.11.2009

Advogado rebate acusações do MPE

Raquel Ferreira 
Da Redação 

O advogado Ewerson Duarte da Costa, representante jurídico do norte-
americano Charles Alexander Munn, rebate as acusações do Ministério 
Público do Estado que denunciou seu cliente pela construção de uma 
estância e desenvolver, sem possuir licenciamento, atividades turísticas 
dentro do Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal. 

Ele afirma que o MP baseou as acusações em afirmações únicas da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e que não tem como provar 
que Munn pratica ceva - promover a distribuição de porções fartas de carnes 
para atrair animais -, garantindo a observação de turistas. O advogado 
defende ainda que seu cliente apresentou e protocolou no órgão ambiental 
projeto turístico, incluindo um projeto biológico. "Ele é um biólogo respeitado 
em todo o mundo, PHD em fauna, com diversos trabalhos publicados. Não é 



nenhum explorador. Está no Brasil há 20 anos, paga impostos, gera 
emprego". 

Munn teve o acampamento embargado e a própria Sema reconhece que ele 
não "furou" a recomendação, embora tenha sido denunciado pela prática. 

_______________________________________________________________________________

http://www.juridicobrasil.com.br/portal/index.php?
tipo=2&cod=2&id_noticia=692819# 

Fonte: Centro de Estudos em Sustentabilidade

Data: 15/11/2009 - 23:03:00

Trafico de aves e ceva de onças no Pantanal - Americano citado em CPI 
da Biopirataria

Crime ambiental 

Denunciado na ultima semana pelo MPE por agredir ambiente no Pantanal, 
Charles Alexander Munn é apontado por trafico de aves e ceva de onças. 
Estrangeiro tem pousada no Pantanal Mato-grossense, onde principal 
atrativo é observaçao de onças.

Velho conhecido do meio ambiente brasileiro, o americano Charles Alexander 
Munn, denunciado semana passada pelo Ministério Pùblico Estadual (MPE) 
pela pratica de crimes ambientais, E’ um dos nomes citados com frequencia 
no relatorio final da CPI da Biopirataria, elaborado pela Camara dos 
Deputados no inìcio de 2006. Trafico de aves no Nordeste do paìs, ceva de 
onças no Pantanal e, mais recentemente, destruiçao de vegetaçao nativa 
além de propriedade irregular de terras dentro de reserva de proteçao 
ambiental sao alguns dos crimes ambientais ligados ao nome do biòlogo. 
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Durante a CPI, Otàvio Nolasco de Farias, proprietàrio da fazenda Serra 
Branca (BA), celeiro de reproduçao da arara-azul-de-lear no Brasil, afirmou 
que conhecia Zelito , o maior traficante dessa espécie de arara e que teria 
sido ele o responsàvel por iniciar Charles Munn e seu sòcio, Pedro Cerqueira 
de Lima, ambos dirigentes da Fundaçao Bio Brasil, no negòcio de trafico de 
aves. A ONG de Munn se auto-define como responsàvel pela conservaçao 
da fauna e flora ameaçada de extinçao em vàrios biomas no Brasil. A 
BioBrasil chegou a formar parceria com a fazenda Serra Branca para 
administrar as terras no entorno do criatòrio, a fim de proteger as aves dos 
traficantes. Entretanto, essa parceria foi desfeita, segundo relato de Otàvio 
Farias, depois de um incidente com duas araras que caìram do ninho e foram 
encontradas presas em cativeiro, na mesma regiao. Segundo seu serviço de 
investigaçao particular, Farias identificou rastros de dois funcionàrios da 
BioBrasil no local onde as duas aves haviam caìdo. O pròprio administrador 
da ONG, Pedro Cerqueira de Lima, afirmou, em seu depoimento à CPI, que 
alguns funcionàrios da fundaçao eram ex-traficantes. O nùmero de aves em 
criatòrios é autorizado e controlado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renovàveis (Ibama), na tentativa de evitar o tràfico, 
o que nem sempre é possìvel. Interessado nas araras, Charles Munn tentou 
comprar a àrea de As Barreiras , no entorno da fazenda Serra Branca, mas, 
segundo Otàvio Farias, ele se antecipou e comprou dois terços das terras. 
Uma das pràticas utilizadas por Munn na época em que a fundaçao BioBrasil 
administrava o entorno do criatòrio era a plantaçao de roças de milho, a fim 
de atrair novos animais. A ceva é condenada por ambientalistas em todo 
mundo, por nao ter base cientìfica e prejudicar o hàbito natural dos animais. 
O biòlogo americano é acusado de utilizar o mesmo método para atrair 
onças no Pantanal Mato-grossense, onde tem propriedade voltada para o 
turismo. De acordo com reportagem produzida pelo site O Eco, em outubro 
do ano passado, restos de animais mortos ou mesmo vivos e amarrados, 
encontrados na mata, aumentaram depois da presença do empreendimento 
de Munn na regiao. Munn diz que veio ao Brasil a convite federal (Da 
Reportagem) Atuando no Brasil desde 1987, de inìcio, a convite do governo 
federal para elaborar pareceres cientìficos sobre araras, o americano Charles 
Munn alega que a denùncia feita pelo Ministério Pùblico Estadual (MPE) 
contra ele, de pràtica de devastaçao da vegetaçao nativa, é infundada. 
Zoologista PhD, ele acredita que o Pantanal è mais ameaçado pelo 
desmatamento e pela pesca descontrolados do que pela ceva de onças. A 
regiao onde està a Pousada Biguà, no Parque Estadual Encontro das 
‘Aguas, maior àrea protegida no Pantanal, fica a cerca de 250 quilometros ao 
sul de Cuiabà. ‘As margens do rio Tres Irmaos, proximo a Porto Jofre, e 
dentro da unidade de conservaçao, fica a base do zoologista norte-
americano. De acordo com sua defesa, o plano de projeto da atividade 
turìstica na Estancia Biguà¡, bem como requerimento de Licença Prévia, foi 
protocolado junto à  Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). Vale 



frisar que de acordo com parametros internacionais, as barracas mòveis na 
Estancia Biguà nao provocam impacto ambiental, uma vez que o ecoturismo 
é a ùnica ferramenta para se alcançar o Desenvolvimento Sustentàvel , diz 
trecho da nota. 

(SS) Novos projetos sao implementados 

Da Reportagem 

Além dos vàrios projetos turìstico-ambientais que mantém no Brasil, o 
zoologista americano Charles Munn estuda novos investimentos para os 
pròximos anos. Tudo o que foi adiantado por sua assessoria jurìdica é de que 
se trata de um projeto de conservaçao ambiental em outra àrea de sua 
propriedade, destinada à conservaçao de fauna e flora, voltado ao Mercado 
de Créditos de Carbono de acordo com critérios de elegibilidade da ONU. 
Sobre as citaçao na CPI da Biopirataria relacionando-o ao tràfico de aves, a 
defesa alega que Munn possui profundas pesquisas e conhecimento técnico 
em conservaçao de onça pintada e ariranhas, além de ser o mais 
conceituado ornitòlogo do cenàrio internacional, desenvolve hà mais de 20 
anos projetos ambientais em toda a América Latina . O advogado de defesa 
Ewerson Duarte cita ainda matéria de capa da National Geographic, ediçao 
nº 185, onde ele descreve suas observaçoes quanto ao comportamento e 
perigos que correm as araras na Amazonia peruana e suas açoes 
conservacionistas. Em relaçao à  ceva de onças no Pantanal, sua defesa 
alega que se trata de especulaçoes infundadas de outros empresàrios que 
mantém atividades turìsticas na regiao e tiveram um fluxo menor de turistas 
apòs a instalaçao de Munn no local. Consideramos que as atividades 
turìsticas operadas internacionalmente pela rede de relacionamentos do Sr. 
Charles Munn vao de encontro com as polìticas pùblicas do Estado do Mato 
Grosso quanto ao que concerne ao Turismo, trazendo renda, divisa e 
emprego para o Estado , diz trecho da nota. (SS)

Autor: Redaçao

______________________________________________________________________________
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Diàrio de Cuiabà – 15/11/09

CRIME AMBIENTAL

Americano citado em CPI da Biopirataria
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Denunciado na última semana pelo MPE por agredir ambiente no Pantanal, 
Charles Alexander Munn é apontado por tráfico de aves e ceva de onças

STEFFANIE SCHMIDT

Da Reportagem

Velho conhecido do meio ambiente brasileiro, o americano Charles Alexander 
Munn, denunciado semana passada pelo Ministério Público Estadual (MPE) 
pela prática de crimes ambientais, é um dos nomes citados com freqüência 
no relatório final da CPI da Biopirataria, elaborado pela Câmara dos 
Deputados no início de 2006.

