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Nota de repúdio 

Em virtude dos recentes fatos que vieram à tona na mídia, a respeito do abate de uma onça parda 

(Puma concolor) adulta e seu filhote no Alto Vale do Itajaí, o qual gerou profunda tristeza e indignação 

da população, a Associação Catarinense de Engenheiros Florestais – ACEF, vem por meio deste se 

manifestar.  

O crime ambiental cometido atinge de forma acintosa a sociedade, além de agredir o princípio do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de todos cidadãos, da solidariedade 

intergeracional, da natureza pública de proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

A fim de resgatar a preservação e conservação de espécie tão importante em nossa fauna e, 

considerando as peculiaridades florestais do Brasil, o Engenheiro Florestal apresenta-se como o 

profissional com amplo conhecimento em atividades que envolvam os atores que se inter-relacionam 

em uma floresta, dentre eles a sua fauna. É um profissional verdadeiramente capacitado a harmonizar 

alta produtividade com preservação ambiental cabendo a esse especialista atividades destinadas a 

promoção do manejo sustentável de fauna selvagem, a compreensão dos problemas de conservação, 

definição de métodos de observação, levantamento e captura, bem como o reconhecimento de 

experiências de manejo bem-sucedidas.  

Importante ressaltar que a função do Engenheiro Florestal frente ao desafio de aliar o progresso 

econômico com a preservação dos aspectos ambientais vai muito além, procurando e propondo o que 

definimos como desenvolvimento sustentável para o manejo da fauna silvestre, cujos objetivos visam 

minimizar os impactos das atividades agro-silvi-pastoris sobre os animais da floresta, além da 

promoção de técnicas adequadas e ambientalmente corretas de incentivo à caça controlada de 

espécies liberadas junto aos órgãos ambientais, notadamente o IBAMA.   

Destaca-se que os propósitos do manejo de populações de animais silvestres podem ser substanciados 

visando aumento de indivíduos da fauna ameaçados de extinção; no aproveitamento dos animais 

buscando obtenção de produção sustentável; ou na redução da densidade de uma espécie-problema 

(por exemplo o javali - Sus scrofa) cujo tamanho encontra-se acima do desejável e causando problemas 

ambientais e econômicos. 

Desta forma a ACEF torna público que repudia as ações vilanias, descomedidas e cruéis praticadas por 

um cidadão amplamente citado na mídia, contra animal representativo da fauna silvestre brasileira e 

que se encontra em risco de extinção. 
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