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Nome do Participante 
 
ÉLDER TEODOROVICZ 
 
Cargo 
 
Promotor Substituto 
 
Email Institucional 
 
eldert@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (42)  3233-5442 
 (41)  9645-1840 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Coronel Jorge Marcondes s/n, Vila Rio Branco 
 
Cidade 
 
Castro - Paraná 
 
CEP 
 
84172-020 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
PROJETO MURO VERDE  
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

●  Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
Alianças externas 
 
 

Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
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administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
O PROJETO MURO VERDE tem como pressuposto a implementação de uma 
política/prática ambiental de baixo custo na qual se visa à utilização de áreas 
urbanas potencialmente produtivas e sustentáveis, do ponto de vista ambiental. 
As cidades possuem uma imensa área potencialmente utilizável do ponto de vista 
ecológico que são praticamente invisíveis quando se pensa em política ambiental 
para melhoria da qualidade de vida da população, citando-se, por exemplo, uma 
residência que possui um muro ao seu entorno de 2m de altura por 10m de 
extensão. Tal propriedade tem potencial de fornecimento para a cidade de uma 
área verde de 40m2 (quarenta metros quadrados), 20 m2 em cada lado, 
salientando-se que o índice de área verde por habitante recomendado pela ONU é 
de 12m2 por habitante. 
O uso de plantas em muros, paredes externas de muros e prédios em uma mesma 
rua, criando "corredores verdes", funciona como um filtro para a poluição nas 
grandes cidades, diminuindo em até 30% a quantidade de poluentes no ar de 
grandes metrópoles, segundo estudo das universidades de Birmingham e 
Lancaster. 
Não é demais ressaltar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a 
poluição do ar como cancerígena para os seres humanos, conforme já anunciou o 
Centro Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC, da sigla em inglês), uma 
agência especializada da OMS. 
Não apenas melhorando a qualidade do ar dentro das cidades, a utilização de 
plantas em muros e fachadas de prédios contribui também para melhorar a 
estética da cidade, diminuindo a poluição visual, pois em um muro onde há 
pichações, conspurcações e publicidades irregulares, uma área verde passa a ser 
vista. 
Juntamente com a poluição sonora, a poluição visual causa graves males à saúde, 
agredindo a sensibilidade humana, influenciando negativamente a mente, afetando 
mais psicologicamente do que fisicamente. Este tipo de poluição é a que menos 
recebe atenção por parte do governo e das pessoas em geral. O problema 
preocupa, mas é renegado à segundo plano, justamente por suas consequências 
não serem tão visíveis. 
 
Há também mais um benefício proveniente de tal prática, qual seja a diminuição 
da temperatura dos ambientes, uma vez que ao invés de acumular calor do sol e 
refletir raios solares, o muro passará a ser coberto por uma vegetação que 
catalisará o calor e os raios solares. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
As ações necessárias à efetivação desta ideia podem ser vistas sob dois enfoques: 
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- divulgação dos benefícios desta prática ambiental perante a população com o 
esclarecimento das vantagens de se ter um muro verde; - facilitação da utilização 
desta prática através da distribuição de mudas de plantas. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Os resultados desta prática podem ser analisados sob dois pontos principais: - 
Melhoria da qualidade ambiental nas cidades através da diminuição da poluição do 
ar, bem como do resfriamento do ambiente e a diminuição da poluição visual e 
conspurcação das cidades; - baixo custo e reduzida mobilização social para sua 
efetivação se comparado com outras políticas ambientais.  
Este tipo de prática ambiental também possui resultados na regulação da umidade 
e temperatura, interferindo diretamente no microclima de cada região. Isso é uma 
realidade mais do que comprovada cientificamente, portanto, as pessoas podem 
melhorar sua qualidade de vida em sua própria casa ou escritório, simplesmente 
aproveitando uma área já existente e que é vista com funções apenas de 
delimitação territorial e de manutenção da segurança. 
 
Através de tais resultados o Ministério Público como agente fomentador desta 
prática se firmará ainda mais como agente defensor dos direitos sociais, dentre os 
quais está inserido o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
realizando uma política ambiental sustentável e de baixo custo. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
O Ministério Público pode implementar esse projeto individualmente ou através de 
parcerias junto com os governos municipais, os quais podem utilizar verba 
orçamentária destinada à preservação ambiental dentro das secretarias do meio 
ambiente, através da distribuições de mudas de plantas adequadas a esta 
finalidade que melhor se adaptem a região (salientando o baixíssimo custo deste 
tipo de vegetação que em muitas regiões é considerada como um mato) bem como 
através de publicidade em parceria com a imprensa local (divulgação de jingles e 
informes educativos produzidos pelo Ministério Público) e através de palestras e 
debates com os membros da sociedade, esclarecendo os benefícios desta prática. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
O PROJETO MURO VERDE deve ser visto como uma prática ambiental adicional ao 
lado de outras tantas, como reflorestamentos e projetos de arborização urbana, e 
não de forma isolada, mas que também pode ter significativos impactos 
ambientais positivos, reduzindo a poluição, tanto do ar quanto visual, bem no que 
tange à regulação de umidade e aquecimento. 
Assim sendo, uma das possíveis barreiras pode ser o desprezo no sentido de se 
considerar insignificante do ponto de vista ambiental tal prática, a qual, conforme 
estudos já referidos no corpo do projeto, se for efetivada e aplicada como uma 
política pública, pode sim ter resultados significativos no tocante à melhora da 
qualidade do ar e da poluição visual das cidades. 
A implementação do projeto Muro Verde pode ter também como restrição a falta 
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de conhecimento de parte da população que possui certo preconceito com esse 
tipo de vegetação achando que a mesma atrai insetos e outros animais, porém tal 
situação pode ser facilmente superada através de informativos e esclarecimentos a 
serem dados pelos fomentadores do projeto até mesmo em parceria com a 
imprensa e governo local. 
Por fim, uma última possível barreira seria a questão orçamentária a qual como já 
dito pode ser superada no sentido de se focar a prática ambiental na divulgação de 
informativos estimulando tal prática perante a população, em parceria com a 
imprensa local, medida a qual reduz a quase zero o custo. No tocante a 
distribuição de mudas, essa prática pode também ser facilmente superada com 
parcerias firmadas juntamente com os governos municipais no sentido de 
disponibilização de verba vinculada à secretaria de meio ambiente. 
 
 