Tráfico de aves no Nordeste do país, ceva de onças no Pantanal e, mais 
recentemente, destruição de vegetação nativa além de propriedade irregular 
de terras dentro de reserva de proteção ambiental são alguns dos crimes 
ambientais ligados ao nome do biólogo.

Durante a CPI, Otávio Nolasco de Farias, proprietário da fazenda Serra 
Branca (BA), celeiro de reprodução da arara-azul-de-lear no Brasil, afirmou 
que conhecia “Zelito”, o maior traficante dessa espécie de arara e que teria 
sido ele o responsável por iniciar Charles Munn e seu sócio, Pedro Cerqueira 
de Lima, ambos dirigentes da Fundação Bio Brasil, no negócio de trafico de 
aves. A ONG de Munn se auto-define como responsável pela conservação 
da fauna e flora ameaçada de extinção em vários biomas no Brasil.

A BioBrasil chegou a formar parceria com a fazenda Serra Branca para 
administrar as terras no entorno do criatório, a fim de proteger as aves dos 
traficantes.

Entretanto, essa parceria foi desfeita, segundo relato de Otávio Farias, 
depois de um incidente com duas araras que caíram do ninho e foram 
encontradas presas em cativeiro, na mesma região. Segundo seu serviço de 
investigação particular, Farias identificou rastros de dois funcionários da 
BioBrasil no local onde as duas aves haviam caído.

O próprio administrador da ONG, Pedro Cerqueira de Lima, afirmou, em seu 
depoimento à CPI, que alguns funcionários da fundação eram ex-traficantes.

O número de aves em criatórios é autorizado e controlado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
na tentativa de evitar o tráfico, o que nem sempre é possível.



Interessado nas araras, Charles Munn tentou comprar a área de “As 
Barreiras”, no entorno da fazenda Serra Branca, mas, segundo Otávio 
Farias, ele se antecipou e comprou dois terços das terras.

Uma das práticas utilizadas por Munn na época em que a fundação BioBrasil 
administrava o entorno do criatório era a plantação de roças de milho, a fim 
de atrair novos animais. A ceva é condenada por ambientalistas em todo 
mundo, por não ter base científica e prejudicar o hábito natural dos animais.

O biólogo americano é acusado de utilizar o mesmo método para atrair 
onças no Pantanal Mato-grossense, onde tem propriedade voltada para o 
turismo.

De acordo com reportagem produzida pelo site O Eco, em outubro do ano 
passado, restos de animais mortos ou mesmo vivos e amarrados, 
encontrados na mata, aumentaram depois da presença do empreendimento 
de Munn na região.

_____________________________________________________________________________

Diário de Cuiabá: Edição nº 12568 15/11/2009

STEFFANIE SCHMIDT - Da Reportagem

Velho conhecido do meio ambiente brasileiro, o americano Charles Alexander 
Munn, denunciado semana passada pelo Ministério Público Estadual (MPE) 
pela prática de crimes ambientais, é um dos nomes citados com freqüência 
no relatório final da CPI da Biopirataria, elaborado pela Câmara dos 
Deputados no início de 2006.

Tráfico de aves no Nordeste do país, ceva de onças no Pantanal e, mais 
recentemente, destruição de vegetação nativa além de propriedade irregular 
de terras dentro de reserva de proteção ambiental são alguns dos crimes 
ambientais ligados ao nome do biólogo.

Durante a CPI, Otávio Nolasco de Farias, proprietário da fazenda Serra 
Branca (BA), celeiro de reprodução da arara-azul-de-lear no Brasil, afirmou 
que conhecia “Zelito”, o maior traficante dessa espécie de arara e que teria 
sido ele o responsável por iniciar Charles Munn e seu sócio, Pedro Cerqueira 
de Lima, ambos dirigentes da Fundação Bio Brasil, no negócio de trafico de 



aves. A ONG de Munn se auto-define como responsável pela conservação 
da fauna e flora ameaçada de extinção em vários biomas no Brasil. 

A BioBrasil chegou a formar parceria com a fazenda Serra Branca para 
administrar as terras no entorno do criatório, a fim de proteger as aves dos 
traficantes. Entretanto, essa parceria foi desfeita, segundo relato de Otávio 
Farias, depois de um incidente com duas araras que caíram do ninho e foram 
encontradas presas em cativeiro, na mesma região. Segundo seu serviço de 
investigação particular, Farias identificou rastros de dois funcionários da 
BioBrasil no local onde as duas aves haviam caído. 

O próprio administrador da ONG, Pedro Cerqueira de Lima, afirmou, em seu 
depoimento à CPI, que alguns funcionários da fundação eram ex-traficantes. 
O número de aves em criatórios é autorizado e controlado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
na tentativa de evitar o tráfico, o que nem sempre é possível. 

Interessado nas araras, Charles Munn tentou comprar a área de “As 
Barreiras”, no entorno da fazenda Serra Branca, mas, segundo Otávio 
Farias, ele se antecipou e comprou dois terços das terras.

Uma das práticas utilizadas por Munn na época em que a fundação BioBrasil 
administrava o entorno do criatório era a plantação de roças de milho, a fim 
de atrair novos animais. A ceva é condenada por ambientalistas em todo 
mundo, por não ter base científica e prejudicar o hábito natural dos animais.

O biólogo americano é acusado de utilizar o mesmo método para atrair 
onças no Pantanal Mato-grossense, onde tem propriedade voltada para o 
turismo. 

De acordo com reportagem produzida pelo site O Eco, em outubro do ano 
passado, restos de animais mortos ou mesmo vivos e amarrados, 
encontrados na mata, aumentaram depois da presença do empreendimento 
de Munn na região.

Novos projetos são implementados

Da Reportagem

Além dos vários projetos turístico-ambientais que mantém no Brasil, o 
zoologista americano Charles Munn estuda novos investimentos para os 
próximos anos. Tudo o que foi adiantado por sua assessoria jurídica é de que 
se trata de um projeto de conservação ambiental em outra área de sua 
propriedade, destinada à conservação de fauna e flora, voltado ao Mercado 
de Créditos de Carbono de acordo com critérios de elegibilidade da ONU. 



Sobre as citação na CPI da Biopirataria relacionando-o ao tráfico de aves, a 
defesa alega que Munn possui “profundas pesquisas e conhecimento técnico 
em conservação de onça pintada e ariranhas, além de ser o mais 
conceituado ornitólogo do cenário internacional, desenvolve há mais de 20 
anos projetos ambientais em toda a América Latina”. O advogado de defesa 
Ewerson Duarte cita ainda matéria de capa da National Geographic, edição 
nº 185, onde ele descreve suas observações quanto ao comportamento e 
perigos que correm as araras na Amazônia peruana e suas ações 
conservacionistas. 

Em relação à ceva de onças no Pantanal, sua defesa alega que se trata de 
especulações infundadas de outros empresários que mantêm atividades 
turísticas na região e tiveram um fluxo menor de turistas após a instalação de 
Munn no local. “Consideramos que as atividades turísticas operadas 
internacionalmente pela rede de relacionamentos do Sr. Charles Munn vão 
de encontro com as políticas públicas do Estado do Mato Grosso quanto ao 
que concerne ao Turismo, trazendo renda, divisa e emprego para o Estado”, 
diz trecho da nota. (SS)

_____________________________________________________________

http://www.clipex.com.br/clippings/cl0598/Conamp_LINK_191109.htm#c
onteudo18 

19/11/09

18. Diário de Cuiabá - MT 

Juiz aceita denúncia contra americano e impede atividade

O americano Charles Alexander Munn responderá na Justiça de Mato 
Grosso por quatro crimes praticados contra o meio ambiente no Parque 
Estadual Encontro das Águas, localizado entre os municípios de Barão de 
Melgaço e Poconé (113 e 104 quilômetros ao sul de Cuiabá, 
respectivamente).

A denúncia do Ministério Público Estadual foi acatada pelo juiz José 
Arimatéia Neves Costa ontem. Munn responderá em liberdade porque não foi 
pego em flagrante pela prática dos crimes. Durante a fiscalização da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), quem recebeu a equipe foi o 
administrador da pousada.

http://www.clipex.com.br/clippings/cl0598/Conamp_LINK_191109.htm
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Ele vai ser citado para a apresentação de defesa prévia no prazo máximo de 
10 dias. Caso venha a ser condenado e se for reincidente na prática de 
crimes ambientais, poderá pegar pena máxima de quase 10 anos, pelos 
quatro delitos. O crime ambiental é inafiançável.

O juiz acatou ainda o pedido do MPE para que o ambientalista paralise as 
atividades de exploração turística na região. Caso desobedeça a ordem, 
poderá ser preso.

No último dia 12, o MPE denunciou Munn pelos artigos 38, 39, 40 e 48 da Lei 
nº. 9.605/98, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais ou Lei da 
Natureza, que significam destruição e danificação de floresta considerada de 
preservação, cortar árvores pertencentes a essas áreas, causar dano direto 
às unidades de conservação e impedir ou dificultar a regeneração natural da 
floresta.

Dentro do Parque Estadual Encontro das Águas só se admite o uso indireto 
racional dos seus recursos, isto é, aquele que não envolve consumo, coleta, 
dano ou destruição dos recursos naturais, conforme a Lei 9.985/2000.

A região onde está a Pousada Biguá, no Parque Estadual Encontro das 
Águas, é a maior área protegida no Pantanal, fica a cerca de 250 quilômetros 
ao sul de Cuiabá. Às margens do rio Três Irmãos, próximo a Porto Jofre e 
dentro da unidade de conservação fica a base do zoologista norte-
americano.

De acordo com sua defesa, o plano de projeto da atividade turística na 
Estância Biguá, bem como requerimento de Licença Prévia, foi protocolado 
junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). “Vale frisar que de 
acordo com parâmetros internacionais, as barracas móveis na Estância 
Biguá não provocam impacto ambiental, uma vez que o ecoturismo é a única 
ferramenta para se alcançar o Desenvolvimento Sustentável”, diz trecho da 
nota dos advogados.

STEFFANIE SCHMIDT
Da Reportagem

____________________________________________________________

2008 News



http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,excursao-no-pantanal-garante-avistar-oncas-
diz-jornal,111847,0.htm 

Estadao - sábado, 19 de janeiro de 2008, 10:01 

Excursão no Pantanal 'garante avistar' onças, diz jornal

'The Daily Telegraph' dedica capa do caderno de turismo a expedição de ecoturismo.

Da BBC Brasil - BBC
- Pacotes turísticos recém-lançados que "garantem" a observação de onças no Pantanal  
do Mato Grosso ganharam a capa do caderno de turismo do jornal britânico The Daily  
Telegraph deste sábado.

O diário classifica a onça-pintada de "um das criaturas mais elusivas e mais caçadas do 
planeta, e afirma que esse "novo ramo de turismo" espera "persuadir a população do 
Pantanal de que esse grande gato é mais valioso vivo que morto".

Nas estimativas do Telegraph, entre 4 mil e 7 mil onças vivem no Pantanal, e os animais  
"emprestam romantismo à paisagem virgem já repleta de biodiversidade".

A reportagem diz ainda que o santuário natural brasileiro atrai desde "mestres do 
universo" - como um americano dono de uma mina de prata na Bolívia, que comprou uma 
fazenda no Pantanal - até "salvadores do planeta".

'Pulo do gato'

A alcunha é emprestada na notícia ao biólogo e ambientalista americano Charles Munn, 
"que passou os últimos 25 anos nas matas do Brasil e do Peru".

Munn é também o guia da expedição tema da reportagem britânica.

"Por meio do turismo, (Munn) planeja demonstrar aos fazendeiros, pecuaristas e 
madeireiros do continente que continuam a matar jaguares que eles são mais valiosos 
vivos que mortos."

Munn disse ao diário londrino que "entre julho e meados de outubro, você tem uma 
probabilidade de 97% de ver o maior felino das Américas".

De acordo com o jornal, o "truque simples mais brilhante" usado pelo empreendedor foi  
contratar caçadores de onça para rastreá-las - e comunicar a sua localização para os 
guias dos grupos de ecoturistas.

Segundo o Telegraph ao fim dos dez dias de passeios de observação da natureza, 
regados a caipirinhas, "coquetéis de alta octanagem à base de rum", o turista chega a 
ficar "cansado" de tanto ver onças. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido  
todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.
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POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO ENTRE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E GERAÇÃO
DE RENDA
João Adalberto da Silva Jóia

“BioBrasil,, Pedro Lima

No relatório final da CPI da Biopirataria consta o seguinte texto que ilustra 

bem a relação entre criadouros legalizados de psitacídeos, extrativismo ilegal 

de  madeira,  corrupção,  compras  de  terras  para  criação  de  araras  e  seu 

tráfico:  xXXVIII  “O  depoente  confirmou  que  caçadores  (entre  os  quais, 

“Dadá” e “Diogo”, do Povoado “40”, como posteriormente se apurou) estão 

pagando  fretes  (do  veículo  Toyota  azul  sem placa  de  um certo  Elói,  do 

mesmo  povoado)  com  a  extração  de  madeira  de  dentro  da  Estação 

Ecológica do Raso da Catarina, que è comercializada nas adjacências, com 

ciência  dos  servidores  Elton  e  Cícero,  ambos  lotados  na  unidade  de 

conservação,  que  nada  fazem  a  respeito.  Contou  também  que  Charles 

Muun, interessado nas araras, tentou comprar a área de As Barreiras, mas 

que ele foi mais ágil e comprou dois terços, faltando ainda um terço, que ele 

pretende adquirir futuramente. Falou que já ouviu dizer que Charles Muun 

tem outros projetos no Brasil, como em Ituberá, na Bahia, e São Gonçalo, no 

Piauí,  e  que,  embora  suspeite,  não  pode  provar  que  ele  e  Pedro  Lima 

tenham como especialidade o tráfico de araras e papagaios. Disse também 

que tem ciência do tráfico de ovos de araras na região, e que o responsável 

seria o traficante José Santana.

http://www.cobrap.org.br/site/documentos_tecnicos.php?arquivo...PDF&id=6


Quanto a Pedro Cerqueira Lima, em seu depoimento, afirmou que as cinco 

alternativas possíveis para as aves apreendidas com traficantes, no Brasil, 

são: doação para zoológicos e institutos semelhantes, doação ou venda a 

instituições de pesquisa, leilão dos animais confiscados, eutanásia e, por fim, 

soltura e reintrodução. Para o depoente, esta última é a única viável, embora 

existam  algumas  polêmicas,  sendo  que  duas  delas  são  as  mais 

preocupantes:  a  possibilidade  de  os  animais  não  se  adaptarem  e  a 

introdução de 282 CPI da Biopirataria doenças exóticas. Mas alegou que é 

plenamente possível  reintroduzir  qualquer espécie de animal na natureza. 

Como especialista em avifauna, afirmou que as 826 espécies de aves do 

Estado  da  Bahia  constituem quase a  metade  de  todas  as  existentes  no 

Brasil, que montam a cerca de 1.700. Segundo ele, quem não conhece não 

preserva e, para preservar os animais, é necessário incluir as comunidades e 

também as prefeituras municipais, que podem coibir o tráfico nas feiras livres 

com maior eficiência.

O  depoente  afirmou que  seu  nome nunca  foi  investigado  pelo  Ministério 

Público e que Charles Muun è um preservacionista multimilionário, que tem 

ONGs  em  muitos  países  e  vários  artigos  científicos  publicados,  sendo 

conceituado  como  uma  das  maiores  autoridades  mundiais  no  assunto, 

embora não tendo nenhum projeto no Brasil. Disse que ele age como doador, 

mandando recursos para a BioBrasil, como também o fazem outros doadores 

internacionais, via Banco do Brasil, dinheiro do qual ele presta

contas ao Ministério Público.

Sobre  Otávio  Nolasco,  disse  que  ele  detém  os  melhores  locais  de 

reprodução das araras e que, por sua fama de “durão”, conseguiu evitar que 

traficantes  entrassem  na  área  e,  assim,  é  uma  das  pessoas  que  mais 

contribuiu  para  preservação  dessa  espécie.  O  depoente  rebateu  a 

informação de que teria sido expulso das terras de Nolasco porque estaria 



agenciando  a  compra  de  terras  vizinhas  para  vendê-las  a  traficantes  de 

animais. Afirmou que o final da sociedade entre eles se deu por questões 

financeiras,  uma vez que Nolasco estaria  querendo aumentar  o preço do 

aluguel de suas terras.

O depoente falou que comprou cerca de 4 mil hectares de terras no sul do 

Piauí para operar o ecoturismo, dada a existência na região da araraazul- 

grande (Anodorhynchus hyacintinus), araravermelha,

arara-amarela,  onça  pintada,  lobo  guará  etc.  Reputou  de  totalmente 

inverídica a denúncia recebida pela CPIBIOPI de que estrangeiros estariam 

fazendo biopirataria no Parque Nacional das

Nascentes  do  Rio  Parnaíba,  utilizando  como  base  duas  ecopousadas 

rústicas montadas pela Fundação BioBrasil, administradas pelo biólogo Cid 

Simons,  a  Cliffs  Reserve  e  a  Green  Wing  Valley,  às  bordas  do  parque, 

afirmando que seus clientes são apenas observadores de aves. Perante a 

CPIBIOPI,  afirmou  também  que  desconhece  ter  dito  que  os  principais 

compradores  de  animais  eram  criadouros  legalizados  pelo 

IBAMA.Interessante  notar  que  o  depoente  já  havia  dito  o  contrário 

anteriormente, em 2003, em depoimento a um colaborador da CPI, que foi 

gravado, com o conhecimento do depoente, nas dependências da CETREL, 

em  Camaçari/BA.Nessa  ocasião,  ele  declarou,  ipsis  litteris,  que  “essas 

pessoas [que estão botando fauna no mercado internacional] são legalizadas 

pelo IBAMA, estão usando seus criatórios como pano de fundo para o bicho 

sair do País”.

Em  outro  trecho,  afirmou:  “O  IBAMA mesmo  sabe  que  existem  vários 

criadores  conservacionistas  que  usam criadouros  conservacionistas  como 

uma bandeira, um pano de fundo pra passar bicho para o exterior. Carlinhos 

nunca passou um bicho para o exterior. Quem é quepassou esses bichos 



raros todos para o exterior? Criadores conservacionistas,com autorização do 

IBAMA, legalizados pelo IBAMA”.”

____________________________________________________________________________

Alimentando as feras no Pantanal   

http://www.oeco.com.br/reportagens/37-reportagens/19976-
alimentando-as-feras-no-pantanal 

Aldem Bourscheit   

O Eco - 21/10/2008, 09:00

Imagine contratar um pacote turístico que garante a observação de onças-
pintadas em meio às belíssimas paisagens do Pantanal. Fantástico, não? 
Essa possibilidade é vendida na região. No entanto, os turistas desconhecem 
alguns métodos usados como chamariz para o maior felino das Américas.

Visitantes circulando pelos inúmeros rios pantaneiros na carona de 
pescadores, lanchas e demais  embarcações turísticas ficam maravilhados 
com jacarés, ariranhas e até gaviões se aproximando para buscar peixes e 
outras iscas. Para atrair onças, se usam esturradores (instrumento de sopro 
que imita o som da espécie). Também se contratam caçadores e cachorros 
para rastrear animais e comunicar sua localização para guias e empresas de 
turismo.

Nos últimos anos, entretanto, multiplica-se uma prática contestada por quem 
estuda a vida dos felinos: a ceva. O artifício consiste na distribuição de fartas 
porções de carne em pontos estratégicos da planície alagada. Tudo para 
atrair a fera estampada nas notas de R$ 50. As vítimas podem ser porcos e 
carneiros, mortos ou amarrados vivos no meio da mata. Mas jacarés e 
capivaras nativos não escapam. São abatidos e sua carne é jogada na 
floresta que margeia os rios. Isso acontece quase sempre na calada da noite, 
longe dos olhos dos turistas.

Durante as expedições comerciais, pequenos barcos com batedores 
avançam pelas águas e, quando avistam uma ou mais onças atraídas pelo 
lanche fácil, chamam via rádio outras embarcações carregadas de 
passageiros ansiosos para disparar suas câmeras.

O chefe do Parque Nacional do Pantanal, José Augusto de Lima, conta que a 
ceva vem se difundindo pela região. Ele vem alertando embarcações 
turísticas e pescadores para não alimentarem onças, ariranhas e outros 
animais. “Isso (cevar) está virando moda, mas é uma moda que não pode 
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pegar. Onças e outros animais têm que ser vistos naturalmente, quando se 
deixam ver. O turismo de verdade não pode contar com esses artifícios”, 
ressaltou.

Enquanto isso, a prática que preocupa o gestor público ganha contornos 
mais graves no Parque Estadual Encontro das Águas, maior área protegida 
no Pantanal, gerenciada pelo governo do Mato Grosso. A região fica a cerca 
de 250 quilômetros ao sul de Cuiabá. Às margens do Rio Três Irmãos, 
próximo à Porto Jofre e dentro da unidade de conservação, fica uma base 
(imagem ao lado) do biólogo norte-americano Charles Munn. Ele adquiriu a 
propriedade porque o parque não tem regularização fundiária, não foi 
totalmente desapropriado.

Em reportagem de 25 de março do jornal britânico The Daily Telegraph, ele 
afirma que "entre julho e meados de outubro, você tem uma probabilidade de 
97% de ver” uma onça. Na região, ele montou um centro de pesquisas. A 
página do local avisa que guias e pilotos de lanchas especializados exibiram 
125 onças para turistas em 81 dias, entre 15 de junho e 20 de outubro do 
ano passado e, ainda, que “nenhum outro local no mundo oferece um 
número de onças como esse por dia”. É no mínimo uma onça observada 
diariamente!

Tantos felinos circulando em uma área reduzida põem a pulga atrás da 
orelha de pesquisadores brasileiros. O doutor pela Universidade da Flórida e 
colunista de O Eco Peter Crawshaw estuda onças há mais de 30 anos e 
reconhece que a ceva é hábito comum no Pantanal. Ele conta que, próximo 
ao acesso do parque nacional, uma delas costumava aparecer em busca de 
comida.

Mesmo assim, ele estranha o número de felinos na região de Porto Jofre. 
“Em dois anos que circulei pelo Pantanal, vi onças quatro vezes, por acaso. 
Em Porto Jofre, em uma semana, avistávamos ao menos uma delas todo 
dia, e até duas no mesmo dia”, revela o biólogo.

No Sisbio - Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, 
mecanismo federal que cadastra pesquisas realizadas por estrangeiros e 
nativos no País, não há iniciativa vinculada ao nome de Munn.

A grande circulação de feras é provocada pelas cevas orientadas pelo norte-
americano, denuncia o guia pantaneiro Julinho André Monteiro, da agência 
Pantanal Trackers. “Desde que ele pôs os pés aqui nunca vimos tantas 
carcaças na região, por onde ando há mais de 15 anos. Disse a ele para não 
fazer, mas ignora, pois está visando só o lucro e não se importa com o bem 
estar do animal. Ele (Munn) me propôs trabalho, mas recusei porque acho 
que isso é ilegal e colocaria onças e pessoas em perigo”, conta.



“Por aqui todo mundo sabe das cevas promovidas por ele (Munn), mas 
ninguém fala nada”, contou à reportagem o gerente de um hotel em Porto 
Jofre, que preferiu não se identificar.

O Ibama em Mato Grosso esteve na região no início do ano, onde ouviu 
vários relatos sobre as cevas de onças. Segundo o órgão, o comentário é 
freqüente entre pessoas que circulam pelo Pantanal. A Secretaria de Meio 
Ambiente do Mato Grosso (Sema/MT) vistoriou a propriedade e área de 
atuação de Charles Munn no início do ano passado, não sem antes avisá-lo 
sobre a ação. Nada foi encontrado de anormal na ocasião.

Conforme o coordenador de Unidades de Conservação da Sema/MT, Élder 
Monteiro , o órgão recebeu denúncia envolvendo o nome de Charles Munn, 
que também foi chamado para uma conversa onde apresentou relatório 
sobre suas atividades e foi informado sobre as penalidades que poderia 
sofrer, como ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais e ter sua pousada 
fechada. "A gerência do parque tem monitorado a área e ainda não achamos 
nenhuma prova concreta para esta denúncia. Assim que tivermos, 
tomaremos as medidas cabíveis", disse.

Consultado pela reportagem, o biólogo negou que use comida para atrair 
onças e afirmou que sua técnica consiste em “usar pequenos barcos com 
motor de popa que saem a esmo procurando onças acostumadas a ser 
vistas por seres humanos”. “Estas onças se encontram deitadas ou 
caminhando à beira dos rios dentro do Parque Estadual Encontro das Águas. 
A técnica para garantir observações é procurar animais por várias horas, 
avistando-se uma ou mais onças por dia”, disse.

Para Munn, as denúncias não passam de inveja ou ciúme do sucesso de seu 
empreendimento pantaneiro. “Eles não investiram de forma pesada como a 
gente fez para ter uma infra-estrutura confortável e que garante uma boa 
experiência no parque”, comentou. Ele também questionou uma prática 
ligada a pesquisas regionais. “Por que biólogos colocam colares de rádio nas 
onças perto do parque, quando elas são fáceis de se ver durante o dia. 
Esses colares ficarão com elas por anos, possivelmente pelo resto de suas 
vidas. Quais são os benefícios para a preservação das onças no parque 
estadual com esses colares?”.

Conforme a veterinária Rose Morato, do Cenap - Centro Nacional de 
Pesquisa para Conservação de Predadores Naturais (SP), vinculado ao 
Ibama, abater animais silvestres sem autorização é crime e oferecer comida 
a onças para agradar turistas pode alterar o comportamento natural da 
espécie, sua distribuição geográfica e aumentar o risco de ataques a 
pessoas e, conseqüentemente, de morte dos animais como retaliação.



“Um dos fatores que influencia sua distribuição no território é a 
disponibilidade de comida e, se ela é obtida facilmente, isso pode atrair 
vários animais para o mesmo espaço e provocar disputas territoriais. A 
espécie evoluiu para caçar, não para receber comida pronta ou para ter 
contatos tão freqüentes com outros indivíduos e humanos”, explicou.

Conforme Peter Crawshaw, o acúmulo de animais pode causar estresse e 
levá-los a ferozes disputas territoriais, envolvendo uma fonte não-natural de 
alimento. “Isso (ceva) interfere em toda a organização natural da espécie, 
mas o maior risco maior é a interação com o homem”, ressaltou. “Aos poucos 
a onça vai perdendo o medo e deixa as pessoas se aproximarem, reduzindo 
a distância natural de fuga. Isso pressiona o animal a fugir ou atacar em 
contatos mais próximos. Animais calmos buscam outro caminho, enquanto 
outros partem para o ataque”, comentou.

Segundo Charles Munn, há mais de uma centena de locais na África e na 
Índia onde comida é oferecida a leopardos e tigres com fins turísticos. Por 
aqui a situação seria diferente. “Conheço argumentos e idéias sobre o 
assunto e digo que não é preciso alimentar onças no Pantanal para poder 
vê-las. No entanto, os comentários contra a prática não são tecnicamente 
bem informados, pensados ou sustentados”, disse.  

O Cenap tem dois registros de ataques de onças a humanos este ano – um 
fatal em Cáceres e outro em Corumbá. Conforme Crawshaw, no entanto, 
outro incidente ocorreu na região de Corumbá e há relatos sobre uma 
agressão na região dos rios São Lourenço e Cuiabá. Na região de Porto 
Jofre, feras e humanos estão cada vez mais próximos.

Morato, do Cenap, explica que os ataques não têm ligação com boatos sobre 
superpopulação de onças no Pantanal. “Não há estudos que comprovem 
isso”, disse. Para ela, são as pessoas que avançam cada vez mais na 
imensidão alagada. “Uma coisa é encontrar animais por acaso, outra é 
habituá-los à presença humana. Isso traz mais riscos para pessoas e 
animais. Assim como deixam turistas chegar mais perto, deixarão caçadores 
se aproximarem. Também podem contrair doenças e atacar rebanhos”, disse.

“E o mais perigoso é associar o homem com o alimento. Animais jovens, 
famintos e sem experiência de caça podem recorrer a casas, rebanhos, 
animais domésticos e pessoas mais vulneráveis. Tudo isso (cevas) está 
acontecendo sem qualquer acompanhamento científico”, ponderou 
Crawshaw.

Uma nova entrevista com Charles Munn    



http://www.oeco.com.br/reportagens/37-reportagens/20140-uma-nova-
entrevista-com-charles-munn 

Aldem Bourscheit   

O Eco - 03/11/2008, 15:21

Poucos dias após a publicação da reportagem Alimentando as feras no 
Pantanal, o biólogo norte-americano Charles Munn entrou em contato com a 
reportagem de O Eco, diretamente dos Estados Unidos. Durante a conversa, 
reforçou que não está promovendo “cevas” de onças na região de Porto 
Jofre (MT) e também as denúncias sobre prejuízos a esses grandes 
mamíferos brasileiros provocados por colares científicos permanentes. O 
aparelho emite um sinal de rádio que aponta a localização e movimentação 
do animal.

Ele também comentou que atua no Brasil desde 1987, de início a convite do 
governo federal, e que o Pantanal é mais ameaçado pelo desmatamento e 
pela pesca descontrolados.

Aproveitamos a oportunidade para fazer outros questionamentos, sobre as 
pesquisas que ele desenvolve na região e sobre o fato de seu nome ser 
citado no relatório final da CPI da Biopirataria pelo suposto envolvimento no 
tráfico de aves silvestres brasileiras. O documento foi elaborado por uma 
comissão no Congresso Nacional, em 2007. Confira abaixo os principais 
trechos da entrevista.

O Eco – Sobre as cevas de onças no Pantanal, o que o senhor comenta?

Charles Munn (CM) – Que eu saiba, ninguém está cevando onças para 
turismo no Pantanal atualmente. Os concorrentes querem nos prejudicar com 
essas denúncias. Mas há outras ameaças, mais sérias às onças pantaneiras. 
Primeiro, deveriam ser usados modelos não-permanentes de colares de 
rádio, o animal pode ficar o resto de sua vida com o aparelho. Alguns saem 
automaticamente depois de certo tempo, já que as baterias não duram muito. 
Pensamos em cevar, porque essa técnica é usada em centenas de locais no 
mundo e queremos agregar valor ao Pantanal, mas sabemos que não é 
preciso porque vemos onças suficientes sem essa prática. A National 
Geographic usou esta técnica na Amazônia, para fotos e imagens. Agora não 
fazem mais. Estimo que cerca de 700 espécies de vertebrados estejam 
sendo alimentados atualmente na natureza, por diversão ou negócio. E não 
há análises sobre em que condições isso está ocorrendo. Mas não conheço 
ninguém que esteja cevando onças atualmente, em todo o mundo. Quem faz 
é caçador profissional de animais que atacam rebanhos. Freqüento o 
Pantanal há 20 anos e só a partir dos anos 1990 tenho visto onças com mais 
freqüência. A dúvida é se isso será valorizado, estudado, irá gerar empregos 
ou problemas? Em nossa fazenda no Pantanal, onças tem atacado bezerros. 

http://www.oeco.com.br/reportagens/37-reportagens/20140-uma-nova-entrevista-com-charles-munn
http://www.oeco.com.br/reportagens/37-reportagens/20140-uma-nova-entrevista-com-charles-munn


Frente a esse problema, garanto que a maioria dos fazendeiros ainda mata 
onças. Nós não fazemos isso.

O Eco - Quem está colocando esses colares?

CM – Eu sou ex-pesquisador, não faço pesquisas agora. Mas pesquisadores 
em geral usam rádio-colares há cerca de trinta anos, em qualquer animal. Eu 
tive a oportunidade de colocar esses aparelhos em animais no Peru, mas 
nunca fiz porque sempre me questionei: em que isso ajudaria a Ciência ou a 
conservação? Esses dados colhidos compensarão o sofrimento dos 
animais? Nos anos 1970 vi macacos que morreram em decorrência desses 
colares. Muitos biólogos pensam primeiro em suas carreiras e muito depois 
nos animais. No caso de onças, cerca de 30 estudos usaram colares, desde 
o fim dos anos 1970. Entendo que, quando não se pode observar um animal, 
isso ajuda a colher dados. Mas quando uma espécie pode ser observada de 
dia ou à noite, qual a vantagem de se usar esses aparelhos? Os colares fixos 
podem provocar infecções, fungos, prender em galhos, por exemplo. Eu não 
sou pesquisador de onças, mas é preciso pesar os prós e contras. Estão 
colocando colares agora no entorno do Parque Estadual Encontro das Águas 
(MT) e esses animais adentram a área protegida.

O Eco – Quais as pesquisas desenvolvidas a partir do Jaguar Research 
Center, no Pantanal?

CM – A pesquisa envolve monitoramento de 15 animais mais avistados, 
diferenciados por suas pintas, principalmente na face. Estamos 
simplesmente fazendo um mapeamento de onde aparecem esses animais 
que conhecemos. Oito ou nove deles aparecem com mais freqüência. 
Estamos criando um mapa de seus territórios. Isso não é novo, mas é um 
estudo não agressivo, sem perigo.

O Eco – Quem financia essas pesquisas?

CM – É dinheiro do nosso bolso. Também escrevi um artigo para a BBC 
sobre ariranhas no Pantanal, no Rio Pixaim, de onde tinham desaparecido 
pela caça de peles. Lá elas são alimentadas há mais de 12 anos. Também 
pesquisamos a espécie no Peru e outras partes do mundo. Alguns guias já 
amansaram ariranhas no Pixaim, mas isso não é um bom modelo. Várias 
fazendas pantaneiras alimentam aves e jacarés para agradar turistas.

O Eco – Na região de Porto Jofre há uma grande concentração de onças? 
Por quê?

CM – Nessa área não se caça há 15, 20 anos, e não há gado. Por isso as 
onças se recuperaram. Além disso, milhares de barcos de pesca esportiva 
circulando por anos pelos rios, sendo avistados pelas onças. Por lá, as onças 
caminham muito na beira dos rios, onde a mata ciliar é mais aberta. Atrás, a 



mata é muito fechada. Essa combinação de fatores acostumou os animais à 
presença humana e às embarcações. Quando não querem ser observados, 
dão uns passos para trás e somem na mata. Na África, por exemplo, vans 
ficam rodeando leopardos para facilitar a observação turística. Esse ano e 
em outros vimos barcos de pesca jogando peixes a onças, somente para 
brincar com o animal. Isso acontece com freqüência.

O Eco – Quem criticou seu trabalho, então, inveja suas iniciativas no 
Pantanal?

CM – É muito óbvio. Todas as pessoas que falaram mal são nossos 
concorrentes comerciais.

O Eco – E sobre o fato de seu nome ser citado no relatório final da CPI da 
Biopirataria?

CM – Esses problemas sempre existem. Geralmente poucas pessoas fazem 
pesquisas especializadas e, quando são estrangeiros, sempre encontrarão 
pessoas que os vêem como concorrentes. Eu sempre fui pesquisador de 
araras, três ou quatro pessoas realmente entendem dessas pesquisas. Sou a 
favor de qualquer coisa que gere amor pela natureza, mas muitos 
pesquisadores não pensam assim. No caso de araras, publiquei artigo em 
janeiro de 1994 na National Geographic, tratando da reprodução de certas 
espécies de aves que chocam apenas dois ovos e há concorrência pela 
diferença de dias entre o nascimento deles. Descobrimos um método para 
ajudar e resgatar essas espécies, garantindo a sobrevivência de mais 
filhotes. Por que não fazem isso com a arara-azul no Pantanal, vítima de 
tráfico desde os anos 1970?

O Eco – Como você chegou ao Brasil e ao Pantanal?

CM – Vim em 1987 a convite do governo brasileiro, para chefiar um projeto 
realizar contagens e pesquisas sobre arara-azul. O governo queria proibir o 
comércio internacional de araras-azuis. Nunca havia pisado no Brasil antes 
e, se há algum problema comigo agora, a culpa é do próprio governo.

O Eco – Se o governo do Mato Grosso desapropriar áreas no Parque 
Estadual Encontro das Águas, o que o senhor fará?

CM – Isso pode acontecer, mas seria espetacular. Na prática, isso não deve 
acontecer nos próximos anos. Nosso modelo de atuação, desenvolvido em 
outros países, gera muitos empregos e contribui para não tornar os parques 
mortos. Os parques podem ser fontes de empregos verdes.

O Eco – Na sua visão, quais são as maiores ameaças ao Pantanal?



CM – A situação é mais complexa do que se afirmar que a prática da ceva 
está se generalizando. Desmatamento, principalmente no Mato Grosso do 
Sul, para produção de gado, a sobrepesca, cujos estudos não são suficientes 
para se avaliar o real impacto sobre as populações de peixes. Nas 
temporadas anuais, a técnica do “amoladinho”, anzóis muito afiados e sem 
fisga usados em uma espécie de arrastão para pegar peixes de fundo. É 
uma técnica estranha que verificamos este ano em várias embarcações. Isso 
não é esporte, mas ninguém fala ou faz nada

2003 News
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CPI da Biopirataria apura omissão do Ibama

O presidente da CPI de Tráfico de Animais e Plantas Silvestres, deputado 
Luiz Ribeiro (PSDB-RJ), disse hoje, durante audiência pública, que a 
população não pode ter pena nem dó de traficantes. O deputado ficou 
surpreso com a falta de informação do diretor de Fauna e Recursos 
Pesqueiros do Ibama, José de Anchieta dos Santos, sobre a atuação de 
Charles Munn, um norte-americano que há mais de 20 anos entra no País 
com visto de turista e já comprou mais de 42 mil hectares na Bahia e Piauí, 
onde recebe turistas estrangeiros sob o pretexto de fotografar a arara azul 
lear, animal em extinção. Para o passeio, o turista desembolsa 4 mil dólares, 
segundo o presidente da CPI.
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* Website report on the Parliamentary Commission of Inquiry into the 
trade in Brazilian flora and fauna set up by the Brazilian Chamber of 
Deputies

Last week several agency news reports appeared on the findings of the 
Parliamentary Commission of Inquiry set up by the Brazilian Chamber of 
Deputies - equivalent to Congress in the USA or the House of Commons in 
the UK - into the annual multi-billion dollar trade in Brazilian flora and fauna, 
which I summarise below. The Portuguese texts can be accessed by clicking 
here.

The first agency news report issued on 25th January 2003 said that the 
Commission, which was set up last November (2002) and chaired by Deputy 
Luis Ribeiro (constituency in Rio de Janieiro), had held several plenary 
sessions, including one in Bahia to interview witnesses and gather evidence. 
There 16 persons were interviewed including a former trafficker, Joselito dos 
Santos, who has been involved in the illegal trade with animals since 1990, 
as well as representatives of NGOs. Dos Santos named a Mexican, Juan 
Carlos, as being one of the main traders in the region. Evidence was also 
heard in the Bahian city of Eunapolis, which indicated the involvement of local 
IBAMA officials in the illegal timber trade.

The Chairman of the PCI said that the trade in Brazilian flora and fauna was 
valued at some $ US 3 billion annually. The Deputy acting as secretary for the 
Commission, Sarney Fihlo, confirmed that the final report would contain a 
chart of the trafficking in plants and animals as well as information on the 
routes, turnover and names of those involved.

On 20th January 2003 the Deputy acting as assistant secretary, Asdrubal 
Bentes, submitted a preliminary report to the Commission. He criticised 
severely what he called " inappropriate intervention by the Federal 
authorities" under the pretext of promoting the protection of the environment. 
He recommended an amendment to the Constitution to deal with the problem 
of bio-piracy. He also suggested changes to the legislation on environmental 
crime.



The second news agency report on 28th January 2003 highlighted the 
surprise of the chairman of the PCI at the lack of information from the Director 
of IBAMA, Jose de Anchieta dos Santos, on the activities of Charles Munn " a 
north American who has entered the country for more than 20 years with a 
tourist visa and has purchased more than 42 thousand hectares ( more than 
100,000 acres) of land in Bahia and Piauí, where he receives foreign tourists 
under the pretext of photographing Lear's Macaws, a highly endangered 
species for $ US 4,000 each visitor."

Karina Michely de Souza Freitas of Caruaru was interviewed. She was fined 
R$ 200,000 for sheltering 400 forest animals in her home. Karina claimed she 
was recently married and did not know that her husband traded in wildlife.

The third agency news report issued on 29th January, 2003, provided further 
information on the hearings, including one in Brasilia with Nelson Simplicio 
Figueiredo, who was indicted with the trafficking of animals in the states of 
Pernambuco and São Paulo. In 2001 the police seized drugs and 2,139 birds 
and deer, which Figueiredo was holding in a gas depot in front of his home in 
Vitoria da Conquista in Bahia.

According to the Commission's chairman, Luiz Ribeiro, the seizure was the 
largest in the history of the country. " Investigation showed that he 
(Figueiredo) had contacts with the best-known traffickers in São Paulo and 
with a woman, who co-ordinated the capture of animals in the region."

In his disposition Figeiredo denied the charges and stated that he never sold 
animals to breeders. He claimed he just sold birds occasionally at markets to 
earn a little money. He also denied involvement in drug trafficking.

One hearing also touched on the dispute between IBAMA and Mauricio dos 
Santos of Recife, because he charged an entry fee to his zoo of R$ 5 per 
visitor without the permission of IBAMA. The Commission declined, however, 
to get involved. (Website editor: Maurizio keeps Spix's Macaws, which he has 
bred successfully. He was a fully co-operative member of the now defunct 
Committee for the Recovery of the Spix's Macaw).



Trafficking of animals has become a very serious problem because it 
sometimes includes drugs and arms. According to the chairman of the PCI 20 
million young of birds and animals are taken every year. Of these only 1% will 
arrive at their final destination, the remainder will die of ill-treatment by the 
traffickers.

The final report of the Parliamentary Commission of Inquiry is expected 
shortly.

____________________________________________________________
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21 de Fevereiro de 2003

Ong baiana é suspeita de acobertar tráfico de animais

O vice-presidente da CPI, deputado Asdrúbal Bentes (PMDB/PA) pediu para 
que fosse checada a vida do norte-americano Charles Moon, suspeito de 
usar a ONG BioBrasil como fachada para o tráfico de animais. Charles Moon 
preside conjuntamente com o veterinár

O vice-presidente da CPI, deputado Asdrúbal Bentes (PMDB/PA) pediu para 
que fosse checada a vida do norte-americano Charles Moon, suspeito de 
usar a ONG BioBrasil como fachada para o tráfico de animais. Charles Moon 
preside conjuntamente com o veterinário Pedro Cerqueira a ONG que está 
sob a mira da CPI que investiga o tráfico de animais. 

Levantamento feito pela Interpol, em conjunto com o Ministério do Meio 
Ambiente, revela que o comércio clandestino de animais e de madeira gera 
uma renda mundial de US$ 30 bilhões, sendo que 15% desse montante tem 
origem no Brasil, ou seja US$ 4,5 bilhões. 



A Bahia é o principal Estado nordestino em número de espécimes traficados 
para outras partes do País e exterior. Acusados de conivência com o tráfico 
se defendem atacando os opositores. 

O gerente executivo do Ibama na Bahia, José Guilherme da Mota, por 
exemplo, acusou o Grupo de Defesa Ambiental Gambá, sediado em 
Salvador, de “plantar informações mentirosas nos jornais”. 

Mota negou as acusações de participação de fiscais do Ibama em ações 
ilícitas, reiterou que investigações da Procuradoria Nacional do órgão nada 
detectaram nesse sentido na Bahia. 

“Isso é coisa de um tal Renato Cunha (do Gambá)”, acusou. Sobre a 
deficiência do Ibama revelou que tem 218 funcionários ao seu dispor quando 
considera o ideal 550. 

Renato Cunha, um dos coordenadores do Gambá e de outra ONG, a Mata 
Atlântica, ressaltou que os indícios de corrupção são fortes e a mídia 
nacional já demonstrou haver a participação de fiscais do Ibama no tráfico de 
madeiras na Bahia. 

“Mil Autorizações de Transporte de Produtos Florestais foram roubadas do 
escritório do Ibama em Vítória da Conquista e nunca apareceram”, lembrou. 

O deputado Asdrúbal Bentes solicitou também que fosse quebrado o sigilo 
bancário do funcionário do Ibama de Barreiras, (a 857 km de Salvador), 
Edilson Pereira dos Santos. Luciano Menezes, diretor nacional de 
fiscalização do Ibama, se diz pesaroso com a possível existência de 
corrupção no setor de fiscalização do órgão na Bahia.

2000 News
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Brother of infamous Brazilian smuggler "Carlinhos" captured by Brazilian 
Wildlife Authorities with 3 Endangered Lear's Macaws!



Brasilia - The Brazilian wildlife authorities of IBAMA announced that they had 
arrested Espedito Ferreira Lima Filho, the brother of one of Brazil's most 
infamous smuggler known by the nickname of "Carlinhos das Araras" (Little 
Carlos of the Macaws). He also had in his possession three Lear's macaws, a 
critically endangered Brazilian species of which there are less than 180 
individuals left in the wild. This species has been targeted by poachers for the 
illegal wildlife trade. The problem has intensified tremendously in the last five 
years, despite the fact that the US conservation group Wildlife Conservation 
Society (WCS) and BioBrasil (a Brazilian non-governmental organization) 
have supported the convicted smuggler "Carlinhos" through monthly 
payments of $ 1,200 not to "take" Lear's Macaws from the wild and provide 
them with "information" on the illegal trade.

The Brazilian government has disagreed with this strategy, as it has long 
suspected that the Filho family was the prime source of the birds to the illegal 
trade market and that this funding could only help them further their 
smuggling network. This suspicion was proven to be true with the arrest on 
July 20, 2000 of Espedito Ferreira Lima Filho, brother of the smuggler 
"Carlinhos". At the time of his detention, the younger Filho was in the illegal 
possession of over 150 wild birds (and one snake). The arrest and 
confiscation was conducted by the Military Police of the State of Mato 
Grosso, in the municipality of Moema.

The capture of this smuggler is a major victory for the Brazilian Wildlife 
Authorities of IBAMA in their efforts to combat the illegal trade of wildlife in the 
country. According to Iolita Bampi, IBAMA Chief of the Wildlife Department in 
Brasilia "We believe that this family has contributed greatly to the near 
extinction of Brazilian parrots, including the Spix's Macaw, and now the Lear's 
Macaw. The arrest of "Carlinhos" brother while transporting live wildlife 
contraband is evidence that this gang is still actively involved in the illegal 
trade, despite assurances to the contrary by the groups that support them."

BOLETIM ESPECIAL - RENCTAS

De: Coordenação Geral - RENCTAS

NOTA DA RENCTAS:

O senhor ESPEDITO FERREIRA LIMA FILHO é irmão do senhor LUIS 
CARLOS FERREIRA LIMA, vulgarmente conhecido como "CARLINHOS 
DAS ARARAS", condenado pela justiça por tráfico de animais silvestres. 
Segundo informações do Globo Repórter/95, o senhor CARLINHOS DAS 
ARARAS, estaria sendo pago pela WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY - 
WCS para não mais traficar e para prestar "informações ambientais". O 
representante da WCS no Brasil é o senhor PEDRO LIMA, atualmente diretor 



da BIOBRASIL, cujo outro diretor, o senhor RICHARD HARTLEY, foi detido 
pela Polícia Militar do Piauí no dia 07 de julho, quando na ocasião portava 
sem autorização, um exemplar morto da espécie Ararajuba.

A RENCTAS sugere á WCS e a seus representantes, que estenda sua 
benevolência para outros membros da família de CARLINHOS DAS 
ARARAS, visto que pagar só a um irmão para não traficar animais, não tem 
contribuído muito para acabar com essa atividade criminosa.

TRANSLATION OF SPECIAL RENCTAS BULLETIN

Mr. ESPEDITO FERREIRA LIMA FILHO is the brother of Mr. LUIS CARLOS 
FERREIRA LIMA, commonly known as "CARLINHOS OF THE MACAWS", 
sentenced by the justice for illegal traffic of wild animals. According to 
information in Globo Reporter / 95, CARLINHOS DAS ARARAS is being paid 
by the WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY - WCS not to traffic in wildlife 
and to provide "environmental information" to them. The representative of 
WCS (in this project) in Brasil is Mr. Pedro Lima, actually director of 
BIOBRASIL, whose other director, Mr. RICHARD HARTLEY, was detained by 
the Military Police of Piauí on 7 of July, when he was found to be transporting, 
without authorization (permits) a dead specimen of the Golden Conure.

RENCTAS suggests to WCS and its representatives, that it extend its 
benevolence to other members of the family of CARLINHOS DAS ARARAS, 
as paying only one brother not to traffic in animals has not contributed much 
to stopping this criminal activity.

RENCTAS is a project developed in association with IBAMA - the Brazilian 
Institute for Environment and Renewable Natural Resources. Its objective is 
to unify organized civil society's actions to contribute with national and 
international regulatory and intelligence agencies to combat the illegal trade 
in wildlife in the Brazilian Territory.

Editor's note: We have been informed WCS and Biobrasil have discontinued 
paying Carlinhos his $ 1200 a month to "protect" the parrots. (January 2001).

"All in the family". A report by the Brazilian conservation organisation Renctas 
on the arrest of the brother of the convicted smuggler "Carlinhos" after he 
was caught with over 150 illegal animals, including 3 wild-caught Lear's 
Macaws
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Congreso fiscalizarà Reserva del Candamo

COMISIÓN DETECTA IRREGULARIDADES EN ONG

QUE EXPLOTA TURÍSTICAMENTE LA ZONA

DENUNCIA CONGRESISTA LUÍS CAMPOS BACA

EMPRESAS TURÍSTICAS OPERAN EN CANDAMO SIN AUTORIZACIÓN

Varías empresas turísticas operan en la Reserva Nacional Tambopata-
Candamo, del departamento de Madre de Dios, sin ningún tipo de 
autorización, denunció el Presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y 
Amazonía, congresista Luís Campos Baca, tras visitar esa zona selvática.

Campos Baca señaló que por lo menos cuatro empresas no reúnen los 
requisitos exigidos para trabajar en la región e hizo notar el elevado nivel de 
informalidad que existe en la promoción y explotación con fines turísticos

de la Reserva Tambopata-Candamo. Mencionó el caso de la empresa 
Sandoval Lake Lodge, de propiedad del Sr. Charles Munn, que ha construido 
u albergue en las cercanías del Lago Sandoval –perteneciente a la reserva 
nacional-, el cual concentra turistas nacionales y extranjeros, no obstante 
carecer de un estudio de impacto ambiental y de las autorizaciones del 
Ministerio de Industria y Turismo, así como del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA).

«Este albergue funciona hace cuatro años y nunca tuvo autorización. A pesar 
de que el caso se ha denunciado varias veces, estas permanecen en el 
Poder Judicial y hasta ahora no hay sentencia», precisó. El parlamentario 
precisó que la Comisión que preside, ha presentado un informe a efectos de 



impulsar las investigaciones y sanciones que correspondan de parte del 
Ministerio Público, el INRENA y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), proponiendo, además, la recuperación a 
favor del Estado, del área de 40 hectáreas que ocupa actualmente el citado

albergue, dada su naturaleza de zona reservada. Campos Baca anunció que 
la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía, fiscalizará los movimientos 
turísticos dentro de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, así como el 
levantamiento de edificaciones en la zona. Apunto, también, que existen 
versiones sobre proyectos inmobiliarios cerca al Lago Valencia -dentro de la 
reserva- sin estudios de impacto ambiental de por medio.

«Desde el Congreso fiscalizaremos Candamo y evaluaremos la carga 
turística que pueda soportar esta importante reserva natural. Sabemos que 
existen 40 empresas dedicadas al sector turismo en Madre de Dios, que 
serán investigadas a fin de que se adecuen a la legalidad», señaló Campos 
Baca.

Comision se pronuncia sobre el caso

La Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso de la 
República, emitió un informe el 22 de febrero último, en donde recomienda a 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), revisar 
las conexiones de la Empresa Sandoval Lake Lodge S.A., con otras 
empresas de propiedad del Sr. Charles Munn y la Asociación para la 
Conservación de la Selva Sur (ACSS), además de revisar si esta empresa ha 
cumplido con los procedimientos y obligaciones que estipula nuestro sistema 
tributario nacional, a fin de tomar las medidas pertinentes.

El informe considera que el Ministerio de Industria, Turismo, Integración, y 
Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI), debe imponer las 
sanciones de ley y las acciones correctivas recomendadas por el Director 
Regional de Industria y Turismo de Madre de Dios, además de poner punto 
final a este tipo de albergues que desarrollan actividades comerciales sin 
cumplir con los procedimientos de ley. La Comisión también recomienda en 
su informe, que los sectores involucrados en el desarrollo del ecoturismo 
(Agricultura y Turismo), no solo en áreas naturales protegidas sino también 
en zonas rurales, trabajen coordinadamente y elaboren un procedimiento 
ágil, seguro y dinámico que finalice con la informalidad y la ilegalidad 
existentes en el aspecto de albergues. En ese sentido el informe considera 
de vital importancia la elaboración de un manual de Ordenamiento de Uso 
Turístico de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. Estas 
recomendaciones han sido alcanzadas a los ministros de Agricultura y del 



MITINCI, Belisario De Las Casas y César Luna Víctoria respectivamente, así 
como al Superintendente de la SUNAT, Jaime Iberico Iberico. 

Finalmente se recomienda la intervención de la Contraloría General de la 
República realizando la Auditoría Ambiental y de los Recursos Naturales del 
caso.

Cronica de una denuncia anunciada

Los antecedentes del caso se remontan a comienzos de 1996 en que la 
Asociación de Productores del Lago Sandoval, empezó a construir un 
albergue con fines turísticos, en un predio rústico de 136 hectáreas de 
extensión, ubicado en el fundo “Bayaco Sandoval”, Sector Lago Sandoval, 
ámbito de la Zona Reservada Tambopata- Candamo.

Posteriormente cinco pobladores de esta Asociación, persuadidos por el Sr. 
Charles Munn, constituyeron la empresa Sandoval Lake Lodge S.A., bajo la 
modalidad de sociedad anónima, conjuntamente con la ONG, Asociación 
para la Conservación de la Selva Sur. Con fecha 11 de junio de 1996, el 
Director Sub Regional de Agricultura de Madre de Dios, sanciona a la 
Empresa Sandoval Lake Lodge, con una multa de seis unidades impositivas 
tributarias (13,200 nuevos soles), por haber realizado construcciones para la 
instalación de un albergue turístico en el sector denominado Lago Sandoval, 
sin la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales-INRENA,-Zona Reservada Tambopata-Candamo.

La mencionada ONG, envía una carta al Director Sub Regional de Agricultura 
de Madre de Dios, comprometiéndose a regularizar los trámites necesarios. 
Después, la empresa Sandoval Lake Lodge S.A. remite el expediente a la 
Dirección de Áreas Naturales Protegidas-INRENA y comunica a esta 
institución que viene ejecutando el Proyecto Ecoturístico “Casa Albergue de 
Participación Comunal”, el mismo que se encuentra ubicado a 150 metros de 
la orilla del Lago Sandoval. Posteriormente, se detectó en la zona, un 
inusitado movimiento de personas y de materiales de construcción, inusuales 
para el área, determinándose que se trataba para la construcción del 
mencionado albergue. Con fecha 22 de abril de 1996, se remite al Sr. 
Benavides Miranda Vigo, representante de la Asociación de Productores del 
Lago Sandoval, una carta notarial solicitando información sobre la 
construcción. Tres días después , se realiza la inspección ocular en el que 
participaron una representante de la empresa, el Director Regional de 
Turismo, el Jefe de la Unidad Forestal, un representante de la Policía 
Ecológica y un representante de la Dirección de Pesqueria, levantándose un 
acta de inspección, disponiéndose la paralización de los trabajos.



El 2 de mayo de 1996, el Dr. Jorge Zuñiga Coll-Cárdenas, juez de 1ra 
instancia de Tambopata-Madre de Dios, emite una resolución por la cual deja 
sin efecto la paralización de los trabajos. El 20 de mayo de ese año, el 
INRENA informa la constatación de continuidad de trabajos de construcción 
del albergue, así como la de compra de materiales para esa obra, 
sugiriéndose una sanción administrativa. El 21 de mayo, la Dirección Sub 
Regional Agraria Madre de Dios, remite una carta notarial a la Asociación de 
Productores del Lago Sandoval, invitándolos a ejercer sus derechos de 
armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, en estricto 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Con fecha, 4 de junio, la 
gerente de la mencionada empresa Patricia Villafuerte, presenta una carta al 
INRENA, haciendo de su conocimiento que la Empresa Sandoval Lake 
Lodge S.A., viene ejecutando un proyecto de albergue turístico de 
participación comunal en el área Bayaco Sandoval. Posteriormente, el 11 de 
junio de 1996, el Director de la Sub Región Agraria de Madre de Dios, 
acuerda sancionar a la empresa, con una multa de seis UIT, multa que nunca 
se pago.

El 20 de noviembre de 1997, la Presidente de Sandoval Lake Lodge S.A., 
Mariana Dolores Valqui es denunciada civil y penalmente por la Asociación 
de Productores del Lago Sandoval, por abuso de autoridad y por colocar un 
letrero de prohibición. En diciembre de 1998 se archiva el caso 
definitivamente. El 28 de noviembre de 1998, Benavides Miranda Vigo, 
accionista de la empresa, denuncia ante la Dirección Regional de Industria y 
Turismo de Madre de Dios, que el albergue “Sandoval Lake Lodge” y la 
empresa Tapir Tour vienen recepcionando turistas sin ningún tipo de 
autorización. En la actualidad, dicha empresa ha dejado sin financiamiento a 
la Asociación de Productores del Lago Sandoval, pasando el terreno a 
pertenecer a dicha ONG; además de tener que pagar una multa de 395 mil 
dólares por la construcción del albergue. El albergue construido, no ha 
contado con los Estudios de Impacto Ambiental, tampoco se encuentra 
inscrito en el Registro Unificado, ni está clasificado ni categorizado como 
albergue y viene prestando el servicio de hospedaje sin autorización de 
ninguna clase. Se concluye que la Asociación de Conservación para la Selva 
Sur S.A. ha incurrido en graves infracciones al Código del Medio Ambiente y 
de Recursos Naturales.


